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Eerste woorden  

Ex-partners Sywert van Lienden balen dat hij achter hun rug geld binnenharkte. Bedrijven 
en personen die belangeloos hielpen bij de non-profitstichting van Sywert Van Lienden 
beraden zich op vervolgstappen nu blijkt dat hij achter hun rug miljoenen verdiende. Het 
bedrijf Coolblue heeft bijvoorbeeld ruim 400.000 euro aan voorschotten verloren.  
 
Ongeloof, woede en verbijstering. Dat overheerst bij bedrijven en personen die nauw betrokken 
waren bij die stichting, Hulptroepen Alliantie. Zij hadden belangeloos tijd en geld in het project 
gestoken om mondkapjes voor de zorg naar Nederland te halen. Maar de initiatiefnemers, 
onder wie Van Lienden, verdienden in het geheim miljoenen, schrijft de Volkskrant. 

Zo zou het bedrijf Coolblue een webshop voor de mondkapjes hebben opgezet en ook de 
orderverwerking en verzending zelf hebben betaald. Topman Pieter Zwart zou een half miljoen 
euro hebben bijgedragen aan de stichting. Dat geld zou terugkomen, maar Coolblue schreef 
uiteindelijk 400.000 euro af. 

‘Het is nooit in me opgekomen dat ze het geld konden terugbetalen’, zegt Zwart. ‘Ik dacht: die 
jongens hebben hun baan opgezegd om iets moois op te bouwen, dan wil ik ze niet gaan 
plukken. Ik had me erbij neergelegd dat we dat geld moesten afschrijven. We wilden iets goeds 
doen, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar dan blijkt een jaar later dat 
er buiten ons om een deal met de overheid is gekookt via een commerciële bv. Dat moest ik 
lezen in de Volkskrant. Ik kon het niet geloven. Mij is nooit, nooit, nooit iets verteld. Onze 
strikte voorwaarde was juist dat alles op non-profitbasis moest gebeuren’ 

Zwart weet nog niet zeker of hij stappen gaat ondernemen tegen Van Lienden en zijn twee 
compagnons, maar Coolblue worstelt met hetzelfde dilemma als andere bedrijven die 
betrokken waren bij de non-profitstichting, schrijft de Volkskrant. ‘Bij wie haal ik het geld 
dan? En moet dat geld niet ergens anders naartoe?’ 

Ook ondernemer Omar Kbiri van het bedrijf Maak heeft veel vragen. Hij was een van de 
initiatiefnemers van de Hulptroepen Alliantie en werkte in de opstartfase onbezoldigd mee aan 
het initiatief. ‘Ik hoop nog steeds te horen wat er is gebeurd.’ Bron: AD, 12 juni 2021. 

 

Webwinkel Coolblue © Hollandse Hoogte / ANP   
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Onrust om mogelijke vondst Conings in Nederland, blijkt Duitse 
dubbelganger 
 
In de buurt van een begraafplaats in Groningen is gisteravond korte tijd onrust ontstaan 
nadat er signalen binnenkwamen dat de in België voortvluchtige militair Jurgen Conings daar 
zou zijn gezien. De politie nam de melding zeer serieus en ging ervanuit bij de missie zelf ook 
‘gevaar te lopen’. Uiteindelijk bleek het niet om de militair te gaan, maar om een Duitse 
dubbelganger. ‘Hij had qua uiterlijk zeker overeenkomsten met Conings.’ 
 
‘Soms komen er meldingen binnen waarbij we ons realiseren, dat als die melding klopt, we 
als politie een stevige uitdaging hebben en ook echt gevaar lopen.’ Uit het bericht op Instagram 
blijkt dat de Groningse politie ernstig rekening hield met een mogelijk gevaarlijke confrontatie 
met de Belgische korporaal, die virologen en de overheid met de dood heeft bedreigd.  
 
Na een zoekactie in de omgeving van begraafplaats Selwerderhof troffen agenten inderdaad 
een man aan in de berm. Het bleek echter niet om Conings te gaan, maar om een hikende 
man uit Duitsland. Volgens de politie leek hij wel op de gezochte militair, omdat ook de Duitse 
man een ‘volledig outdooroutfit met uitrusting droeg’. 
  
De politie kijkt terug op een ‘bijzondere melding die resulteerde in deze vondst in het donker 
in de berm’. ‘We hebben hem uitgelegd dat zijn verschijning voor de nodige onrust zorgt. Hij 
was zich daar totaal niet van bewust’, stelt de politie. 
 
De Duitse hiker vervolgt zijn route verder door Nederland. De politie benadrukt blij te zijn met 
oplettende burgers. ‘Maar we zijn ook opgelucht dat we hebben kunnen uitsluiten dat het de 
vermiste Conings was’, besluit ze het bericht. 
 
De 46-jarige Conings verdween maandag 17 mei nadat hij wapens en munitie had 
meegenomen uit de kazerne van Leopoldsburg. Hij heeft zijn pijlen onder meer gericht op de 
Vlaamse viroloog Marc Van Ranst, die daarna met zijn gezin in een ‘safehouse’ werd geplaatst. 
Na diverse grootschalige zoekacties blijft Conings vooralsnog onvindbaar. Bron: RTL Nieuws, 
12 juni 2021. 
  

 
 
Politie treft dubbelganger Conings © Politie Groningen   
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Conings kreeg jarenlang een goede beoordeling 
 
De in België voortvluchtige militair Jurgen Conings kreeg de laatste vijf jaar, toen hij al op de 
radar van de Belgische autoriteiten stond, toch steeds een ‘goede’ beoordeling van zijn 
werkgever. In zijn persoonlijke legerdossier is maar één sanctie terug te vinden: vier dagen 
licht arrest in 2019, na een ongeoorloofde mening op sociale media. Het Belgische leger vond 
dat die ‘haar imago schaadde’.  
 
De Vlaamse krant De Morgen kreeg dit weekend het persoonlijke hr-legerdossier van Jurgen 
Conings in handen. Uit het dossier blijkt dat de voortvluchtige terreurverdachte een doorsnee 
militair is. Geen doorgewinterde elitesoldaat, zoals sommige media suggereerden. Laat staan 
een oorlogsheld. Bron: AD, 13 juni 2021.  
 

 
 
© Belga  
 

Legervoeding, waterfilter en medicatie: Jurgen Conings had alles om 
weken te overleven in de natuur  
 
Alles wijst erop dat de voortvluchtige Belgische militair Jurgen Conings voorbereid is om lange 
tijd onder te duiken in de natuur. In zijn rugtas, die vorige week werd teruggevonden, zat 
naast munitie en medicatie ook voldoende voedsel om enkele weken van te kunnen overleven, 
meldt HLN. In de buurt van de tas werden ook leeggegeten blikken legervoeding gevonden. Hij 
verbleef er dus, maar de vraag blijft: waar zit hij nu verscholen? 
 
Militairen vonden woensdag de rugtas van Conings toen de bossen bij Dilsen-Stokkem werden 
uitgekamd. Bij die plaats in Belgisch Limburg liet hij bijna vier weken geleden zijn auto 
achter.  
 
In groepjes kamden de soldaten dichtbegroeide bossen uit. Ongeveer een kilometer bij de auto 
vandaan werd, gecamoufleerd onder de takken van een struik, een zwarte rugtas gevonden. 
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Het Belgische federaal parket acht de kans ‘zeer groot’ dat het om de rugzak van Jurgen 
Conings gaat, maar wil over de inhoud ervan niets kwijt. 
 
Bronnen dichtbij het onderzoek bevestigen wel aan HLN dat er medicatie tegen psychoses in 
zat, net als munitie voor een FN P90-machinepistool, een mes en zogenaamde ‘trip flares’. Dat 
laatste zijn lichtvalstrikken die in het leger gebruikt worden en die ook aangebracht waren 
aan de auto van Conings. Daarnaast zat de rugzak volgens HLN tjokvol rantsoen en materiaal 
om gedurende lange tijd te kunnen overleven in de natuur. Daaruit leiden onderzoekers af dat 
hij zijn vlucht zeer goed heeft voorbereid. 
 
Zo zaten er verschillende blikken voeding in de zak, die niet in de winkel te koop zijn, maar 
die wel door het Belgisch leger gebruikt worden tijdens missies of oefeningen. Conings had 
ook ‘energy blocks’ bij zich: snelle suikers die gebruikt worden door onder anderen 
duursporters en backpackers en die te koop zijn in alle sport- en reiswinkels.  
 
Bronnen bevestigen aan HLN dat het om voldoende rantsoen ging om ‘enkele weken te kunnen 
overleven’, en dat alles erop wijst dat Jurgen Conings voorbereid was op een lang verblijf in 
de bossen. In de rugtas zou ook een waterfilter hebben gezeten, waarmee makkelijk tot 1000 
liter gefilterd kan worden tot drinkbaar water.  

Naast de rugzak werden in de buurt van de vindplek ook een paar lege blikken legervoeding 
gevonden. Dat waren dezelfde blikken als die in de rugzak. Alle gevonden spullen worden 
momenteel nog onderzocht om uitsluitsel te geven over de vraag of ze ook écht van Conings 
waren, maar dat lijkt nu al zo goed als vast te staan. Het ziet er dus naar uit dat de 
voortvluchtige militair zich de afgelopen weken minstens eventjes heeft schuilgehouden in de 
bossen rond Dilsen-Stokkem, op zo’n tien kilometer van zijn woning.  

 
© Belga  

De vindplaats van de rugtas werd al eens eerder doorzocht, maar toen werd vooral gezocht 
naar Conings zelf en niet naar sporen van hem. Een zoektocht op hetzelfde terrein vorige week 
verliep volgens HLN bijzonder moeizaam, doordat het bos op die plaats zeer dichtbegroeid is.  

De vraag is nu: moest Jurgen Conings op de vlucht slaan omdat de speurders hem te dicht 
op de hielen zaten en heeft hij al zijn proviand achtergelaten? Of heeft hij nog extra voedsel 
bij zich en zit hij nog altijd ergens verscholen in de bossen van het Nationaal Park Hoge 
Kempen? Het is een scenario dat de onderzoekers nog steeds niet kunnen uitsluiten, al 
houden ze er ook rekening mee dat hij op een andere locatie in binnen- of buitenland zit, of 
dat hij intussen mogelijk zelfs niet meer leeft.  Bron: De Stentor, 14 juni 2021.  
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Burgemeester Maaseik vindt lichaam van militair Jurgen Conings 

Het lichaam van de vermiste militair Jurgen Conings (46) is levenloos teruggevonden in het 
Limburgse Nationale Park Hoge Kempen, in het Dilserbos, vlak over de grens met Stein. De 
burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, bevestigt tegenover deze site dat hij een lijk 
heeft ontdekt in de bossen in buurgemeente Dilsen. Volgens het federaal parket in België 
wijzen de eerste bevindingen erop dat het gaat om het lichaam van de gezochte militair, al 
moet verder onderzoek en een autopsie de vondst officieel bevestigen. Later wordt officieel 
bevestigd dat het inderdaad gaat om de vermiste Jurgen Conings. Het lichaam werd in de 
struiken gevonden en ligt er vermoedelijk al drie weken. 

Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik was aan het mountainbiken met vijf vrienden, 
zoals elke zondag. ‘Op een bepaald moment rook ik een lijkengeur. Ik herkende de lucht 
meteen omdat ik een klein jaar geleden aanwezig was bij het opgraven van stoffelijke 
overschotten op kerkhoven in onze gemeente’, zegt Tollenaere (Open VLD) telefonisch vanuit 
zijn auto. Tollenaere gaf na de vondst van het lichaam meteen de coördinaten van de 
vindplaats door. 

De lijkengeur deed hem meteen denken aan Conings. ‘Ik fiets wekelijks in de bossen waar de 
afgelopen weken naar hem is gezocht en heb er vaak rekening mee gehouden dat we hem 
zouden kunnen tegenkomen, maar niet als lijk.’ Forensische speurders en leden van het 
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federale parket zijn een onderzoek gestart op de vindplaats. ‘Het is nog niet officieel dat het 
om Conings gaat maar ik verwacht die bevestiging in de loop van de middag of avond’, 
vervolgt Tollenaere.  

Hij vindt het ‘erg’ voor Conings maar is opgelucht dat er nu een einde aan de wekenlange 
onzekerheid is gekomen. ‘Het is een opluchting voor de hele regio en voor de veiligheid van de 
samenleving. Vooral ook voor mensen met een migratieachtergrond vanwege de 
extreemrechtse ideeën die Conings erop nahield en de verdenkingen van het plannen van een 
aanslag op een moskee of op prominente figuren’, aldus de burgemeester, die kort na de 
vondst de gemeenteraad per app op de hoogte bracht.  

Over de doodsoorzaak van Conings is nog niks bekend. Maar het heeft er alle schijn van dat 
Conings zichzelf om het leven heeft gebracht. 

 
 
Jurgen Conings. © privébeeld 

Ook de door Conings bedreigde Belgische viroloog Marc Van Ranst (die vandaag overigens 
jarig is) heeft inmiddels gereageerd: ‘Vooral voor mijn zoon is het een opluchting dat hij 
gevonden is. Ik neem aan dat mijn periode in het safehouse achter de rug zal zijn. Het 
crisiscentrum zal dat nu bekijken. Ik heb weinig sympathie voor zo iemand maar mijn 
gedachten gaan uit naar zijn familie en kinderen. Ik hoop binnenkort naar het normale leven 
terug te keren.’ 

Marc Van Ranst @vanranstmarc  
Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en kinderen van Jurgen Conings. Voor hen is 
dit bijzonder droevig nieuws, want zij verliezen een vader, een familielid of een vriend.  

Jurgen Conings verdween op 17 mei met wapens die hij had meegenomen uit de kazerne van 
Leopoldsburg. Het federaal parket bestempelde Conings meteen als een terreurverdachte 
wegens zijn extreemrechtse sympathieën en bedreigingen aan het adres van viroloog Marc 
Van Ranst, die sindsdien in een safehouse verblijft. Conings stond ook op de OCAD-lijst van 
potentieel gevaarlijke extremisten. 

Een dag later werd wel zijn auto teruggevonden, maar van Conings was geen spoor. Sinds 
meer dan een maand zijn er al tientallen zoekacties geweest, vooral in het Nationale Park Hoge 
Kempen in Limburg.  Bron: De Stentor, 20 juni 2021.    
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Lichaam van voortvluchtige militair gevonden, wake bij zijn huis 

Het lichaam van de vermiste militair Jurgen Conings (46) is levenloos teruggevonden in het 
Limburgse Nationale Park Hoge Kempen. De Belgische minister van Defensie Ludivine 
Dedonder heeft bevestigd dat het om het lichaam van Conings gaat. Het is nog niet bekend 
hoelang hij dood in het Dilserbos heeft gelegen voordat hij werd gevonden. 

Ongeveer honderd sympathisanten van Conings hielden zondagavond een wake in Dilsen-
Stokkem ‘ter nagedachtenis van Jurgen, tegen het corrupte systeem in België en tegen het 
falen van Defensie’. Ze trokken naar het huis van Conings, om er bloemen neer te leggen en 
kaarsen aan te steken. 

Het was een stille bijeenkomst, maar met een applaus bij het huis van Conings. De vriendin 
van de militair kreeg er steunbetuigingen van de deelnemers. Ook familie van Conings nam 
deel aan de wake. 

‘Met de vondst van zijn lichaam komt er een einde aan vijf weken van onzekerheid en dreiging’, 
aldus Dedonder. De minister liet weten dat haar medeleven uitgaat naar de familie van 
Conings. Hij laat een gezin achter. 

De Belgische militair, op wie wekenlang een klopjacht is gemaakt, heeft zich vermoedelijk zelf 
om het leven gebracht met een vuurwapen. Een autopsie moet vannacht en morgenochtend 
uitwijzen wanneer dat gebeurde en onder welke omstandigheden. 

Volgens het federaal parket is inmiddels wel vastgesteld dat het om het lichaam van Conings 
gaat. ‘Daarover is er geen twijfel,’ verklaarde Frédéric Van Leeuw. ‘Het onderzoek gaat verder. 
We gaan morgen in de loop van de namiddag communiceren zodra alle resultaten van het 
laboratorium binnen zijn’. 

Het lichaam werd gevonden door Johan Tollenaere, de burgemeester van Maaseik. Hij was 
aan het mountainbiken met vijf vrienden, zoals elke zondag. ‘Op een bepaald moment rook ik 
een lijkgeur. Ik herkende de lucht meteen omdat ik een klein jaar geleden aanwezig was bij 
het opgraven van stoffelijke overschotten op kerkhoven in onze gemeente’, zegt Tollenaere 
(Open VLD) telefonisch vanuit zijn auto. Tollenaere gaf na de vondst van het lichaam meteen 
de coördinaten van de vindplaats door.  

Volgens de Belgische justitie zou Conings gevonden zijn nét buiten de zone waar militairen 
lange tijd hebben gezocht. Tollenaere is zelf niet bij het lichaam gaan kijken. ‘Maar aan de 
geur te oordelen dacht ik aan een lijk in verregaande staat van ontbinding.’  

Een jager die in het gebied woont, Leonard Houben, zegt tegen Belgische media dat hij het 
lichaam wél heeft gezien. Ook hij ontdekte het moeilijk te vinden lichaam door de lijkgeur en 
waarschuwde de politie. Volgens Houben had Conings twee vuurwapens, een bijl en een mes 
bij zich. Conings werd zittend tegen een boom aangetroffen.  

Volgens Johan Tollenaere gaat het om een heuvelachtig gebied met smalle paden, waar 
voornamelijk mountainbikers komen. De burgemeester vindt het desalniettemin opmerkelijk 
dat het lichaam niet eerder is gevonden, maar mogelijk is de geur pas door de zomerse warmte 
gaan verspreiden. Het lichaam zou er al enkele weken hebben gelegen. 

De familie van Jurgen Conings heeft laten weten het ‘bizar toevallig’ te vinden dat uitgerekend 
de burgemeester van Maaseik hem gevonden heeft. Zij geloven niet dat hij zelfmoord heeft 
gepleegd. ‘Het kan niet dat vijfhonderd militairen met honden hem niet vinden. Ze hebben 
hem gedood’, zegt een familielid tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Ook op sociale 
media is veel twijfel over het verhaal van Tollenaere. 

De lijkengeur deed Tollenaere meteen denken aan Conings. ‘Ik fiets wekelijks in de bossen 
waar de afgelopen weken naar hem is gezocht en heb er vaak rekening mee gehouden dat we 
hem zouden kunnen tegenkomen, maar niet als lijk.’ Forensische speurders en leden van het 
federale parket zijn een onderzoek gestart op de vindplaats. 
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Burgemeester Johan Tollenaere staat de pers te woord bij het Dilserbos waar hij Conings 
vond. © AFP 

 

 

Hij vindt het ‘erg’ voor Conings maar is opgelucht dat er nu een einde aan de wekenlange 
onzekerheid is gekomen. ‘Het is een opluchting voor de hele regio en voor de veiligheid van de 
samenleving. Vooral ook voor mensen met een migratieachtergrond vanwege de 
extreemrechtse ideeën die Conings erop nahield en de verdenkingen van het plannen van een 
aanslag op een moskee of op prominente figuren’, aldus de burgemeester, die kort na de 
vondst de gemeenteraad per app op de hoogte bracht.  

Ook de door Conings bedreigde Belgische viroloog Marc Van Ranst (die vandaag overigens 
jarig is) heeft inmiddels gereageerd: ‘Vooral voor mijn zoon is het een opluchting dat hij 
gevonden is. Ik neem aan dat mijn periode in het safehouse achter de rug zal zijn. Het 
crisiscentrum zal dat nu bekijken. Ik heb weinig sympathie voor zo iemand maar mijn 
gedachten gaan uit naar zijn familie en kinderen. Ik hoop binnenkort naar het normale leven 
terug te keren.’ 

Vanavond mocht Van Ranst naar huis. Zijn beveiliging is overgedragen aan de lokale politie. 
De medisch specialist reageerde na de vondst van het stoffelijk overschot opgelucht maar 
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vergat ook de andere slachtoffers niet. ‘Voor mij is deze periode na twee weken vergeten. Voor 
de kinderen en familie van Conings is dit blijvend.’ 

Jurgen Conings verdween op 17 mei met wapens die hij had meegenomen uit de kazerne van 
Leopoldsburg. Het federaal parket bestempelde Conings meteen als een terreurverdachte 
wegens zijn extreemrechtse sympathieën en bedreigingen aan het adres van viroloog Marc 
Van Ranst, die sindsdien in een safehouse verblijft. Conings stond ook op de OCAD-lijst van 
potentieel gevaarlijke extremisten. 

Een dag later werd wel zijn auto teruggevonden, maar van Conings was geen spoor. Sinds 
meer dan een maand zijn er al tientallen zoekacties geweest, vooral in het Nationale Park Hoge 
Kempen in Limburg.  

Conings schreef voor zijn verdwijning brieven aan de politie en zijn vriendin. Daarin verklaarde 
hij alleen te handelen en dat hij ‘niet meer kan en niet meer verder wil met hoe de toekomst 
er nu uitziet'. Ook uitte hij kritiek op virologen en de politiek. Zijn vriendin, met wie hij 
kinderen heeft, riep hem al snel via televisie op te stoppen met zijn actie. De politie heeft ook 
de vriendin onlangs gehoord in deze zaak, maar zij wist volgens haar advocaat niets van de 
plannen van Conings.De minister van Binnenlandse Zaken beëindigde op advies van het 
Nationaal Crisiscentrum tevens het landelijk noodplan terrorisme. Dat was op 18 mei 
afgekondigd, voor het eerst sinds de inwerkingtreding een jaar eerder, en kon nu volgens de 
samenwerkende veiligheidsdiensten met een gerust hart worden ingetrokken. Bron: De 
Stentor, 20 juni 2021.    

 

Parket bevestigt zelfdoding Jurgen Conings 

De militair Jurgen Conings heeft zich van het leven beroofd met een vuurwapen. Dat bevestigt 
forensisch onderzoek, zo laat het federaal parket weten. Een mountainbiker die het lichaam 
ontdekte maakte beelden van het lichaam, en zou die beelden aangeboden hebben aan een 
Duits mediabedrijf. 

‘Wat er zich heeft voorgedaan in verband met Jurgen Conings, is allereerst een menselijke 
tragedie’, zo begint het persbericht van het federaal parket. ‘We hadden hem allemaal liever 
levend teruggevonden.’ Het parket communiceert over enkele vaststellingen na forensisch 
onderzoek en vaststellingen ter plaatse. 

Het parket bevestigt dat Conings zich van het leven beroofde met een vuurwapen. Het 
gebruikte pistool werd ook op het lichaam teruggevonden. De dag van overlijden wordt geschat 
tussen één en vier weken geleden. Verdere analyse zal dit nog verder uitwijzen. 

Volgens het bericht werd het lichaam van Conings zondag aangetroffen in het Dilserbos door 
twee verschillende mountainbikers, ‘door een sterke geur van ontbinding afkomstig uit het 
bos’. 

Een van de mountainbikers is verhoord door de politie omdat hij de ontdekking gefilmd heeft 
en die beelden zou hij achteraf aangeboden hebben aan een Duits mediabedrijf. Voor deze 
feiten opende de procureur des Konings van Limburg een apart strafdossier. 

De andere fietser, burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere (Open Vld), verwittigde de 
politie. Ook een jager gaf aan het lichaam aangetroffen te hebben in het bos. 

Het levenloze lichaam van de voortvluchtige militair werd zondagochtend aangetroffen in het 
Nationaal Park Hoge Kempen, in een bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van 
het Dilserbos. Er werden ook nog verschillende geladen vuurwapens, grote hoeveelheden 
munitie, een mes, een machete en een bijl gevonden. Bron: De Morgen, 21 juni 2021. 
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Plaats waar Jurgen Conings gevonden is. Beeld Mine Dalemans  

 

Familie overleden Conings woest: ‘De burgemeester liegt, we willen de 
waarheid’ 

De familie van Jurgen Conings kan maar moeilijk geloven dat de militair uit het leven is 
gestapt. ‘De burgemeester liegt, met uitgestreken gezicht.’ En dat is niet het enige dat hen veel 
verdriet doet: ‘Die titel van ‘terrorist’ moet verdwijnen’, zeggen ze in gesprek met dagblad Het 
Laatste Nieuws. 

De sfeer is bedrukt, wanneer gistermiddag tientallen mensen samenkomen bij de afgesloten 
toegangsweg naar het Dilserbos. Wanneer de burgemeester van de Belgische gemeente 
Maaseik, Johan Tollenaere, er voor de camera’s komt vertellen hoe hij een geur van een 
lichaam waarnam tijdens zijn mountainbike-tochtje, wordt het een tiental vrienden en 
familieleden van Conings te machtig.   

Ze roepen dat de burgemeester liegt en vragen ‘hoe hij dat zelfs met uitgestreken gezicht kan’. 
Dat niet de honderden militairen met speurhonden, maar wel een jager en een burgemeester 
uiteindelijk het lichaam ontdekten, roept heel wat vragen op bij de familie. ‘Als hij al weken 
dood is, moet je die geur toch hebben opgevangen?’ zeggen ze. 

Onder de familieleden zijn Debbie, een nicht van Conings, en haar moeder, de zus van 
Conings’ vader, die liever niet met haar naam in de krant wil. Eergisteren hadden ze net nog 
een kleine steunmars gehouden voor de verdwenen militair, die zij onvoorwaardelijk blijven 
steunen. Jarenlang had Debbie weinig contact met haar neef, vertelt ze, maar dat contact was 
de laatste maanden voor zijn verdwijning juist weer wat intenser.  

‘Begin dit jaar ben ik weer moeder geworden, en toen is Jurgen op bezoek geweest bij mij thuis 
in Dilsen. Hij bracht ook een cadeautje mee. Jurgen zou nooit een aanslag plegen. Wat wél 
vaststaat, is dat hij hulp nodig had. Al sprak hij daar niet over met mij en blijkbaar ook niet 
met zijn vriendin. Hij heeft in het buitenland te veel dingen gezien die hem psychisch parten 
speelden. Als ze hem hadden geholpen, had dit allemaal nooit hoeven gebeuren. De titel 
'terrorist' die ze op hem plakken, moet verdwijnen. Hij heeft niemand iets misdaan.’ 

De nicht vindt het ook ‘verschrikkelijk’ hoe de vriendin van Conings, Gwendy, de laatste dagen 
behandeld werd door rechercheurs, zegt ze nog. Conings' vriendin werd vrijdag nog opgepakt 
voor verhoor — niet als getuige, maar als verdachte. De rechercheurs wilden weten of ze op 
de hoogte was van de plannen van haar partner, en of ze wist waar hij uithing.  

Ze vroegen ook of ze contact had met haar vriend in de periode dat hij verdween. Ze bleef alles 
ontkennen. Zaterdag werd de vrouw voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt, die haar 
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vrijliet. Haar advocaat benadrukte dat zij niets met de zaak te maken heeft. Dat zijn lichaam 
gisteren gevonden werd, vernam ze naar verluidt via de media. 

Zondagavond, 20.00 uur. Een honderdtal familieleden, vrienden en aanhangers van de 
overleden militair verzamelen bij het stadhuis van Dilsen-Stokkem, om van daaruit naar het 
huis te lopen waar Conings en zijn vriendin woonden. ‘Een stille mars, ter nagedachtenis van 
Jurgen, tegen het corrupt systeem en tegen het falen van defensie’, zo zegt een man die de 
leiding neemt. Bloemen en kaarsen worden bij het huis van Conings neergelegd. Tientallen 
theelichtjes staan bij een vlag met de Vlaamse leeuw. 

De vriendin van Conings volgt alles vanachter haar tuindeur. Ze krijgt veel steunbetuigingen 
van aanwezigen — sommigen kent ze, anderen niet. De mensen aanspreken lukt haar niet. 
‘Daarvoor voelt ze zich te zwak’, aldus de familie. ‘Zij kan nu aan haar rouwverwerking 
beginnen. Ze zit er helemaal doorheen.’ 

Terwijl de camera's draaien, vertellen vrienden hoe ze met onnoemelijk veel vragen zitten. ‘We 
willen de waarheid en niets anders dan de waarheid’, zegt een aanwezige, waarna de rest luid 
applaudisseert. Eén man roept plots met dreigende toon en gebalde vuist dat ‘bepaalde 
mensen maar het best in hun safehouse blijven zitten’. 

Velen kijken op, de anderen zwijgen. Tot iemand in de groep ‘één voor allen, allen voor Jurgen’ 
schreeuwt en de rest mee scandeert. Na een klein uurtje, als de eerste regendruppels vallen, 
trekt de groep opnieuw richting stadhuis. 

De vriendin van Conings komt nog één keer naar buiten. Ze bekijkt de vele kaarsen en knuffelt 
een laatste keer met een vriendin, waarna ze haar tuinpoort sluit. Bron: De Stentor, 21 juni 
2021.  

 

De tante en nicht van Jurgen Conings geloven niet dat hun neef zelfmoord pleegde. © Mine 
Dalemans 
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De vriendin van Jurgen Conings krijgt veel steunbetuigingen van aanwezigen bij haar huis. © 
Mine Dalemans 

35 dagen werd álles geprobeerd 

17 mei 

Conings verlaat de kazerne in Leopoldsburg met raketlanceerders, een machinegeweer, een 
pistool en tweeduizend kogels. Die avond staat hij op de uitkijk bij het huis van Marc Van 
Ranst in Willebroek. 

18 mei 

Conings’ vriendin licht één van zijn collega’s in over zijn verdwijning. Defensie raakt 
gealarmeerd, want de militair staat bekend om zijn extreemrechts gedachtegoed en staat op 
de OCAD-lijst. ’s Avonds wordt zijn auto gevonden aan de rand van het Dilserbos. Hij had er 
een boobytrap in verstopt. Van Ranst wordt met zijn gezin naar een safehouse gebracht. 

19 mei 

Het Nationaal Park Hoge Kempen wordt afgesloten. 350 zwaarbewapende agenten, militairen 
en leden van de speciale eenheden gaan op zoek. 

20 mei 

Tanks, pantservoertuigen, versterking uit Duitsland, Nederland en Luxemburg: de 
machtsontplooiing op de derde dag van de zoekactie is ongezien. 250 agenten en 150 
militairen starten met een ‘sweeping’ van het Nationaal Park, waarbij een gebied met omtrek 
van 20 km centimeter per centimeter uitgekamd wordt. 

21 mei 

Zoekactie in het Nationaal Park wordt stopgezet. 

23 mei 

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw richt zich in de tv-journaals live tot Conings, en vraagt 
hem contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. 

27 mei 
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Er wordt opnieuw gezocht in het Nationaal Park, dit keer met ondersteuning van 
speurhonden, de Cel Vermiste Personen en boswachters. Volgens het parket bestaat de kans 
nog steeds dat Conings in leven is. 

4 juni 

Tweehonderd militairen en politiemensen zoeken opnieuw in en rond de mijnterrils van het 
Nationaal Park. Speur- en lijkhonden worden ingezet. 

9 juni 

Gerichte zoekacties in Zutendaal en As, weer met lijkhonden. 

10 juni 

In het Dilserbos, op een kilometer van de plek waar Conings zijn auto achterliet, wordt zijn 
rugzak gevonden, met een stafkaart, munitie en voedsel voor enkele weken. 

20 juni 

Lichaam wordt gevonden. Marc Van Ranst mag zijn safehouse verlaten. Bron: De Stentor, 21 
juni 2021.  

 

Beelden van overleden Jurgen Conings verschijnen in buitenlandse 
media: ‘Moreel verwerpelijk’ 
 
Justitieminister Vincent Van Quickenborne reageert met afgrijzen op de verspreide beelden van 
het lichaam van Jurgen Conings. Een van de eerste aanwezigen maakte beelden van de militair 
en zou deze aangeboden hebben aan buitenlandse media, waar die beelden nu ook circuleren. 
 
‘Het nemen en publiceren van deze beelden is wansmakelijk en verwerpelijk’, zo reageert Van 
Quickenborne in een persbericht op de beelden die zijn verschenen in bepaalde buitenlandse 
media. 
 
De minister van Justitie roept nu de Belgische media op om de bewuste beelden niet 
verspreiden, en ook niet te verwijzen naar die buitenlandse website, uit respect voor de 
nabestaanden. 
Eerder maakte het federaal parket bekend dat een passant het lichaam ontdekte, beelden 
maakte van zijn ontdekking en die ook aanbood aan Duitse media. De man werd verhoord en 
de procureur des Konings van Limburg opende een strafdossier. 
 
Er wordt via gerechtelijke weg aangedrongen om de beelden te verwijderen. Het gerecht lichtte 
de familie in van het bestaan van deze beelden, zo klinkt het bij het kabinet van Van 
Quickenborne. 
 
Lijkschennis is momenteel niet strafbaar in ons land, en daar wil de justitieminister nu een 
mouw aan passen. ‘In het nieuwe strafwetboek - dat in volle voorbereiding is - wordt 
lijkschennis opgenomen als strafrechtelijke inbreuk’, staat er te lezen in het persbericht. 
Specifiek betekent het dat grafschennis en lijkschennis gelijk zullen worden behandeld. 
 
‘Het nemen en publiceren van deze beelden is wansmakelijk en verwerpelijk. Dit kan niet door 
de beugel. Het doet er niet toe over wie het gaat: dader, slachtoffer, of wie dan ook. Dit is 
moreel verwerpelijk. Laat ons die grens dan ook duidelijk in onze strafwetgeving trekken’, zo 
reageert Van Quickenborne. 
 
Maandagnamiddag bevestigde het parket dat de militair Jurgen Conings zich van het leven 
heeft beroofd, een tot vier weken geleden. Bron: De Morgen, 21 juni 2021. 
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Tegen deze boom in het Dilserbos tussen de varens werd het lichaam van Jurgen Conings (46) 
gevonden.  Foto: Belga 

Jurgen Conings (46) heeft zichzelf met een vuurwapen door het hoofd geschoten en is allicht 
al enkele weken dood. Autopsie wees uit dat dat Conings zelfmoord heeft gepleegd met een 
vuurwapen. 

De jager die zondag pal op de middag zijn lichaam vond, maakte foto’s en filmpjes en wordt 
ervan verdacht die voor grof geld te hebben verkocht aan het Duitse boulevardblad Bild. 

In het Dilserbos is maandagmiddag de zoekactie afgerond nadat militairen het machinegeweer 
van Jurgen Conings terugvonden. De P90 werd zondag niet meteen aangetroffen in de buurt 
van het lichaam van de militair. Daarom vond er vandaag nog een zoekactie plaats in de 
onmiddellijke omgeving en intussen is het wapen wel gevonden. Dat wordt bevestigd aan onze 
redactie. 

Alle veiligheidsmaatregelen, die in Limburg van kracht waren sinds de vermissing van Jurgen 
Conings, zijn opgeheven, nadat zondag bekend was geraakt dat zijn stoffelijk overschot was 
aangetroffen in het Dilserbos (Dilsen-Stokkem), onderdeel van het Nationaal Park Hoge 
Kempen. Dat heeft de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters maandag bevestigd. ‘OCAD 
heeft mij zondagavond laten weten dat er geen imminente dreiging meer was. Daarom zijn ook 
alle maatregelen beëindigd,’ aldus Lantmeeters. Ook het Dilserbos werd maandagmiddag 
opnieuw volledig vrijgegeven na de laatste zoektocht. 

Het lichaam van Conings werd zondagmorgen al gevonden door burgemeester Johan 
Tollenaere (Open VLD) van Maaseik. Die rook rond 10 uur tijdens een mountainbiketochtje 
door het Dilserbos plots een penetrante lijkgeur. Hij verwittigde zonder het lichaam te zien de 
politie.  Bron: Nieuwsblad.be, 21 juni 2021.  
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Jager maakte schokkende video van lichaam Conings, justitie start 
onderzoek: ‘Dit kan niet door de beugel’ 

Er is een onderzoek gestart naar een jager die vermoedelijk beelden van het levenloze lichaam 
van terreurverdachte en extreemrechtse militair Jurgen Conings heeft verkocht aan een Duits 
mediabedrijf. Dat bevestigt het Belgische Openbaar Ministerie. Intussen hebben diverse 
buitenlandse media foto’s en een video van de overleden militair verspreid, waaronder het 
toonaangevende Duitse Bild. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne reageert met 
afgrijzen op het lekken van de beelden. 

Het levenloze lichaam van Jurgen Conings werd gisterochtend aangetroffen in het Nationaal 
Park Hoge Kempen. Twee mountainbikers, onder wie de burgemeester van Maaseik, kregen 
een vermoeden dat er een lichaam in de buurt lag vanwege een sterke geur van ontbinding 
die uit het bos kwam. 

‘Eén van hen is het bos binnengegaan tot ongeveer 300 tot 400 meter afstand van het pad’, 
meldt het federaal parket in een verklaring. ‘Daar heeft hij het levenloze lichaam van Jurgen 
Conings aangetroffen.’ Het gaat om een jager die zelf begon te zoeken naar de herkomst van 
de geur, omdat hij dacht dat het om aangeschoten wild ging. Hij struikelde over een voet van 
Conings. 

Volgens het parket heeft die man ook beelden gemaakt van het lichaam, die hij nadien lijkt te 
hebben aangeboden aan een Duits mediabedrijf. ‘Deze persoon is vervolgens verhoord door 
de politie’, gaat het parket verder. ‘De procureur des Konings van Limburg heeft voor deze 
feiten een apart strafdossier geopend.’ De andere fietser, burgemeester Johan Tollenaere van 
Maaseik, is niet bij het lichaam geweest en heeft onmiddellijk de politie gewaarschuwd. 

Het Belgische Openbaar Ministerie is een strafonderzoek begonnen vanwege schending van 
het recht op privacy en vanwege inbreuken op het recht op afbeelding, bevestigt woordvoerder 
Jeroen Swijsen. ‘Aan het einde van de rit zal bekeken worden welke juridische kwalificatie 
aan de feiten zal worden gegeven’, aldus Swijsen. 

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne reageert met afgrijzen op het bericht dat er 
beelden zijn verschenen in buitenlandse media. Hij betreurt dat ze circuleren en benadrukt 
dat ze niet afkomstig zijn van mensen die betrokken zijn bij het onderzoek. Er wordt via 
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gerechtelijke weg op aangedrongen om de beelden te verwijderen. Justitie lichtte de familie in 
over het bestaan van de beelden. 

Tot nu toe is lijkschennis op zich niet strafbaar. Minister Van Quickenborne wil daar 
verandering in brengen. In het nieuwe strafwetboek van België wordt lijkschennis opgenomen 
als strafrechtelijke inbreuk. In datzelfde wetboek zullen grafschennis en lijkschennis gelijk 
worden behandeld. Grafschennis ís strafbaar, maar het onteren van de stoffelijke 
overschotten van een overledene door er foto’s van te maken en die te verspreiden, is dat tot 
nog toe niet.  

‘Het nemen en publiceren van deze beelden is wansmakelijk en verwerpelijk. Dit kan niet door 
de beugel. Het doet er niet toe over wie het gaat: dader, slachtoffer, of wie dan ook. Dit is 
moreel verwerpelijk. Laat ons die grens dan ook duidelijk in onze strafwetgeving trekken’, 
aldus Van Quickenborne. 

Justitie maakte eerder vandaag bekend dat Conings - die voor het laatst op 17 mei werd gezien 
- zich van het leven heeft beroofd met een vuurwapen. Zijn lichaam bevond zich in een 
bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het bos, onder aan een boom en op 
een helling, waarop het zicht werd versperd door varens. Bron: De Stentor, 21 juni 2021.  

Jager ontkent dat hij foto’s dat hij foto’s van het lichaam van Jurgen 
Conings verkocht. ‘Ik ben niet zot’.  

Leonard Houben (64) is diegene die zondagmiddag het lichaam van Jurgen Conings (46) 
tussen de varens vond. Hij geeft toe dat hij foto’s en filmpjes maakte en dat hij contact had 
met een journalist van het Duitse boulevardblad ‘Bild Zeitung’.  Maar de Limburgse jager 
ontkent dat hij de beelden heeft doorverkocht. Bron: De Telegraaf, 22 juni 2021.  

 

Leonard Houben 
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In India bereikt aantal dagelijkse besmettingen laagste punt 

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in India bereikt het laagste punt in twee 
maanden tijd. De gezondheidsautoriteiten registreerden vandaag 84.332 nieuwe gevallen. Nog 
eens 4002 Indiërs stierven aan de gevolgen van een besmetting. In totaal zijn tot nu toe 29,4 
miljoen inwoners van het Zuid-Aziatische land geïnfecteerd geraakt en kwamen 367.081 van 
hen te overlijden.  Bron: AD, 12 juni 2021.    

In India zijn nieuwe coronabesmettingen gemeld 

In India zijn maandag 70.421 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de afgelopen 24 uur. Het 
is het laagste aantal sinds 31 maart, zo blijkt uit gegevens van het ministerie van 
Volksgezondheid. Ook overleden 3.921 mensen aan de gevolgen van het virus. 

Het totale aantal besmettingen in het Zuid-Aziatische land staat nu op 29,51 miljoen, terwijl 
het totale aantal doden is gestegen naar 374.305. Bron: AD, 14 juni 2021.  

India meldde vandaag het laagste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds 31 
maart: 70.421. De dalende cijfers zijn voor meerdere Indiase regio's - waaronder hoofdstad 
New Delhi - reden de coronamaatregelen te versoepelen. Daar mogen alle winkels en 
winkelcentra vanaf vandaag weer open. Cafés, sportscholen, bioscopen en parken, blijven nog 
wel dicht. 

De druk om te versoepelen is groot, omdat vele miljoenen Indiërs afhankelijk zijn van 
daglonen. Deelstaat Tamil Nadu laat meer mensen op de werkvloer toe en laat ook slijterijen 
de deuren weer openen. Experts waarschuwen voor de gevolgen van de versoepelingen en 
wijzen op het slechts kleine deel van de Indiase bevolking dat is ingeënt. 

Slechts zo'n vijf procent van de naar schatting 950 miljoen volwassenen is volledig 
gevaccineerd. India telt officieel 29,5 miljoen besmettingen en meer dan 374.000 sterfgevallen. 
De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk veel hoger. Registraties zijn verre van compleet. 
Mocht de besmettingsgraad weer stijgen dan wil India de beperkingen weer invoeren. Bron: 
AD, 14 juni 2021.   

De daling van het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in India zet door. Vandaag meldt het 
land 60.471 positieve coronatests. Het laagste aantal in 75 dagen. Er overleden 2726 
mensen aan de gevolgen van Covid-19. In totaal raakten 29.510.410 Indiërs besmet met het 
longvirus en bezweken 374.305 van hen aan de gevolgen. Bron: AD, 15 juni 2021. 

Altaar voor nieuwe godin Corona 

Dorpelingen in India hebben een altaar opgericht voor de nieuwbakken godin Corona. 
Gebeden en offerandes in de vorm van bloemen en wijwater moeten de van een mondkapje 
voorziene godheid ertoe brengen het dorpje Shuklapur - in de noordelijke deelstaat Uttar 
Pradesh - en zijn inwoners te sparen voor het dodelijke virus. 

In het fel gele altaartje staat een beeltenis van Corona Mata centraal. ‘Misschien krijgen ons 
dorp, de dorpelingen en alle andere, eindelijk een beetje lucht’, zegt een van de aanbidders. 
India is zwaar geraakt door het longvirus, maar er zijn tekenen van verbetering. 
 
Vandaag wordt het laagste aantal dagelijkse besmettingen in ruim twee maanden 
gemeld: 84.332. De gebeden tot de godin lijken te werken. Ook in Shuklapur daalt het aantal 
infecties onder de dorpsbewoners flink.  Bron: AD, 12 juni 2021.   
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Kwart van Mexicaanse bevolking is besmet geraakt met coronavirus 

Het Mexicaanse ministerie voor Volksgezondheid schat dat ongeveer een kwart van de 126 
miljoen inwoners besmet is geraakt met het coronavirus. Dat is aanzienlijk meer dan het 
officiële aantal vastgestelde besmettingen dat de overheid hanteert. 

Een onderzoek uit 2020 onder zo'n 14.000 huishoudens toont, volgens het ministerie aan, 
dat zeker 31,1 miljoen Mexicanen het virus onder de leden hebben gehad. Gisteren werden er 
3282 nieuwe gevallen en 243 overlijdens gemeld, waarmee het officiële infectiecijfer op 
2.448.820 uitkwam en het aantal coronadoden op 229.823. 

De Mexicaanse overheid heeft eerder al aangegeven dat de werkelijke aantallen significant 
hoger moeten liggen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat niet iedereen die besmet was 
symptomen vertoonde. Ook werd in maart al gesuggereerd dat het dodental minstens 60 
procent hoger moet liggen dan nu wordt gemeld. Bron: AD, 12 juni 2021. 

In Brazilië gaat zondag de Copa America van start  

In de afgelopen 24 uur zijn in Brazilië 85.149 nieuwe besmettingen met het coronavirus 
vastgesteld. Ook overleden 2.216 patiënten aan het longvirus. Dat heeft het ministerie van 
Gezondheid vrijdag bekendgemaakt. 

Sinds de uitbraak van de coronapandemie werden al bijna 17,3 miljoen infecties geregistreerd 
in het grootste land van Zuid-Amerika. Het totaalaantal doden is inmiddels gestegen 
tot 484.235. 

In absolute aantallen is Brazilië na de Verenigde Staten en India het land met de meeste 
vastgestelde besmettingen. Wat sterfgevallen betreft telt alleen de VS er meer. 
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Zondag gaat in het land de Copa América van start. Het Zuid-Amerikaanse 
voetbalkampioenschap voor landenteams zou oorspronkelijk in Colombia en Argentinië 
worden georganiseerd. Maar vanwege respectievelijk politieke onrust en een zware tweede 
coronagolf wilden deze landen het toernooi niet langer huisvesten. 

Daarop stelde de Braziliaanse regering voor het toernooi in eigen land te houden, tot verbazing 
en ongeloof van veel landgenoten. Tot aan het Braziliaanse Hooggerechtshof probeerden 
tegenstanders te voorkomen dat het toernooi door kon gaan. Donderdag oordeelde 
een meerderheid van de opperrechters echter dat de Copa América gespeeld mag worden. 

Het duel tussen gastland en titelhouder Brazilië en Venezuela is zondag in de Braziliaanse 
hoofdstad Brasília de openingswedstrijd van het toernooi. Braziliaanse media meldden 
vrijdagavond dat in de Venezolaanse delegatie vijf spelers en vijf leden van de technische staf 
positief bevonden zijn op het coronavirus.  Bron: AD, 12 juni 2021.    

Twaalf leden voetbaldelegatie Venezuela testen positief 
 
Twaalf leden van de voetbaldelegatie van Venezuela, onder wie diverse spelers, hebben aan de 
vooravond van de openingswedstrijd van de Copa América tegen gastland Brazilië positief 
getest op het coronavirus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten in Brasilia gemeld. Ze zijn 
allemaal geïsoleerd in aparte kamers en asymptomatisch.   
 
In de verklaring werd niet duidelijk hoeveel spelers positief zijn bevonden. Naar verluidt is bij 
ten minste vijf internationals van Venezuela een besmetting met het coronavirus vastgesteld. 
Bron: AD, 12 juni 2021.   
 

Leden delegatie Colombia testen positief 
 
Na Venezuela en Bolivia hebben nu ook leden van de delegatie van Colombia bij 
het voetbaltoernooi Copa América positief getest op het coronavirus. Het zou gaan om een 
assistent-trainer en een fysiotherapeut. Dat meldt de Colombiaanse bond. Ze zouden geen 
symptomen vertonen, maar blijven wel in quarantaine. 

Venezuela had zaterdag vijftien nieuwe spelers opgeroepen na positieve coronatests van een 
twaalftal van zijn delegatieleden, onder wie acht spelers. Bron: AD, 13 juni 2021.    
 

41 mensen positief getest op Copa América 
 
Van alle delegaties die deelnemen aan de Copa América hebben in totaal al 41 mensen positief 
getest op COVID-19. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van Brazilië, gastland van 
het Zuid-Amerikaanse voetbaltoernooi, verklaard. 

Volgens het ministerie gaat het om 31 spelers en delegatieleden en 10 werknemers van voor 
het evenement ingehuurde dienstenbedrijven, aldus een verklaring. 

Er werd geen overzicht gegeven van het aantal gevallen per delegatie. Eerder werd al bekend 
dat diverse leden van de Venezolaanse, Boliviaanse en Colombiaanse delegaties positief 
testten op het coronavirus. 

De Braziliaanse regering liet verder weten dat er tot dusverre 2.927 PCR-tests zijn uitgevoerd 
bij de delegaties en groepen die deelnemen aan het toernooi. 

De recente coronabesmettingen zijn een klap voor de Copa América die van alle kanten onder 
vuur ligt vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië. Het land bood zich aan als gastland na 
de terugtrekking van Argentinië en Colombia. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat 
het zwaarst door de pandemie is getroffen. Bron: AD, 15 juni 2021.  
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Copa América-rel: ‘Chili in verlegenheid na seksfeest in coronabubbel’ 

Enkele uren voor het derde duel in Copa América tegen Uruguay is het hommeles bij Chili. 
Ten minste zes internationals zouden in de nacht van vrijdag op zaterdag, na de zege op 
Bolivia (1-0) prostituees hebben uitgenodigd in het spelershotel in Porte Alegre. 

Hoewel de voetbalbond van Chili en bondscoach Martin Lasarte het smeuïge nieuws via een 
officieel statement tegenspreken, wordt wel bevestigd dat de zes de coronarestricties hebben 
geschonden. Oorzaak: het bezoek van een kapper.  

Onder anderen Arturo Vidal, Gary Medel en Eduardo Vargas zouden een seksfeest hebben 
georganiseerd. Hoewel bondscoach Lasarte volgens Spaanstalige media op het punt zou staan 
de schuinsmarcheerders zelfs te verbannen van de Copa América - inclusief een boete van 
naar verluidt 30.000 euro per persoon - ontkent Chili dat het te maken heeft met bezoek van 
de prostituees. ‘Ze zijn in de fout gegaan door een kapper uit te nodigen in het hotel. Dat is 
onvergeeflijk en roekeloos. Maar dat is het, meer niet. We hebben het opgelost’, aldus Lasarte. 

In het statement meldt de Chileense voetbalbond dat de spelers zijn beboet, maar dat een 
kapper de coronabubbel zou hebben ‘doorbroken’. ‘Maar hij had wel een negatieve PCR-test 
en is niet in contact geweest met onze spelers. Wel hebben we hen beboet.’ 

Hoe Chili vandaag de Copa América vervolgt, is nog onduidelijk. Om 23.00 uur begint in 
de Arena Pantanal in het Braziliaanse Cuiabá de derde wedstrijd tegen Uruguay. Bron: De 
Stentor, 21 juni 2021.    

Bij voetbaltoernooi Copa América zijn inmiddels 140 mensen positief 
getest 

Bij het voetbaltoernooi om de Copa América in Brazilië zijn inmiddels 140 betrokkenen 
positief getest op het coronavirus. Volgens de organiserende Zuid-Amerikaanse bond is dit 
gebeurd op een totaal van 15.235 testen, hetgeen betekent dat 0,9 procent positief test.  

Men vindt dat acceptabel. ‘Uit dit lage percentage blijkt dat we in staat zijn dit evenement 
op een verantwoorde manier te houden. De protocollen waaronder wordt gespeeld, zijn goed.’ 

In Brazilië, één van de zwaarst door het virus getroffen landen van de wereld, is veel verzet 
tegen het toernooi. Het land kreeg de organisatie pas op het laatste moment toegewezen, nadat 
Colombia en Argentinië waren afgehaakt. Bron: AD, 21 juni 2021. 

Dagelijkse besmettingscijfers in Rusland blijven oplopen 

De dagelijkse besmettingscijfers in Rusland blijven oplopen. Vandaag klimt het 
aantal positieve coronatests naar 13.510. Het hoogste niveau in drie maanden tijd. De 
burgemeester van hoofdstad Moskou zegt te verwachten dat het aantal infecties in juni of juli 
zal pieken. De vijfde dag van stijging brengt het officiële aantal besmettingen op 5.193.964. 
Het afgelopen etmaal werden ook 399 sterfgevallen geregistreerd, waarmee het dodental sinds 
het begin van de pandemie op 126.073 komt. Bron: AD, 12 juni 2021.   

In Moskou hebben inwoners een week vakantie om coronabesmettingen 
in te dammen 

In de Russische hoofdstad Moskou hoeft er de komende week niet te worden gewerkt. 
Burgemeester Sergej Sobjanin heeft alle inwoners een extra week vakantie gegeven om de 
snelle toename van het aantal coronabesmettingen in te dammen. Een uitzondering wordt 
gemaakt voor cruciale beroepen.  
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In Moskou werden zaterdag 6.701 nieuwe besmettingen gerapporteerd, het hoogste 
dagcijfer tot nu toe dit jaar.  

Het is onmogelijk om niet te reageren op zo’n situatie’, zei de burgemeester van de metropool 
met 12 miljoen inwoners. Hij kondigde verder aan dat de cafés, restaurants en discotheken al 
om 23.00 uur de deuren moeten sluiten en dat sport- en speelpleinen in parken zullen worden 
gesloten. Bron: AD, 13 juni 2021.  

Rusland meldt afgelopen 24 uur 14.185 positieve corona besmettingen 

Rusland heeft de afgelopen 24 uur 14.185 positieve coronatests afgenomen, waarvan 6805 in 
hoofdstad Moskou. De gezondheidsdienst meldt ook 379 sterfgevallen ten gevolge van Covid-
19. Officieel zijn er sinds het uitbreken van de pandemie 5.236.593 Russen met het 
coronavirus besmet geraakt en 127.180 eraan overleden. Bron: AD, 15 juni 2021.  

 

In China zijn 863.5 miljoen coronavaccinaties gezet 

De Chinese gezondheidscommissie laat weten tot nu toe 863,5 miljoen coronavaccinaties te 
hebben verricht. De afgelopen dag werden er 18,2 miljoen prikken gezet. Bron: AD, 12 juni 
2021.     
 
 

Aan hadj mogen 60.000 mensen meedoen 

Aan de traditionele moslimbedevaart naar Mekka, de hadj, mogen dit jaar slechts 60.000 
mensen meedoen vanwege de coronacrisis. Alleen Saudische staatsburgers en gelovigen die 
in Saudi-Arabië wonen en tussen de 18 en 65 jaar oud zijn, mogen de pelgrimstocht 
maken. Voorwaarde is wel dat ze zijn gevaccineerd.  

De hadj geldt als een van de pijlers van het islamitische geloof. Lange tijd was het een 
pelgrimage van hooguit enkele tienduizenden gelovigen. Nu komen er jaarlijks miljoenen 
pelgrims naar Mekka. Vorig jaar kreeg slechts een kleine geselecteerde groep inwoners van 
Saudi-Arabië toestemming. De hadj is dit jaar van 17 tot en met 22 juli. Bron: AD, 12 juni 
2021. 
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Braziliaanse president kreeg boete omdat hij zich niet aan de 
coronamaatregelen hield 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zaterdag een boete van 552 Braziliaanse real 
(omgerekend bijna 90 euro) gekregen, omdat hij zonder mondkapje deelnam aan een 
motorprotest in de deelstaat Sao Paulo. Hij hield zich ook niet aan andere coronamaatregelen.   

Duizenden motorrijders waren bijeengekomen voor de rally ‘Accelerate for Christ’ in Sao 
Paulo. De rechts-populistische president leidde de stoet met een open helm en zonder 
mondkapje, wat in strijd is met de coronamaatregelen in de deelstaat. Ook de zoon van de 
president, Eduardo, een lid van het Congres en de minister van Infrastructuur Tarcisio Gomes 
kregen een boete van 552 Braziliaanse real. 

 

© AP — Jair Bolsonaro (midden) nam zonder mondkapje deel aan een motorprotest in de 
deelstaat Sao Paulo. 

De gouverneur van de staat, João Doria, is een van de rivalen van de huidige president en een 
mogelijke tegenstander bij de verkiezingen van 2022. Tijdens een toespraak in Ibirapuera Park 
sprak Bolsonaro, die het coronavirus vanaf het begin heeft gebagatelliseerd, zich uit tegen de 
coronamaatregelen. 

Drie weken geleden nam Bolsonaro ook al zonder mond- en neusbescherming deel aan een 
motortour door de metropool Rio de Janeiro.  

Brazilië heeft met bijna 17,3 miljoen geregistreerde besmettingen het twee na hoogste aantal 
van de wereld, na de Verenigde Staten en India. Qua dodental is Brazilië met ruim 484.000 
doden het één na hardst getroffen land ter wereld, na de Verenigde Staten. Bron: AD, 13 juni 
2021.    

Coronavirus heeft voor onderwijs en instroom jongeren op arbeidsmarkt 
grote gevolgen 

De horeca, luchtvaart, het toerisme, winkels, kappers en schoonheidsspecialisten, 
hebben zware klappen gekregen tijdens de coronacrisis, maar ook voor het onderwijs en de 
instroom van jongeren naar de arbeidsmarkt heeft het virus grote gevolgen. Juist bij 
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opleidingen voor sectoren waar de malaise het grootst is, blijven jongeren nu langer 
doorstuderen, meldt dagblad Trouw.  

Na de zomer van 2019 kwamen er zo'n 242.000 jongeren op de arbeidsmarkt terecht. Vorig 
jaar waren dat er 221.000: zo'n 21.000 minder dus, en zelfs 23.000 minder dan verwacht. 
Dat is nogal een trendbreuk, signaleert SEO-onderzoeker Jelle Zwetsloot. ‘De afgelopen jaren 
zagen we steeds een lichte toename van de uitstroom, met stappen van enkele duizenden 
jongeren. Zo'n enorme verandering is dus erg bijzonder.' Bron: AD, 12 juni 2021.     

Politie beëindigt feest met meer dan vijfhonderd bezoekers in 
Rotterdams bos   
 

De politie in Rotterdam heeft afgelopen nacht het Kralingse Bos ontruimd na een feest. Bij de 

illegale happening waren zo’n vijfhonderd tot zevenhonderd mensen aanwezig, zegt een 

woordvoerder van de politie. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Bron: AD, 12 juni 2021.   
 

 

© MediaTV — De politie in het Kralingse Bos na melding van een illegaal feest. 

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een groot feest in het Kralingse Bos in 
Rotterdam beëindigd. Er waren zo'n vijfhonderd tot zevenhonderd mensen aanwezig. De 
Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen en twee jongens van zestien zijn aangehouden voor 
openlijke geweldpleging en belediging. 

Volgens een politiewoordvoerder was het veel te druk in het bos. ‘We hebben mensen gevraagd 
het bos te verlaten en een hele grote groep gaf daar ook gehoor aan. Enkelen van hen gooiden 
daarbij wel glas richting collega's en voertuigen’, aldus de woordvoerder. 

Toen een laatste groep van ongeveer tweehonderd mensen niet wilde vertrekken en er 
opstootjes ontstonden, kwam de ME in actie. Omdat de groep opnieuw agenten met glaswerk 
bekogelde, voerden de politiepaarden een charge uit bij de Kralingse Plaslaan. De twee jongens 
die zijn aangehouden, zijn door hun ouders opgehaald van het bureau en moesten zich 
zaterdagochtend weer melden voor een vervolg. Bron: NU.nl, 12 juni 2021. 
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En weer is er gedonder met jeugd in Deventer: politie veegt terrein 
schoon langs de IJssel  
 
Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Deventer hebben 
vannacht weer moeten ingrijpen langs de IJssel waar jongeren overlast veroorzaakten. Op de 
landtong tussen de Spoorbrug en het IJsselhotel hadden zich volgens politieagenten ter 
plaatse honderden jongeren verzameld. 
 
Vanaf middernacht is dit stuk langs de IJssel door de gemeente bestempeld als verboden 
gebied na de vele vechtpartijen en andere incidenten die daar vorige zomer plaatsvonden. 
 
De politie besloot vannacht om het terrein schoon te vegen nadat er veel meldingen 
binnenkwamen van (geluids)overlast. Dat schoonvegen werd gedaan door een tiental agenten 
en boa’s. Aanwezigen werden via de Worp of de spoorbrug verzocht te vertrekken.  
 

 

De politie in Deventer stuurde vannacht weer feestende jongeren naar huis die voor overlast 
zorgden langs de IJssel. © Rens Hulman  
 
Toen een aantal personen de politie bekogelde met flessen en andere spullen, greep de politie 
harder in. Nadat de landtong was ontruimd bleef een grote groep hangen in de 
Ossenweerdstraat naast de Spoorbrug. Ook daar werden de jongeren uiteen gedreven en 
weggestuurd.  
 
Rond 01.00 uur was de situatie weer rustig. Er zijn voor zover bekend geen personen 
aangehouden. 
 
Feestende jongeren zorgen de laatste tijd voor veel overlast langs de IJssel: afgelopen maand 
waren er meerdere confrontaties tussen politie en boa’s enerzijds en jongeren anderzijds.  De 
overlast concentreerde zich daarbij vooral nog aan de overkant van de landtong aan de 
Wellekade. 
 
Daarbij overtraden honderden jongeren de toen geldende alcohol- en coronaregels. Ook werd 
er veel lachgas gebruikt en liet de meute een berg zwerfafval achter. 
 
De politie Deventer heeft de handen vol aan de losbandige jongeren in haar stad, een agent 
meldde onlangs dat het lokale korps vaak onvoldoende mankracht heeft om in te grijpen. 
 
Afgelopen week nog, riep de politie de hulp in van de ouders om hun kroost beter in de gaten 
te houden. ‘Aangezien het veelal jongeren betreft, is ook de oproep aan ouders om alert te zijn 
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om zo te voorkomen dat jeugd overlast veroorzaakt’, aldus de politie in een persbericht. Bron: 
De  Stentor, 12 juni 2021.   
 
 

Opluchting bij regionale ziekenhuizen met einde ellende in zicht: ‘Nu tijd 
voor herstel medewerkers’  
 
De corona-afdelingen worden opgedoekt, patiënten kunnen mondjesmaat meer bezoek 
ontvangen en het inlopen van achterstallige zorg is begonnen. De regionale ziekenhuizen 
raken langzaam maar zeker uit de wurggreep van de coronapandemie. Dat lucht op, maar er 
zijn ook zorgen.  
 
‘Medewerkers zijn toe aan herstel en rust. En dan rust zónder dat ze appjes krijgen met de 
vraag wie er in kan vallen voor een dienst’, zegt bestuurder Desiree Creemers van het Deventer 
Ziekenhuis. 
 
Het Deventer Ziekenhuis heeft inmiddels de corona-afdeling afgeschaald en telt nog acht 
coronapatiënten verdeeld over IC en verpleegafdeling. Ondertussen wordt de niet-
spoedeisende uitgestelde zorg weer opgepakt, dat krijgt in het najaar verder vorm. Het 
ziekenhuis verwacht nog tot in 2022 bezig te zijn met het inhalen. Daarbij wordt zo veel 
mogelijk gebruik gemaakt van dagbehandeling, operaties in de avond of het weekeinde staan 
nog niet op het programma.  
 

 
 

Personeel liep maanden lang op de tenen en is toe aan vakantie. Maar de ziekenhuizen zien 
zich nu gesteld voor een flink aantal uitgestelde operaties. © Rob Engelaar    

De komende weken ligt het accent op hersteltijd voor de medewerkers, zegt Creemers. Het 
ziekteverzuim ligt met gemiddeld 6 procent hoger dan normaal en dat leidt op sommige 
afdelingen tot krapte. Toch is het streven om iedereen een zomervakantie zonder zorgen te 
bezorgen. ‘Wij horen terug van onze mensen: zorg dat ik ook écht vrij ben als ik vrij ben, dat 
ik niet de appjes langs zie komen van diensten die ingevuld moeten worden omdat er iemand 
ziek is geworden.’ Bron: De Stentor, 12 juni 2021.   

Paracetamol vóór coronaprik verstandig of juist niet? 'Kan werking 

beïnvloeden' 

Paracetamol slikken voordat je het coronavaccin gaat halen om eventuele bijwerkingen te 
voorkomen klinkt misschien als een goed idee, maar wetenschappers raden het af. Het zou 
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namelijk de werking van het vaccin kunnen beïnvloeden, omdat het de immuunopbouw in de 
weg kan zitten. 

Paracetamol is de meest gebruikte pijnstiller ter wereld. Alleen al in Nederland gaat het 
jaarlijks om twee miljard pillen, poeders en drankjes, meldt Instituut Verantwoord 
Medicijngebruik. Volgens het IVM gebruikt 1 op de 5 Nederlanders dagelijks paracetamol. 

Het middel wordt ook ingenomen om bijwerkingen van de coronaprik te voorkomen – soms 
preventief, nog voordat de prik gezet wordt. Maar of dat verstandig is, valt te betwijfelen. ‘Uit 
een paar kleine studies blijkt dat als je een paracetamol neemt voor het vaccin, dat dit mogelijk 
wat invloed heeft op de afweerreactie’, vertelt ic-arts Diederik Gommers aan EditieNL. 

Ook Marloes Dankers van Instituut Verantwoord Medicijngebruik uit haar twijfels. ‘Het is de 
vraag of het echt verstandig is om voor een prik een paracetamol te nemen. Het zou kunnen 
dat de werkzaamheid van het vaccin minder wordt, omdat het immuunsysteem naar beneden 
gaat. Maar dat weten we nog niet zeker.’  

In andere gevallen hoef je daar niet bang voor te zijn. ‘Voordat je ongesteld wordt, voor een 
ingreep of als je een kater wil tegengaan, kan het relatief weinig kwaad als de paracetamol in 
de juiste doseringen wordt gebruikt. Het is een relatief veilig middel en kent weinig 
bijwerkingen’, zegt Dankers. 

Een paracetamol innemen ná het vaccin kan ook geen kwaad. ‘Neem deze achteraf bij 
klachten van koorts of spierpijn bijvoorbeeld’, zegt Diederik Gommers. 

Als je paracetamol inneemt komt dit terecht in je spijsverteringskanaal, waarna het wordt 
opgenomen in het bloed. Het bloed verspreidt zich door het hele lichaam waardoor het ook op 
de plek terecht komt waar je pijn hebt. 

Als je pijn hebt geven je zenuwen dit door aan je hersenen. Een paracetamol verstoort deze 
communicatie. Het neemt de pijn dus niet weg, maar verdoezelt dit tijdelijk zodat je er geen 
last van hebt. Bron: RTL Nieuws, 12 juni 2021. 

Mart Smeets gaat nu zelf over zijn tijd: ‘Ik wil helemaal niet meer in die 
tv-programma’s zitten’ 
 

 

© Hilde Harshagen / Met dank aan Teylers Museum    
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In het voorbije coronajaar dacht Mart Smeets meer dan ooit na over wat voor hem werkelijk 
van belang is. Hij schreef het kloeke O Canada en kreeg kleindochter Coco op schoot. ‘Ik heb 
het beste jaar van mijn leven gehad, al klinkt dat pedant.’ 
 
Windstoten jagen over de Grote Markt in Haarlem, sinds 1994 de woonplaats van Mart Smeets 
(74). Op het door hem geselecteerde terras buigt een ingeklapte parasol van pakweg 85 kilo 
vervaarlijk heen en weer, vanaf diverse tafels wordt er angstvallig naar gekeken. Melkschuim 
van de cappuccino’s wordt uit de kopjes geblazen, Smeets houdt z’n tapbiertjes (ik mag er 
twee per dag van mezelf) en z’n daaropvolgende dubbele espresso onder de tafel. ‘En als het 
zo gaat regenen, ga ik onder de tafel zitten,’ zegt  Smeets lachend tegen de ober, die ook moet 
lachen. Bron: AD, 12 juni 2021.   
 
 

Urk is een ‘hotspot’ voor vaccinatietoerisme 
 
De vaccinatiegraad op Urk blijft achter ten opzichte van de rest van Nederland, zelfs nu daar 
afgelopen week een eigen vaccinatie-straat werd geopend. In sporthal Vlechttuinen wordt 
sinds maandag 7 juni niet alleen getest, maar ook gevaccineerd. Maar het lijkt erop dat vooral 
mensen van buiten Urk die sporthal weten te vinden voor hun vaccinatie.  
 
‘Leve de wetenschap’, twitterde D66-kamerlid Jan Paternotte donderdag nadat hij op Urk zijn 
vaccin had gekregen. Paternotte had er de rit vanuit zijn woonplaats Leiden voor over om op 
het voormalige Zuiderzee-eiland zijn prik te krijgen, een rit ongeveer één uur en drie kwartier. 
Ook collega-kamerlid Hilde Palland (CDA) uit Kampen had er vrijdag de rit naar Urk (ongeveer 
een half uur) voor over om buiten haar eigen provincie gevaccineerd te worden.  Bron: De 
Stentor, 13 juni 2021.  

Bijna half miljoen vluchten minder sinds begin virusuitbraak 

Sinds de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding ervan in te 
dammen, zijn van en naar Nederland bijna een half miljoen vluchten minder uitgevoerd. En 
waarschijnlijk gaat het ook nog jaren duren voordat het vliegverkeer weer op het niveau van 
voor de crisis zit, meldt de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol in een rapport over 
Nederland. 

De daling van het aantal vertrekkende en aankomende vluchten vanaf 1 maart 2020 komt 
neer op 487.000. In heel vorig jaar ging het aantal vluchten met zo'n 55 procent omlaag. 
Inmiddels zou sprake zijn van gemiddeld 778 vluchten per dag. Dat is ongeveer 57 procent 
minder vergeleken met 2019 in dezelfde tijd van het jaar. 

Daarmee is de daling dit jaar dus nog iets groter geworden dan de gemiddelde terugval van 
vorig jaar. Daarbij speelt mee dat het cijfer over 2020 nog enigszins omhoog wordt getrokken 
door de eerste weken van maart, voordat de pandemie pas echt uitbrak, en het beperkte 
herstel van het vliegverkeer in de zomer. 

Bij zijn prognose voor de komende jaren hanteert Eurocontrol verschillende scenario's, 
afhankelijk van het tempo van de vaccinatiecampagne. Hoe dan ook zal het aantal vluchten 
voor 2024 nog niet op het niveau terug zijn van 2019, denkt de luchtverkeersleider. In het 
meest waarschijnlijke scenario komt het aantal vluchten dit jaar uit op zo'n 44 procent van 
het niveau van het laatste jaar voor de crisis. Volgend jaar zou dat verbeteren tot 69 procent, 
in 2023 gaat het dan om 81 procent en in 2024 om ongeveer 93 procent. Bron: ANP producties, 
12 juni 2021.     
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Dreigend vrijwilligerstekort in België zet vaccinaties onder druk: ‘Als we 
niets doen, moet ons centrum straks sluiten’  
 
De vaccinatiecampagne raakt onder stoom, maar een nieuw obstakel bemoeilijkt de weg naar 
groepsimmuniteit. Vaccinatiecentra hebben het steeds lastiger om de shifts voor medisch 
geschoolde medewerkers in te vullen. ‘Als we niets doen, moet ons centrum straks sluiten.’ 

Er heerst een gezellige drukte in het Gentse evenementencomplex Flanders Expo. Sinds een 
deel van de site in maart omgevormd werd tot vaccinatiecentrum, komen er steeds meer 
stroppendragers langs voor hun coronaprik. Deze maand zorgen 100 vrijwilligers er elke dag 
voor dat zo’n 4.000 mensen ingeënt worden. Een mooi cijfer, al heerst achter de schermen 
van het centrum bezorgdheid over het vervolg van de vaccinatiecampagne. 

‘We bevinden ons in de pre-alarmfase’, vertelt Michiel Vanlysebetten. Hij plant als 
personeelscoördinator de shifts van medewerkers met een medisch profiel in, maar dat gaat 
steeds moeilijker. ‘De situatie is zorgwekkend, want door de toegenomen vaccinleveringen 
draaien we bijna op maximumcapaciteit en hebben we alle helpende handen nodig.’ 

Gents schepen van Gezondheid en Zorg Rudy Coddens (Vooruit) verwijst naar enkele typische 
zomerfenomenen om de moeilijke zoektocht naar medisch personeel te verklaren. ‘De 
openingsuren van het centrum zijn uitgebreid en mensen met schoolgaande kinderen kunnen 
zich ’s avonds minder makkelijk vrijmaken nu de examenperiode aanbreekt. Daarnaast 
zorgen het warme weer en het nakende EK voetbal ervoor dat burgers soms liever ontspannen 
dan in de centra te werken.’ 

Het probleem om medisch opgeleid personeel voor vaccinatiecentra te vinden, doet zich ook 
buiten Gent voor. De vaccinatiecentra van Aarschot en Diest lanceren deze week een nieuwe 
oproep om medewerkers met een medisch profiel aan te trekken. ‘Zo willen we voorkomen dat 
ons centrum straks moet sluiten omdat er te weinig personeel is’, vertelt Katrien Verschueren,  
het hoofd van beide centra. 
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Vanlysebetten gaat een samenwerking aan met interimbureaus om zijn personeelsbestand uit 
te breiden, maar ziet nog bijkomende mogelijkheden om de vaccinatiecampagne in de 
komende maanden draaiende te houden. ‘Als meer mensen de toelating zouden krijgen om 
burgers te prikken, zou het makkelijker zijn om een planning op te stellen.’ Het Agentschap 
Zorg en Gezondheid deelt die visie en werkt daarom aan een oplossing voor de situatie. ‘Een 
noodwet maakte het onlangs mogelijk om meer diverse medische profielen in te schakelen in 
de centra en we willen de eerstelijnszones informeren hoe ze dat kunnen doen’, zegt 
woordvoerder Joris Moonens. 

De afgelopen maanden kregen zo’n 4.500 Belgische apothekers een opleiding om mensen in 
te enten, de Algemene Pharmaceutische Bond bevestigt dat zij inzetbaar zijn. Daarnaast wil 
Zorg en Gezondheid inzetten op heldere communicatie. ‘We proberen zo vroeg mogelijk te laten 
weten hoeveel vaccins elk centrum ontvangt, dat moet het makkelijker maken om 
personeelsplanningen op te stellen.’ Bron: De Morgen, 11 juni 2021.      

Rusland heeft neusspray ontwikkeld van vaccin Sputnik-V 

Rusland heeft een neusspray getest in de vorm van het Sputnik-V vaccin. De neusspray zou 
geschikt moeten zijn voor kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar en zou in september 
gelanceerd moeten worden. 

De wetenschapper die de ontwikkeling van het Sputnik-V vaccin leidde, zei zaterdag in een 
gesprek met Vladimir Poetin dat het vaccin hetzelfde werkt, maar wordt aangebracht met een 
mondstuk, in plaats van een naald. Bron: AD, 12 juni 2021. 

België is het snelst vaccinerende land van de EU: ‘Medisch personeel altijd 
paraat’ 

België is het snelst vaccinerende land van de Europese Unie. Dat blijkt uit een grafiek die 
Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) op zijn Facebookpagina 
plaatste.  

Vrijdag lag het aantal geplaatste dosissen per 100 inwoners in België op 1,27 (gemiddelde van 
de afgelopen zeven dagen). Daarmee doet ons land het beter dan Nederland (1,18) en 
Luxemburg (1,15). De slechtste leerlingen zijn Bulgarije (0,25) en Ierland (0,11). 

Minister Beke wijst erop dat Vlaanderen zelfs nog sneller vaccineert dan het Belgische 
gemiddelde, ‘en dit tempo houden we de komende twee weken vlot aan. In die periode zullen 
we maar liefst 1,3 miljoen prikken zetten, waarvan 1 miljoen eerste dosissen. We verwachten 
dan ook dat de vaccinatiegraad tegen 21 juni, de start van de zomer, maar liefst zeventig 
procent zal bedragen bij de Vlaamse volwassen bevolking (1e prik)’. 

Volgens Wouter Beke zijn er verschillende redenen waarom Vlaanderen zo sterk vaccineert: 
‘We hebben niet alleen een sterke vaccinatietraditie, daarbovenop zetten we via onze 
vaccinatiecentra in op nabijheid. De samenwerking tussen de eerstelijnszones en de lokale 
besturen verloopt uitstekend. Ons medisch personeel staat elke dag paraat, net als de vele 
vrijwilligers.’ 

Uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat Vlaanderen aan de Europese top 
staat qua vaccinatiegraad. Het Vlaams Gewest moet enkel Malta, IJsland en Hongarije (dat 
gebruik maakt van vaccins die niet geverifieerd zijn door het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA), namelijk van Russische en Chinese vaccins) laten 
voorgaan. Net onder Vlaanderen staan Finland en Wallonië. Bron: De Morgen, 13 juni 2021.  
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EU streeft ernaar om voor eind jaar 700 miljoen doses vaccin te 
exporteren naar derdewereldlanden 

 De Europese Unie streeft ernaar om voor het einde van dit jaar 700 miljoen doses 
coronavaccins te exporteren naar derdewereldlanden.  

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, zei dat de EU tot nu toe drie 
miljard euro heeft bijgedragen aan Covax, een organisatie die vaccins veiligstelt 
voor derdewereldlanden. Bron: AD, 12 juni 2021. 

In Israël op binnenlocaties geen mondkapje meer nodig 

De Israëlische overheid versoepelt een van de laatste coronarestricties die nog gelden in het 
land. Op binnenlocaties is het niet langer nodig een mondkapje te dragen. Hoewel de 
vaccinatiecampagne in Israël zeer succesvol is - 85 procent van de volwassen bevolking is 
ingeënt - moet wel aan boord van vliegtuigen het kapje nog op. Ook op weg naar een 
quarantainelocatie blijft dat verplicht. 

Personen die nog niet gevaccineerd zijn, moeten de gezichtsmaskers nog dragen in verpleeg- 
of verzorgingstehuizen. In Israël, dat ruim negen miljoen inwoners telt, zijn nog slechts 
enkele tientallen mensen met coronaklachten. Om dat zo te houden, zijn de autoriteiten 
voorzichtig met het binnenlaten van buitenlandse reizigers. Alle toeristen moeten 
een vaccinatiebewijs tonen en worden getest bij aankomst in het land. Bron: AD, 15 juni 
2021. 

Meer dan 30 miljoen Fransen hebben eerste coronavaccin gehad 

Meer dan dertig miljoen Fransen hebben inmiddels hun eerste coronavaccin gehad. In totaal 
telt Frankrijk iets meer dan 67 miljoen inwoners. In het afgelopen etmaal zijn er 3972 nieuwe 
coronagevallen gemeld. 

In Frankrijk, waar nog altijd een avondklok geldt, liggen nu 2115 mensen op de intensive 
care. Dat zijn er 53 minder dan een dag eerder. Bron: AD, 12 juni 2021.    
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Omstreden actiegroep is op weg naar Apeldoorn en wordt opgewacht 

door grote politiemacht 

 

 
 
Tientallen politiemotoren, -busjes en -honden worden in Apeldoorn in paraatheid gebracht 
om de demonstratie van actiegroep 'Police for freedom' in goede banen te leiden. © Luciano de 
Graaf   
 
Actiegroep Police for Freedom mag vanmiddag van 12.00 tot 14.00 uur demonstreren in 
Apeldoorn. De organisatie is van plan een tocht van zes kilometer door een deel van de stad 
af te leggen. De echte politie verzamelt zich daar inmiddels ook in grote getale.  
 
Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn wilde de demonstratie niet op voorhand verbieden, 
omdat demonstreren een grondrecht is. Hij heeft wel strikte voorwaarden gesteld. Bron: De 
Stentor, 12 juni 2021.  
 

 
 
Demonstranten van de omstreden actiegroep 'Police for freedom' trekken door Apeldoorn. © 
Maarten Sprangh   
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Protestmars omstreden actiegroep door Apeldoorn trekt duizenden 
mensen: politie pakt vlaggenstokken af 
 
De protestmars van Police for Freedom door Apeldoorn is begonnen. De omstreden actiegroep 
mag van 12.00 tot 14.00 uur door Apeldoorn demonstreren. De groep zegt te staan ‘voor liefde, 
vrijheid, menselijke verbinding en behoud van grondrechten’. Er lopen duizenden mensen 
mee. 
 
Omdat eerdere demonstraties uit de hand liepen (zo kwam het op 8 mei in Barneveld tot een 
keiharde confrontatie met de ME) is er echter een grote politiemacht op de been in Apeldoorn. 
Bron: De Stentor, 12 juni 2021.     
 
Duizenden lopen vanmiddag mee in een demonstratieve optocht van Police for Freedom door 
Apeldoorn. Ze hebben onder meer spandoeken, vlaggen en gele paraplu's bij zich. De gemeente 
vraagt mensen niet meer naar de binnenstad te komen omdat het er te druk is en heeft in de 
Hoofdstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld.  
 
‘Het is te druk in de binnenstad, de Hoofdstraat (tussen de Mariastraat en de Brinklaan) is 
daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer', twittert de gemeente. ‘Kom je naar de binnenstad? Dan 
liever op een later tijdstip!’ 
 
De demonstratie begon rond 12.00 uur bij sportpark Orderbos. Sommige actievoerders 
hebben een verplegersuniform aan of dragen militaire kleding. Tijdens het lopen wordt er 
voortdurend ‘liefde, vrijheid, democratie’ geroepen, mensen omhelzen elkaar en er 
wordt gedanst en gezongen. Op spandoeken staan teksten als ‘Blijf van de kinderen af’ 
en ‘Coronavaccin is gif’. Tientallen agenten zijn aanwezig en houden de stoet in de gaten. 
 
Burgemeester Ton Heerts heeft onder strikte voorwaarden toestemming gegeven voor de mars 
van ongeveer zes kilometer. De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid, de orde en 
het naleven van de geldende coronamaatregelen, aldus de gemeente eerder. Het is de eerste 
keer dat de actiegroep toestemming krijgt om te demonstreren. 
 
Police for Freedom is niet onomstreden, omdat de meeste deelnemers zich niet aan de 
coronaregels houden. Bron: AD. 12 juni 2021.   
 

Omstreden actiegroep trekt zingend door Apeldoorn: ‘En steek die spuit 
maar in je reet! 
 
De protestmars van Police for Freedom door Apeldoorn is vreedzaam verlopen. De omstreden 
actiegroep - die voor liefde, vrijheid, menselijke verbinding en behoud van grondrechten zegt 
te staan - trok vanmiddag tweeënhalf uur door de stad om te demonstreren. Er liepen zo’n 
2500 mensen mee.  
 
Omdat eerdere demonstraties uit de hand liepen (zo kwam het op 8 mei in Barneveld tot een 
keiharde confrontatie met de ME) was er een grote politiemacht op de been. De agenten 
konden echter hooguit moe worden van de vijf kilometer lange wandeling. Ze hoefden namelijk 
nauwelijks in actie te komen.  Bron: De Stentor, 12 juni 2021. 
 

Europeanen dronken vorig jaar meer Belgisch bier, Nederlanders geen 
uitzondering 

De Europese export van Belgisch bier ging in coronajaar 2020 opnieuw omhoog, ook al kenden 
brouwerijen bij de zuiderburen over de gehele linie hun slechtste jaar sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Volgens sectorvereniging Belgische Brouwers, waar de cijfers vandaan komen, 
werd ruim drie procent meer bier naar andere Europese landen uitgevoerd. 
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De Belgische bieren deden het bijvoorbeeld goed in de grootste exportmarkt Frankrijk, maar 
de export naar het Verenigd Koninkrijk steeg eveneens. Vanwege de Brexit sloegen nog heel 
wat Britse verkopers voor het einde van 2020 een voorraad in. Ook de uitvoer naar Nederland 
ging licht omhoog. 

Buiten Europa ging de export wel met ruim achttien procent omlaag. Het verschil zit hem in 
het verkoopkanaal. Binnen Europa belanden Belgische bieren als La Chouffe, Pauwel Kwak, 
Chimay, Leffe, Duvel en Jupiler voor een groot deel in winkelschappen, maar buiten de 
Europese Unie is Belgisch bier eerder een horecaproduct. Bovendien was er vorig jaar door 
alle lockdowns vanuit cafés en restaurants veel minder vraag. 

Dat laatste drukte ook in België zelf flink op de cijfers, waar negentien procent minder bier 
werd geconsumeerd. Dat komt neer op ongeveer 520 miljoen pintjes minder, van ruim zeven 
miljoen hectoliter in 2019 tot 5,7 miljoen hectoliter vorig jaar. Cafés en restaurants in België 
waren vanwege de coronamaatregelen maanden gesloten. 

‘Het is een heel moeilijk jaar geweest. De crisis had een enorme impact op de sector’, zegt 
directeur Krishan Maudgal van de brancheorganisatie. ‘Er was al jaren een neerwaartse trend 
van de bierconsumptie in België, maar nu was er een gigantische, ongeziene terugval.’ 

Toch kijkt de Belgische biersector, met onder meer 's werelds grootste brouwer AB InBev, met 
vertrouwen naar de toekomst. Zo wijzen de brouwers op de sterkte van het merk ’Belgisch 
bier’. Anderzijds is er hoop omdat de horeca opnieuw open is. 

‘De heropening van de terrassen en vervolgens van de binnenruimtes gaven het mentale 
welzijn van de Belgen een boost’, aldus Maudgal. Veel hangt volgens hem af van verdere 
versoepelingen, virusvarianten, weersomstandigheden en andere onbekende factoren. ‘We 
moeten zo snel mogelijk de situatie van 2019 evenaren. Of dit al mogelijk is in 2022, hangt af 
van veel factoren.’ Bron: ANP, 12 juni 2021. 

In Suriname moeten patiënten betalen voor hun behandeling 

Ze werkten maandenlang op de ic in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Nu staan ic-
verpleegkundigen Maaike Stout (63) en Ikram Cardinaal (49) op de volle ic van een ziekenhuis 
in Suriname. ‘Soms moeten patiënten betalen voor hun behandeling en als ze dat niet 
kunnen, komt het voor dat ze de behandeling niet krijgen.’ Bron: AD, 12 juni 2021. 

Surinaamse ministers delen voedselpakketten uit in district Coronie 

Drie Surinaamse ministers hebben zondag 1100 voedselpakketten uitgedeeld aan inwoners 
van het westelijke district Coronie. Voor heel Suriname zijn tachtigduizend pakketten 
gereserveerd. De pakketten zijn bedoeld voor mensen die schade hebben geleden door de 
wateroverlast of als gevolg van de coronacrisis krap bij kas zitten, meldt de voorlichtingsdienst 
van de regering in Paramaribo.  

De corona-uitbraak met vele lockdowns heeft vooral veel kleine ondernemers omzet gekost. 
‘We zitten met z'n allen in een moeilijke situatie’, zei defensieminister Krishna Mathoera bij 
het uitdelen van de pakketten. ‘We hebben een Covid-crisis, een economische crisis en het 
probleem van wateroverlast. Maar we zullen niemand in de steek laten. Als regering zullen 
wij ons best doen zo snel mogelijk hieruit te komen.’ Bron: AD, 12 juni 2021.   
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Wie geboren is in 1992 kan vanaf vandaag een online prikafspraak maken, laat minister De 
Jonge weten via Twitter. 'Zegt het voort', klink het. In totaal zijn er ruim 229.000 mensen 
geboren in 1992. Bij een van de 140 GGD-priklocaties krijgen zij het vaccin 
van Pfizer/BioNTech of Moderna. Vanaf dinsdag ontvangen zij ook de papieren uitnodiging, 
waarmee telefonisch een afspraak gemaakt kan worden. Bron: AD, 12 juni 2021. 

Mensen uit 1992 kunnen vanaf vandaag via www.coronavaccinatie-afspraak hun 
vaccinatieafspraak bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  maken. Daar krijgen zij het 
vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Zij ontvangen vanaf dinsdag 15 juni de 
uitnodigingsbrief voor de vaccinatie per post. In totaal zijn er ruim 229.000 mensen geboren 
in 1992. 

Als mensen een vaccinatie hebben gekregen worden zij zo snel mogelijk van de verzendlijsten 
gehaald. Dit kan soms langer duren omdat de vaccinatiegegevens (nog) niet door 
het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   zijn ontvangen. Mensen kunnen 
daardoor meerdere uitnodigingen ontvangen. Wie al een vaccinatie heeft, bijvoorbeeld als 
zorgmedewerker, mag de dubbele uitnodiging weggooien. Bron: RIVM.nl, 12 juni 2021.  

Lockdown VK na 21 juni niet voorbij  
 
Britten moeten er rekening mee houden dat de lockdown na 21 juni niet voorbij is. 
Premier Boris Johnson liet zaterdag in de G7-top in Cornwall aan journalisten weten dat hij 
erg bezorgd is over de opmars van de delta-variant, die voor het eerst in India werd vastgesteld. 
Maandag neemt Johnson een besluit over afschaffing van de coronamaatregelen die nog van 
kracht zijn in Groot-Brittannië, maar hij bereidt de Britten alvast voor op slecht nieuws. 
 
In het Verenigd Koninkrijk werden vandaag 7738 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Bron: 
AD, 12 juni 2021.   
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De nieuwe deltavariant van het coronavirus, voor het eerst in India ontdekt, blijft oprukken 
in Groot-Brittannië. Vandaag zijn er 9.055 nieuwe coronabesmettingen bij gekomen, zo meldt 
de regering. Dat is het hoogste aantal sinds 25 februari en een stijging met bijna twintig 
procent ten opzichte van een dag eerder. De afgelopen 28 dagen zijn bovendien nog eens negen 
mensen overleden na een positieve coronatest. De Britse regering heeft versoepeling van de 
beperkingen een maand uitgesteld. Bron: AD, 16 juni 2021. 
 

Supporters Nederlands elftal moeten lang wachten in teststraten 

Supporters van het Nederlands elftal moeten zondag in Amsterdam soms lang 
wachten voordat ze een coronatest kunnen doen. Op sommige testlocaties is de doorstroom 
goed, op andere plekken loopt het flink vast.  
Bij de openingswedstrijd van Oranje op het EK tegen Oekraïne zijn zondagavond in de Johan 
Cruijff ArenA 16.000 supporters welkom. De fans komen alleen het stadion in als ze 
een negatieve coronatest kunnen laten zien. De test moet van zaterdag of zondag zijn en kan 
op een aantal plekken in de stad worden afgenomen.  
 
In de RAI zijn meerdere teststraten en loopt het lekker door. Veel fans blijken ook een 
testafspraak te hebben gemaakt op een kleine locatie op de Rozengracht, in het centrum van 
de stad. Tegen 13.30 uur stond daar een wachtrij van een paar honderd meter lang. Mensen 
kwamen pas tussen een uur en anderhalf uur later aan de beurt dan het tijdstip waarop hun 
afspraak was ingepland. 
 
Sommige supporters besloten hun afspraak af te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen 
op een andere locatie in de stad. Bron: AD, 13 juni 2021.   
 

Fans Nederlands elftal hoeven maandag niet opnieuw getest te worden 
 
De meeste toeschouwers van het eerste duel van het Nederlands elftal op het EK tegen 
Oekraïne hebben op tijd een plekje gevonden in de Johan Cruijff ArenA. Een kwartier voor de 
aftrap zitten bijna alle gelukkige eigenaren van een toegangsbewijs op hun stoeltje.  
 
Vanwege de vele maatregelen rondom het coronavirus duurde het even om het stadion binnen 
te komen. Soms leidde dat tot wat ergernissen, zo was te zien bij de toegangspoorten.   
 
In het stadion van Ajax zijn 16.000 toeschouwers welkom. Elke supporter moet bij het 
betreden van het stadion een negatieve coronatestuitslag overhandigen. Supporters konden 
die test gratis laten doen. Op sommige testlocaties liep de wachttijd zondag hoog op, op andere 
locaties (zoals bij de RAI) ging het vanwege meerdere teststraten wat soepeler. De fans hoeven 
zich maandag niet meer opnieuw te laten testen. Bron: AD, 13 juni 2021.   

WHO wil dat binnen een jaar 70 procent wereldbevolking is gevaccineerd 

De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wil 
dat binnen een jaar zeker 70 procent van de wereldbevolking is gevaccineerd. Daarvoor roept 
hij de hulp in van de G7. Het doel moet nog voor de volgende G7-top, die in 2022 in Duitsland 
zal plaatsvinden, worden bereikt, zo zei hij tijdens een virtuele persconferentie. 

De WHO-topman erkent dat er voor die doelstelling veel grotere inspanningen nodig zijn dan 
tot nu toe gepland. Toch is het volgens Tedros haalbaar. Zo zou onder anderen de 
productiecapaciteit tegen die tijd kunnen worden verhoogd. 

De G7-landen, waartoe de VS, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Japan en Canada 
behoren, hebben als doel gesteld om tegen volgend jaar minstens een miljard vaccindoses te 
doneren aan armere landen. Volgens de WHO zijn er echter elf miljard nodig. 
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Dat aantal hoeft niet volledig via donaties te worden bereikt, aldus Tedros. Volgens de Duitse 
bondskanselier Angela Merkel wil de G7-groep het mogelijk maken om 2,3 miljard vaccindoses 
te verspreiden. Het is nog onduidelijk of het daarbij alleen om donaties zou gaan of ook om 
export of financiering van Covax. 

De directeur-generaal van de WHO roept de rijkere landen op om meer solidariteit te tonen. 
Dat kan door technologie te delen en patenten op vaccins op te schorten. ‘We lopen de race 
van ons leven, maar het is geen eerlijke race en de meeste landen zijn nog maar net over de 
startlijn', klinkt het. Bron: AD, 13 juni 2021.    

In België is het aantal coronabesmettingen weer onder de duizend per 
dag gezakt 

Het aantal coronabesmettingen in België is voor het eerst weer onder de duizend per 
dag gezakt, meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 3 en 9 juni zijn dagelijks 984 
nieuwe besmettingen met het coronavirus in het land geregistreerd. Het gaat om een daling 
van achtendertig procent ten opzichte van de week daarvoor. 

In totaal raakten in België sinds het begin van de pandemie ruim een miljoen mensen 
geïnfecteerd. Dagelijks worden er nog 52,3 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling 
van dertig procent in vergelijking met een week eerder. In totaal liggen nu nog 721 
coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 285 patiënten op de intensive care. 

Sciensano meldt ook dat inmiddels 5,5 miljoen mensen in België een eerste vaccinatie hebben 
gehad. Ruim 2,9 miljoen inwoners zijn volledig gevaccineerd, dat komt neer op 32,2 procent 
van de volwassen bevolking. Bron: AD, 13 juni 2021.   

In Chinese stad Guangzhou worden drones ingezet voor controle 
coronamaatregelen 

In de zuidelijke Chinese stad Guangzhou worden 60 drones ingezet om te controleren of de 
inwoners binnen blijven of op straat mondkapjes dragen. Waar in China de coronacrisis 
grotendeels onder controle lijkt is er in Guangzhou weer een toename van het aantal 
besmettingen, vanwege een nieuwe variant die in India is ontdekt. 

In de afgelopen 24 uur zijn zes nieuwe gevallen gerapporteerd. Het aantal besmettingen in de 
stad is nu boven de honderd. 

De politie stuurt nu drones op pad. Die zenden berichten naar mensen op straat met de 
boodschap dat zij zichzelf en anderen het best beschermen door binnen te blijven. De 
vliegende onbemande voertuigen zijn weer een verdere stap van de autoriteiten om de situatie 
in de stad te monitoren. 

Gungzhou heeft verschillende wijken geïsoleerd, het reizen buiten de stad beperkt en 
bioscopen en overdekte uitgaansgelegenheden gesloten. Bron: AD, 13 juni 2021.   
 

NS rijdt weer met dezelfde dienstregeling als voor coronacrisis 
 
‘Een belangrijk moment voor NS na een zware periode waarin we veel hebben moeten vragen 
van onze reizigers en collega's’, zegt president-directeur van de NS Marjan Rintel. Vanaf 
vandaag rijdt de NS overdag weer de dezelfde dienstregeling als voor de coronacrisis. Op 5 juli 
rijden ook alle nachttreinen weer zoals voor de beperkende maatregelen tegen het coronavirus. 
Op doordeweekse dagen is de drukte ongeveer veertig procent ten opzichte van 2019, in het 
weekend 60. Sinds het kabinet het openbaar vervoer weer voor iedereen vrijgaf, neemt ook 
het aantal abonnementen weer licht toe. Bron: AD, 14 juni 2021.  
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Udate RIVM 

Het RIVM meldt vandaag 1265 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal sinds 
13 september. Het aantal sterfgevallen steeg met één. 

Dat wil niet zeggen dat deze persoon afgelopen etmaal is overleden. Wanneer een 
coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd. 

Het aantal nieuwe besmettingen is vandaag ook flink minder dan het weekgemiddelde. 
Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 1502 nieuwe coronagevallen per dag 
geregistreerd. 

Het aantal nieuwe gevallen is net iets hoger dan 1222. Als het besmettingscijfer onder dat 
aantal zakt, blijven we voor het eerst sinds september onder de signaalwaarde van 7 positieve 
tests per 100.000 inwoners. Daarboven gaan de 'alarmbellen' van de overheid rinkelen, omdat 
het aantal besmettingen dan kan leiden tot veel ziekenhuisopnames. 

Het RIVM meldt vandaag 1265 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal sinds 
13 september. Het aantal sterfgevallen steeg met één. 

Dat wil niet zeggen dat deze persoon afgelopen etmaal is overleden. Wanneer een 
coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd. 

Het aantal nieuwe besmettingen is vandaag ook flink minder dan het weekgemiddelde. 
Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 1502 nieuwe coronagevallen per dag 
geregistreerd. 

Het aantal nieuwe gevallen is net iets hoger dan 1222. Als het besmettingscijfer onder dat 
aantal zakt, blijven we voor het eerst sinds september onder de signaalwaarde van 7 positieve 
tests per 100.000 inwoners. Daarboven gaan de 'alarmbellen' van de overheid rinkelen, omdat 
het aantal besmettingen dan kan leiden tot veel ziekenhuisopnames. Bron: AD, 12 juni 2021. 

Laagste aantal nieuwe besmettingen in 2021 zorgt voor bijna volledig grijsgekleurde kaart van 
de regio. Het aantal nieuwe coronagevallen blijft met de dag dalen. In Oost-Nederland werden 
het afgelopen etmaal 91 besmettingen geregistreerd. Dat is het laagste dagaantal dit 
kalenderjaar en daardoor kleurt de coronakaart van de regio ook opvallend grijs. 

Tussen vrijdagochtend 10.00 uur en zaterdagochtend werden in alle drie de veiligheidsregio's 
minder positieve tests vastgesteld dan in de 24 uur daarvoor. In Noord- en Oost-Gelderland 
waren er 42 nieuwe gevallen, Flevoland telde er 29 en IJsselland 20. Gisteren lag het 
dagaantal nog op 118 besmettingen. 

 Het gevolg van de dalende lijn is dat de coronakaart ook steeds grijzer kleurt. Dat betekent 
dat de cijfers van een gemeente onder de landelijke signaalwaarde van zeven besmettingen 
per 100.000 inwoners liggen. Vrijdag ging dit om zeventien gemeenten in de Stentor-regio, dat 
zijn er vandaag maar liefst 26 van de in totaal 35. Daarvan hebben er zeven zelfs geen nieuwe 
coronagevallen: Zeewolde, Nunspeet, Epe, Zwartewaterland, Hattem, Dalfsen, Raalte en 
Berkelland. Bron: De Stentor, 12 juni 2021.     

Het aantal nieuwe coronagevallen is zondag opnieuw gedaald en daarmee onder een 
belangrijke grens uitgekomen. Het afgelopen etmaal testten er 1066 mensen positief op het 
coronavirus. Nederland blijft daarmee onder de limiet van 7 besmettingen op elke 100.000 
inwoners. De laatste keer dat het aantal besmettingen onder de zogeheten signaalwaarde 
kwam, was op 13 september vorig jaar, 273 dagen geleden. 
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De signaalwaarde werd een jaar geleden ingesteld zodat de alarmbellen bij de overheid zouden 
afgaan omdat het aantal coronagevallen te hard oploopt. Als er veel besmettingen zijn, kan 
dat leiden tot veel ziekenhuisopnames. De zorg raakt dan overbelast. Om dat te voorkomen 
en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zou de overheid misschien strengere 
maatregelen moeten nemen. Dat gebeurde ook: in oktober besloot het kabinet tot 
een gedeeltelijke lockdown en half december volgde een harde lockdown.  

 

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is zondag licht gestegen vergeleken met een dag 
eerder. In de ziekenhuizen liggen nu 676 coronapatiënten, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 4 meer dan op zaterdag (672) en 
de eerste stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen na twaalf achtereenvolgende 
dagen. 

De verpleegafdelingen tellen nu 411 mensen met Covid-19. Dit zijn er 8 meer dan op zaterdag 
(403). Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde wel. Intensivisten en 
verpleegkundigen behandelen daar nog 265 mensen, 4 minder dan op zaterdag (269). Het is 
de 21e achtereenvolgende dag dat het aantal coronapatiënten op de ic daalt. 

Het gemiddelde aantal opnames blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 34 nieuwe 
coronapatiënten opgenomen op een intensivecare- of verpleegafdeling. Bron: AD, 13 juni 
2021.   



42 

 

Twaalf gemeenten in Oost-Nederland zonder nieuwe besmettingen, IJsselland scoort licht 
tegen trend in. 

Het dalende aantal nieuwe besmettingen zorgt ervoor dat de coronakaart van Oost-Nederland 
met de dag grijzer kleurt. Afgelopen etmaal werden 73 mensen positief getest op het virus, 
bijna twintig minder dan gisteren (91) en dus een nieuw laagste dagaantal in 2021. 

Van de drie veiligheidsregio's in het Stentor-gebied waren tussen zaterdagochtend en 
vanochtend 10.00 uur alleen in IJsselland iets meer nieuwe coronagevallen geregistreerd dan 
de 24 uur daarvoor: 23 om 20. In Flevoland (van 29 naar 23) en Noord- en Oost-Gelderland 
(van 42 naar 27) bleven de besmettingscijfers dalen. 

Deze lage aantallen zorgen ervoor dat momenteel 28 van de in totaal 35 gemeenten een grijze 
kleur hebben op de coronakaart. Dan liggen de dagcijfers onder de ‘kritische’ signaalwaarde 
van 7 besmettingen per 100.000 inwoners. En ook al heeft IJsselland een fractie meer 
besmettingen dan gisteren: het weekgemiddelde blijft nog altijd dalen. 

Liefst twaalf gemeenten hadden de afgelopen 24 uur helemaal geen geregistreerde 
coronagevallen: Nunspeet, Voorst, Brummen, Zutphen, Heerde, Hattem, Olst-Wijhe, Rijssen-
Holten, Dalfsen, Zwartewaterland, Steenwijkerland en Ommen. Daar staan twee ‘oranje’ 
gemeenten tegenover: Kampen en Staphorst. Die hebben momenteel de hoogste 
signaalwaarde in de regio. Bron: De Stentor, 13 juni 2021. 

Coronadashboard meldt 12.208.790 coronavaccinaties 

Het coronadashboard van de rijksoverheid heeft zondagmiddag de 12 miljoenste prik gemeld. 
Volgens de teller zijn er nu 12.208.790 prikken gezet met een vaccin tegen het coronavirus. 

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge meldde zaterdag al op Twitter dat er 12 miljoen 
prikken waren gezet. De officiële teller was pas op zondag zover. 

Afgelopen week waren er 1.448.907 prikken gepland. Het gaat dan om eerste of tweede 
prikken, omdat van sommige vaccins twee doses nodig zijn voor optimale bescherming. 
Gemiddeld kregen in de afgelopen zeven dagen 319 mensen per minuut een prik. 

Volgens de planning moeten alle volwassenen die dat willen half juli ten minste een eerste 
dosis hebben gekregen. Bron: AD, 13 juni 2021.  

Gaan we mensen anders begroeten? 

Voor de coronapandemie was het een vanzelfsprekendheid. Nu steeds meer mensen 
gevaccineerd zijn en een leven zonder coronamaatregelen binnen handbereik is, denken we 
serieus na over hoe we in de toekomst anderen begroeten, Met een handdruk of zoen op de 
wang, of toch maar niet? 

Uit een niet-representatieve peiling van BN De Stem, ingevuld door bijna 1450 lezers, blijkt 
dat de meeste mensen elkaar nog steeds niet aanraken bij een begroeting. Bij handen 
schudden gaat het om ruim 78 procent, bij een ‘hug’ om 54 procent en bij drie zoenen iets 
meer dan 70 procent. 

Van de respondenten die wel weer op deze manieren begroeten, zeggen de meesten dit alleen 
te doen met familieleden en vrienden. Zo geeft 26 procent van de lezers intimi wél een 
omhelzing. Bron: AD, 13 juni 2021. 
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261 boetes op illegale Rave-party in Deventer kelder: ME veegt pand leeg 
en vindt 20 verstopte jongeren 

De politie in Deventer heeft een illegale party beëindigd in een kelder van een van de kantoren 
aan de Verzetslaan. Alle 261 aanwezigen hebben een boete gekregen. De ME heeft vervolgens 
het pand schoongeveegd en nog 20 verstopte jongeren gevonden. Er zijn geen aanhoudingen 
verricht. Wel is professionele muziekapparatuur in beslag genomen, meldt de politie.  Bron: 
De Stentor, 13 juni 2021.  

 

© Rens Hulman/News United — Politie grijpt in Deventer in bij een illegaal feest in een kelder 
van een kantoorpand aan de Verzetslaan     

Burgemeester Deventer wil opheldering van Staat over illegale rave-party 
in kelder leegstaand ministerie 

De burgemeester van Deventer, Ron König, wil maandag in gesprek met Rijksvastgoed, de 
eigenaar van het pand aan de Verzetslaan. Op deze plek heeft de Mobiele Eenheid 
zaterdagavond een illegaal feest beëindigd. ‘Ik wil weten of er alles aan is gedaan om dit te 
voorkomen.’ 

König is niet plan meer overlastlocaties in de stad te sluiten. De raveparty, waar 261 boetes 
zijn uitgedeeld aan feestgangers, staat wat hem betreft los van overlast langs de Welle en op 
de landtong aan de overzijde van de IJssel. Die twee plekken zijn eerder afgesloten om 
samenscholing door jongeren te voorkomen.  Bron: De Stentor, 13 juni 2021. 

Honderden illegale feestgangers in Tilburg en Loon op Zand, feestjes door 
politie beëindigd 

De politie heeft zaterdagavond- en nacht een einde moeten maken aan illegale feesten in 
Tilburg en Loon op Zand. Daar waren respectievelijk 250 en 500 mensen bij aanwezig. 
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Het begon zaterdagavond, toen agenten om 22.30 uur op een melding afgingen in het Leijpark. 
Daar bevonden zich zo'n 250 mensen, die genoten van een barbecue en muziek van een DJ. 
Het feestje werd zonder problemen, volgens de politie ‘gemoedelijk’, ten einde gebracht. 

Daar waar het feest in het Leijpark stopte, verplaatste de groep feestvierders zich naar het 
Blauwe Meer bij Loon op Zand. Agenten zagen dat daar zo'n 500 mensen bijeen waren 
gekomen. Ook dat feest werd een halt toegeroepen, waarna kleinere delen van de groep 
mensen later opdoken bij Wandelbos, het Droogdokkeneiland en de Kalverstraat in Tilburg, 
bij de Noorderplas.   

Op het laatstgenoemde adres ging het vervolgens helemaal mis. Omstreeks 02.10 uur werd 
een voetganger aangereden door een auto, met daarin vier inzittenden. De automobilist reed 
na de aanrijding door, waarna hij, een 25-jarige Tilburger, even later staande werd gehouden 
en aangehouden. Hij wordt verdacht van het verlaten van een plaats ongeval. De twintiger 
weigerde mee te werken aan een ademanalyse en drugstest, meldt de politie. De andere drie 
inzittenden zijn eveneens in de boeien geslagen.  

Het slachtoffer was een 23-jarige man uit Best, die met een ambulance naar het ziekenhuis 
is gebracht. Volgens de politie is er ‘wellicht sprake van nog een tweede slachtoffer die in 
hetzelfde groep liep als de 23-jarige man uit Best’. Ze onderzoekt de toedracht van de 
aanrijding. Bron: BD, 13 juni 2021. 

 

De automobilist reed na de aanrijding door, waarna hij, een 25-jarige Tilburger, even later 
staande werd gehouden en aangehouden. © Toby de Kort 
 

In VK 130.000 huishouden in eerste jaar coronacrisis dakloos geworden 
ondanks verbod op huisuitzettingen 

Zeker 130.000 huishoudens in Engeland zijn in het eerste jaar van de 
coronacrisis dakloos geworden, ondanks het verbod op huisuitzettingen dat de Britse 
regering had afgekondigd na de uitbraak van de coronapandemie. Dat meldt de Britse 
zondagskrant Observer op basis van cijfers van de overheid over het aantal daklozen. 

Polly Neate van de hulporganisatie voor daklozen Shelter zegt tegen de krant dat het verbod 
op huisuitzettingen, waaraan nu een eind is gekomen, veel mensen heeft beschermd tegen 
het dakloos worden. Toch is een grote groep op straat komen te staan. ‘Dat waren 
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voornamelijk mensen die huiselijk geweld ontvluchtten of huishoudens die door familie of 
vrienden werden gevraagd te vertrekken', aldus Neate. 

Shelter vreest dat het aantal daklozen zal toenemen, nu er niet langer een verbod op 
huisuitzettingen is. De organisatie houdt er rekening mee dat lokale overheden meer 
verzoeken om hulp gaan krijgen van mensen die hun huis zijn uitgezet. 

Een regeringswoordvoerder noemde de cijfers over het aantal mensen dat tijdens de 
coronacrisis dakloos is geworden 'speculatief'. Hij zei dat tal van inspanningen worden 
geleverd om huurders te beschermen en mensen te helpen die het risico lopen dakloos te 
worden. Daarvoor is dit jaar 750 miljoen pond (873 miljoen euro) beschikbaar. Bron: AD, 13 
juni 2021.    

 

Komende dagen tropisch warm: kwik stijgt tot boven de 30 graden 

Na een koelere zaterdag wordt het vandaag weer een zonovergoten dag. Een hogedrukgebied 
boven Nederland zorgt voor een mooie zondag met veel zon en aangename temperaturen tot 
25 graden. Daarmee begint een week waarin de eerste tropische dag genoteerd kan worden, 
voorspelt Weerplaza. 

De zaterdag was een koel intermezzo met wat meer stapelwolken en een stevig windje. Dat is 
vandaag helemaal anders. De tweede dag van het weekend wordt volgens Weerplaza een 
zonovergoten dag. 

De kern van een hogedrukgebied hangt precies boven Nederland. Temperaturen wisselen 
vandaag van 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in Limburg. ‘We krijgen een mooie 
zondag met veel zon en aangename temperaturen’, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. 
‘De wind is rustig en waait uit het noorden tot noordoosten. Er is nauwelijks bewolking 
aanwezig en de zon kan prima schijnen.’ Bron: De Stentor, 13 juni 2021.   
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Belgen uit hun bol in het café èn voor groot scherm: ‘Heerlijk gevoel om 
weer mee te kunnen maken’ 
 
De kop is eraf. Het EK is begonnen en dat hebben ze bij onze zuiderburen meteen stevig 
kunnen vieren met 3-0. Vooral een droomstart omdat er sinds enkele dagen weer 
versoepelingen zijn. De Belgen mogen in het café, restaurant of buiten met vierhonderd 
mensen naar een groot scherm kijken. Terwijl de Nederlanders het moeten doen met een iPad 
of smartphone aan tafel.  
 
Het is 17.00 uur als Barn64 in Brasschaat - een pop-upconcept op een historisch 
landbouwbedrijf - de deuren opent. Hoewel het de afgelopen dagen nog opvallend stil leek op 
supportervlak voor de Rode Duivels, dragen toch bijna alle klanten wel iéts met rood, geel 
en/of zwart. Bron: BN De Stem, 13 juni 2021.  
 

  
 
Deze twee koppels zaten op de eerste rij en konden al na 12 minuten juichen. © 
Pix4Profs/Peter Braakmann  
 
 

EMA: inenten met AstraZeneca alle leeftijden stopzetten als er 
voldoende alternatieve vaccins zijn 
 
Het inenten met AstraZeneca zou voor alle leeftijden kunnen worden stopgezet als er 
voldoende alternatieve coronavaccins zijn. Dat heeft bestuurder Marco Cavaleri van 
het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gezegd in een interview met de Italiaanse 
krant La Stampa.  
 
Het EMA beschouwt AstraZeneca als veilig voor alle leeftijdscategorieën. Toch zijn meerdere 
EU-landen gestopt met het toedienen van het vaccin aan mensen onder een bepaalde leeftijd 
vanwege de zeldzame gevallen van bloedstolling, voornamelijk bij jonge mensen. In Nederland 
ontvangen vooral 60-plussers AstraZeneca. 
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Op de vraag of het niet beter zou zijn AstraZeneca ook niet meer aan 60-plussers te geven, 
antwoordde Cavaleri: ‘Ja, en het is een optie die veel landen, zoals Frankrijk en Duitsland, 
overwegen in het licht van de toegenomen beschikbaarheid van mRNA-vaccins.’ 
 
Bij die zogeheten mRNA-vaccins gaat het om Moderna en Pfizer/BioNTech. Die hebben niet 
de zeldzame, maar gevaarlijke bijwerking van trombose en een tekort aan bloedplaatjes. Bron: 
AD. 13 juni 2021.   

 
 

 

De vaccinatie-operatie gaat onverstoorbaar door. Vanaf vandaag kunnen mensen die 
in 1993 geboren zijn een afspraak maken voor een prik via coronatest.nl. Deze lichting krijgt 
het vaccin van Pfizer of Moderna. Bron: AD, 13 juni 2021. 

Rusland: heropening covid-ziekenhuizen om toestroom patiënten aan te 
kunnen 

Rusland heeft vanmorgen 14.723 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal voor 
één dag sinds 13 februari. Van het nieuwe aantal coronagevallen waren er 7704 in Moskou, 
aldus de gezondheidsautoriteiten.  

Rusland sloeg zichzelf eerder op de borst voor zijn aanpak van de pandemie en de snelle 
ontwikkeling van een vaccin, maar de toon is nu anders. Het land kondigt daarom 
de heropening van speciale Covid-ziekenhuizen aan om de groeiende toestroom van patiënten 
aan te kunnen. 
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Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou meldde gisteren dat hij een 'niet-werk-
week' invoert om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tussen 15 en 
19 juni komt het werk in de Russische hoofdstad goeddeels stil te liggen. 

Verder moeten alle horecagelegenheden in Moskou tot 20 juni elke dag om 23.00 uur sluiten. 
Ook gaan alle speelplaatsen en sportveldjes in de parken voorlopig op slot. Bron: AD, 13 juni 
2021.  

In Moskou worden vijf auto’s verloot om mensen over te halen zich te 
laten vaccineren 

Om meer Moskovieten ertoe te bewegen een coronavaccin te nemen, gaat burgemeester Sergej 
Sobjanin auto's verloten onder de inwoners van zijn stad. Alle inwoners van Moskou van 18 
jaar en ouder, die tussen 14 juni en 11 juli ten minste één keer zijn geprikt, automatisch voor 
de loterij zijn ingeschreven. 

Hij zei dat er in totaal vijf auto's worden verloot. Ze zijn per stuk ongeveer 11.500 euro waard. 

Sobjanin deed eerder zijn beklag over de geringe animo onder de inwoners van Moskou om 
zich te laten vaccineren. Enkele weken geleden zei de burgemeester dat slechts 1,3 
miljoen van de ruim 12 miljoen Moskovieten zeker één dosis heeft gehad. Bron: AD, 13 juni 
2021.  

Forum voor Democratie valt nóg verder uit elkaar in Brabant, De Bie 
begint eigen fractie en neemt twee FVD’ers mee 

Er blijft niets over van Forum voor Democratie in Brabant. Van de negen mannen die twee 
jaar geleden de provinciale politiek bestormden, zit er nu nog maar één op zijn plek. Oud-
leider Eric de Bie begint een eigen partij en neemt twee fractiegenoten mee. 

Groep De Bie. Zo heet de nieuwe fractie in Brabant officieel. Naamgever De Bie neemt Camiel 
van der Meeren en Maikel de Bekker mee uit FVD. Detail: alle drie de heren komen uit Bergen 
op Zoom. Door het vertrek van het drietal, blijven alleen Joris van den Oetelaar en Gemma 
van Heusden-Wienen over in de Forum-fractie in Brabant. ‘Maar Gemma gaat waarschijnlijk 
stoppen’, zegt De Bie. Hij haakt landelijk aan bij Groep Van Haga - een afsplitsing van FVD 
in de Tweede Kamer. Bron: BN De Stem, 13 juni 2021.  

Terras café ’t Archief een maand gesloten 
 
Dat de versoepelde coronamaatregelen niet overal even goed worden nageleefd, bleek dit 
weekend ook in Vlissingen. Het terras van café ‘t Archief moet een maand dicht na een uit de 
hand gelopen verjaardagsfeestje met musicalster Ben Cramer op het podium.   
 
Eén van de gasten van het bruine cafeetje werd zeventig en wilde dat vorige week vieren 
op haar favoriete terras. Met muzikale omlijsting door Ben Cramer. Nu is entertainment 
momenteel vanwege de coronramaatregelen uit den boze, maar gastheer Ramon Alewijnse 
bedacht daar iets op. ‘Ik dacht, dan vraag ik een straatmuzikant die ook altijd in Domburg 
staat, hartstikke leuk. En dan laat ik hem Ben Cramer meenemen.’ 

De volgende lag er een brief van de gemeente Vlissingen op de mat. De regels waren 
overtreden, en dus volgde er een sanctie: het terras moet een maand dicht. Alewijnse baalt 
als een stekker. ‘We zijn net weer open. Die sluiting kost mij dertigduizend euro. Ja, misschien 
had ik moeten ingrijpen. Maar ja, ik gunde het die vrouw zo. Ze had er zo lang voor gespaard, 
het was mooi weer. Nou ja, je weet hoe dat gaat.’ Bron: AD, 13 juni 2021. 
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Hardcore-dj Paul Elstak fel tegen coronamaatregelen 
 
‘Als ik ergens zo'n lap op moet, ga ik gewoon niet. Ik ben nooit meer in supermarkt geweest’. 
 
Gabbericoon, vermaard hardcore-dj en wereldwijd fenomeen Paul Elstak (55) zweepte elk 
weekend grote mensenmassa’s op met zijn muziek. Nooit nam hij gas terug, tot het móest. Hij 
verzette zich tegen de vergaande coronamaatregelen, maar hield er óók iets positiefs aan over. 
Hij kreeg meer empathie: ‘Ik kreeg tranen in mijn ogen, daar schrok ik een beetje van.’ 
 
Het allereerste feest zonder coronamaatregelen? Hélemaal zonder? Elstak schudt zijn hoofd. 
Misschien gaat hij wel huilen achter zijn draaitafel. Wát een ontlading moet dat zijn. Niet 
alleen voor hem. Voor iederéén die ruim een jaar ‘opgehokt’ zat. 
 

 

Paul Elstak  © Jeffrey Groeneweg/Qphoto    
 
   
Want één ding weet Elstak inmiddels echt zeker, feesten is geen overbodige luxe. Zijn feesten 
zijn meer dan strak hakken in Aussie trainingspakken. Een concert bezoeken is meer dan 
daaps luisteren. Het is meedoen, meegaan. Het is ontladen. ‘En het is noodzakelijk. 
Ontspanning is heel belangrijk, mensen werken zich rot en in het weekend kunnen ze los. 
Een jaar lang geen uitspattingen hebben is niet goed voor je. Heel ongezond. Zeker voor 
jongeren.. Bron:  De Stentor, 13 juni 2021.   
  

Feestje met Ben Cramer loopt uit de hand: terras van populair café in 
Vlissingen moet een maand dicht 

Het terras van café ‘t Archief aan de Kleine Markt in Vlissingen moet een maand dicht. Dat 
heeft de burgemeester besloten na een wat uit de hand gelopen verjaardagsfeestje met Ben 
Cramer op het podium. 

Eén van de gasten van het bruine cafeetje werd zeventig en wilde dat vorige week vieren op 
haar favoriete terras. Met muzikale omlijsting door Ben Cramer. Nu is entertainment 
momenteel vanwege de coronramaatregelen uit den boze, maar gastheer Ramon Alewijnse 
bedacht daar iets op. ‘Ik dacht, dan vraag ik een straatmuzikant die ook altijd in Domburg 
staat, hartstikke leuk. En dan laat ik hem Ben Cramer meenemen.’ 
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Zo gezegd, zo gedaan. De straatmuzikant kwam, Cramer kwam en daar was ook zangeres 
Albertina met haar geluidsinstallatie. ‘Nou, die blies tot in Ritthem’, vertelt Alewijnse. ‘En Ben 
Cramer zong de sterren van de hemel. Neil Diamond, the Phantom of the Opera: alles kwam 
voorbij. Tja, die man is 74. Hij heeft net die hele lockdown gehad. Die dacht: dit is mijn 
publiek, ik grijp mijn kans.’ 

Veel mensen waren er niet. ‘Zo’n 35 man op het terras’, aldus de man van ‘t Archief. ‘Maar 
het was zo gezellig dat er ook zeker dertig, veertig man stond te kijken. Er was geen fietser die 
niet even afstapte. En het geluid stond natuurlijk te hard. Dat merkte ik ook wel. Ik dacht 
gelijk al: dit levert gedonder op.’  

Dat voorgevoel klopte, want de volgende lag er een brief van de gemeente Vlissingen op de 
mat. De regels waren overtreden, en dus volgde er een sanctie: het terras moet een maand 
dicht. Alewijnse baalt als een stekker. ‘We zijn net weer open. Die sluiting kost mij 
dertigduizend euro. Ja, misschien had ik moeten ingrijpen. Maar ja, ik gunde het die vrouw 
zo. Ze had er zo lang voor gespaard, het was mooi weer. Nou ja, je weet hoe dat gaat.’ 

Dat weet burgemeester Bas Van den Tillaar inderdaad. ‘We zien bij dit café een patroon van 
overtredingen’, zegt hij. ‘Na problemen in het verleden met overtredingen van de sluitingstijd, 
zien we nu dat terrassen steeds niet volgens de vergunning worden ingericht. Ook na een 
recente en expliciete waarschuwing, waarbij onze medewerkers zelfs de terrassen nog mee 
hebben uitgezet.’ 

En toen kwam daar nog een overlastmelding bij, vanwege het feestje met Ben Cramer. ‘Die 
live-muziek was niet vergund en was volledig in strijd met de tijdelijke maatregelen’, vervolgt 
Van den Tillaar, ‘Handhavend optreden is op zijn plaats. Het terras moet een maand dicht. 
Als ‘t Archief wil, kan ze een zienswijze indienen.’ 

Ramon Alewijnse is boos, zijn verjaardagsgast zelfs ziedend. Toch laat hij zijn bezwaren varen. 
‘Anders zit ik straks in augustus met een leeg terras. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar 
ik baal er wel van. Weet je, ik zit hier nu acht jaar en ik heb dit pleintje weer tot leven gebracht. 
‘t Archief is een buurtcafé in de binnenstad, met heel veel nationaliteiten die samen één 
huiskamer vormen. Dat is bijzonder en waardevol. Ik wou dat iedereen dat zo zou zien.’ Bron: 
PZC, 13 juni 2021.  

 
 
Een eerdere editie van Dancefestival Dream Village. © Archief BN De Stem/Ron Magielse   
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Naar Dream Village, Palm Parkies of Breda in Concert, het kan deze zomer 
 
De champagnefles ontkurkt? ‘Zeker, dat hebben we wel even gedaan.’ Na ruim een jaar op een 
houtje bijten kan Arno van der Star weer los met dancefestival Dream Village (The Zoo Events) 
in het buitengebied van Bavel én Breda in Concert op het Chasséveld. Hij is er al behoorlijk 
druk mee. Zo gaat er een golf van opluchting door de getergde festivalbranche. 
 
Evenementen met maximaal 25.000 kunnen vanaf 30 juni weer de lucht in. Voorlopig bij de 
toegang nog wel even werken met coronatests en vaccinatiebewijzen, maar de rem is eraf. En 
vanaf 29 juli zijn, zoals het er nu naar uit ziet, ook de meerdaagse festivals weer mogelijk. 
Bron: BN De Stem, 13 juni 2021. 
 

 
  
 
Twee personen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag betrapt terwijl ze vermoedelijk 
probeerden in te breken bij een supermarkt aan de Twijnstraat in Utrecht. Tijdens de 
aanhouding bleek een van hen een morgenster als wapen bij zich te hebben.  
 
Na een melding werden agenten naar de supermarkt gestuurd. De verdachten zouden de deur 
van een hek hebben geforceerd en korte tijd naar binnen zijn gegaan.  
 
Volgens de getuige reden ze daarna op een scooter richting het Ledig Erf. Daar werden ze 
klemgereden door de agenten.  Bron: AD, 16 juni 2021. 
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Drie jongens van 14 en 15 jaar oud zijn vrijdag aangehouden voor (een poging tot) straatroof. 
Ook had een van de jongens een machete bij zich. 
 
De politie kreeg een melding van een oplettende voorbijganger dat er drie jongens bij een 
fietserstunneltje aan de Middeldijk in Barendrecht stonden. Ze zouden twee personen op een 
scooter hebben laten stoppen en aangesproken. Een van deze jongens had ook een machete 
bij zich. 
 
De agenten waren snel ter plaatse, waarna de jongens op de vlucht sloegen. Na een 
achtervolging werden twee jongens aangehouden. De laatste verdachte was in de sloot 
gesprongen en naar de overkant gezwommen. 
 
De minderjarige jongens uit Heinenoord, Maasdam en Oud-Beijerland zijn aangehouden voor 
(een poging tot) straatroof en verboden wapenbezit. De politie doet onderzoek naar het voorval. 
Bron: De Telegraaf, 12 juni 2021.   
 

Italië in shock: man schiet spelende broertjes (3 en 8) op straat dood: 'Ze 
stierven in armen van hun vader’ 
 
De Italiaanse stad Ardea, in de buurt van Rome, is vanochtend opgeschrikt door een gruwelijk 
drama. Een 35-jarige man schoot daar in een park twee spelende broertjes van 3 en 8 jaar 
dood. De kinderen stierven in de armen van hun vader, met wie de schutter mogelijk een 
conflict zou hebben. Dat wordt door de Italiaanse politie onderzocht. Ook een 84-jarige 
voorbijganger werd rond de dramatische gebeurtenissen zonder enige aanleiding 
doodgeschoten. 
 
De kinderen David en Daniel waren op enkele tientallen meters van hun huis aan het spelen 
toen ze in het hart en het hoofd werden geschoten. ‘Ze stierven terwijl ze de hand van hun 
vader vasthielden’, vertelde hun grootmoeder tegen de bekende Italiaanse krant La Stampa. 
‘De ambulance kwam te laat, het duurde een half uur.’ 
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De 35-jarige schutter Andrea Pignani, een computeringenieur met psychotische problemen, 
verstopte zich na de drievoudige moord in een villa in de buurt. Een groot politieteam kwam 
ter plaatse en omsingelde de woning. Toen de man zich na urenlang onderhandelen weigerde 
over te geven, besloot de politie een inval te doen. Pignani pakte toen het pistool waarmee hij 
eerder de kinderen doodde en schoot zichzelf door het hoofd. 
 
Volgens diverse Italiaanse media, die het drama breed uitmeten, is er vermoedelijk een conflict 
aan de schietpartij voorafgegaan, waarbij zowel de vader van de kinderen als de schutter 
betrokken waren. Omwonenden stellen bovendien dat de schutter al langere tijd voor 
problemen zou zorgen in de omgeving. Daarnaast zouden er aanwijzingen zijn dat hij in het 
bezit was van een vuurwapen.  
 
Volgens zijn moeder werd zij door haar zoon bedreigd. ‘Hij was eenzaam en geïsoleerd, had 
geen vrienden en het kon hem allemaal niet meer schelen’, schrijven diverse kranten, 
waaronder Secoloditalia. De man zou onlangs een instelling voor geestelijke gezondheidszorg 
hebben verlaten. 
 
De vader van de kinderen zat met huisarrest thuis. ‘Voor een beetje drugs, terwijl die man een 
pistool had en door niemand werd gecontroleerd. En kijk eens wat hij gedaan heeft!’, vertelde 
hij geëmotioneerd tegen een Italiaanse krant.  
 
Burgemeester Virginia Raggi van Rome, dat vlakbij Ardea ligt, is geschokt door de 
gebeurtenissen. ‘We zijn diep bedroefd om de dood van de twee kinderen en de oude man.’ Hij 
betuigde zijn condoleances aan de nabestaanden en de gemeenschap in ‘een verschrikkelijke 
tijd van rouw’. 
 
Mariastella Gelmini, minister van regionale zaken, sprak op Twitter in min of meer dezelfde 
bewoordingen. ‘In Ardea heeft een absurde tragedie plaatsgevonden die onze adem doet 
stokken. Drie onschuldigen, onder wie twee kinderen, zijn zonder aanleiding op straat 
vermoord. Een gebed voor de slachtoffers, diep medeleven met hun families en oprechte 
verbondenheid met de hele gemeenschap van de stad Lazio.’ Bron: De Stentor, 14 juni 2021.  
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Jongen (8) steekt 11-jarige met ‘scherp voorwerp’ na ruzie in Vlaardingen 

Een achtjarige jongen heeft zondagmiddag een leeftijdsgenoot met een ‘scherp voorwerp’ in 
zijn been gestoken in Vlaardingen. Dat meldt de politie. De jongen en het elfjarige slachtoffer 
kregen ruzie in het Oranjepark. 

Volgens een politiewoordvoerder heeft de jongen mogelijk gestoken met een tangetje. De 
verwondingen van het slachtoffer vallen mee, zegt de woordvoerder. ‘Hij wordt op dit moment 
nagekeken in de ambulance. Het slachtoffer heeft een niet al te diepe wond in zijn been.’ 

De verdachte is niet aangehouden, maar wel naar huis gebracht met een politieauto. ‘Bij 
kinderen onder de twaalf jaar gelden er in zo'n situatie andere regels. Agenten gaan nu met 
zijn ouders in gesprek om te kijken welke hulp deze jongen nodig heeft’, zegt de woordvoerder. 
Bron: AD, 20 juni 2021.   

Burgemeester over verbod grote schermen: ‘Stop met dat krampachtig 
vasthouden aan dit beleid’ 
 
Samen buiten voetbal kijken op grote schermen zoals de Belgen dat wel mogen? Als het aan 
de Roosendaalse burgemeester Han Van Midden ligt volgen we hier heel snel het voorbeeld 
van onze zuiderburen. ‘Stop met dat krampachtig vasthouden aan dit beleid.‘ 
 
Volgens Van Midden heeft het verbod om op grote schermen te kijken een averechts effect. 
‘Het wordt op deze manier oncontroleerbaar. Mensen zoeken elkaar toch wel op in de wijken 
om samen de wedstrijden te gaan kijken. Dan kan je het maar beter reguleren.‘ Bron: BN De 
Stem, 14 juni 2021.   
 

Rode cijfers? Ziekenhuizen in Zwolle, Apeldoorn en Harderwijk maken 
miljoenenwinst in coronajaar 
 
Drie grote ziekenhuizen verdubbelden hun winst in het afgelopen jaar. Isala, in Zwolle en 
Meppel, spant de kroon met 20,6 miljoen euro. Hoe kan dat in coronatijd? 
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Door de pandemie was 2020 een zwaar jaar, benadrukken Isala, Gelre Ziekenhuizen 
Apeldoorn en Zutphen) en Sint Jansdal (Harderwijk en Lelystad) in hun recent gepubliceerde 
jaarverslagen. Tot twee keer toe kregen de klinieken een golf aan coronapatiënten te 
verwerken, was het speuren naar goede beschermingsmiddelen en werd het aantal reguliere 
behandelingen teruggeschroefd. Bron: De Stentor, 14 juni 2021.  
 

Schoolleiders zien zomerscholen niet zitten: 'Team is gewoon moe' 
 
Scholen lopen zich het vuur uit de sloffen om een onderwijsprogramma, bedoeld om corona-
achterstanden bij leerlingen weg te werken, op poten te zetten. Een deel vreest zelfs dat er in 
de haast verkeerde keuzes gemaakt worden, blijkt uit nieuw onderzoek. ‘Ik had het fijner 
gevonden als alles over een langere periode was uitgesmeerd’, zegt een schooldirecteur. 
 
Begin dit jaar kondigde het kabinet het ambitieuze noodprogramma aan, waaraan een zak 
geld hangt van 8,5 miljard euro en een looptijd van 2,5 jaar. Concrete opties voor scholen: het 
schooljaar verlengen, de lesdagen langer maken, extra onderwijs voor kinderen uit kansarme 
gezinnen of zelfs privéleraren inzetten.  
 
Vanwege de relatief korte looptijd van het aanvalsplan, 2,5 jaar, moeten scholen van het 
ministerie van Onderwijs met stoom en kokend water de impact van de crisis op hun 
leerlingen vaststellen, kiezen uit een waslijst aan middelen om de leerachterstanden weg te 
werken en een ‘schoolprogramma’ opstellen. Een flinke klus, toont onderzoek van Duo 
Onderwijsonderzoek & Advies onder schoolleiders van basisscholen aan.          
 
Want 81 procent van de schoolleiders noemt de planning van het ministerie ‘pittig’. Toch 
verwacht meer dan de helft (54 procent) dat zij goede of redelijk overwogen keuzes zullen 
maken voor hun leerlingen. Ruim een kwart van de schoolleiders (27 procent) geeft echter aan 
dat de selectie die zij nu - onder tijdsdruk - maken achteraf wel eens niet de juiste zouden 
kunnen zijn. En 10 procent spreekt zelfs van ‘een onhaalbare planning’. 
 
Het ministerie van Onderwijs wilde eigenlijk voor vier jaar tijd en geld voor de uitvoering, aldus 
demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). Maar het kabinet besloot, 
op voorspraak van Financiën, anders. 
 
De leerachterstanden door corona zijn in vijftien tot zestien maanden opgelopen, dus betwijfelt 
Slob of er vele jaren voor nodig zijn om dat probleem weg te werken. De schoolleiders zijn dat 
niet met hem eens. Ze  noemen als negatief punt vooral dat het onderwijsprogramma en de 
zak geld maar tijdelijk zijn. Daarnaast vrezen ze dat de tijdsdruk en de werkdruk zullen 
oplopen en dat de papieren rompslomp toeneemt.    
 
Overigens is - buiten de onvrede over de uitvoering - 68 procent van de schoolleiders wél 
inhoudelijk positief of zeer positief over het gepresenteerde onderwijsprogramma zelf, aldus 
het Duo-onderzoek. Bron: AD, 14 juni 2021.  
 

Aanpak corona-achterstanden onderwijs is slechts eerste stap: ‘Je trekt 
er geen extra leraren mee’ 
 
Onderwijsorganisaties zijn overwegend positief over de plannen om de corona-achterstanden 
in het onderwijs weg te werken. Toch is er ook kritiek, want het huidige programma en de 
bijbehorende zak geld zijn er maar tijdelijk. En: ‘Die menukaart van het ministerie leidt alleen 
maar tot enorm veel bureaucratie.’ 
 
Vanmorgen presenteerde minister Slob een waslijst aan middelen voor scholen om de 
leerachterstanden door corona de komende paar jaar te laten verdwijnen als sneeuw voor de 
zon. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) geeft ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
het schooljaar te verlengen, de lesdagen langer te maken of zelfs privéleraren in te zetten.  
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De PO-Raad, de koepel voor het primair onderwijs, constateert dat de plannen van de minister 
scholen en schoolbesturen in staat stelt om de impact van de coronacrisis op leerlingen aan 
te pakken. ‘De coronacrisis heeft echter ook de bestaande kwetsbaarheden en knelpunten in 
het onderwijs zichtbaarder gemaakt dan ooit.’ De PO-Raad wil graag een agenda voor de lange 
termijn. De sectororganisatie vraagt aan een nieuw kabinet om daarin meerjarig te 
investeren.  
 
Volgens de VO-raad, de koepel van middelbare scholen, kan de waslijst met projecten van 
Slob een bijdrage leveren aan beter onderwijs. ‘Daarvoor is het nodig dat de menukaart verder 
ontwikkeld en ‘verrijkt’ wordt met aanbevelingen voor de (Nederlandse) praktijk.’ Het gaat er 
volgens deze organisatie niet alleen om dat we weten dat de ingrepen aantoonbaar werken, 
het is ook van belang dat duidelijk wordt ‘hoe’ ze in de praktijk goed werken. 
 
Pedagoog Marcel Van Herpen stelt nu al dat het onzin is om met de beschikbare 8,5 miljard 
euro de leerachterstanden weg te werken. ‘Achterstand ten opzichte van wie?’ Hij vreest dat 
de berg geld verkeerd terechtkomt en dat het onderwijs er uiteindelijk weinig mee opschiet. 
‘Ik ben voorstander van een Deltaplan Onderwijs waarin wordt gegarandeerd dat de leraar 
zijn werk in alle rust kan doen. Die menukaart van het ministerie leidt alleen maar tot een 
enorme bureaucratie, met allemaal bureautjes eromheen.’ 
 
Scholen moeten zich vooral niet laten opjagen bij het maken van keuzes om leerachterstanden 
weg te werken, meldt CNV Onderwijs in een reactie. ‘Op dit moment hebben veel scholen hun 
handen meer dan vol aan alle geregel rondom corona-uitval en aan verwoede pogingen niet 
meer vertraging te laten ontstaan’, reageert voorzitter Daniëlle Woestenberg van de 
onderwijsbond. 
 
Ze wijst erop dat iedere school sowieso recht heeft op een basisbedrag per leerling. ‘Het is 
beter om een goede keuze voor extra’s in zorgvuldige afstemming te maken dan om onder druk 
te kiezen voor een ingreep die later toch niet blijkt aan te sluiten bij de behoefte. Dat geeft 
alleen frustratie, is slecht voor iedereen en zonde van het geld.’ 
 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) pleit voor een meer structurele oplossing. ‘Het is goed dat 
het onderwijs meer geld krijgt’, zegt voorzitter Tamar van Gelder. ‘Het probleem is dat het 
incidenteel geld is. Na twee jaar verdwijnt het weer.’ Volgens de voorzitter is deze investering 
niet genoeg om mensen vast in dienst te nemen. Voor het plan van Slob heeft het onderwijs 
meer leraren nodig, denkt ze. ‘Die extra leraren trek je niet het onderwijs in met een zeer 
tijdelijke aanstelling.’ Bron: AD, 10 juni 2021.  
 

Raadslid zat tussen de feestende jongeren in Deventer en keek ogen uit: 
‘Dit kan niet langer, we moeten jeugd meer bieden’ 
 
Drankflessen, lachgaspatronen en andere zooi. Intimidatie, groepsverhitting en een 
vechtpartij. Anke Hamstra - moeder, docent en raadslid in Deventer - heeft het afgelopen week 
allemaal gezien toen ze poolshoogte nam op de landtong bij de spoorbrug. Het laat haar niet 
meer los: ‘We moeten echt het gesprek aan gaan over onze jongeren.’ 
 
Het was donderdagavond, roosjesavond. Zij en haar man hadden net de geslaagde 
eindexamenleerlingen van Het Vlier toegejuicht. ‘We vroegen ons af wat de jongeren nou 
allemaal aan het doen waren en zijn toen samen met een collega-docent gaan kijken bij de 
landtong, waar honderden jongeren hadden afgesproken om feest te vieren’, zegt Anke 
Hamstra, naast docent en moeder, ook raadslid namens de PvdA in Deventer. ‘Gewoon om te 
kijken wat daar zoal gebeurt.’ Bron: De Stentor, 14 juni 2021.  
 

Oekraïne meldt laagst aantal coronapatiënten in een jaar 
 
Oekraïne noteert vandaag het laagste aantal nieuwe coronabesmetting in bijna een jaar. Het 
ministerie voor Volksgezondheid meldt 420 positieve tests. Op 8 juni 2020 ging het om 394 
nieuwe gevallen. Oekraïne is een van de zwaarst getroffen landen in Europa en stelde tot nu 
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toe 2,22 miljoen infecties vast en telde 51.692 sterfgevallen. Bron: AD, 14 juni 2021. Bron: 
AD, 14 juni 2021.  
 

Iran heeft eigen coronavaccin goedgekeurd 
 
Iran heeft via een spoedprocedure een eigen coronavaccin goedgekeurd. Het middel COVIran 
Barekat moet volgens de autoriteiten komende week in gebruik worden genomen. De 
islamitische republiek kampt met de dodelijkste corona-uitbraak in het Midden-Oosten, maar 
heeft door Amerikaanse sancties moeite om vaccins te kopen in het buitenland. Bron: AD, 14 
juni 2021. 
 

Coronavaccin Celltrion is effectief en veilig volgens de farmaceut uit 
Zuid-Korea 
 
Testen met een coronabehandeling van de Zuid-Koreaanse farmaceut Celltrion tonen aan dat 
het effectief en veilig is, laat het bedrijf vandaag weten. De experimentele therapie met 
antilichamen tegen het longvirus zou de behandeling van coronapatiënten met vijf dagen 
verkorten, blijkt uit de derde fase van het klinische onderzoek waaraan 1315 mensen uit de 
VS, Spanje en Roemenië, deelnamen. Bron: AD, 14 juni 2021.  
 

Versoepeling restricties grote concerten en sportevenementen in Zuid-
Korea 
 
Nu de vaccinatiecampagne in Zuid-Korea op stoom komt, laat de overheid de coronateugels 
wat vieren en versoepelt de restricties rond grote concerten en sportevenementen. Vanaf 
vandaag zijn bij concerten en cultuurevenementen weer 4000 mensen toegestaan. Een forse 
toename. Het afgelopen jaar was dit beperkt tot 100 aanwezigen. 
 
Sportcomplexen, zoals stadions, mogen tussen de 30 en 50 procent van hun capaciteit 
benutten, afhankelijk van het district waarin ze liggen. Dit was voorheen slechts tien procent. 
Hoewel Zuid-Korea nog steeds tegen kleine virusuitbraken vecht, lag het aantal nieuwe 
besmettingen gisteren op het laagste punt van de afgelopen twee maanden. Ook 
de quarantaineregels voor reizigers worden aangepast, laat de regering weten. 
 
Wie volledig is ingeënt hoeft - bij bezoek aan familie en zaken- of studiereis - niet meer in 
isolatie. Reisorganisaties bieden ook weer pakketreizen aan voor landen waarmee Zuid-Korea 
een zogenoemde 'reisbubbel' wil instellen, zoals Singapore en Thailand. Er zijn tot nu toe 11.8 
miljoen eerste coronavaccinaties verricht in Zuid-Korea, ongeveer 23 procent van 's lands 
inwoners. Rond september moet 70 procent van de ongeveer 52 miljoen Zuid-Koreanen zijn 
gevaccineerd. Bron: AD, 14 juni 2021. 
 

In VS ruim 309 miljoen coronavaccinaties gezet 
 
Het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding meldt dat in de Verenigde Staten inmiddels 
ruim 309 miljoen coronaprikken zijn gezet. 309.322.545 om precies te zijn. In totaal zijn er 
374.393.105 vaccindoses gedistribueerd. Sinds zaterdag zijn er 1.209.817 vaccinaties 
bijgekomen. Volgens de laatste cijfers hebben 173.840.483 Amerikanen een eerste 
injectie gehad en zijn 143.921.222 mensen volledig ingeënt. Respectievelijk 52,4 en 43,4 
procent van de bevolking. Bron: AD, 14 juni 2021.  
 

In VS meer dan 600.000 coronadoden 
 
Het coronavirus heeft in de Verenigde Staten het leven gekost aan meer dan 600.000 mensen. 
Dat meldt persbureau Reuters op basis van eigen onderzoek. Uit de cijfers komt naar voren 
dat de grootschalige vaccinatiecampagne in het land vermoedelijk flink de rem heeft gezet op 
de stijging van het dodental. 
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Het land bereikte de grimmige mijlpaal van 600.000 doden 113 dagen nadat een half miljoen 
sterfgevallen waren gemeld. De VS gingen daarvoor in 'slechts' 35 dagen van 400.000 naar 
500.000 doden. In mei zijn in totaal 18.587 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, waarmee 
het dodental toen ongeveer 81 procent lager uitviel dan in januari. 

Toch voeren de omstreeks 328 miljoen inwoners tellende VS nog steeds de lijst aan van landen 
met de hoogste officiële dodentallen door corona. Het aantal overleden Amerikaanse patiënten 
vormt ongeveer vijftien procent van de omstreeks vier miljoen geregistreerde sterfgevallen in 
de wereld. Nederland heeft sinds het begin van de internationale corona-uitbraak melding 
gemaakt van de dood van ruim 17.000 coronapatiënten. 

De VS behoren wereldwijd echter ook tot de koplopers op vaccinatiegebied. Zeker 166 miljoen 
volwassenen hebben volgens gezondheidsdienst CDC minstens één prik gehad van een 
coronavaccin. Het baart de autoriteiten wel zorgen dat steeds minder mensen zich melden 
voor een prik. Met onder meer loterijen en gratis ritjes naar vaccinatiecentra wordt geprobeerd 
om twijfelaars over de streep te trekken. Bron: AD, 14 juni 2021. 
 

Hulp bij belastingaangifte kan weer fysiek 
 
Mensen die hulp nodig hebben bij het doen van hun belastingaangifte kunnen vanaf 
vandaag weer fysiek - met in achtneming van de geldende maatregelen - terecht bij 
de kantoren van de Belastingdienst. De coronamaatregelen maakten dat sinds vorig jaar 
maart niet meer mogelijk. Hulp werd waar mogelijk telefonisch geboden. 
 
In principe was aangifte doen mogelijk tot 8 mei, maar wie dat nog niet deed en gebruikmaakt 
van hulp of hierom vroeg kreeg uitstel tot 1 september. In eerste instantie worden nu 5400 
mensen geholpen die al langer wachten, waaronder nog aangiften uit 2019.  De 
Belastingdienst benadrukt dat telefonische hulp mogelijk blijft. Bron: AD, 14 juni 2021. 
 
 

Hoofdpijn, keelpijn en lopende neus zijn de meest voorkomende 
symptomen deltavariant  

Hoofdpijn, keelpijn en een lopende neus: dat zijn de meest voorkomende symptomen van de 
deltavariant van het coronavirus, zo blijkt uit Brits onderzoek. Volgens de wetenschappers die 
de studie uitvoerden, kan je ze makkelijk verwarren met een gewone verkoudheid. Je kan 
denken dat je een gewone verkoudheid hebt. 

Volgens de onderzoekers lijken data die ze verzamelden via een coronatracking-app bij vier 
miljoen deelnemers erop te wijzen dat de deltavariant aanvoelt als een 'stevige verkoudheid'. 
‘Corona gedraagt zich nu anders’, aldus professor genetische epidemiologie Tim Spector van 
King’s College London, die de studie leidde. ‘Mensen zouden kunnen denken dat ze gewoon 
een seizoensgebonden verkoudheid hebben en nog altijd naar feestjes kunnen gaan. Volgens 
ons is dat een belangrijke oorzaak voor de verspreiding van de variant.’ 

‘Het is heel belangrijk om te beseffen dat we sinds begin mei zien dat de belangrijkste 
symptomen niet meer dezelfde zijn als ze waren’, beklemtoont hij in de Britse krant The 
Guardian. ‘Het belangrijkste symptoom is hoofdpijn, gevolgd door keelpijn, een loopneus en 
koorts.’   
 
De deltavariant is momenteel dominant in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de onderzoekers 
wijzen de data, die ze verzamelden via een coronatracking-app bij vier miljoen deelnemers, 
erop dat de variant aanvoelt als een ‘stevige verkoudheid‘.  Bron: AD, 14 juni 2021.  
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Zoons van RIVM-vaccinatiedirecteur schrijven ingezonden brief 
 
De zoons van vertrekkend RIVM-vaccinatiedirecteur Jaap Van Delden schetsen middels een 
ingezonden brief in dagblad Trouw een beeld van hoe zij het afgelopen coronajaar hebben 
ervaren. En hoe hun vader 'aan de moeilijkste klus van zijn leven begon'. Een jaar van 
'peinzen, zwoegen en lijden'. 
 
Thijs, Bart, Niek en Luuk Van Delden zijn 'blij, en apetrots', schrijven ze. Maar ze vragen ook 
om 'een beetje extra vertrouwen' in de beleidsmakers en uitvoerders bij de bestrijding van de 
crisis. ‘Wanneer 's lands sterkste troeven dag én nacht - geloof ons - klaarstaan voor zo'n 
moeilijke opgave, kijk dan in vertrouwen toe.' Bron: AD, 14 juni 2021.   

 

Jaap van Delden is niet langer directeur vaccinaties bij het RIVM. Ter ere 
van zijn afscheid plaatsten zijn vier zoons deze brief in Trouw. 

Onze vader, Jaap van Delden, zwaaide afgelopen vrijdag af als directeur vaccinaties bij het 
RIVM. Een mooie aanleiding om u inzage te geven in hoe wij, zijn vier zoons, aan de zijde van 
de directeur die wij papa noemen, de afgelopen maanden hebben ervaren. 

Wij klommen vroeger graag in bomen, papa keek dan toe vanaf de grond. Nu stonden wij aan 
de grond en keken toe hoe papa aan de moeilijkste klus van zijn leven begon; de rollen 
omgedraaid. Wij zagen hem peinzen, zwoegen en lijden. Wij probeerden hem te ondersteunen 
en mee te denken maar werden ook gedwongen hem simpelweg te vertrouwen. 

Precies zo stonden veel Nederlanders tijdens deze pandemie aan de grond. Aanschouwend hoe 
beleidsmakers en uitvoerders de crisis bestreden. Op afstand, maar tegelijkertijd betrokken. 
Wij vertrouwden papa, zoals hij ook ons vertrouwde wanneer wij aan iets nieuws begonnen. 
De pandemie was voor iedereen nieuw. Daarom pleiten wij voor een beetje extra vertrouwen. 

Wanneer 's lands sterkste troeven dag én nacht - geloof ons - klaarstaan voor zo'n moeilijke 
opgave, kijk dan in vertrouwen toe. Hij heeft niet losgelaten en daarmee ons gediend. Wij zijn 
blij, en apetrots. 

Thijs, Bart, Niek en Luuk van Delden.   Bron: Dagblad Trouw, 14 juni 2021. 
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Anouk Teeuwe  © Brunopress 
  

Gevaccineerde Anouk woont weer thuis bij kinderen 
 
Zangeres Anouk (46) is na maanden zelfisolatie weer terug bij haar kinderen, nu ze volledig 
gevaccineerd is. Dat bevestigt haar manager aan Shownieuws.   
 
Anouk heeft heftige astma en loopt daarom extra risico op ernstige symptomen bij een 
besmetting met het coronavirus. De zangeres besloot uit angst voor besmetting zich tijdelijk 
te scheiden van haar gezin - zes kinderen en verloofde Dominique -, zodat zij in isolatie kon. 
Zo konden de kinderen wel gewoon naar school gaan en hun vrienden zien, zonder het risico 
te lopen hun moeder te besmetten.  
 
Nu is ze volledig gevaccineerd, zegt haar manager Kees De Koning, en begeeft ze zich weer 
onder de mensen. Ze woont weer thuis en ziet vrienden. Afgelopen weekend genoot ze 
bijvoorbeeld van een avondje weg met collega-zangeres Shirma Rouse. 
 
Anouk nam de coronarisico’s erg serieus: haar werk als coach bij The voice of Holland deed ze 
op afstand, via een videoverbinding. Eerder weigerde ze al op volle vliegtuigen te stappen toen 
ze was gestrand in Marokko aan het begin van de Covid-19-pandemie. Ze wachtte toen liever 
nog een paar weken langer tot het rustiger was én er meer duidelijkheid was over het virus. 
Bron: De Stentor, 14 juni 2021.  
 

Gestrande Anouk na anderhalve maand Marokko terug in Nederland: 
‘Enorm veel geluk gehad’ 
 
Anouk is, na wekenlang te hebben vastgezeten in Marokko, een van de 300 Nederlanders die 
eindelijk weer thuis is. De Haagse zangeres verraste vanmorgen vroeg haar vriend Dominique, 
die nergens iets vanaf wist en zich te pletter schrok toen Anouk hem wakker maakte. ‘Ik ben 
ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef maar al te goed dat ik 
enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen’, schrijft Anouk. 
 
Anouk (44) vloog begin maart naar Marokko om in alle rust, even weg van haar zes kinderen, 
te kunnen schrijven aan nieuwe muziek in een luxe resort. Vier dagen zou ze wegblijven, maar 
toen kwam ze vast te zitten in Marrakesh wegens het coronavirus. Vanwege haar zware astma 
nam Anouk het besluit voorlopig niet naar huis terug te keren. Daarom hield ze de afgelopen 
weken haar bijna 500.000 Instagram-volgers dagelijks op de hoogte van haar situatie. Zo 
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kreeg ze hulp van Leontine Borsato, die haar in contact bracht met de eigenaar van een ander 
hotel, waarna Anouk haar koffers pakte en van hotel veranderde.  
 
Nu, bijna anderhalve maand later, is Anouk weer veilig thuis. Ze zat gisteravond op de eerste 
repatriëringsvlucht uit Marokko, met daarin driehonderd Nederlanders. Vannacht om 00.30 
uur landde het toestel op luchthaven Schiphol. Anouks vriend Dominique had echter geen 
flauw idee dat de zangeres weer zou terugkeren. Als smoes vertelde ze hem namelijk dat haar 
telefoon kapot was en dat ze daarom dus niet bereikbaar was.  In de video die Anouk 
vanochtend op Instagram deelde, is te zien hoe ze Dominique verrast terwijl hij nog diep in 
slaap is. ‘What the fuck?’, roept hij het meermaals uit. 
 
‘Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef maar al te goed 
dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen’, schrijft 
Anouk bij haar bericht. ‘Ik hoop dan ook dat iedereen die nog vastzit zo snel mogelijk weer 
naar huis kan.’ 
 
Vorige maand werden er nog allerlei acties gestart om Anouk thuis te krijgen. Zo werd er geld 
ingezameld om een privéjet voor haar te regelen. De zangeres wilde daar echter niets van 
weten en maakte dat duidelijk in een filmpje. ‘Ik vind het hartstikke aardig, maar ik wil 
helemaal niet dat mensen geld voor mij inzamelen. Geef het geld aan mensen die het écht 
nodig hebben!’, aldus Anouk, die haar volgers opriep om bijvoorbeeld hun steentje bij te 
dragen aan de voedselbank. 
 
Anouk heeft in Marokko in ieder geval niet stilgezeten. Ze maakte onder meer een lied voor 
koppels die hun relatie zagen stranden door de coronacrisis. 
 
De eerste repatriëringsvlucht uit Marokko, met daarin driehonderd Nederlanders, is vannacht 
om 00.30 uur op luchthaven Schiphol geland. De gestrande reizigers kunnen nu eindelijk 
terugkeren naar huis. Vlucht OR8378 van TUI steeg op vanuit het Marokkaanse Casablanca. 
Zo’n 2700 Nederlandse toeristen en Marokkaanse Nederlanders die op familiebezoek waren, 
zitten nog vast in Marokko. Het land heeft het luchtruim gesloten vanwege het coronavirus, 
in Marokko zelf is een strenge lockdown van kracht. 
 
Marokko liet de afgelopen weken wel mondjesmaat andere nationaliteiten vertrekken, maar 
de Nederlanders kregen steeds nul op het rekest. Dat zou te maken hebben met de gespannen 
diplomatieke situatie tussen Nederland en Marokko. Die verhouding is onder meer bekoeld 
omdat Nederland kritiek had op hoge celstraffen die Marokkaanse demonstranten in het 
Rifgebied kregen. De focus bij het terughalen ligt nu op de schrijnende gevallen. Bron: AD, 27 
april 2020. 
 
Eerste repatriëringsvlucht uit Marokko met 300 Nederlanders geland op 
Schiphol 
 
De eerste repatriëringsvlucht uit Marokko, met daarin driehonderd Nederlanders, is om 00.30 
uur op luchthaven Schiphol geland. De gestrande reizigers kunnen nu eindelijk terugkeren 
naar huis. Vlucht OR8378 van TUI steeg op vanuit het Marokkaanse Casablanca. 
 
In een bericht op Twitter bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok de vlucht. Het 
gaat om reizigers met de meest urgentie situaties. De minister spreekt zijn dankbaarheid uit 
aan de Marokkaanse autoriteiten voor de samenwerking. Ook schrijft hij hard te blijven 
werken om de overige reizigers terug te brengen.  
 
Een woordvoerder van het ministerie kan nog niet zeggen of er meerdere vluchten gepland 
staan om de 2700 resterende Nederlanders die nog in Marokko verblijven, thuis te brengen. 
‘We zijn stap voor stap bezig met oplossingen’, wilde de woordvoerder kwijt.  
 
Zo’n 2700 Nederlandse toeristen en Marokkaanse Nederlanders die op familiebezoek waren, 
zitten nog vast in Marokko. Het land heeft het luchtruim gesloten vanwege het coronavirus, 
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in Marokko zelf is een strenge lockdown van kracht. Marokko liet de afgelopen weken wel 
mondjesmaat andere nationaliteiten vertrekken, maar de Nederlanders kregen steeds nul op 
het rekest. Dat zou te maken hebben met de gespannen diplomatieke situatie tussen 
Nederland en Marokko. Die verhouding is onder meer bekoeld omdat Nederland kritiek had 
op hoge celstraffen die Marokkaanse demonstranten in het Rifgebied kregen. 
 
De focus bij het terughalen ligt nu op de schrijnende gevallen. Iedereen die nog kan blijven 
zitten waar die zit, moet nog langer wachten. Mensen die echt terug moeten, omdat ze 
medicijnen of een medische behandeling nodig hebben, omdat ze geen onderkomen meer 
hebben of omdat ze vanwege een sterfgeval in Nederland terug willen, krijgen voorrang. 
 
Sommige Nederlanders zaten al wekenlang bij familie, anderen in vrijwel uitgestorven hotels. 
Maar allemaal wilden ze terug naar Nederland voor hun werk of familie. Dat laatste is 
momenteel nog belangrijker, omdat de ramadan is begonnen. Bij sommige ouderen raakten 
de medicijnen op, een recept konden ze in Marokko niet krijgen. 
 
Donderdag lieten twee bronnen al weten te horen hebben gekregen dat ze vanavond naar 
Amsterdam zouden vertrekken. ‘We vliegen zondagavond!’, meldde een Nederlander blij. Hij 
was twee weken op vakantie in Marokko toen de corona-epidemie uitbrak en zit nu al vier 
weken vast in een hotel. 
 
Een van de Nederlanders die vastzat in het Afrikaanse land is zangeres Anouk Teewe . De 
zangeres verbleef al weken in een hotel Marrakesh, maar is nu eindelijk weer thuis. Bron: AD, 
27 april 2020.  
 

Anouk zit niet op eerste vliegtuig uit Marokko  
 
Zangeres Anouk (45) zit niet in het vliegtuig met Nederlanders dat gisteren uit Marokko is 
vertrokken. Dat heeft haar woordvoerder desgevraagd gemeld. Anouk is een van de honderden 
Nederlanders die inmiddels een maand vastzitten in Marokko door de coronacrisis. 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet gisteren weten dat een eerste vlucht met een 
handvol Nederlanders uit Rabat is vertrokken. Daarop bevindt de zangeres zich dus niet. 
Minister Stef Blok sprak de hoop uit dat de Marokkaanse regering ook de rest van de 
Nederlanders snel laat vertrekken. 
 
Anouk plaatste de afgelopen weken meerdere filmpjes op Instagram vanuit haar gele 
hotelkamer, waarin de rockchick verslag deed van haar situatie in Marokko. Zij vierde 
afgelopen week ook haar verjaardag zonder haar vriend Dominique en kinderen, die in 
Nederland zitten. Fans kunnen ondertussen meegenieten van nieuwe muziek die Anouk 
opneemt. Zo schreef ze onlangs een nummer over koppels die hun relatie zien stranden tijdens 
de coronacrisis. 
 
Anouk kampt met zware astma en nam vorige maand het besluit voorlopig niet naar huis 
terug te keren. Ze is sinds vijf jaar samen met de 20 jaar jongere basketballer Dominique 
Schemmekes, met wie ze dochter Jelizah heeft. Uit eerdere relaties kreeg ze ook Phoenix, 
Benjahmin, Jesiah en Elijah. Bron: AD, 15 april 2020. 
 
Aantal dagelijkse besmettingen in Rusland blijft oplopen 
 
Het aantal dagelijkse besmettingen in Rusland blijft oplopen. Vandaag melden de 
gezondheidsautoriteiten 13.721 nieuwe infecties met het coronavirus. 6590 daarvan werden 
in hoofdstad Moskou vastgesteld, ondanks een verplicht vierdaags weekend dat de opmars 
van het virus moest afremmen. Het totale aantal coronabesmettingen in Rusland komt met 
de nieuwe cijfers op 5.222.408. 371 sterfgevallen tillen het officiële dodental naar 126.801. 
Bron: AD, 14 juni 2021. 
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Mensen die in 1994 zijn geboren, kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor hun 
coronavaccinatie, laat coronaminister Hugo de Jonge via Twitter weten. Zij krijgen, net als 
andere twintigers en dertigers, het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. De 
mensen uit 1994 krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief, maar kunnen nu al een afspraak 
maken. Met de brief kan dat ook telefonisch. Bron: AD, 14 juni 2021.   
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Geen mondkapjes meer in openlucht in Duitsland 
 
De Duitse gezondheidsminister Spahn wil van de mondkapjesplicht af. Stap voor stap. Als 
eerste zou het kapje niet meer in de open lucht gedragen hoeven te worden, zegt hij in een 
gesprek met het weekblad Der Spiegel. Nu geldt in afgesloten openbare ruimten, zoals winkels 
en het openbaar vervoer, nog een draagplicht. Maar ook in drukke winkelstraten. 
 
Met de zomer in aantocht - en daarmee de warmte - groeit de roep om zonder kapjes de 
straat op te mogen. Zeker nu het aantal nieuwe coronabesmettingen afneemt. Spahn wil 
ermee beginnen in de regio's waar het aantal inentingen hoog is en de besmettingen laag. Bij 
samenkomsten binnen en op reis blijft het advies om een mondkapje te dragen 
overeind.  Bron: AD, 14 juni 2021.  
 

Annemiek overleed na haar vaccinatie: ‘Neem ons verhaal serieus, scheep 
ons niet zomaar af’ 
 
De 74-jarige moeder van Jasper en Femke van Eck uit Breda is een van de 381 mensen die 
geregistreerd staan als ‘overleden na coronavaccinatie’. De zoektocht naar antwoorden 
verloopt moeizaam, en dat voelt eenzaam. ‘Er zit spanning op.’ 
 
Annemiek van Eck (74) uit Breda ging op maandag 19 april tennissen en fietste daarna naar 
de vaccinatielocatie van de GGD voor haar eerste prik. Opgetogen maakte ze een selfie en 
stuurde die naar haar zoon Jasper en dochter Femke. ’s Avonds stuurde ze nog een appje: 
‘Als ze je het vaccin ’s nachts zouden geven, zou je het niet eens merken.’ Bron: AD, 14 juni 
2021.  
 

Deze keer draait de belastingbetaler niet op voor de crisis 
 
Operatie geslaagd, patiënt genezen. Dat is de conclusie van ruim een jaar economisch 
steunbeleid om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen. 
 
De Nederlandse economie is de coronaklap alweer bijna te boven. Voor dit en volgend jaar 
wordt weer stevige groei verwacht. ‘Het beleid om de crisis te bestrijden is absoluut effectief 
geweest’, zegt Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit bij De 
Nederlandsche Bank (DNB). 
 
De tachtig miljard steun die de overheid heeft uitgegeven, is dus niet voor niets geweest. 
Waarschijnlijk wordt dit jaar al de hele coronakrimp van de economie goedgemaakt. 
 
Het goede nieuws is dat de belastingbetaler dit keer niet hoeft op te draaien voor de steun. 
Ondanks de pandemiemiljarden staan de overheidsfinanciën er nog goed voor. ‘Er is geen 
noodzaak om te bezuinigen’, zegt Sleijpen. 
 
Alle seinen staan op groen, vooral dankzij de succesvolle vaccinatiecampagne. ‘Daardoor 
kunnen de contactbeperkende maatregelen sneller van tafel. ‘We zien dat de economie sneller 
groeit dan we eerder dachten’, zegt Sleijpen. ‘Dat zorgt voor meevallers, zowel voor de 
overheidsfinanciën als op de arbeidsmarkt.’ 
 
Het aantal banen stijgt weer, maar toch verwacht DNB dat ook de werkloosheid gaat stijgen. 
‘Dat komt omdat meer mensen zich als werkzoekende zullen melden als de kans op een baan 
toeneemt’, aldus Sleijpen. En het aanbod aan arbeidskrachten zal groter zijn dan het aantal 
nieuwe banen, dus stijgt de werkloosheid volgend jaar. In 2023 zal die weer dalen. 
 
De lonen zullen maar gematigd stijgen, denkt DNB. Maar daar is niet iedereen het mee eens. 
Werkgeversvereniging AWVN wijst er in het jongste cao-bericht op dat de lonen de laatste 
maanden juist sneller stijgen. In mei was de loonstijging bij nieuwe cao’s gemiddeld 2,2 
procent. 
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ABN Amro-econoom Piet Rietman wijst ook op de stijging van de startsalarissen in de horeca. 
Die sector kan moeilijk aan personeel komen en betaalt al hogere lonen om mensen te krijgen. 
Dat effect zou de komende maanden in meer sectoren zichtbaar kunnen worden. Ook sectoren 
als catering, de IT, de bouw en de transportsector kampen al met personeelsgebrek. De lonen 
zouden weleens harder kunnen stijgen dan algemeen wordt gedacht. 
 
Een andere ongewisse factor is het aantal faillissementen. Tot nu toe daalt het aantal 
faillissementen, dankzij de steunmaatregelen. DNB verwacht dat meer bedrijven failliet gaan 
als de overheid stopt met stimulering. En dat kan al dit najaar, vindt de centrale bank. De 
economie kan wel op eigen kracht herstellen. 
 
ING kwam vorige week met een onderzoek dat liet zien dat de stijging van het aantal 
faillissementen waarschijnlijk heel beperkt blijft. Dat betekent dat minder mensen hun baan 
verliezen en de werkgelegenheid goed blijft. ‘Het risico op een golf aan faillissementen neemt 
af’, zei Marieke Blom, hoofdeconoom Nederland bij ING. 
 
Nu het ergste leed geleden is - al houdt DNB nog een slag om de arm omdat je het nooit weet 
met het virus - kan de overheid zich weer gaan bezighouden met nieuw beleid. Daarbij moet 
in de eerste plaats gekeken worden naar het klimaatprobleem, vindt DNB. ‘Daarna moet de 
huizenmarkt worden aangepakt. Die is nu volledig vastgelopen. En de arbeidsmarkt moet 
worden hervormd’, aldus Sleijpen. Bron: AD, 14 juni 2021.       
 

 
 

Farmaceut Novavax meldt dat zijn vaccin 90 procent effectief is 
 
De Amerikaanse vaccinmaker Novavax zegt dat uit zijn vaccin voor 90 procent effectief is 
tegen het coronavirus en nog beter werkt tegen sommige varianten. Uit een grote klinische 
studie - met bijna 30.000 deelnemers vanaf 18 jaar en ouder - in de Verenigde Staten en 
Mexico blijkt dat het middel veilig is in gebruik. 
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Van de proefpersonen kreeg tweederde het vaccin, de overigen een placebo. 77 deelnemers 
aan de studie raakten besmet met Covid-19. Van hen zaten er 63 in de groep die een placebo 
kreeg. Slechts 14 van hen hadden het vaccin ontvangen. Geen van de 
proefpersonen werd ernstig ziek na vaccinatie met het Novavax-vaccin. 
 
Qua bijwerkingen vertoonden de deelnemers pijn op de 
prikplek, spierpijn, vermoeidheid en hoofdpijn. Het middel vereist qua transport en opslag 
geen extreme omstandigheden maar kan in normale koelkasten worden opgeslagen. Daarmee 
is het middel ook zeer geschikt voor toepassing in minder ontwikkelde landen. 
 
Novavax laat weten tegen het eind van september goedkeuring voor gebruik van het vaccin - 
NVX-CoV2373 - in de VS en Europa te zullen aanvragen. De farmaceut denkt tegen die tijd 
100 miljoen doses per maand te kunnen produceren. Novavax heeft al toegezegd volgend 
jaar zeker 1,1 miljard doses aan armere landen te leveren. Bron: AD, 14 juni 2021. 
 

Viroloog Marc Van Ranst helemaal klaar met ’oplichter’ Willem Engel 
na tweet over Eriksen 

 De Nederlandse coronascepticus en oprichter van de Stichting Viruswaarheid Willem Engel 
reageerde zaterdagavond op Twitter meteen na de malaise van de Deense voetballer Eriksen 
met een bericht over coronavaccins. En dat zint de Belgische viroloog Marc Van Ranst 
absoluut niet. Van Ranst rapporteerde en blokkeerde het account van Engel. ‘Ik ben helemaal 
klaar met deze oplichter’, zo klonk het. 

‘Er valt net een Deen dood neer op het EK hopelijk kunnen ze hem nog reanimeren. Het 
experiment is schandalig mislukt. Soms is gelijk krijgen het ergste dat je kan overkomen. Er 
moet direct gestopt worden met injecties’, schreef Willem Engel zaterdagavond op Twitter 
nadat Christian Eriksen op het veld gereanimeerd moest worden nog voor het einde van de 
eerste helft van de wedstrijd tegen Finland. 

Coronascepticus Willem Engel, die het coronabeleid van de overheid bekritiseert gelooft dat 
er sprake is van corruptie en dat Covid-19 even dodelijk is als een gemiddeld griepseizoen. In 
2021 begon hij een rechtszaak tegen de avondklok. Hij kreeg gelijk van de rechter waarop de 
Nederlandse staat in hoger beroep ging en een wettelijke basis creëerde voor die avondklok. 

Maar de tweet die Engel zaterdag de wereld instuurde, ging volgens Van Ranst net een brug 
te ver. ‘Ik ben helemaal klaar met deze oplichter, en ik kan enkel maar suggereren dat iedere 
Nederlander deze kerel voorgoed vergeet. Finita la commedia’, schrijft de viroloog als reactie 
op de tweet. Van Ranst heeft het account van Engel dan ook gerapporteerd en geblokkeerd, 
zo meldt Het Nieuwsblad. 

Het is niet de eerste keer dat Van Ranst reageert op een bericht van Engel en het gesprek tot 
een ware twitter-oorlog leidt. In eerdere tweets gaf Engel bijvoorbeeld aan dat het Van Ranst 
zijn eigen fout was dat hij bedreigd werd en moest onderduiken. Eerder lag ook een aangifte 
van smaad op tafel. Engel vond namelijk dat Van Ranst hem in de media vergeleek met een 
terrorist en virusontkenner. 

Viroloog Marc Van Ranst is overigens niet de enige die kritiek had op de tweet van Engel. 
Duizenden mensen reageerden al afwijzend op het bericht, van ‘smakeloos’ tot ‘geef jezelf een 
injectie hersencellen en tact.’ Verschillende mensen gaven ook aan het account - net als Van 
Ranst dat deed- te hebben gerapporteerd. Bron: De Telegraaf, 14 juni 2021. 
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Politie en verzekeraar Interpolis zien ineens weer forse stijgingen van het aantal diefstallen 
vanuit de woning. Bron: De Telegraaf, 14 juni 2021. 

Sindsdien is het aantal inbraken in een kleine twee maanden met 36 procent toegenomen. 
Volgens De Telegraaf blijkt uit berekeningen van de InbraakBarometer dat er in de week van 
12-18 april nog 258 inbraken waren tegen 351 in de week van 31 mei-6 juni.  
 
‘Als de trend doorzet, dan wordt het alleen maar erger en gaan we langzaamaan naar het 
aantal woninginbraken van voor de coronapandemie’, voorziet Sybren van der Velden, 
projectleider woninginbraak van de Nationale Politie. 

Politie grijpt in op Jonckbloetplein na relletjes rond voetbalwedstrijd van 
Oranje 

 
Op het Jonckbloetplein in Den Haag is het zondagavond laat tot een confrontatie gekomen 
tussen de politie en relschoppers. Na de voetbalwedstrijd Nederland-Oekraïne waren 
voetbalfans massaal de straat opgegaan om de 3-2 overwinning van Oranje te vieren.  
 
Er werden brandjes gesticht, waarbij fietsen en scooters in vlammen opgingen. Er werd met 
stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. Het hoge vuur raakte ook de bovenleiding van de 
tram. De mobiele eenheid heeft het plein schoongeveegd. Niet bekend is of er relschoppers 
door de politie zijn aangehouden.   
 
Na het ingrijpen van de politie en het blussen van de brandjes keerde de rust terug in de 
buurt. 
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Ook op het Kaapseplein in Den Haag was het onrustig. Daar werd vuurwerk afgestoken en 
was het druk op straat. De politie kwam met paarden ter plaatse. Alle feestgangers werden 
naar huis gestuurd. Bron: AD, 14 juni 2021.  
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Kabinet wil versoepelingen al vanaf zaterdag 26 juni 

Het kabinet wil de corona-maatregelen nóg iets eerder versoepelen dan gepland: vanaf 
zaterdag 26 juni gaat het land nog iets meer van het slot. 

Restaurants die dat kunnen binnen de 1,5 meter-regel, mogen weer tot honderd personen 
ontvangen, ook sportwedstrijden zijn dan weer toegestaan. De horeca mag dan weer tot 
middernacht openblijven. Voor theaters, musea en bioscopen wordt ook meer bezoek 
toestaan. 

Het advies voor thuisbezoek wordt ook aangepast: dat komt per dag op acht personen te 
staan.  

Het kabinet is ook een discussie gaande over de basisregels, zoals de 1,5 meter, het 
thuisblijven bij klachten en de mondkapjesplicht. Op deze onderdelen had het kabinet nog 
geen datum geprikt, maar de besmettingscijfers zijn gunstig en het aantal gevaccineerden 
loopt rap op, dus wil het kabinet de maatregelen in ieder geval ter discussie stellen. 

Vrijdag geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge een 
persconferentie. De versoepelingen waren eerder gepland voor 30 juni, maar gaan dus naar 
alle waarschijnlijkheid vier dagen eerder in. De ministerraad moet hier vrijdag formeel over 
beslissen. Bron: AD, 14 juni 2021.   

KHN is blij met voorgestelde volgende versoepelingen 

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is er 'absoluut blij mee' dat het 
kabinet de voorgestelde volgende versoepelingen van de coronamaatregelen naar voren wil 
halen. Ook komt het volgens de brancheorganisatie 'een heel eind in de goede richting', maar 
KHN merkt wel 'terughoudendheid' bij het kabinet. KHN pleit daarom opnieuw voor het 
nagenoeg helemaal loslaten van de coronamaatregelen. Bron: AD, 14 juni 2021.  

Berichten over versoepeling doen Museumvereniging nog geen gat in de 
lucht springen 

De berichten van vandaag over eerdere versoepelingen van de coronamaatregelen doen de 
Museumvereniging in elk geval nog geen gat in de lucht springen. Ze verwacht er niet zo heel 
veel van, als ze kijkt naar een eerdere brief aan de Kamer waarin er al over werd gesproken. 

‘Het ziet ernaar uit dat bij de volgende versoepeling musea de optie gaan hebben om meer 
mensen binnen te laten, op voorwaarde van toegangstesten. We verwachten dat daarvoor 
maar weinig animo zal zijn onder het publiek, gezien de meningen over toegangstesten’, aldus 
een woordvoerster. Als mensen zich moeten laten testen, dan wachten ze veelal nog liever even 
met hun museumbezoekje. 

Musea zijn nu open volgens het coronaprotocol, waarbij afstand houden wel maar testen niet 
aan de orde is, en dat heeft zich volgens de woordvoerster ‘bewezen als veilig’. Testen zijn ook 
niet nodig om museumbezoek veilig te maken, stelt de museumclub. Bron: AD< 14 juni 2021. 

Mensen gedragen zich alsof verruiming coronamaatregelen van eind juli 
al is doorgevoerd 

Mensen gedragen zich nu alsof de aangekondigde verruiming van de coronamaatregelen van 
eind juni al is doorgevoerd. En dat daarna de basismaatregelen meteen van tafel zijn, 
constateren deskundigen in de Tweede Kamer. ‘De boodschap dat we er nog niet zijn, komt 
niet aan’. 

De experts waarschuwen daarom voor nieuwe oplevingen van het coronavirus, ook al zijn die 
kleiner dan de vorige omdat veel mensen al (deels) zijn ingeënt. Ook na vaccinatie kunnen 
mensen het virus onder de leden hebben. Bron: AD, 14 juni 2021.  
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Frank Korlas zet het mes in de coronataart. Het heeft lang geduurd, maar er wordt weer 
gefeest in Theetuin 't Woutje in Hazerswoude. © Peter Franken  
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Klaar met corona, het feest kan beginnen! Bij horecabedrijven staat de 
telefoon roodgloeiend 
 
We zijn klaar met corona; laat het feest maar beginnen. Horeca- en verhuurbedrijven merken 
duidelijk dat mensen mogelijkheden zoeken om weer feest te vieren, maar dan wel 
coronaproof. Voor party’s met 50 personen, die volgens de regels zijn toegestaan, is weinig 
interesse.  
 
Frank Korlas uit Alphen is 54 jaar geworden en viert dat met vrienden en familie in Theetuin 
’t Woutje bij Harzerswoude-Dorp. Hij heeft zo’n vijftien mensen uitgenodigd om met hem te 
genieten van taart en exotische hapjes. ‘Het is nu de tweede keer dat ik mijn verjaardag hier 
vier. Vorig jaar kon het niet, maar nu gelukkig weer wel. Dit is een prachtige locatie buiten en 
er is ruimte genoeg om afstand te houden.’ Bron: AD, 14 juni 2021.      
 

Net voor de wedstrijd lopen de terrassen leeg vanwege schermverbod 
 
Door het schermverbod voor cafés bij EK-wedstrijden zien horeca-eigenaren hun terrassen 
leeglopen net voor de wedstrijd. ‘Dat steekt, omdat mensen echt niet met z'n tweeën thuis 
voetbal gaan kijken’, aldus de directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Dirk 
Beljaarts. ‘De horeca loopt leeg, terwijl het onvermijdelijk is dat mensen thuis en op straat 
samen voetbal kijken, zonder toezicht.’  
 
Hij vindt dat het schermverbod 'verbieden om het verbieden is'. Beljaarts hoopt dat het 
kabinet voor 21 juni tot hetzelfde inzicht komt en het schermverbod intrekt voor de laatste 
groepsfase wedstrijd van het Nederlands elftal om 18.00 uur. ‘Deze vroege wedstrijd is ideaal 
om buiten op schermen te kijken en het is goed voor de spreiding van mensen.’ 

Naar de versoepelingen die hoogstwaarschijnlijk 26 juni ingaan, kijken de horeca-eigenaren 
uiteraard reikhalzend uit. Maar Gulay, eigenaar van de Ierse voetbalpub, hoopt vooral dat 
vanaf die dag ook de televisies en schermen weer aan mogen. Bron: AD, 14 juni 2021. 

Burgemeesters willen kleine tv-schermen op terrassen 

Burgemeesters van het Veiligheidsberaad zien geen problemen met kleine tv-schermen op 
terrassen, omdat mensen daar toch wel naar het EK voetbal gaan kijken op hun eigen 
apparatuur. ‘Want je mag op het terras zijn. Daarvan hebben we er genoeg in Middelburg’, zei 
burgemeester Harald Bergmann voorafgaand aan het beraad. 

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie liet alvast weten dat rond de eerstvolgende wedstrijd 
van Oranje (donderdag) nog geen EK-schermen worden toegestaan. ‘Vooralsnog mogen de 
schermen maandag ook niet.’ Vrijdag bespreekt het kabinet het onderwerp opnieuw. Bron: 
AD, 14 juni 2021.   

Tot eind deze maand geen wedstrijd Nederlands elftal kijken op het terras 
van de kroeg’ 

Tot eind juni komen er geen tv-schermen op de terrassen voor de EK-wedstrijden van het 
Nederlands elftal. Dat zeiden justitieminister Ferdinand Grapperhaus en voorzitter Hubert 
Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond tegen de pers.  

Het EK voetbal en evenementen in de zomer stonden op de agenda van het Veiligheidsberaad. 
Grote tv-schermen buiten blijven nog verboden. De 25 burgemeesters die samen het beraad 
vormen, zijn akkoord dat er tijdens de groepsfase nog geen schermen mogelijk zijn. 
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Vorige week waarschuwden de burgemeesters al dat er tegen excessen zal worden opgetreden. 
Maar ze sloten ook niet uit dat schermen op straat en bij terrassen tegen het eind van het EK 
wel gewoon toegestaan zouden zijn. 

Volgens Bruls is uiteindelijk geconcludeerd dat er vóór eind juni geen schermen geduld 
worden. ‘We kunnen nu weer niet aparte maatregelen nemen, tussenstappen zetten. Dan 
wordt de situatie er niet duidelijker op. Momenteel vaart het kabinet op 30 juni voor een 
volgende fase. Kan dat eerder, dan kunnen de schermen ook eerder terugkeren in de kroeg of 
op de terrassen. Wat eerder kan, is prima.’  

Als het kabinet de volgende stap al op 26 juni neemt, zoals nu wordt vermoed, dan kan er wél 
tv worden gekeken in en rondom de kroegen tijdens de achtste finales. Die vinden plaats vanaf 
die dag.   

In zijn algemeenheid moet je geen maatregelen opleggen als er geen goede argumenten meer 
voor zijn, vindt Bruls. ‘En die kunnen alleen maar liggen in de gezondheidssfeer.’ Hij vreest 
niet voor ongeregeldheden tijdens de wedstrijden. ‘Dat is altijd groot feest, maar soms moet je 
optreden. Dat hebben we afgelopen weekend gezien. Maar meestal zijn de oranjefeestjes 
gezellig.’   

Minister Grapperhaus zei dat het kabinet vrijdag weer bijeen komt. Maandagmiddag lekte al 
uit dat het kabinet de coronamaatregelen nóg iets eerder zou willen versoepelen dan gepland: 
vanaf 26 juni moet het land nog wat meer van het slot, melden Haagse bronnen. ‘We moeten 
het nog even doen met beperkingen’, aldus de bewindsman. In ieder geval betekent dat: tijdens 
de groepsfase geen schermen, gaf ook hij maandagavond aan.     

Door het huidige schermverbod voor cafés bij EK-wedstrijden zien horecaeigenaren hun 
terrassen leeglopen net voor de wedstrijd. Dat steekt, omdat mensen ‘echt niet met z’n tweeën 
thuis voetbal gaan kijken’, aldus directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland.  

Hij vindt dat het schermverbod ‘verbieden om het verbieden is’. Beljaarts hoopt dat het kabinet 
vóór 21 juni, de derde groepswedstrijd, tot hetzelfde inzicht komt en het schermverbod intrekt 
voor de laatste groepsfasewedstrijd van het Nederlands elftal om 18.00 uur. ‘Deze vroege 
wedstrijd is ideaal om buiten op schermen te kijken en het is goed voor de spreiding van 
mensen.’ 

Het Veiligheidsberaad had afgelopen donderdag nog een extra vergadering met demissionair 
minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de voorwaarden waaronder deze zomer weer 
evenementen mogelijk zijn. De burgemeesters willen zo snel mogelijk zo duidelijk mogelijke 
regels, zodat iedereen precies weet waar hij aan toe is. 

De burgemeesters hebben ook gepleit voor het ontzien van medewerkers van onder meer 
politie, GGD, veiligheidsregio’s en gemeenten, die tijdens de coronacrisis heel hard hebben 
moeten werken. Het toestaan van evenementen kan niet betekenen dat zij nu weer extra 
ingezet moeten worden. Bron: AD, 14 juni 2021. 

Werknemers Schiphol vrezen chaos als vliegverkeer op gang komt na 
versoepeling coronaregels  
 
Werknemers op Schiphol vrezen voor chaos als het vliegverkeer weer op gang komt na de 
versoepeling van de coronaregels, zegt vakbond FNV. Tijdens de coronacrisis zijn veel 
beveiligers, afhandelaars en buschauffeurs naar huis gestuurd. Daardoor dreigt een 
personeelstekort, maar ook is veel ervaring verdwenen van hoe zaken werken op de 
luchthaven. 

FNV vreest samen met het personeel dat die combinatie van factoren tot meer incidenten kan 
leiden. ‘Er kunnen vliegonveilige situaties ontstaan’, waarschuwt campagneleider Joost van 
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Doesburg. Volgens hem heeft ook Europees luchtvaartagentschap EASA daar al voor 
gewaarschuwd. 

Volgens FNV heeft de mogelijke chaos te maken met de vele flexwerkers op de luchthaven. 
Daar loopt de vakbond al langer tegenaan. 

Schiphol laat in een reactie weten dat er voldoende mensen in dienst zijn om de toename van 
het vliegverkeer in goede banen te leiden. ‘Tijdens de reorganisatie hebben we daar rekening 
mee gehouden’, zegt een woordvoerster. Bron: AD, 14 juni 2021.  

 

Fans moeten nog een jaar langer wachten op het concert van Guus Meeuwis in New York. © 
ANP 
 

Guus Meeuwis stelt zijn concerten in New York opnieuw een jaar uit 
 
Het geduld van Guus Meeuwis wordt voor wat betreft zijn droomconcerten in New York nog 
eens extra op de proef gesteld. De 49-jarige zanger heeft zijn trip naar de Big Apple opnieuw 
met een jaar uitgesteld. Nu staat hij voor vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2022 gepland in 
de Webster Hall. 
 
Hoewel over de hele wereld de komende maanden meer mogelijk lijkt nu het coronavirus op 
zijn retour is, vindt Meeuwis het niet verantwoord om nog langer te wachten met zijn besluit. 
Het is nog steeds te onzeker of de zanger en zijn fans in oktober op een verantwoorde manier 
naar New York kunnen reizen. Omdat ook die duizenden fans plannen willen maken voor de 
zomer en het najaar, kozen Meeuwis en zijn management er vroegtijdig voor de concerten 
(oorspronkelijk in oktober 2020) nogmaals een jaar uit te stellen.  

 
Na de Royal Albert Hall in Londen en l’Olympia in Parijs wilde Meeuwis dolgraag New York als 
derde internationale wereldstad toevoegen aan zijn cv. De reden voor de oversteek was in 
eerste instantie de viering van zijn 25-jarig jubileum als artiest in 2020. Toen zijn eerste 
concert in New York binnen een dag was uitverkocht, plande hij er nog een tweede bij. 
 
Vanwege de coronacrisis moest hij de optredens een jaar geleden al verschuiven naar oktober 
2021. Fans die al een kaartje hebben voor New York, kunnen dat gewoon een jaar bewaren. 
Bron: AD, 14 juni 2021.    
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Corona-uitbraak op middelbare school in Wageningen; leerlingen en 
docenten weer thuis 
 
Op de middelbare school Pantarijn in Wageningen zijn verschillende coronabesmettingen 
vastgesteld. Volgens een ouder is de school inmiddels leeg: alle kinderen en docenten zijn naar 
huis gestuurd, en moeten hun lessen weer zoals vanouds online gaan volgen. 
 
Dat meldden ouders van een van de leerlingen van de school. Ze hebben maandagmiddag een 
e-mail ontvangen vanuit Pantarijn waarin is bevestigd dat de lessen niet meer op school plaats 
zullen vinden, maar online. Het mavo/havo/vwo-gebouw van de middelbare school zou op dit 
moment helemaal leeg staan; alle personeel en scholieren zijn op last van de GGD naar huis 
gestuurd. 
 
Volgens een medewerker van de GGD is er wel een toename te zien in het aantal besmettingen 
in Wageningen. Over de precieze situatie op de middelbare school volgt later meer informatie.  
 
Directeur Stella Efdé van Pantarijn was nog niet in de gelegenheid om te reageren op vragen 
van de krant.  Bron: AD, 14 juni 2021. 
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Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Malta op groen gezet voor reizigers. Dat betekent 
dat er geen veiligheidsrisico's meer zijn. Wel geldt in het land een testverplichting vanwege 
corona. 

Iedereen van 5 jaar en ouder moet bij aankomst op Malta een negatieve PCR-test kunnen 
laten zien, die niet ouder is dan 72 uur. Bij terugkeer naar Nederland is geen negatieve test 
nodig en geldt er ook geen quarantaineplicht. 

Malta is het eerste land in Europa dat groen kleurt op de reisadvieskaart van Buitenlandse 
Zaken. Eerder zijn al de Caribische eilanden Saba en Sint-Eustatius naar groen veranderd. 
Bron: AD, 14 juni 2021. 

Update RIVM  
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij licht 
gestegen. Momenteel liggen er 681 patiënten met Covid-19 op een ic- of verpleegafdeling, blijkt 
uit de jongste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Dat zijn er vijf meer dan zondag. Toen lagen er 676 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 
zaterdag waren dat er nog 672. 
 
Het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen is wel op het laagste punt sinds het 
LCPS begon met het delen van die informatie. 24 nieuwe mensen met een coronabesmetting 
belandden afgelopen etmaal op een verpleegafdeling. In totaal liggen nu 418 coronapatiënten 
opgenomen in de klinieken, zeven meer dan zondag. Op de ic's behandelen artsen momenteel 
263 coronapatiënten, twee minder dan zondag. 
 
Het aantal opgenomen coronapatiënten is de afgelopen weken rap gedaald. Zo behandelden 
de ziekenhuizen een maand geleden, op 14 mei, nog 2250 patiënten met Covid-19.  
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Het aantal nieuwe coronagevallen daalt verder. Afgelopen etmaal zijn er 899 besmettingen 
vastgesteld. Voor het eerst sinds 10 september vorig jaar zijn er minder dan 900 positieve 
tests in een etmaal. 
 
Het aantal positieve tests komt voor de tweede dag op rij uit onder de zogeheten 
signaalwaarde. Dat is het niveau waarop bij een stijging de alarmbellen zouden afgaan. Nu 
maakt het de weg vrij voor meer versoepelingen. Op zondag meldde het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 1050 positieve tests. 
 
Het aantal positieve tests daalt sinds eind april hard. Op zaterdag bleef het aantal nieuwe 
gevallen nog net boven de grens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
had toen 1265 meldingen van positieve tests gekregen, omgerekend 7,3 op elke 100.000 
Nederlanders.   
 
Bijna 1,7 miljoen Nederlanders hebben vorige week een vaccinatie gekregen. Dat is een nieuw 
record. Het exacte aantal is 1.667.613. Volgens het ministerie van Volksgezondheid komen er 
veel vaccinleveringen binnen en zijn er veel mensen beschikbaar om te vaccineren.  
 
Een week geleden meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat in de 
week ervoor ruim 1,2 miljoen mensen waren gevaccineerd. De verwachting voor vorige week 
was 1,45 miljoen, maar uiteindelijk zijn er dus nog ruim 200.000 prikken meer gezet. Bron: 
AD, 14 juni 2021.   

Besmettingscijfers in Oost-Nederland stijgen tegen landelijke trend in, Brummen valt vooral 
op. De landelijke daling van het aantal besmettingen komt vandaag niet uit de regio Oost-
Nederland. Waar gisteren nog slechts 73 mensen positief waren getest is dat nu gestegen naar 
89. Het aantal gemeenten zonder besmettingen daalde van 12 gisteren naar 9 vandaag.  

In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland steeg het aantal nieuwe coronagevallen van 27 
gisteren naar 40 vandaag. Dat is overigens nog wel lager dan het gemiddelde van de afgelopen 
zeven dagen (48).   

In IJsselland waren 32 nieuwe besmettingen gevonden, tegen 23 gisteren. Daarmee zit deze 
regio nu precies op het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In Flevoland daalde het 
besmettingscijfer wel verder, van 23 naar 17, fors lager dan de gemiddelde 27.  

Van de in totaal 35 gemeenten in deze regio zijn er nu 26 met minder dan de zogenoemde 
signaalwaarde van 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Gisteren waren dat er 28.  

Opmerkelijk: waar Brummen gisteren nog een van de 12 gemeenten was zonder besmettingen 
is het vandaag de enige rode gemeente in deze regio, met 43 positief getesten per 100.000 
inwoners.  

Achter de gemeenten Zwartewaterland, Dalfsen en Nunspeet staat vandaag wel opnieuw een 
nul. De overige gemeenten zonder positief getesten zijn vandaag Urk, Meppel, Staphorst 
(gisteren nog oranje), Lelystad, Harderwijk en Rijssen-Holten.  

Na Brummen is Kampen - gisteren nog de gemeente met de hoogste signaalwaarde - de 
gemeente met hoogste aantal: 24 besmettingen per 100.000 inwoners. Verder zijn Zeewolde, 
Nijkerk en Putten donker oranje. Ermelo, Elburg, Ommen en Bronckhorst kleuren licht 
oranje.  Bron: De Stentor, 14 juni 2021.  
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Leverancier van gele inentingsboekjes wordt nog steeds bestormd door 
mensen die een exemplaar willen 

De SDU, de leverancier van de gele inentingsboekjes, wordt via internet en telefoon nog 
steeds bestormd door mensen die een exemplaar willen hebben om er hun coronaprikken in 
te laten zetten. Er worden volgens een woordvoerster nog steeds 20.000 tot 30.000 
bestellingen per dag geplaatst. Het totale aantal kon ze vanmiddag niet zeggen. 

Sinds de GGD begin juni meldde dat alle priklocaties indien gevraagd een stempel zouden 
zetten in het inentingsboekje van de gevaccineerde, is het een gekkenhuis bij de SDU. Veel 
mensen hadden er geen of waren het kwijt. Het vaccinatieboekje van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is al jaren in omloop en wordt vooral gebruikt door 
mensen die veel reizen. Bepaalde landen eisen ook prikken tegen bepaalde ziekten en die 
kunnen met het boekje worden aangetoond. 

Er zijn weliswaar voldoende exemplaren te vergeven, maar de afhandeling van de bestellingen 
van en verzendingen aan particulieren is een enorm werk voor de SDU. Normaal verkoopt 
SDU 300.000 boekjes per jaar via bedrijven als KLM Health Services en natuurlijk de GGD. 
Alle afdelingen zetten zich echter schrap om alles in goede banen te leiden en er zijn zeker zes 
uitzendkrachten ingehuurd om de telefoon te beantwoorden, want het belcentrum wordt 
continu platgebeld. 

Mensen die geprikt zijn krijgen vanaf het begin van de vaccinatiecampagne een 
'registratiekaart coronavaccinatie', maar velen namen meteen al hun gele boekje ook maar 
mee naar de priklocatie. Sommige GGD'en vulden de coronaprik wel in, andere aanvankelijk 
weer niet. Uiteindelijk besloot de GGD het gebruiken van het gele boekje tot regel te maken, 
althans voor iedereen die wil dat de coronaprikken in dat document komen te staan. Wie al 
geprikt is, kan terug met zijn of haar boekje om alsnog een stempel te halen. 
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Voor reizen naar een aantal landen is de vermelding van de coronaprikken in het gele boekje 
op dit moment wel genoeg, maar lang niet voor alle. Intussen wordt er gewerkt aan een app 
waarmee de gevaccineerde moet kunnen aantonen dat zij of hij geprikt is, maar daarover 
bestaat nog onduidelijkheid. Dat bewijs zou in de hele EU geldig moeten zijn. Daar komt bij 
dat de prikken dan wel geregistreerd moeten zijn bij het RIVM, maar vooral bij prikken door 
de huisarts is dat nog niet allemaal gelukt. Bron: AD, 14 juni 2021.   

In VK worden verdere versoepelingen een maand uitgesteld 

De Britse premier Boris Johnson stelt verdere versoepelingen een maand uit, tot 19 juli. Dat 
doet hij vanwege de besmettelijke Deltavariant van het coronavirus, die is opgedoken.  Zonder 
actie zouden de ziekenhuisopnames kunnen toenemen en een hoogtepunt bereiken zoals 
tijdens de eerste golf van de pandemie, aldus Johnson. 

Johnson hoopte in februari de meeste sociale beperkingen in juni op te heffen. Pubs, 
restaurant, nachtclubs en andere locaties zouden volledige heropenen. Maar 
die langverwachte stap wordt nu verschoven. ‘Ik denk dat het verstandig is om nog even te 
wachten’, sprak Johnson vanavond tijdens een persconferentie. ‘Zoals de zaken er nu voor 
staan ben ik er van overtuigd dat we niet meer dan vier weken nodig hebben.’  

De extra tijd wordt gebruikt om het vaccinatieprogramma te versnellen. Het land loopt nu al 
voorop, in vergelijking met de rest van de wereld. 

De afgelopen weken is er een snelle groei van nieuwe coronagevallen gaande door de 
Deltavariant, die voor het eerst werd ontdekt in India. Volgens deskundigen is deze variant  
zestig procent besmettelijker dan de vorige soorten. Wetenschappers waarschuwen dat het 
kan leiden tot een derde golf van infecties.  Bron: AD, 14 juni 2021.  

Meerdere prik- en testlocaties treffen maatregelen voor verwachte hitte 
 

Meerdere prik- en testlocaties van de GGD gaan woensdag en donderdag maatregelen treffen 

vanwege de hitte, verwacht koepelorganisatie GGD GHOR. Maar welke specifieke maatregelen 

getroffen gaan worden, verschilt per regio en locatie, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. 
Het kwik kan woensdag en donderdag stijgen tot boven de dertig graden. Dan kan het ook 
op de vaccinatielocaties flink warm worden. 

‘We prikken deze week 1,4 miljoen mensen, dus zeker op de grote XL-locaties verwachten we 
grote drukte’, aldus de woordvoerder. ‘Het is zeker van belang om het vaccineren zo 
aangenaam mogelijk te laten verlopen, ook al loopt de buitentemperatuur zo hoog op.’ 

De koepelorganisatie heeft daarom een landelijk protocol ontwikkeld met maatregelen die 
regionaal kunnen worden uitgevoerd. ‘Dan kan je denken aan een tropenrooster, extra 
watertanks of een koelinstallatie.’ Die worden niet alleen toegepast op vaccinatielocaties, maar 
ook op plekken waar coronatests worden afgenomen. 

De GGD Drenthe kondigde maandag al zo'n tropenrooster aan: twee vaccinatielocaties in 
Emmen en Meppel zijn alleen in de ochtend open, evenals de testlocaties in Meppel en 
Hoogeveen. 

Welke maatregelen op welke locaties getroffen gaan worden, is erg afhankelijk van de locatie. 
‘Vanwege de grote diversiteit aan locaties is het niet mogelijk om voor elke locatie specifiek de 
meest geschikte maatregelen te beschrijven. Dat wordt echt in de regio zelf bepaald’, zegt de 
woordvoerder. 
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Het soort gebouw waarin wordt geprikt - in Nederland worden prikken gezet in onder meer 
sporthallen, grote priktenten en evenementenhallen- speelt daarin een grote rol. 

Deze gebouwen worden zo goed mogelijk gekoeld. ‘Bij de vaccinatielocaties zijn mensen 
ongeveer twintig tot dertig minuten binnen, dus de binnentemperatuur moet goed zijn. Je wil 
voorkomen dat iemand in de overgang van buiten naar binnen en andersom met een te grote 
temperatuurwisseling te maken krijgt.’ 

Op locaties waar dat mogelijk is, gaan de GGD's extra watertanks plaatsen. Het kan overigens 
geen kwaad om een flesje water mee te nemen naar de vaccinatielocatie. ‘En houd de website 
van de lokale GGD in de gaten voor de maatregelen.’ Bron: Nu.nl, 14 juni 2021. 

 

Beveiligers bewaken het Wuhan Institute of Virology tijdens het bezoek van het team van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in februari, dat onderzoek deed naar de oorsprong van 
de pandemie. © Reuters  
 
 

Ontsnapte coronavirus toch uit lab? ‘Heel veel toevalligheden wijzen in 
richting instituut’ 
 
Het verhaal dat het coronavirus afkomstig is uit een lab in Wuhan, is lang afgedaan als 
complottheorie. Maar nu eisen ook de Amerikaanse president Joe Biden, de EU en 
wetenschappers dat de labtheorie serieus onderzocht wordt. Wat is er veranderd?  
 
Was het niet té toevallig dat het nieuwe zeer besmettelijke, dodelijke coronavirus Sars-CoV-2 
uitgerekend opdook in Wuhan, de stad die een van de meest gerenommeerde instituten ter 
wereld huisvest dat onderzoek doet naar coronavirussen? Op sociale media gonsde het begin 
vorig jaar al snel van de geruchten. Het virus zou uit het laboratorium zijn gelekt. In opdracht 
van het Chinese leger zou daar in het geheim gesleuteld zijn aan een biologisch wapen. Of een 
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labmedewerker had een fout gemaakt, was geïnfecteerd geraakt en had per ongeluk andere 
mensen in de Chinese miljoenenstad besmet. Bron: De Stentor, 14 juni 2021.   
 

Eerste vaatje nieuwe haring naar GGD 
 
Normaal gesproken wordt het eerste vaatje nieuwe haring in de haven van 
Scheveningen geveild voor een goed doel, maar vandaag gaan de eerste maatjes naar GGD 
GHOR Nederland. Voorzitter André Rouvoet krijgt de Hollandse Nieuwe op de vaccinatielocatie 
naast het Cars Jeans Stadion in Den Haag aangeboden door het Nederlands Visbureau. 
 
'Een logische keuze', noemt directeur Agnes Leewis van het Nederlands die bestemming. 
’Dankzij hun inzet mogen we er hopelijk op vertrouwen dat alle Nederlanders zich binnen 
korte tijd een Hollandse Nieuwe zullen voelen.’ Medewerkers en mensen die zich laten vandaag 
- in Den Haag en een aantal andere GGD-locaties - laten prikken, kunnen ook een Hollandse 
Nieuwe happen. Bron: AD, 15 juni 2021.    
 

Met prikken de wijken in om vaccinatiegraad te verhogen: ‘Met een bus 
en in buurthuizen’ 

In vijf wijken van Den Haag is de vaccinatiegraad nog aan de lage kant en daarom gaat GGD 
Haaglanden er binnenkort met prikken naar toe. Met een prikbus en door te vaccineren op 
vertrouwde plekken als een buurthuis. ‘Als heel veel mensen gevaccineerd zijn komen we van 
corona af.’ 

Tegelijkertijd gaat GGD Haaglanden arbeidsmigranten vaccineren tegen het coronavirus. 
Daarvoor lopen nu gesprekken met grote uitzendbureaus. ‘Het is de bedoeling dat de mensen 
na het werk met een bus naar een priklocatie worden gebracht’, zegt Annette de Boer, 
directeur van GGD Haaglanden. Bron: AD, 15 juni 2021.   
 

Aantal gebruikte testen blijft achter bij beschikbare capaciteit 
 
In de eerste twee weken dat toegangstesten op grote schaal worden ingezet, hebben 
zo'n 78.000 mensen een afspraak gemaakt. Daarmee blijft het aantal gebruikte testen flink 
achter bij de beschikbare capaciteit, meldt Hart van Nederland. In opdracht van het ministerie 
van Volksgezondheid zijn voor iedere dag namelijk zo'n 225.000 testen gereserveerd.  
 
Het hele project kost honderden miljoenen, maar vooralsnog weten Nederlanders de weg naar 
de testlocaties niet echt te vinden. Afgelopen weekend maakten in totaal zo'n 33.000 mensen 
een afspraak, onder wie 16.000 voetbalsupporters die naar de EK-wedstrijd tegen Oekraïne 
gingen in de Johan Cruijff Arena. 

De organisatie achter het 'testen voor toegang', de Stichting Open Nederland, sprak vorige 
week nog van een opstartweekend. Maar sindsdien is de vraag naar deze testen dus nog niet 
erg toegenomen. Bron: AD, 14 juni 2021.  

Nederland mogelijk sneller verlost van mondkapjesplicht 

De kans is reëel dat Nederland sneller dan verwacht afscheid neemt van de mondkapjesplicht 
in publieke ruimten. Verschillende OMT-leden zien het wel zitten en ook in kabinetskringen 
ligt de optie op tafel. ‘Van die mondkapjes wil je in principe het liefst als eerste weer af.’ 

Officieel staat het afschaffen van de mondkapjesplicht pas als een van de laatste 
versoepelingen op het programma. Dat zou betekenen dat Nederlanders de hele zomer een 
mondkapje moeten blijven dragen in bijvoorbeeld winkels of restaurants. Dat terwijl de 
coronacijfers gestaag dalen, en veel experts vorig jaar twijfelden aan de effectiviteit van 
mondkapjes. Zo was RIVM-baas Jaap van Dissel een uitgesproken tegenstander van de plicht, 
die er mede kwam onder druk van de publieke opinie. 
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Andreas Voss, lid van het Outbreak Management Team (OMT) en hoogleraar infectiepreventie 
in Nijmegen, noemt de vraag of de overheid mondkapjes nog lang moet verplichten ‘een 
terechte'. ‘Ik kan me goed voorstellen dat daar over gesproken gaat worden. Straks heb je een 
hete zomer en zadel je mensen op met een mondkapje, terwijl het aantal besmettingen heel 
laag ligt.’ 

 
Hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss. © ANP 

Een ander OMT-lid, de Utrechtse arts-microbioloog Marc Bonten, stelt dat er nog altijd weinig 
hard bewijs is voor het nut van die maatregel. ‘Dus als er massaal gevaccineerd wordt en de 
infectiecijfers dalen, is eerder afschaffen inderdaad een mogelijkheid.’ Ook volgens een derde 
OMT-lid, de Groningse arts-microbioloog en hoogleraar Alex Friedrich, kan het versoepelen 
van de mondkapjesregel ‘wellicht eerder'. 

In het kabinet is het vervroegd loslaten van de mondkapjesplicht eveneens onderwerp van 
discussie. De regering broedt nu op het coronabeleid voor de komende maanden. Vanaf 26 
juni kunnen geplande versoepelingen van stap 4 en 5 - meer bezoekers thuis, meer ruimte 
voor horeca en cultuur, ook evenementen weer mogelijk - doorgaan, verwachten ingewijden. 
Vrijdag zal het kabinet een besluit nemen. 

Maar ook basisregels liggen al ‘ter discussie op tafel’, meldt een bron. De afstandsregel, het 
thuiswerkadvies en de mondkapplicht zouden pas bij stap 6 - als 85 procent van de 
volwassenen zeker één prik gehad heeft - afgeschaft kunnen worden. Dat is volgens het 
spoorboekje begin september, maar bronnen op het Binnenhof stellen dat losse onderdelen 
mogelijk eerder versoepeld kunnen worden. ‘Het moet weloverwogen’, zegt een ingewijde. ‘Je 
wil ook geen knipperlichtbeleid. Maar van die mondkapjes wil je in principe het liefst als eerste 
weer af.’ Bron: AD, 15 juni 2021.   

Coronavaccin Pfizer is 79 procent effectief tegen de Delta (Indiase) 
variant 

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech blijkt in 79 procent van de gevallen effectief tegen de 
in India ontdekte, zogenoemde Delta-virusvariant. AstraZeneca doet het wat minder en slaat 
aan bij 60 procent. 

De vaccins werken dus tegen Delta, maar minder dan tegen de Alfa-variant die het eerst in 
Engeland werd geregistreerd, meldt het Britse medische vaktijdschrift The Lancet op basis 
van voorlopige onderzoeksgegevens. Want bij Alfa gaat het om 92 en respectievelijk 73 procent. 
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Het Delta-coronavirus is niet alleen besmettelijker dan Alfa, het verdubbelt ook het risico om 
in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden, aldus Schots onderzoek. Bron: AD, 14 juni 
2021.   

 

Goed nieuws uit VK: vaccins Pfizer en AstraZeneca blijken heel goed te 
werken tegen deltavariant 

Goed nieuws van de Britse gezondheidsautoriteiten: de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en 
AstraZeneca blijken zeer effectief te zijn tegen hospitalisatie (en wellicht ernstige ziekte) door de 
deltavariant, ook wel bekend als de Indiase variant van het coronavirus. 

Nieuw onderzoek van Public Health England (PHE) toont dat Pfizer voor 96 procent beschermt 
tegen ziekenhuisopname na twee doses en AstraZeneca voor 92 procent. Dat is vergelijkbaar 
met de effectiviteit tegen ziekenhuisopname door de alphavariant of de Britse variant van het 
virus. 

Om te achterhalen in welke mate de vaccins beschermen tegen overlijden door de deltavariant 
moet nog verder onderzoek gedaan worden. Maar verwacht wordt dat dit ook zeer goed zal 
zijn. 

Bij het onderzoek waren ruim 14.000 patiënten met de deltavariant betrokken tussen 12 april 
en 4 juni. 166 moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. Volgens eerder onderzoek van 
PHE was één dosis 17 procent minder effectief in het verhinderen van symptomatische ziekte 
door de deltavariant dan bij de alphavariant. 

Volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock bewijst de studie hoe 
belangrijk een volledige vaccinatie is. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke 
(CD&V) is ook opgetogen over de resultaten. ‘Goed nieuws! Onderzoek uit het VK geeft aan 
dat de vaccins die ons moeten beschermen tegen COVID-19 ook zéér effectief zijn tegen de 
Delta-variant. Hoe meer gevaccineerden, hoe beter we onszelf en elkaar beschermen.’ 
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In het Verenigd Koninkrijk is de deltavariant intussen de dominante. In België is is hij volgens 
het meest recente bulletin van gezondheidsinstituut Sciensano nog maar goed voor 3,9 
procent van alle besmettingen, maar dat aantal lijkt wel te stijgen. Experts vrezen dat hij ook 
bij ons dominant zou kunnen worden. Bron: De Morgen, 15 juni 2021.  

Honeywell sluit twee mondkapjesfabrieken 

Het Amerikaanse bedrijf Honeywell sluit twee fabrieken waar de zogenoemde N95-
gezichtsmaskers worden geproduceerd. Dit vanwege een 'spectaculair' dalende vraag naar 
mondkapjes. De VS bouwt nu de vaccinatiecampagne vordert geleidelijk 
de mondkapjesverplichting af. Honeywell, dat de productie van de gezichtsmaskers 
opschroefde toen er vorig jaar na de corona-uitbraak een tekort aan ontstond, blijft wel kapjes 
maken in een efficiëntere fabriek. Bron: AD, 15 juni 2021. 

Koningspaar volgende maand op staatsbezoek in Duitsland 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan volgende maand alsnog op staatsbezoek 
naar Duitsland. Het bezoek stond eigenlijk vorig jaar al gepland, maar dat kon toen niet 
doorgaan vanwege de coronacrisis. Het koningspaar is van 5 tot 7 juli in Berlijn en ze hebben 
daar een ontmoeting met vertrekkend bondskanselier Merkel. Bron: AD, 15 juni 2021.   

Bijna alle grenzen open voor luchtvaart in Marokko 

Marokko opent bijna alle grenzen weer en luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc doet - op 
aandringen van koning Mohammed VI - vluchten voor Marokkanen in het buitenland in de 
aanbieding. Het koninkrijk voert ieder jaar campagne om de miljoenen Marokkanen die in het 
buitenland wonen in de zomervakantie naar huis te halen. Afgelopen jaar moest de actie 
worden afgelast. 

De prijzen voor een vliegticket zijn verlaagd naar 500 euro per gezin. ‘Nu is het voor veel 
mensen aantrekkelijk om te gaan’, zegt Habib El Kaddouri van het Samenwerkingsverband 
Marokkaanse Nederlanders. Een 48 uur oude negatieve PCR-test is de enige voorwaarde om 
naar Marokko af te reizen. Bij aankomst hoeven bezoekers uit Nederland niet in quarantaine 

Bij terugkomst in Nederland geldt een quarantaineplicht voor reizigers vanuit Marokko, 
vanwege de code oranje die nog altijd voor het land geldt. Dat houdt reizigers niet tegen, merkt 
El Kaddouri. ‘Mensen zijn toe aan vakantie na zo'n lange periode.’ Enige onzekerheid wordt 
volgens El Kaddouri op de koop toegenomen. ‘De angst om daar te stranden is minder dan 
vorig jaar. Corona is op zijn retour.’ 

De maatschappij wordt overspoeld met reserveringen en probeert acht extra vliegtuigen te 
huren, melden lokale media. Na een vloedgolf van 120.000 reserveringen binnen 24 
uur crashte gisteren de site van Royal Air Maroc. Tot eind augustus zit bijna alles vol. Andere 
manieren om Marokko te bereiken, zoals met de auto via Spanje, zorgen voor echter 
voor grote problemen. 
 
De regering heeft officieel om gezondheidsredenen Spaanse havens uitgesloten voor 
de inscheping van reizigers naar Marokko. De twee landen beleven al wekenlang een diepe 
diplomatieke crisis en dat blokkeert de eenvoudigste route van Europa naar Marokko, over de 
Straat van Gibraltar. Er varen wel weer veerboten in en uit, maar dus niet over de kortste en 
daarmee goedkoopste trajecten 

In 2019 reisden meer dan 3,2 miljoen mensen vanuit Spaanse havens met veerboten naar 
Marokko. Bootdiensten varen van het Franse Sète, Marseille en het Italiaanse Genua nu over 
een lange afstand naar Marokko. Er wordt onderhandeld met Portugese collega's om de haven 
Portimão - ongeveer 280 kilometer ten noordwesten van Tanger - als een alternatief voor de 
Spaanse havens in te zetten. Bron: AD, 15 juni 2021. 

Op Bonaire  geen nieuwe besmettingen en geen sterfgevallen 

Bonaire heeft niets te melden en dat is in coronatijd prachtig nieuws. Het eiland zag 
gisteren geen nieuwe besmettingen, geen sterfgevallen en er belandde of lag niemand met 
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coronaklachten in het ziekenhuis. Van de ruim twintigduizend eilanders hebben er 
momenteel nog vier het virus onder de leden, kreeg ruim 76 procent een eerste coronaprik en 
is bijna 62 procent volledig beschermd tegen het longvirus. Op Bonaire overleden in totaal 
zeventien mensen aan de gevolgen van Covid-19. Bron: AD, 15 juni 2021. 

 

De Eschpoort in Enschede © Google Street View  
 
 

Corona-uitbraak in Eschpoort Enschede onder al gevaccineerde ouderen; 
geen of milde klachten 
 
In verzorg- en verpleeghuis De Eschpoort in Enschede is een corona-uitbraak vastgesteld. Dat 
heeft de zorginstelling Liberein dinsdagochtend bekend gemaakt. De uitbraak is opvallend, 
omdat het bewoners betreft die allemaal al minstens één vaccinatie tegen Covid-19 hebben 
gehad. 
 
Afgelopen vrijdag is op de afdeling Estrade aan de Boulevard 1945 al één cliënt positief getest 
op corona. Na vervolgonderzoek onder de overige cliënten van deze afdeling bleek dat van de 
15 cliënten in totaal 9 mensen positief bleken te zijn. Deze bewoners vertoonden geen 
ziekteverschijnselen, of hadden slechts milde klachten. Ook zijn twee medewerkers van deze 
afdeling positief getest. De overige collega’s uit het team zijn inmiddels ook getest en daarvan 
is het wachten nog op de uitslag. Die komt vermoedelijk in de loop van dinsdagmiddag. 
 
Hoewel alle cliënten op deze afdeling (minimaal 1 keer) gevaccineerd zijn en geen of weinig 
ziekteverschijnselen vertonen, is een groot deel dus toch besmet geraakt. De bron van deze 
uitbraak is niet bekend. Samen met de GGD en een arts microbioloog zijn maatregelen 
getroffen om de verspreiding van het virus te stoppen, maar ook om de bron van de besmetting 
alsnog te achterhalen. Daar valt nu nog niets over te zeggen, aldus woordvoerder Ilone Baake. 
 
Dat gevaccineerden toch corona kunnen krijgen was al bekend. Maar door de vaccinatie 
treden er bij een besmetting dan lichte klachten op. ‘In dit geval, vergelijkbaar met hooikoorts.’ 
 
De bewoners die niet besmet bleken te zijn worden donderdag opnieuw getest. Uit voorzorg is 
bezoek op deze afdeling in ieder geval tot en met die dag niet mogelijk. De besmette bewoners 
van de afdeling worden op dit moment geïsoleerd verzorgd.  
 
Volgens  Ilone Baake is de uitbraak op een afdeling waar dementerende ouderen wonen. Deze 
afdeling heeft twee woonkamers. Dat maakt het makkelijk om de mensen die besmet zijn apart 
te houden van de mensen die een negatieve testuitslag hadden. ‘Maar voor dat de eerste 
positieve test bekend werd hebben de bewoners natuurlijk wel allemaal met elkaar in contact 
gestaan. Daarom volgen we goed wat er nu gebeurt. De verpleeghuisarts zit er bovenop.’ 
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De Eschpoort is een groot woonzorgcentrum, onderdeel van Liberein. Het biedt alle vormen 
van wonen, welzijn, zorg en behandeling, maar ook tijdelijk verblijf en dagactiviteiten. Bron: 
Tubantia, 15 juni 2021.   
 

GGD-arts in Flevoland positief over (na-)zomerperiode: ‘Tweede prik 
afdoende tegen oprukkende Delta-variant’ 
 
GGD arts in Flevoland Charlie van der Weijden haalt ook opgelucht adem nu niet zijn hele 
dag meer beheerst wordt door corona. Maar zijn we wel vrij, of wanen we ons veilig? In 
Engeland haalt de Delta-variant van het virus de vaccinatiesnelheid in. Mensen met slechts 
één vaccinatie kregen corona, mensen die twee keer waren geprikt bleken beschermd te zijn.   
 
‘Het gaat de hele goede kant op, dat kunnen we wel vaststellen’, zegt Van der Weijden over de 
situatie in Nederland. Er zijn steeds meer mensen gevaccineerd, vorige week is er een 
recordaantal aan prikken gezet, 1,7 miljoen. Bron: De Stentor, 15 juni 2021.    
 

In Duitsland bijna vijf miljoen vaccinatiebewijzen uitgegeven 
 
De Duitse gezondheidsminister Jens Spahn laat vandaag weten dat zijn land bijna vijf miljoen 
vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven. Duitsland is vorige week begonnen met de uitrol van het 
inentingscertificaat dat toegepast kan worden binnen het Europese digitale coronapaspoort. 
Gebruikers kunnen het bewijs van vaccinatie - in de vorm van een QR-code - uploaden naar 
een app op hun smartphone. 
 
Apothekers en vaccinatiecentra in Duitsland verstrekken ook certificaten aan mensen die 
wel volledig zijn ingeënt, maar alleen nog een papieren vaccinatiebewijs hadden. Volgens de 
autoriteiten zijn de digitale vaccinatiebewijzen al zonder problemen door Duitse reizigers 
binnen Europa gebruikt. Op het moment zijn 22,3 miljoen van onze oosterburen volledig 
ingeënt, ruim 26 procent van de bevolking. Bron: 15 juni 2021.  
 

Maleisië streeft voor eind jaar naar groepsimmuniteit 

Maleisië streeft voor het einde van het jaar naar groepsimmuniteit en verleent 
daarom noodgoedkeuring aan twee extra vaccins. Het inentingsprogramma leunde tot nu toe 
op de middelen van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca en het Chinese Sinovac. 

Daar komen nu het Janssen- en eveneens Chinese CanSino-vaccin bij. Het land betrekt het 
Janssen-vaccin via vaccinatie-alliantie Covax. Naast de toelating van de twee vaccins keurt 
Maleisië ook het inenten van kinderen boven de 12 jaar goed. 

In het Zuid-Oost Aziatische land zijn tot dusver 662.000 besmettingen vastgesteld. 
Bijna 4000 Maleisiërs stierven aan de gevolgen van Covid-19. Minder dan tien procent van de 
32 miljoen mensen tellende bevolking is gevaccineerd. Bron: AD, 15 juni 2021.  

Er wordt vaker op kantoor gewerkt 

Nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld, wordt er ook weer vaker op kantoor gewerkt. 
Sinds het begin van de coronapandemie in maart vorig jaar gingen Nederlanders niet zo 
veel naar hun werk als afgelopen week, blijkt uit cijfers van Google dat bijhoudt waar 
gebruikers van kaartendienst Maps heengaan en hoelang ze daar blijven. Toch wordt er nog 
steeds veel thuis gewerkt. Vorige week waren Nederlanders op werkdagen gemiddeld een vijfde 
minder op kantoor dan toen corona Nederland nog niet had bereikt. De overheid roept mensen 
ook nog steeds op om thuis te werken als de bezigheden dat toelaten. Het advies geldt zeker 
tot na de zomer. Bron: AD, 15 juni 2021.  
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Ook wie geboren is in 1995 kan vanaf vandaag online een afspraak maken voor het halen van 
de coronavaccinatie, twittert minister De Jonge. Zij krijgen, net als andere twintigers en 
dertigers, het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.  Bron: AD, 15 juni 2021.  
 
 

Willem Engel moest van Twitter bericht over Eriksen verwijderen  
 
Twitter heeft Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, afgelopen weekend opgedragen om 
zijn tweet over de Deense voetballer Christian Eriksen te verwijderen. Dat heeft hij vervolgens 
gedaan. 
 
Ook werd zijn account @willem_engel tijdelijk geschorst. Het is niet bekend hoelang die 
schorsing duurt, maar Engel heeft sindsdien nog geen nieuwe tweets geplaatst. Zijn oude 
tweets zijn wel zichtbaar. Critici vinden overigens dat Twitter te laat en te slap heeft 
gereageerd. De kwalijke tweet was lange tijd wel te zien, ook toen deze massaal werd 
gerapporteerd. 
 
Eriksen zakte zaterdag in elkaar tijdens de eerste EK-wedstrijd van zijn land en werd op het 
veld gereanimeerd. Engel suggereerde dat dit te maken had met vaccinaties tegen corona en 
riep op met de prikken te stoppen. 
 
Twitter laat vandaag in een verklaring weten dat het niet is toegestaan om onjuiste berichten 
over vaccinaties te plaatsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘ontkrachte beweringen over de 
nadelige gevolgen van vaccinaties’ en om ‘onjuiste beweringen die de indruk wekken dat 



87 

 

vaccins worden gebruikt om bewust schade te berokkenen’. Als Engel vaker in de fout gaat, 
zou dat ertoe kunnen leiden dat zijn account definitief wordt geblokkeerd. 
 
De werkgever van Eriksen, de Italiaanse voetbalclub Internazionale, liet overigens weten dat 
de Deen niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Eriksen zelf meldde inmiddels op 
Instagram dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. 
 
Naast Twitter zitten ook techreuzen zoals Facebook en Google bovenop mogelijk misleidende 
berichten over vaccins en het coronavirus. Deze worden sneller gewist als ze in strijd zijn met 
de regels, beloven de bedrijven. 
 
Daarnaast worden online berichten over beide onderwerpen vaak voorzien van extra 
informatie. Wie bijvoorbeeld op Instagram een foto plaatst van na het vaccineren, ziet bij de 
foto automatisch een linkje naar een pagina met meer informatie over het virus en de vaccins. 
 
In maart werd een tweet van politicus Thierry Baudet ook als misleidend gemarkeerd. In dat 
bericht beweerde hij dat het vaccin gevaarlijker is dan het virus zelf.  
 
Het bericht van Baudet bleef staan, maar werd voorzien van een extra tekst. Hierin 
waarschuwde het bedrijf voor misleidende informatie in de tweet. Bron: AD, 15 juni 2021. 
 

 

 
Grote religieuze feesten vormen een bron van besmetting in India 
 
Indiase gezondheidsexperts waarschuwden dat grote religieuze feesten een bron van 
besmetting konden vormen. Net als in ons land zou testen voor zo'n evenement de oplossing 
zijn. Tenminste, als dat een beetje serieus wordt opgepakt. 'Testen voor toegang' blijkt in India 
toch een andere invulling te krijgen. 
 
Een voorlopig onderzoek door de gezondheidsdienst van de deelstaat Uttarakhand suggereert 
dat van 400.000 coronatests die tijdens het Kumbh-festival in Haridwar werden gedaan 
er zeker 100.000 vervalst zijn. Een commercieel testbedrijf gebruikte een enkel 
telefoonnummer om 50 mensen te registreren. 
 
Ook blijkt een enkele antigeentest - te herleiden aan een uniek serienummer - voor 700 
feestgangers te zijn gebruikt. ‘Adressen en namen zijn fictief', zegt een woordvoerder tegen de 
Times of India. ‘Er zijn 530 testen gedaan op huisnummer 5 in Haridwar, hoe kunnen er op 
één adres vijfhonderd mensen wonen? 
 
‘Naast de valse adressen waren ook telefoonnummers nep', vervolgt hij. ‘Mensen uit Kanpur, 
Mumbai, Ahmedabad en achttien andere locaties, gebruikten allemaal hetzelfde nummer.' 
Naast het testbedrijf worden nu ook twee laboratoriums die de uitslagen leverden onderzocht. 
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© EPA — Negatief geteste feestgangers baden zich in de heilige rivier de Ganges in Haidwar. 

Ook blijken medewerkers van het bedrijf, verantwoordelijk voor het afnemen van de 
tests, nooit in Haridwar te zijn geweest. Veruit de meesten van hen wonen in Rajasthan, zo'n 
600 kilometer verderop. Een van de medewerkers geeft toe testgegevens te hebben ingevoerd 
in opdracht van een leidinggevende. 
 
‘Dit is slechts het topje van de ijsberg', zegt de woordvoerder. Zeker acht andere bedrijven en 
22 laboratoriums zijn betrokken zijn geweest bij de tests rond het festival. Er werden 
gedurende de maand april minstens 50.000 tests per dag afgenomen. Terwijl India 
recordaantallen besmettingen en sterfgevallen noteerde, waren van 100.000 tests in Haridwar 
er slechts 177 positief. Zo'n 0,18 procent. 
 
De officieel vastgestelde besmettingsgraad lag in de deelstaat op 10 procent. De fraude rond 
het festival kwam aan het licht toen een man die er nooit geweest was via zijn telefoon een 
negatieve testuitslag ontving. De testbedrijven verdienden goed aan hun vermeende 
oplichterij. Zij kregen 350 roepie - ongeveer 4 euro - per test. Bron: AD, 15 juni 2021.  
  

Schiphol vervoerde in mei meer dan 1.1 miljoen passagiers 

Luchthaven Schiphol vervoerde in mei dit jaar meer dan 1,1 miljoen passagiers. Dat zijn er 
aanmerkelijk meer dan de 208.000 die de luchthaven een jaar geleden vervoerde, toen de 
coronapandemie een paar maanden aan de gang was. Wel is Schiphol nog niet op het niveau 
van voor de pandemie, meldt de luchthaven. 

Van de 1,1 miljoen passagiers hadden 621.000 mensen een overstap op Schiphol. Daarvan 
zijn er 310.500 uniek. Passagiers worden altijd dubbel geteld: een keer als ze aankomen, en 
weer als ze vertrekken. 

Het aantal vrachtvluchten was met ruim 2000 een vijfde minder dan in 2020. Wel is het aantal 
vrachtvluchten ten opzichte van 2019, toen er 1225 vrachtvluchten waren, met ruim twee 
derde meer vluchten aangetrokken. Bron: AD, 15 juni 2021. 
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Een Albert Heijn in Nieuwegein attendeert de klanten erop dat ze weer een geldstuk of 
winkelwagenmuntje in de karretjes moeten steken. © AD Ton Voermans   

Karretjes weer aan de ketting: winkelwagenmuntje keert terug 
 
Bij veel supermarkten is het muntje voor de winkelwagentjes weer verplicht. 
Klantonvriendelijk, maar volgens de supermarktconcerns moeten ze wel, om te voorkomen 
dat de karretjes door heel de wijk zwerven.  

 
Binnensmonds gevloek, handtassen worden doorzocht en bij de servicebalie staat een rijtje 
voor de plastic muntjes. De herintroductie van het winkelwagenmuntje levert vooral ergernis 
op. ‘Het hangt duidelijk aangegeven hoor’, zegt de jongen van de AH die in het Nieuwegeinse 
winkelcentrum Hoogzandveld de karretjes weer in het gelid bij de entree zet. ‘Vanaf vandaag 
moet het weer.' 

Vorig voorjaar gingen de karretjes van het slot, want door dat gehannes met dat vieze kettinkje 
zou je zomaar corona kunnen krijgen. Een paar weken geleden begonnen de eerste 
supermarkten weer met muntjes. En gelijk kwam in het schoonmaken de klad. De man met 
de desinfecteerspuit is verdwenen, evenals het onderscheid tussen ‘vieze’ en ‘schone’ 
winkelwagentjes. Wie wil desinfecteren, moet zelf met een spray en rol papier in de weer. 

Albert Heijn is ‘in principe’ nog muntloos, maar toch staan de karretjes hier en daar weer aan 
de ketting. ‘Dat gebeurt bijvoorbeeld als een winkel merkt dat winkelwagentjes in de buurt 
rondzwerven. Dat willen we niet, dus dan kiezen we uit die optiek ervoor muntjes te gebruiken. 
Overigens stemmen we wel nog het aantal winkelwagentjes af op het aantal klanten dat 
binnen mag. Dat is één klant per tien vierkante meter voor essentiële winkels die 
levensmiddelen verkopen.’ 
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Bij concurrent Jumbo is het niet anders: bij de ene vestiging is het muntje weer vereist, bij de 
andere brengen de klanten het wagentje toch wel terug. Van enige verslapping ten aanzien 
van de RIVM-richtlijnen is geen sprake, stelt het hoofdkantoor. ‘Winkelwagentjes en -mandjes 
worden voor onze klanten zo veel mogelijk schoongemaakt. We bieden klanten ook zelf de 
mogelijkheid winkelwagentjes en -mandjes schoon te maken. Daarnaast beschikken veel 
winkels over een carwash, een wasstraat speciaal voor winkelwagentjes.’ 

Supermarktdeskundige Erik Hemmes begrijpt de terugkeer van het muntje wel. ‘Zo’n 
winkelwagentje kost tussen de 130 en 160 euro; daar wil je er niet te veel van kwijtraken.’ 
Wie er een munt in steekt, wil die munt terug en retourneert het karretje. Dat werkt ook bij 
het gratis plastic muntje dat je bij de servicebalie kunt krijgen. ‘Het is maar een plastic muntje, 
maar het is wel jóuw plastic muntje, jouw eigendom, dus breng je het wagentje terug.’ 

Het muntje voorkomt dat op de parkeerplaats her en der wagentjes staan of dat ze worden 
meegenomen en door de wijk zwerven. Rondslingerende wagentjes zijn niet alleen een 
probleem in volkswijken, weet Hemmes. ‘In Hilversum, waar ik woon, staan ze soms ook bij 
villa’s van anderhalf miljoen.’ Bron: AD, 15 juni 2021.    

De pandemie heeft de bezem door de schoonmaakbranche gehaald, hoe 

nu verder? 

Bedrijfspanden en theaterzalen verzamelden tijdens de pandemie weliswaar een flinke laag 
stof, maar hoefden niet meer regelmatig schoongemaakt te worden. Dat jij en ik niet meer 
naar kantoor of een restaurant konden, betekende ook dat schoonmakers in grote getalen 
thuis kwamen te zitten. Op de Dag van de Schoonmaker vragen we ons af, hoe ziet de 
toekomst er voor hen uit? 

Zo'n 10.700 schoonmaakbanen zijn er verloren gegaan tussen februari en december vorig 
jaar, zo blijkt uit de Schoonmaak Barometer Arbeidsmarkt die het UWV heeft gepubliceerd. 
De werkgelegenheid in de sector kromp met 8,4 procent. Hiermee is het een van de grootste 
krimpsectoren in ons land. Binnen die groep werden uitzend- en oproepkrachten het hardst 
geraakt. Zij zagen de werkgelegenheid krimpen met 22 procent. Dat is een flink verschil als je 
het vergelijkt met schoonmakers die tijdelijke contracten (-11 procent) of een vaste baan 
hadden (-5 procent).  

Het zijn harde cijfers, maar dat betekent niet dat het allemaal bar en boos is, vertelt Freek 
Kalkhoven, Arbeidsmarktadviseur sectoren en beroepen bij UWV. ‘We hebben te maken met 
een banenkrimp, en vorig jaar daalde het aantal vacatures in de sector met 29 procent’, legt 
hij uit. ‘De kansen voor schoonmakers zijn afgenomen, maar je kunt niet stellen dat er geen 
vacatures meer zijn. Vraag en aanbod in de schoonmaaksector zijn juist meer in balans 
gekomen. Vóór de crisis hadden we te maken met een tekort aan arbeidskrachten.’ 

‘We hebben een prognose gedaan van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor de komende 
twee jaar’, vertelt Kalkhoven over het UWV-rapport Herstel van de arbeidsmarkt in de loop 
van 2021 en 2022 dat vorige week uitkwam. ‘Na de cultuursector verwachten we dat de 
schoonmaak- en hovenierssector (die twee groepen zijn in het onderzoek samengevoegd, red.) 
te maken gaan hebben met de grootste banenkrimp van 2021. De impact van de pandemie is 
daar voorlopig nog wel te voelen.’ 

Naar schatting gaan er in deze sector dit jaar in totaal 12.000 banen verloren. ‘Dat is een 
behoorlijk aantal, een krimp van 3,5 procent’, aldus Kalkhoven. ‘Als we verder kijken naar 
2022, denken we wel dat het aantal banen weer gaat groeien, maar het zal ook dat jaar nog 
niet terug zijn op het niveau van voor de crisis.’  

Het is daarnaast nog de vraag hoe de sectoren waar veel schoonmakers deel van uitmaken 
omgaan met de veranderingen, aldus de arbeidsmarktadviseur. ‘Denk daarbij aan 
recreatieparken, waar naast attracties ook veel huisjes worden verhuurd. En ook op een plek 
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als Schiphol werken normaal gesproken enorm veel schoonmakers. We zullen moeten zien 
hoe dat zich de komende tijd gaat ontwikkelen.’ 

Het UWV verwacht dat in alle sectoren eerst het aantal werkuren per werknemer zal stijgen 
en dat daarna pas het aantal contracten wordt uitgebreid. ‘Daardoor denken we dat in 2022 
het aantal banen weer zal groeien’, aldus Kalkhoven. 

De kanttekening die daarbij geplaatst moet worden, is dat er in de schoonmaakbranche een 
mismatch bestaat tussen de behoeften van de werkgever en de werkzoekenden. Werkgevers 
willen graag personeel dat maar een paar uur per week schoonmaakt. Werkzoekenden willen 
juist een dienstverband voor meer uren. ‘Daarnaast zijn werkgevers vaak op zoek naar 
schoonmakers die op lastige tijden kunnen werken, zoals bijvoorbeeld alleen in de avonden. 
Dat betekent dat de doorloop hoog is.’ 

Dat fenomeen op zichzelf is niets nieuws, zegt Kalkhoven. ‘Het is een dynamische sector waar 
veel wisselingen plaatsvinden’, legt hij uit. ‘Ongeveer één op de drie schoonmaakbanen bestaat 
uit tijdelijke functies. Die wisselwerking zorgt voor veel vacatures.’ 

Kalkhoven wijst twee belangrijke factoren aan die de schoonmaaksector op de lange termijn 
kunnen beïnvloeden. ‘Je ziet dat er vanwege het coronavirus meer oog is voor de schoonmaak 
en hygiëne’, zegt hij. ‘Dat is op dit moment echter nog lastig uit te drukken in banen, maar de 
focus op het schoonmaken zal aanhouden.’ 

Ook het hybride werken gaat zijn weerslag hebben op de schoonmaakbranche. ‘Mensen keren 
terug naar kantoor, maar veel van hen zullen ook een aantal dagen thuis blijven werken. Je 
ziet dat bedrijven kantoorruimte afstoten en minder locaties nodig hebben. Enkele bedrijven 
kiezen ervoor om al hun medewerkers thuis te laten werken. Als die trend te hard doorzet, 
dan heeft een grote impact op de arbeidsmarkt van schoonmakers.’ 

Over het algemeen zijn er veel kansen in de schoonmaaksector, besluit de 
arbeidsmarktadviseur. ‘Mocht je nu echt lastig werk kunnen vinden, dan zou je bijvoorbeeld 
kunnen kijken naar plekken waar een grotere vraag is’, legt hij uit. ‘Denk aan plekken aan de 
randen van Nederland. Een voorbeeld daarvan is Zeeland. Het is een provincie waar veel 
vakantiehuisjes zijn en die wat moeilijker te bereiken is.’ 

Ook specialiseren in een specifieke schoonmaakbaan kan zijn vruchten afwerpen. Denk 
daarbij aan banen als glazenwasser, ongediertebestrijder of schoonmaker bij calamiteiten. 
‘Voor gespecialiseerde schoonmakers en teamleiders liggen de baankansen hoger. Er is nog 
steeds werk in de reguliere schoonmaak, maar als je je kansen wilt vergroten, is een 
specialisatie zeker iets om over na te denken.’ Bron: AD, 15 juni 2021.  

Door storing bij GGD zijn vaccinaties niet goed geregistreerd  
 
Door een storing bij de GGD zijn zo'n 137.000 vaccinaties vorige week niet goed geregistreerd, 
meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens de laatste cijfers van 
het instituut zijn er vorige week 1.530.543 eerste en tweede coronaprikken gezet. 

Met het geschatte aantal prikken dat niet is geregistreerd komt het totaal uit op iets minder 
dan 1,7 miljoen vaccinaties. Dat getal komt overeen met wat het ministerie van 
Volksgezondheid dinsdag naar buiten bracht. De GGD werkt volgens het RIVM nog aan een 
oplossing voor de storing. Volgende week zijn de cijfers naar verwachting weer volledig 
bijgewerkt. 

In totaal zijn nu 12.442.436 vaccinaties uitgedeeld, waarvan een deel dus berust op een 
schatting. Bron: AD, 15 juni 2021.  
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Na de mensen die in 1995 ter wereld kwamen, zijn nu ook de borelingen uit 1996 aan de beurt 
om hun coronaprik te halen. Ook zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. 
Een afspraak maken kan vanaf nu online of later zodra de papieren uitnodiging op de mat 
valt. In totaal gaat het om ruim 217.000 mensen. Bron: AD, 15 juni 2021.  

Update RIVM 

Het aantal coronabesmettingen was afgelopen week 38 procent lager dan de week ervoor. In 
totaal zijn er 8981 Nederlanders positief getest.   

Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners daalde ten opzichte van een week eerder van 
84 naar 53. Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis moest worden 
opgenomen is gedaald met 44%.  

Op de IC intensive care werden 19% minder nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen dan een 
week eerder. De reproductiegetallen ('De R') die gebaseerd zijn op het aantal positieve 
coronatesten, ziekenhuisopnames en IC-opnames zijn onder de 1. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald, na twee dagen van heel lichte 
stijging. Ziekenhuizen behandelen momenteel 645 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die 
door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 27 september. 

Vergeleken met gisteren is het aantal coronapatiënten met 36 gedaald. In de twee dagen ervoor 
waren er in totaal negen opgenomen patiënten bijgekomen. 
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Op de verpleegafdelingen liggen nu 395 mensen met corona, 23 minder dan op maandag. Voor 
het eerst sinds 24 september komt dat aantal onder de 400 uit. Intensive cares behandelen 
nog 250 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 11 oktober. Dat zijn er 13 minder dan op 
maandag en het is de 23ste achtereenvolgende dag dat de bezetting op de corona-ic's daalt. 

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding hebben ziekenhuizen in de 
afgelopen zeven dagen 327 coronapatiënten opgenomen, het laatste aantal sinds het centrum 
in oktober begon met het delen van die gegevens. Bron: AD, 15 juni 2021.    

Coronacijfers opnieuw hoger in Oost-Nederland, twee regio’s zelfs boven weekgemiddelde. Het 
aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur opnieuw licht 
gestegen. Sinds gisteren zijn er 109 nieuwe besmettingen gemeld in de regio. Het totaal aantal 
nieuwe besmettingen lag een etmaal daarvoor nog op 89. In zeven gemeenten werd geen enkele 
positieve test gemeld. 

Het aantal nieuwe coronagevallen in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is gestegen 
naar 54. Gisteren lag dit aantal nog op 39. Met deze stijging komt het aantal nieuwe gevallen 
ook net boven het weekgemiddelde van 49. 

In IJsselland ligt het aantal nieuwe besmettingen lager dan gisteren. In de afgelopen 24 uur 
werden daar 26 nieuwe gevallen gemeld. Gisteren waren dat er 30. De regio IJsselland valt 
daarnaast ook lager uit dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (31).  In Flevoland 
komt het aantal nieuwe besmettingen uit op 29, tegen een weekgemiddelde van 26. Gisteren 
werden in Flevoland 16 nieuwe gevallen gemeld. 

In zeven gemeenten zijn vandaag geen nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gisteren waren 
dat er nog negen. Op de lijst van vandaag komen alleen Zwartewaterland, Rijssen-Holten en 
Urk overeen met maandag. Daar zijn nu Epe, Heerde, Olst-Wijhe en Raalte bijgekomen. 

Drie gemeenten waar gisteren geen besmettingen werden gemeld, zijn vandaag naar oranje 
gegaan. Dit gaat om Lelystad, Meppel en Hattem. In Lelystad werden vandaag acht 
besmettingen vastgesteld en in Meppel waren dit er drie. Hattem is donkeroranje gekleurd en 
valt op met zijn 24,6 positieve testen per 100 duizend inwoners. In absolute aantallen gaat dit 
over drie gevallen. Bron: De Stentor, 15 juni 2021. 

Jongeren die op vakantie waren dienen zich te laten testen 

Jongeren die op vakantie zijn geweest in Spanje of Portugal, doen er verstandig aan zich 
daarna te laten testen op het coronavirus, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). Het instituut ziet het aantal besmettingen na vakanties in de twee landen 
toenemen. Daarom roept het iedereen tussen de 17 en 24 jaar die in Spanje of Portugal is 
geweest op om na thuiskomst een test te doen bij de GGD. ‘Ook zonder klachten.’ 

Van de 8981 mensen die afgelopen week een positief testresultaat kregen, bleek 5,7 procent 
recent in het buitenland te zijn geweest. Spanje staat daarbij met stip op de eerste plaats, zo 
blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD'en. 191 mensen bij wie het virus 
afgelopen week werd geconstateerd, waren in de twee weken daarvoor in dat land 
geweest. Daarna volgt Portugal. Daar waren 134 mensen geweest die afgelopen week positief 
testten op corona. 

De twee landen op het Iberisch Schiereiland springen eruit. Op de derde en vierde plaats staan 
Duitsland en België. In die landen waren respectievelijk 29 en 24 mensen geweest die terug 
in Nederland een positieve coronatest deden. Van twintig procent van de mensen bij wie het 
virus in keel of neus werd aangetroffen, is overigens niet bekend of ze in het buitenland waren 
geweest. Bron: AD, 15 juni 2021. 
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Tweede Kamer wil dat Van Lienden en zakenpartners geld teruggeven aan 
belastingbetaler 

De Tweede Kamer wil dat Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille 
van Gestel het geld dat ze verdiend hebben met de mondkapjesdeal, teruggeven aan de 
belastingbetaler. Ze hebben zich 'op oneigenlijke gronden verrijkt', aldus een motie van DENK-
leider Farid Azarkan die met ruime meerderheid werd aangenomen. Toch wil de Kamer de 
terugbetaling nu niet afdwingen. 

Van Lienden en zijn zakenpartners sloten een deal waarmee ze ruim honderd miljoen euro 
belastinggeld ontvingen voor ongeveer veertig miljoen mondkapjes die nooit gebruikt 
werden. De Kamer hoopt dat zij achtentwintig miljoen euro teruggeven. In het parlement 
wordt bovendien betwijfeld of die deal op een eerlijke manier tot stand is gekomen. 

Volgens Azarkan heeft hij te veel geld voor de mondkapjes gevraagd, slechte kwaliteit geleverd 
en in de media gedaan alsof hij geen winstoogmerk had terwijl dat wel het geval was. Hij had 
daarom nog een motie ingediend waarin werd bepleit dat de deal ongedaan gemaakt zou 
worden, bijvoorbeeld op basis van wetten waarin staat dat de overeenkomst nietig verklaard 
kan worden als er sprake is van bedrog of een oneerlijke voorstelling van zaken. Deze motie 
kreeg geen steun. Bron: AD, 15 juni 2021. 

Frankrijk gaat tieners vaccineren 

Vanaf vandaag gaat Frankrijk ook tieners van 12 jaar en ouder vaccineren. In Duitsland en 
Roemenië gebeurt dat nu al en ook in Nederland zullen jongeren van 12 tot en met 17 jaar 
met een kwetsbare gezondheid worden gevaccineerd. In onze Live Nieuws Update spraken 
we correspondent Frank Renout. Bron: AD, 15 juni 2021. 

Frankrijk is begonnen met vaccineren van tieners 

Frankrijk is vandaag begonnen met het inenten van jongeren vanaf twaalf jaar tegen het 
coronavirus. De ingeënte tieners behoren tot de jongste mensen in Europa die zo'n prik 
hebben gehad. Verpleegkundigen gebruiken in sommige gevallen extra kleine naalden bij het 
vaccineren van hun jonge landgenoten. 

Jongeren zijn niet verplicht zich te laten inenten. Ze kunnen ook zonder vaccin gewoon naar 
school. Toch hebben zich tienduizenden tieners gemeld. ‘Dat is meer dan verwacht. Een 
aangename verrassing’, concludeerde topman Stanislas Niox-Chateau van de website 
Doctolib, dat het maken van afspraken via internet coördineert. 

Tieners kunnen sinds maandag terecht op die site en dat leidde tot 62.000 afspraken. In 
Marseille stonden dinsdagochtend jongeren in de rij bij een vaccinatiecentrum. Een 14-jarig 
meisje vertelde dat ze kwetsbare familieleden wil beschermen door zich met het 
Pfizer/BioNTech-vaccin te laten prikken. ‘En dan kan ik deze zomer overal naartoe.’ 

In Vitry-sur-Seine bij Parijs vertelde een moeder dat ze haar 12-jarige zoon zo snel mogelijk 
wilde laten vaccineren. De verpleegkundige gebruikte daarbij een injectienaald die ongeveer 
de helft kleiner is dan het gebruikelijke type. ‘Kinderen hebben kleinere armen, dus hebben 
we kleinere naalden nodig’, legde ze uit. ‘Zo voorkomen we dat we het bot raken terwijl we 
kinderen vaccineren.’ 

De autoriteiten beginnen met het prikken van tieners nu de vraag naar vaccins afneemt onder 
volwassenen. In Frankrijk hebben tot dusver ruim 30 miljoen mensen zeker één vaccindosis 
gehad. Dat komt neer op ongeveer 58 procent van de volwassenen.  Bron: AD, 15 juni 2021.  
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Vier mensen kregen verkeerde vaccin 

Vier mensen hebben waarschijnlijk het verkeerde vaccin tegen het coronavirus gekregen. Ze 
zouden Moderna toegediend krijgen, maar waarschijnlijk gaven de vaccineerders ze 
AstraZeneca. De GGD weet niet wie de vier zijn en benadert daarom alle mensen die rond de 
tijd van de fout een prik hebben gekregen. Het gaat om bijna driehonderd personen. 

De fout is afgelopen vrijdag gemaakt op de priklocatie in Middenmeer, in de kop van Noord-
Holland. Volgens de GGD Hollands Noorden was het waarschijnlijk een menselijke vergissing. 
Die kwam aan het licht toen de vaccinatielocatie vrijdag aan het einde van de dag vier 
AstraZeneca-vaccins tekort kwam. 

Het coronavaccin van AstraZeneca wordt niet veel meer gebruikt, vanwege het mogelijke risico 
op bijwerkingen. Het vaccin zou in sommige gevallen kunnen leiden tot een gevaarlijke 
combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Mensen die eerder al een eerste 
dosis van het middel hadden gekregen, krijgen nog de tweede dosis. Vanwege de potentiële 
bijwerkingen raadt de GGD de driehonderd mensen aan hun gezondheid goed in de gaten te 
houden. Als zij de mogelijke bijwerkingen krijgen, moeten ze meteen contact opnemen met 
hun huisarts. Bron: AD, 15 juni 2021.    

In Duitsland is sprake van een babyboom 

In Duitsland lijkt een jaar na de eerste coronagolf sprake te zijn van een babyboom. Het aantal 
geboortes in maart bereikte het hoogste niveau in meer dan twintig jaar, meldt het landelijke 
statistiekbureau. Andere Europese landen, waaronder Nederland, registreerden in die maand 
ook een flinke stijging van het geboortecijfer. 

Er zijn volgens voorlopige cijfers in maart bijna 66.000 kinderen geboren in Duitsland. Het 
gaat om een stijging van ongeveer tien procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar 
geleden. ‘De laatste keer dat sprake was van meer van 65.000 geboortes in maart, was in 
1998’, meldt Destatis, het Duitse statistiekbureau. 

De situatie in Duitsland lijkt binnen Europa niet op zichzelf te staan. Het Duitse 
statistiekbureau meldt dat Nederland in maart ruim tien procent meer geboortes heeft gemeld 
dan een jaar eerder. Ook Roemenië (15 procent), Estland (13 procent) en Litouwen (13 procent) 
noteerden flinke stijgingen van het aantal geboortes. Bron: AD, 15 juni 2021. 

Europese Commissie heeft 20 miljard euro opgehaald voor herstelfonds 

De Europese Commissie heeft de eerste twintig miljard euro op de kapitaalmarkt opgehaald 
voor het herstelfonds waarmee de EU-landen miljarden in hun economieën kunnen investeren 
om te herstellen van de coronacrisis. Het gaat om obligaties met een looptijd van tien jaar. De 
lidstaten staan garant voor de leningen.  

In totaal wil het dagelijks EU-bestuur 800 miljard euro ophalen voor het herstelfonds, tot eind 
2026 ongeveer 150 miljard euro per jaar. Met het geld kunnen lidstaten in de vorm van 
subsidies en leningen projecten financieren die hun economie vooral duurzamer, digitaal 
sterker en veerkrachtiger moet maken.  

Nederland heeft nog geen plan ingediend. Daarmee wordt gewacht tot er een nieuwe 
regering is. Bron: AD, 15 juni 2021.   
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Viruswaarheid-jurist Jeroen Pols wordt beschuldigd van verspreiding 
fakenews 

Viruswaarheid-jurist Jeroen Pols wordt ervan beschuldigd dat hij op Facebook fakenews heeft 
verspreid met betrekking tot het coronavirus. De juridische steun en toeverlaat van de 
omstreden coronascepticus Willem Engel deelde op het sociale platform een fotocollage 
waarop achtergelaten volle winkelwagentjes in een supermarkt te zien zijn. 

In de begeleidende tekst staat dat het gaat om Russen die als een protestactie hun karretje 
laten staan wanneer zij door het winkelpersoneel verzocht worden een mondkapje te dragen. 
Maar de foto is fout en misleidend, beoordelen onafhankelijke factheckers van DPA 
Factchecking. 'In werkelijkheid zijn de foto’s genomen in een Franse supermarkt. Klanten 
lieten op 1 mei 2021, een nationale feestdag in Frankrijk, massaal hun karretje staan omdat 
ze te lang moesten wachten', schrijven de onderzoekers. 

Pols had bovendien aan de hand van de foto kunnen weten dat het een Franse 
supermarktketen betrof, aangezien er teksten als 'salades en sachet' en 'fraises' op staan. 
Facebook heeft een disclaimer bij de foto geplaatst om lezers erop te wijzen dat het bericht 
van Pols onjuiste informatie betreft. Bron: AD, 15 juni 2021.   

Bereidheid onder bevolking om zich te laten vaccineren neemt toe 

De bereidheid onder de bevolking om zich te laten vaccineren tegen corona neemt nog altijd 
toe. De vaccinatiebereidheid is tussen halverwege mei en begin juni toegenomen van 84 
naar 87 procent, meldt het coronadashboard van de overheid op basis van onderzoek dat elke 
drie weken wordt herhaald. 

Dat betekent dat 87 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder een prik heeft gehad 
of van plan is die te gaan halen. Begin dit jaar was dat nog 75 procent en halverwege 
december, toen er nog niet werd geprikt, 61 procent. 

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt het percentage hoog en 
dankt daarvoor op Twitter 'al die mensen die zich inzetten om anderen goed te informeren'. 
Volgens hem is de vaccinatiebereidheid 'cruciaal om versoepelingen mogelijk te maken en 
een opleving van het virus in het najaar te voorkomen'. 

De vaccinatiebereidheid is het grootst onder zeventigplussers (96 procent) en het kleinst in 
de leeftijdsgroep 16 tot en met 24 jaar (76 procent). Bron: AD, 15 juni 2021.  

New York heft alle coronamaatregelen op 

New York schrapt vrijwel alle maatregelen die verspreiding van het coronavirus moesten 
tegengaan. De Amerikaanse staat gold vorig jaar nog als een coronabrandhaard, maar 
inmiddels heeft ruim zeventig procent van de volwassen inwoners er minstens één dosis 
gehad van een coronavaccin. Gouverneur Andrew Cuomo zei vandaag dat het tijd is om 'terug 
te keren naar ons oude leven'. 

Het besluit betekent volgens lokale media dat bioscopen weer kunnen volstromen en dat tafels 
in restaurants niet meer op ruime afstand van elkaar gezet hoeven te worden. Ook het 
controleren van de lichaamstemperatuur van mensen die gebouwen binnengaan behoort tot 
het verleden. Sportcentra, kappers en andere bedrijven zijn ook niet meer verplicht om klanten 
te vragen hun contactinformatie achter te laten. 

Cuomo sprak over een 'belangrijke mijlpaal'. Ondanks die jubelstemming zijn de autoriteiten 
niet onverdeeld tevreden over het verloop van de vaccinatiecampagne. In stadsdelen als de 
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Bronx en Brooklyn in de stad New York blijft de vaccinatiebereidheid onder de bevolking 
achter. Bron: AD, 15 juni 2021.  

'Knuffelparty' zonder mondkapjes en anderhalve meter afstand: in Oud 
Gastel gaat het gebeuren 

Ze keken wel even raar op bij de gemeente Halderberge, toen Ronnie Lazaroms van Gastel 
Sfeer na de coronapersconferentie van 28 mei aan de telefoon hing. Zijn boodschap: ‘Ik wil 
een evenement organiseren op 30 juni. Zonder mondkapjes en zonder anderhalve meter 
afstand.’ Hij grinnikt. ‘Ze zeiden: Hoe kom je dáár nou weer bij? 

Maar hij had het toch echt goed gehoord, in een bijzinnetje van minister Hugo de Jonge. Dat 
het vanaf 30 juni of 1 juli weer mogelijk zou moeten zijn. En het toeval wilde dat op dat 
moment op zijn terras Gastelaar Jordy Buijs net een drankje zat te doen. Ook wel bekend als 
dj en producer Dr. Phunk, van hits als Kind van de Duivel. ’Die heb ik toen meteen maar 
geboekt.’ Bron: BN De Stem, 15 juni 2021.   

 

@DCI Media 
 

Prikangst? De GGD-verpleegkundigen slepen iedereen erdoorheen: 
‘Vooral grote, stoere kerels hebben er huiver voor’ 
 
Met trillende handjes bij de inschrijfbalie, iets te nerveus kijken en praten of witjes 
wegtrekken. GGD-medewerkers van de vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond plukken 
de mensen met prikangst er zo tussen uit en loodsen ze er, via een intake bij een arts en via 
een ligbed, geduldig doorheen.   
 
Mensen zijn soms heel bang voor een prik, maar toch komen ze voor een vaccinatie. GGD-
artsen en -verpleegkundigen slepen ze door de procedure heen.  
 
‘Ik ben gewoon niet zo'n fan van prikken’, zegt Nanja (44) uit Geldrop, terwijl ze ietwat nerveus 
met de verpleegkundige naar het hokje met de letter A loopt. ‘Ik kijk ook niet als ie wordt 
gezet. Maar als een prik nodig is, dan doe ik het wel.’ Bron: AD, 15 juni 2021.   
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Coronavirus komt steeds vaker terug naar Nederland in de koffer van 
reiziger 
 
Reizigers zijn een steeds groter aandeel van de totale hoeveelheid positieve testen die wekelijks 
in Nederland wordt afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In voorgaande weken ging 
het om zo'n 1,6 procent van alle vastgestelde besmettingen, deze week is de groep al goed voor 
5,7 procent van alle positieve testen. 

Er werden vorige week in totaal 8.981 positieve testen afgenomen in Nederland. Bij 514 
Nederlanders was er sprake van een recente reishistorie. 

Vermoedelijk gaat het om vakantieverkeer: de grootste groepen keerden terug uit Spanje (191 
Nederlanders) en Portugal (134). In vorige weken werden de meeste reizigers positief getest na 
een bezoek aan België en Duitsland. Toen betrof het nog 'maar' enkele tientallen. 

Omdat steeds meer reizigers die op vakantie geweest zijn in Spanje of Portugal positief testten, 
doet het RIVM een oproep aan hen om zich na aankomst te laten testen op het coronavirus. 
De oproep geldt in het bijzonder voor jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 24 jaar. ‘Laat je 
ook testen zonder klachten’, aldus het instituut. 

Als momenteel naar een Spaans eiland of Portugal wordt gereisd, hoeven de reizigers zich niet 
te laten testen voor of na terugkomst. Voor het Spaanse vasteland geldt nog wel een test- en 
quarantaineplicht. 

Het aandeel van het aantal positief geteste reizigers van deze week kan nog groter worden. 
Van 'slechts' 6.665 personen is vastgesteld dat zij in Nederland besmet zijn geraakt. Dat 
betekent dat van 1.802 personen nog niet bekend is of zij recentelijk in het buitenland zijn 
geweest. 

Tussen 3 en 9 mei werden voor het laatst zoveel reizigers positief getest. Toen ging het om 
552 reizigers. Echter werden in die week in totaal ruim 47.000 positieve testen afgenomen, 
waardoor de groep 'slechts' 1,2 procent van alle besmettingen vertegenwoordigde. 

Op 15 mei besloot het kabinet het algehele negatieve reisadvies te versoepelen. Sindsdien 
wordt per land bekeken of een (vakantie-)reis verantwoord is of niet. In recente weken werden 
reisadviezen naar steeds meer landen versoepeld, waardoor vakanties weer mogelijk zijn. 
Vermoedelijk neemt daardoor het percentage positief geteste reizigers toe.  

Aantal positieve testen bij personen bij reishistorie 

• 7 tot en met 13 juni: 514 positieve testen (5,7 procent van totale aantal) 
• 31 mei tot en met 6 juni: 453 positieve testen (1,8 procent van totale aantal) 
• 24 tot en met 30 mei: 334 (1,6 procent van totale aantal) 
• 17 tot en met 23 mei: 237 (1,6 procent van totale aantal) 

Bron: NU.nl, 15 juni 2021. 

Ministerie overweegt priklocaties op festivals  
 
Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt samen met de GGD's op welke manieren mensen 
die niet ingaan op een vaccinatie-uitnodiging alsnog verleid kunnen worden tot een 
coronaprik. Volgens een woordvoerder wordt daarbij gedacht aan bijvoorbeeld mobiele 
priklocaties op festivals en in de horeca. 
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Op dit moment werken GGD's al met mobiele priklocaties, zoals bussen. Die gaan naar 
plekken waar minder mensen komen opdagen voor een prik, zoals ‘wijken met een lage 
sociaal-economische status’. Zo werden in Rotterdam al prikacties op de markt gehouden. 
‘Het verschilt echt per regio’, aldus de woordvoerder van het ministerie. ‘Niet overal zijn dit 
soort acties nodig.’ 

De vaccinatiebereidheid is onder jongeren relatief het laagst. Vandaar dat ook de optie voor 
prikacties op festivals en in de horeca op tafel liggen. ‘Er wordt nu al van alles bekeken, 
besproken en onderzocht’, aldus het ministerie. ‘En deze zomer, als de massale 
vaccinatiecampagne achter de rug is, wordt gekeken welke opties richting welke doelgroepen 
nodig zijn.’ Zo komt er mogelijk ook een landelijke campagnedag om het belang van vaccinatie 
nog eens extra onder de aandacht te brengen. Bron: NU.nl, 15 juni 2021. 

Einde avondklok in Frankrijk 

Frankrijk neemt komende zondag afscheid van de avondklok. De niet bepaald populaire 
coronamaatregel wordt tien dagen eerder afgeschaft dan de bedoelding was. Eigenlijk had de 
avondklok tot 30 juni moeten duren, maar de situatie in Frankrijk verbetert sneller dan 
verwacht. Iedereen mag daarom vanaf 20 juni weer net zo lang buiten zijn als hij of zij wil. 
Vanaf morgen is ook het buiten dragen van mondkapjes niet meer verplicht. Bron: AD, 16 
juni 2021. 

 

 

In Novosibirsk in Rusland heeft gisteren een gigantische explosie plaatsgevonden nadat een 
tankstation in brand was gevlogen. Bron: De Stentor, 14 juni 2021. 



100 

 

 

 



101 

 

 

 

Zeer grote brand op vakantiepark Beekse Bergen verwoest hoofdgebouw, 
sloopwerkzaamheden begonnen.  

Het hoofdgebouw van het vakantiepark van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek is 
woensdagochtend volledig verwoest door een brand. Het houten gebouw vatte vlam na een 
gaslek en was niet meer te redden. Ook het zwembad raakte zwaar beschadigd door de 
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vlammenzee. De brand brak rond 09.00 uur uit en begon aan de voorzijde van het gebouw. 
Al heel snel stond het volledige hoofdgebouw in brand. De brandweer gaf rond 12.00 uur het 
sein brand meester en liet het pand gecontroleerd uitbranden. Rond 13.00 werd begonnen 
met de sloopwerkzaamheden. Bron: BN De Stem, 16 juni 2021.  

 

Filipijnse autoriteiten verloten koeien, rijst en huizen onder 
gevaccineerden 

Lokale bestuurders op de Filipijnen hopen met loterijen mensen te verleiden zich te laten 
vaccineren tegen COVID-19, meldt Al Jazeera. Onder inwoners die kunnen aantonen dat ze 
een coronaprik hebben gehaald, worden onder meer zakken rijst, koeien en huizen verloot.  

Tot begin juni had slechts vier procent van het honderdtien miljoen inwoners tellende 
Aziatische land minimaal één coronaprik gekregen. Slechts een derde van de Filipijnen zou 
zich willen laten vaccineren. Bron: NU.nl, 14 juni 2021.   
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Adviescomité in VK raad regering aan om kinderen nog niet te vaccineren 

Het adviescomité van experts dat de Britse overheid adviseert op het gebied 
van vaccinaties zal de regering aanraden om kinderen in het Verenigd 
Koninkrijk voorlopig nog niet in te enten tegen het coronavirus. Dat meldt de Britse krant The 
Telegraph nadat de experts dinsdag bijeenkwamen. 

Het comité wil dat onderzoekers eerst meer informatie verzamelen over de risico's die met het 
vaccineren van kinderen gepaard gaan. Volgens de krant komt het comité aan het einde van 
de week met een voorlopige verklaring. 

Canada was vorige maand het eerste land dat een coronavaccin voor kinderen goedkeurde. 
Sindsdien volgden onder meer Duitsland, Frankrijk en België. In de VS worden tieners vanaf 
12 jaar ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. 

Vorige week werd bekend dat ook Nederlandse jongeren vanaf twaalf jaar uit medische 
risicogroepen worden uitgenodigd voor vaccinatie. De Gezondheidsraad komt binnen enkele 
weken met een advies over de vraag of ook gezonde jongeren van twaalf jaar en ouder ingeënt 
moeten worden. Bron: AD, 16 juni 2021.   
 

 

Hij verloor zijn vrouw en balanceerde vervolgens zelf op het randje van de dood door corona. 
René Thomas (61)  uit Amsterdam lag 5.5 week in coma, maar is een jaar later weer nagenoeg 
de oude. ‘Ik ben het leven veel meer gaan waarderen’. Bron: De Telegraaf, 15 juni 2021.    
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1,8 miljoen zelftesten aangevraagd op mbo en hoger onderwijs 

In het mbo en hoger onderwijs zijn tot dusver zo’n 1,8 miljoen zelftesten aangevraagd, meldt 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Studenten en medewerkers in het 
hoger onderwijs kunnen vanaf 5 mei zelftesten aanvragen, mbo’ers en mbo-medewerkers 
sinds 31 mei. 

Het ministerie noemt het ‘positief om te zien dat een deel van de studenten en medewerkers 
de afgelopen periode zelftesten hebben aangevraagd.’ Of het aantal aangevraagde tests meer 
of minder is dan werd verwacht kan een woordvoerder niet zeggen. ‘Het aantal aanvragen 
groeit gestaag en we zijn voorbereid op meer.’ 

Veruit de meeste studenten en medewerkers bestellen de tests via de website 
www.zelftestonderwijs.nl, waar het ministerie achter zit. Een aantal instellingen regelt de tests 
zelf. 

In het mbo zijn tot dusver 36.300 aanvragen gedaan. In het hoger onderwijs gaat het om 
323.756 aanvragen. Bij iedere aanvraag worden meerdere tests verstuurd. Eerder waren dat 
vier tests per aanvraag, sinds kort gaat het om acht stuks. Volgens de woordvoerder van het 
ministerie is dat aantal opgehoogd omdat dat logistiek handiger is. 

De aanvragen komen in 21,6 procent van de gevallen van medewerkers, de rest komt van 
studenten. Dat komt volgens de woordvoerder aardig overeen met de verhouding tussen 
studenten en medewerkers in het vervolgonderwijs. 

Volgens cijfers van het ministerie waren er in 2020 ruim 500.000 mbo studenten. In het hbo 
waren er vorig jaar iets minder dan 500.000 studenten ingeschreven en in het 
wetenschappelijk onderwijs ruim 300.000. 
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Het aantal aanvragen in het mbo is in verhouding dus beduidend lager dan in het hoger 
onderwijs, maar volgens de MBO Raad is dat logisch: het mbo is immers al veel langer open 
dan het hoger onderwijs, toch werd er pas veel later begonnen met de zelftesten, legt een 
woordvoerster uit. Het mbo heeft zelf aangedrongen op voorrang voor het hoger onderwijs in 
het gebruik van zelftesten, die in die maanden nog een stuk schaarser waren dan nu. 

‘Het hoger onderwijs had alleen nog online-onderwijs, wij waren al een tijd open, zonder dat 
het aantal besmettingen toenam’, aldus de woordvoerster. Ook dat is een reden dat het aantal 
zelftesten dat op mbo’s wordt aangevraagd lager ligt. ‘Studenten en medewerkers op het mbo 
voelen misschien minder de noodzaak tot het afnemen van zelftesten, want het blijkt niet 
noodzakelijk voor het veilig volgen van onderwijs.’ 

De Algemene Onderwijsbond zei vorige week al dat de motivatie voor het doen van zelftests in 
het hoger onderwijs niet groot is. ‘Wel of niet testen heeft geen merkbare gevolgen en verreweg 
de meeste zelftests zijn negatief. Dan verliezen studenten kennelijk de motivatie.’ Bron: De 
Telegraaf, 15 juni 2021.   

Waarom de mondkapjesplicht per direct afgeschaft moet worden 

In alle opzichten is de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes een falend 
gedragsexperiment, schrijft immunoloog dr. Carla Peeters. Het verplicht dragen van 
mondkapjes blijkt daarnaast grote nadelen te hebben voor mens en milieu – mogelijk met 
onomkeerbare schade tot gevolg.  

Dr. ir. Carla Peeters is directeur van COBALA Good Care Feels Better®. Zij is immunoloog en 
werkte jaren aan infectieziekten op het RIVM en was bestuurder van een aantal 
zorgorganisaties. 

Een groot deel van gezonde Nederlandse volwassenen en kinderen draagt al ruim zes maanden 
op regelmatige basis een (niet)-medisch mondkapje. Een niet te onderschatten aantal mensen 
draagt zo’n kapje de hele dag – denk bijvoorbeeld aan kappers en aan winkelpersoneel. In 
eerste instantie was het dragen van een mondkapje alleen verplicht in het openbaar vervoer. 
Later werden zorgorganisaties, scholen, winkels en openbare gebouwen toegevoegd. Ook nu 
het aantal ic-bedden is afgeschaald naar het niveau van voor de coronacrisis, het aantal 
positieve testen iedere week daalt en de meest kwetsbare groepen gevaccineerd zijn, blijft het 
verplicht dragen van een mondkapje in openbare ruimten gehandhaafd. 

De Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19, waaronder de mondkapjesplicht valt, was geldig tot 
1 juni 2021, maar blijkt verlengd te worden zonder besluit in de Tweede Kamer. Minister De 
Jonge heeft op 30 mei 2021 in RTL Nieuws aangegeven dat de mondkapjesplicht, evenals het 
houden van anderhalve meter afstand en regelmatig handen wassen, tot 1 september 2021 
gehandhaafd blijft. Een begrijpelijke verklaring ontbreekt.  

In Nederland is het nut van het dragen van een (niet)-medisch mondkapje door gezonde 
mensen in 2020 lange tijd ter discussie gesteld. Er was te weinig wetenschappelijke 
onderbouwing en het dragen van mondkapjes kon leiden tot schijnveiligheid, zo luidde 
viermaal het advies van prof. dr. Jaap van Dissel in de Tweede Kamer. De reden waarom 
Nederland uiteindelijk besluit tot het invoeren van de wet is een politieke keuze. Nadat de 
NOS en andere media eind september het bericht verspreidden: ‘Amerikaanse topdokter Fauci 
raadt Nederlanders aan mondkapjes te dragen’, nam de roep om een mondkapjesplicht in 
Nederland toe. Het AD schrijft in het artikel van 13 oktober 2020: ‘Hoe Jaap van Dissel zijn 
heldenstatus verloor van nationale reddingsboei naar kop van jut’. In de samenleving ontstond 
een dynamiek waardoor het kabinet zei: laten we het toch maar doen, onder het mom: ‘Ook 
al draagt het niet veel bij, alle beetjes helpen’. 
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De (niet)-medische mondkapjes zijn het meest betwiste symbool geworden in de strijd tegen 
het SARS-CoV-2-virus en de ziekte Covid-19. Het mondkapje symboliseert het coronavirus 
dat op de hoogste rang van de medische en politieke agenda staat. Het is een talisman 
geworden om je veiliger te voelen en de angst te verminderen om besmet te worden: een 
controlemechanisme. ‘Wanneer ik een mondkapje draag, word ik niet ziek’, is de gedachte.  

Naast het feit dat er tot op heden geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs is geleverd dat 
(niet)-medische mondkapjes de overdracht van een virus tegen kunnen houden, is het SARS-
CoV-2-virus een seizoensgebonden virus. De infectie-fataliteitsratio (0,15 %) van SARS-CoV-
2 ligt in de orde van grootte van die van een griepvirus (0,10 %). Het toenemend aantal 
wetenschappelijke artikelen dat de grote schade voor mens en milieu door het gebruik van 
mondkapjes aantonen, wordt door de Nederlandse overheid volledig genegeerd. Ethische 
afwegingen ontbreken, terwijl het gebruik van de mondkapjes schadelijke effecten kan hebben 
voor mens en milieu. 

Dagelijks worden wereldwijd 3,4 miljard wegwerpmondkapjes gebruikt die schadelijke effecten 
bevatten voor mens en milieu. Bij onderzoek van de mondkapjes zijn toxische stoffen, 
kankerverwekkende stoffen en zware metalen aangetroffen. De wegwerpmondkapjes, die voor 
85% geproduceerd worden in China, worden nauwelijks gecontroleerd. Een toenemend aantal 
gerenommeerde onderzoekers spreekt zich uit over de milieuschade van de 
wegwerpmondkapjes: de afbraak van de gedurende het afgelopen jaar in het milieu belandde 
gevaarlijke stoffen en plastic (door mondkapjes) zal circa 450 jaar in beslag nemen. 

Er is al aangetoond dat plastics en andere toxische stoffen die in het milieu terechtkomen de 
vruchtbaarheid van mens en dier kunnen beïnvloeden met als gevolg een verminderde 
vruchtbaarheid. Bij ongewijzigd beleid kan het zijn dat een natuurlijke bevruchting in 2045 
bij de mens niet langer mogelijk is, schreef professor Swan in haar recent verschenen 
boek Count Down. Hoe schadelijke stoffen, nanodeeltjes en biociden, kinderen, mens, dier en 
plant beïnvloeden, is voorafgaand aan het besluit tot de wet mondkapjesplicht niet 
onderzocht, terwijl aan de hand van toen reeds bestaande peer reviewed wetenschappelijke 
literatuur over de gevolgen van het dragen van mondkapjes bij zorgpersoneel conclusies 
getrokken kunnen worden over de schadelijkheid voor de gezondheid. Een toename van 
infecties en chronische ziekten is mogelijk.  

In vele landen en ook in Nederland worden rechtszaken aangespannen tegen het verplicht 
dragen van mondkapjes op scholen en door gezonde burgers in de samenleving. Een 
toenemend aantal rechters beginnen de onzin en het gevaar van het langdurig dragen van 
mondkapjes te erkennen, waardoor scholen en hele districten per direct vrijgesteld worden 
van de mondkapjesplicht. Zwitserland, Portugal en Duitsland zijn daar voorbeelden van. Zo 
oordeelde de rechter in het Duitse District Court in Weinheim in april jl. na het horen van 
twee experts dat de mondkapjesplicht ongrondwettig en nutteloos is. De rechtbank hoorde 
psycholoog professor Christof Kuhbandner, die concludeerde dat mondkapjes voor kinderen 
een significante bedreiging vormen voor hun fysiek en mentale welzijn en hun algemene 
ontwikkeling door verstoring van de non verbale communicatie. Tevens waarschuwde hij voor 
het ontstaan van een ‘maskermond’, kenmerkend door tandbederf, slechte adem en 
ontsteking van het tandvlees. Voor de effectiviteit van de mondkapjes werd prof. dr. Ines 
Kappstein gehoord. Zij stelde tijdens de rechtszaak: ‘Er is geen bewijs dat verschillende typen 
mondkapjes het risico op infectie met het SARS-CoV-2-virus significant kunnen verminderen. 

In augustus 2008 bracht de National Institute of Infectious Diseases, waarvan dr. Fauci 
algemeen directeur is, een bericht naar buiten dat de meeste mensen tijdens de influenza-
pandemie in 1918 zijn overleden aan een bacteriële pneumonie. Wetenschappers 
concludeerden dat het dragen van mondkapjes de duur van de pandemie onnodig verlengd 
kon hebben. Ook tijdens de huidige pandemie met het SARS-CoV-2-virus blijken bacteriële 
co-infecties een rol te spelen. Jongeren met een door Staphyloccus aureus veroorzaakte 
pneumonie, wat zelden voorkomt op die leeftijd, zijn op de intensive care beland. Eveneens 
opmerkelijk is dat na een jaar ervaring met Covid-19 voor het eerst bij 25 procent van de 
covid-patiënten op de ic zwartschimmel werd aangetoond. Doorgaans wordt deze infectie, die 
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dodelijk kan zijn, aangetroffen bij mensen met een ernstig verstoorde afweer. Een mogelijke 
oorzaak wordt gezocht in het gebruik van dexamethason. De rol van langdurig gebruik en niet 
schone mondkapjes met een verzwakt immuunsysteem verdient in bovengenoemde context 
aandacht. Evenals de mogelijkheid van toenemend tandbederf in relatie tot hart- en 
vaatziekten, blijvende neurologische schade door verminderde zuurstof aanvoer en 
het vergroten van een risico op longkanker door lagere luchtweg-dysbiose. Het dragen van 
mondkapjes bij hogere temperaturen en hogere luchtvochtigheid kan leiden tot dehydratie, 
versnelde hartslag en andere hitte gerelateerde problematiek. 

Een toenemend aantal rechters beginnen de onzin en het gevaar van het langdurig dragen 
van mondkapjes te erkennen, waardoor scholen en hele districten per direct vrijgesteld 
worden van de mondkapjesplicht 

Het is tijd voor een herbezinning op het huidig gedragsexperiment en de wet mondkapjesplicht 
per direct in te trekken. Een gedragsexperiment met schadelijke gevolgen op fysiek en mentaal 
niveau en mogelijk fatale gevolgen is niet te verantwoorden. Meerdere wetenschappelijke 
studies en andere analyses hebben herhaaldelijk aangetoond dat het dragen van mondkapjes 
de verspreiding van het virus niet verminderen. Mensen die geen klachten hebben maar wel 
een positieve PCR-test krijgen, blijken zelden een besmettelijk virus te verspreiden. De 
belangrijkste preventie voor Covid-19 is bij klachten thuisblijven en het versterken van het 
immuunsysteem. De overheid en politiek doen er beter aan in het al dan niet gebruik van 
interventies voor de gezondheid voorafgaand vanuit een multidisciplinaire perspectief een 
kosten-risico-baten-analyse te maken. De mogelijk te verwachten schadelijke effecten op de 
lange termijn mogen daar niet in ontbreken. Bron: HP De Tijd, 13 juni 2021.  

Veel mensen die mondkapjes dragen, ervaren een negatief effect op de 
gezondheid 

In een vierdelige serie geeft immunoloog dr. Carla Peeters, die verschillende jaren werkzaam 
was op het RIVM, alle ins en outs over het door de overheid in bepaalde situaties verplicht 
gestelde mondkapje. Deze week deel II: het gebruik van mondkapjes is lang niet zo onschuldig 
als gedacht en kan zelfs negatieve Deze week hebben Rover (reizigersvereniging) en Ieder(in) 
(de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of 
chronische ziekte) de verantwoordelijke ministeries gevraagd om mensen die om medische 
redenen geen mondkapje kunnen dragen de mogelijkheid te bieden om voor een alternatief te 
kiezen. Rover ontvangt signalen dat veel reizigers het dragen van een mondkapje als 
benauwend en naar ervaren. Ook professionals in contactberoepen en klanten ervaren 
ongemak. Niet zo vreemd, blijkt wanneer we dit nader onderzoeken.  

Het vrij kunnen ademen van schone lucht is belangrijk voor het behoud van een goede 
gezondheid. Daarom is het belangrijk om te analyseren wat de effecten zijn van het 
microklimaat dat binnen en op het mondkapje gecreëerd wordt. Door het dragen van 
mondkapjes stijgt de temperatuur en de luchtvochtigheid verandert. Alleen al het 
psychologisch effect op het dragen van een mondkapje kan een verandering in de wijze van 
ademen bewerkstelligen. Afhankelijk van het soort masker/mondkapje wordt door de drager 
meer weerstand in ademen ervaren en kunnen problemen ontstaan om voldoende O2 in te 
ademen. Wanneer een te kort aan O2 wordt ervaren neemt de activiteit van het sympathisch 
zenuwstelsel (flight-fight reactie) toe. De hartslag wordt sneller; een risico voor onwel of moe 
voelen en zelfs flauwvallen. Hoofdpijn, huidreacties en jeuk als gevolg van het dragen van 
maskers zijn eveneens beschreven. Ervaren ongemak leidt tot meer stress met als gevolg een 
vicieuze cirkel. Wanneer een masker langdurig achter elkaar gedragen wordt kan het 
zuurstofgehalte in het bloed dalen en het CO2 gehalte toenemen. Hierdoor kunnen 
ontstekingen toenemen en verzwakt de immuniteit voor externe factoren. Meer energie is 
nodig om de bestaande ontstekingen onder controle te houden. Ook kan de concentratie van 
bacteriën en virussen in het masker en neus- en keelholte toenemen door het uitademen en 
weer inademen van dezelfde lucht.  
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Toxische stoffen van kleurstoffen of bleekmiddelen en/of stofdeeltjes uit de stoffen die 
gebruikt worden voor de mondkapjes kunnen in het microklimaat ophogen en zo in de longen 
terecht komen. 

Ongecontroleerde productie van mondkapjes vergroot negatieve invloeden 

Voor de mode-industrie is de productie van hippe mondkapjes een snel groeiende markt 
geworden. De reclame industrie heeft er een nieuw fiche bij gekregen. Tot op heden zijn er 
geen strikte kwaliteitseisen aan de mondkapjes wat betekent dat alles kan. Zelfs voor 
medische mondkapjes waar wel kwaliteitseisen aan gesteld worden, is door de grote vraag een 
ware wildwest-markt ontstaan. Of het nu design mondkapjes zijn of zelfgemaakte mondkapjes 
van ongekeurde stoffen, het vraagt alertheid voor mogelijke nadelige consequenties op de 
gezondheid. Toxische stoffen van kleurstoffen of bleekmiddelen en/of stofdeeltjes uit de 
stoffen die gebruikt worden voor de mondkapjes kunnen in het microklimaat ophogen en zo 
in de longen terecht komen. Eventuele schade aan longepitheel cellen, de eerste barrière om 
infecties te voorkomen, kunnen het lichaam ontvankelijker maken voor bacteriële en virale 
infecties.  

Mogelijk verband luchtverontreinigingen en verloop COVID-19 

Wetenschappelijke onderzoeken hebben de mogelijke nadelige effecten van 
luchtverontreiniging op het immuunsysteem aangetoond. Tegelijk kan er door 
verontreinigingen een toename ontstaan in de expressie van het aantal angiotensine-
converterend enzym (ACE) receptoren. Dit betekent dat er meer receptoren beschikbaar zijn 
waar het virus zich aan kan binden waardoor een ernstiger beloop van COVID-19 mogelijk is. 
Een recent onderzoek van de Universiteit van Harvard toont als eerste een statistisch 
significant verband tussen de ernst van het verloop van COVID-19 en de mate van 
luchtverontreiniging. 

Ook in Nederland wordt gedacht aan een mogelijk verband van hogere luchtverontreiniging in 
gebieden (Oost-Brabant en Noord-Limburg) met de hoogste incidentie van COVID-19. Het 
RIVM is gestart met onderzoek naar een verband tussen intensieve veehouderij en het verloop 
van COVID-19. 

De verspreiding van het virus kan toenemen door het onveilig gebruik van mondkapjes. 

Onderzoek gepubliceerd in het British Medical Journal in 2015, waar 3M aan meewerkte, 
toonde een hogere concentratie van het virus bij mensen die gebruik maakten van 
mondkapjes in vergelijking met mensen die geen mondkapje/medisch mondkapje droegen. 
De meeste mensen beschikken over onvoldoende kennis om de mondkapjes verantwoord te 
gebruiken, zoals vaak vernieuwen, frequent handen wassen, op een veilige manier afdoen en 
afvoeren. De verspreiding van het virus kan toenemen door het onveilig gebruik van 
mondkapjes. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het gebruik van chirurgische 
maskers toonde een hogere concentratie van virussen en bacteriën aan de buitenzijde van het 
masker. Hergebruik van mondkapjes kan daarom leiden tot een grotere kans op infecties. 
Geadviseerd wordt om de mondkapjes na twee uren te vervangen en op een veilige manier af 
te voeren. Of voor hergebruik bij 60 C gewassen kan worden. Bron: HP De Tijd, 19 juni 2020.   

Stormloop in België van tienduizenden mensen op vaccinlijst voor 
Johnson & Johnson, ook tieners kunnen niet wachten 

Al meer dan 45.000 Vlamingen tussen 18 en 40 jaar hebben zich sinds dinsdag vrijwillig 
kandidaat gesteld voor een vaccin van Johnson & Johnson. Dat meldt Joris Moonens, 
woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook 9.000 16- en 17-jarigen hebben 
zich inmiddels ingeschreven voor de vaccinatiereservelijst via Qvax. 
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Op een dag tijd hebben al ruim 45.000 volwassenen jonger dan 41 zich kandidaat gesteld voor 
Johnson & Johnson. ‘Het was de juiste keuze om J&J vrijwillig aan te bieden’, zegt Vlaams 
minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) op Twitter. Wie zich kandidaat wil stellen, 
moet wel eerst de beschikbare informatie over het Johnson & Johnson-vaccin doornemen. Die 
omvat onder meer een risico-batenanalyse waarin de kans op de uiterst zeldzame bijwerking 
van bloedklonters in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes wordt afgewogen tegen 
de individuele baten van een coronavaccin. 

Daarnaast kunnen vanaf dinsdag nu ook 16- en 17-jarigen zich inschrijven op Qvax. Zij 
komen (nog) niet in aanmerking voor Johnson & Johnson, maar kunnen op die manier wel 
een vrijgekomen plaatsje voor het Pfizer-vaccin innemen. Normaliter komen 16- en 17-jarigen 
pas helemaal achteraan de vaccinatiecampagne aan de beurt. Intussen hebben ook al zowat 
9.000 jongeren zich hiervoor aangemeld.   

‘Ik denk dat ze grote ogen gaan trekken in het zuiden van het land’, zegt Joris Moonens van 
het Agentschap Zorg en Gezondheid in Het Laatste Nieuws. ‘Vlaanderen geeft mensen tussen 
18 en 41 jaar zelf de keuze of ze een J&J-spuitje willen of niet, nu duidelijk is dat de bijwerking 
met bloedklonters en lage bloedplaatjes heel zeldzaam is. In Wallonië hebben ze het moeilijk 
met het idee dat de inschatting van risico's wordt overgelaten aan de mensen zelf. Men houdt 
er vast aan de leeftijdgrens.’ 

Dat het storm loopt op de vaccins, noemt Moonens logisch. ‘Het geeft de jongeren toch een 
aantal voordelen. Nu kunnen we de festivalweides deze zomer een stuk veiliger maken.’ Bron: 
De Morgen, 16 juni 2021. 

  

Nathalie Geijsbregts, de Belgische die 30 jaar geleden in Leefdaal vermist raakte terwijl ze 
stond te wachten op de bus naar school, heeft een uitnodiging gekregen om een coronavaccin 
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te gaan halen. Haar vader Eric Geijsbregts postte de brief op zijn Facebook-pagina. Zijn post 
lokt heel wat verontwaardiging uit op sociale media. Bron: AD, 15 juni 2021.   

Vakanties naar meer landen mogelijk, Cyprus, Kroatië en Zwitserland op 
‘geel’ 
 
Vakanties naar Cyprus, de Zuid-Egeïsche Griekse eilanden als Rhodos, Kos en Mykonos, het 
grootste deel van Kroatië, Liechtenstein en Zwitserland zijn weer mogelijk. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken past per morgen het reisadvies aan.   
 
Nederlanders die naar die landen reizen hoeven als ze terugkomen naar ons land geen 
negatieve test te laten zien en ook niet in quarantaine. In Kroatië worden alleen reizen naar 
de regio Sjeverna Hrvatska nog afgeraden; die blijft op oranje staan. Het reisadvies voor 
IJsland, Polen en Roemenië gaat van geel naar groen.  
 
 

 
 
De landen gaan dan van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (reizen kan, maar let 
op veiligheidsrisico’s). Nederlanders die naar die landen reizen hoeven als ze terugkomen naar 
ons land geen negatieve test te laten zien en ook niet in quarantaine. In Kroatië worden alleen 
reizen naar de regio Sjeverna Hrvatska nog afgeraden; die blijft op oranje staan. Het reisadvies 
voor IJsland, Polen en Roemenië gaat van geel naar groen.  
 
Het ministerie benadrukt dat het aanpassen van de reisadviezen niet betekent dat reizigers 
zelf niet meer alert hoeven te zijn. Sommige landen die ‘geel’ of ‘groen’ zijn, leggen nog wel 
inreisbeperkingen of eisen op aan Nederlandse vakantiegangers. Het hele reisadvies is te 
vinden op nederlandwereldwijd.nl/wijsopreis. Vorige week ging ook al een aantal 
vakantielanden, zoals Duitsland en Oostenrijk, op geel. 
 
De adviezen worden – in overleg met het RIVM – aangepast omdat in veel Europese landen de 
besmettingscijfers met het coronavirus dalen. Die cijfers kunnen wel snel veranderen. De 
Zuid-Egeïsche eilanden stonden in mei al even op ‘geel’, maar kort daarna werden reizen weer 
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ontraden. Nederlandse vakantiegangers die bijvoorbeeld naar Rhodos wilden reizen, moesten 
hun reis weer omboeken.  
 
De afgelopen dagen zag het RIVM dat vooral jongeren die op vakantie waren geweest naar de 
Spaanse eilanden of Portugal bij terugkomst in Nederland positief werden getest op het 
coronavirus. Daarom roept het RIVM iedereen tussen de 17 en 24 jaar die in Portugal of de 
Spaanse eilanden is geweest op om na thuiskomst uit voorzorg een test te laten doen, ook als 
ze geen klachten hebben. Bron: De Stentor, 16 juni 2021.   
 
 

 
 

Nederlanders zijn niet van plan spaargeld uit te geven 
 
De meeste Nederlanders zijn waarschijnlijk niet van plan om het vele spaargeld dat ze hebben 
opgepot tijdens de coronapandemie snel weer uit te geven. Dit meldt de Rabobank op basis 
van een onderzoek onder meer dan vijftienhonderd mensen.  
 
Uitgeven zou een flinke oppepper voor de economie betekenen, maar van de ondervraagden 
gaf slechts een vijfde aan te verwachten dat het spaargeld binnen het huishouden zal 
afnemen. Ruim een derde verwacht juist dat het spaargeld de komende twaalf maanden zal 
toenemen en negenendertig procent voorziet dat het gelijk blijft. 
 
In het kielzog van de stijgende vaccinatiegraad gaat Europa weer langzaam 'open'. ‘Toch denkt 
slechts zeventien procent van de Nederlanders dat ze de komende twaalf maanden uitgaven 
inhalen die ze door de coronamaatregelen niet hebben gedaan’, vertelt Rabobankeconoom 
Carlijn Prins. 
 
Wel verwacht bijna de helft van de mensen volgens haar dat ze de komende twaalf 
maanden meer zullen uitgeven aan zaken die door coronamaatregelen lastiger waren. Denk 
aan uitgaven zoals vakantie, uit eten en drinken, kleding en sieraden. Maar de grote 
meerderheid van die groep denkt uiteindelijk toch dat hun spaargeld zal toenemen of 
tenminste gelijk zal blijven.  
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Ongeveer een derde van de Nederlanders verwacht de komende twaalf maanden op andere 
manieren vermogen op te bouwen, anders dan sparen, zo bleek verder uit het onderzoek. Ze 
gaan bijvoorbeeld beleggen, willen een huis kopen, willen hun huis verduurzamen of kiezer 
ervoor extra af te lossen op de hypotheek. Bron: AD, 16 juni 2021. 
 

ANVR is van mening dat testen gratis moeten zijn 

Reisbranchevereniging ANVR is van mening dat PCR-testen gratis moeten zijn. ‘Deze 
maatregel wordt uiteindelijk opgelegd vanuit de overheid’, aldus ANVR-voorzitter Frank 
Oostdam. De reisbranche gaat reizigers wel goedkopere coronatesten aanbieden. 
 
Klanten van reisorganisaties - maar ook andere reizigers - kunnen zich bij 
coronatest2travel.nl, tegen een door de ANVR bedongen lagere prijs, laten testen. De 
reissector wil er, naar eigen zeggen, alles aan doen om reizen weer veilig te maken. 
 
Dat wil niet zeggen dat reizen zonder risico is. Ook als landen op geel of groen staan, blijft 
oppassen het devies. ‘Het maakt namelijk niet uit waar je naar toe gaat, maar hoe je je 
gedraagt. En dat geldt voor jong en oud’, stelt de ANVR. Bron: AD, 16 juni 2021.   

Coronakredietregelingen kunnen ook gebruikt worden om te investeren 

Staatssecretaris voor Economische Zaken, Mona Keijzer, laat weten dat de drie speciale 
kredietregelingen, die ondernemers tijdens de coronacrisis hebben geholpen hun rekeningen 
te blijven betalen, ook gebruikt kunnen worden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe 
apparatuur of om voorraden aan te vullen.  

‘De coronasituatie lijkt zich geleidelijk te verbeteren, waardoor er meer perspectief komt 
voor getroffen bedrijven’, zegt Keijzer. ’Voor ons economisch herstel is het belangrijk dat zij zo 
snel mogelijk weer terug kunnen groeien naar de omzet en winst van vóór corona.' De 
regelingen worden verlengd tot einde van het jaar. Bron: AD, 16 juni 2021.  

Opmerkelijk vermagerde Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un 
waarschuwt voor voedseltekort  
 
De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn bevolking gewaarschuwd voor mogelijke 
voedseltekorten. Dat bericht het staatspersagentschap KCNA vandaag. Foto’s voeden tegelijk 
de speculaties over zijn eigen gezondheid. Kim Jong-un is duidelijk vermagerd in zijn gezicht. 
 
Aan het begin van een meerdaagse vergadering van het Centraal Comité van de Koreaanse 
Arbeiderspartij waarschuwde Kim voor ‘de voedselsituatie van het volk die nu gespannen 
wordt’. Eén van de oorzaken daarvoor is volgens hem de mislukte graanoogst als gevolg van 
een tyfoon. 
 
De Noord-Koreaanse leider riep de leden van het Centraal Comité op om het probleem op te 
lossen. Een goede oogst is ‘de militante taak die onze partij en de staat met de hoogste 
prioriteit’ moeten uitvoeren, aldus Kim. Het is de enige manier om mensen een stabiel leven 
te bieden en de socialistische opbouw van het land te verzekeren, zei hij nog. Ook in april 
waarschuwde Kim Jong-un al voor een hongersnood zoals in de jaren negentig.   
 
Opmerkelijk: op foto’s die zijn verspreid door Noord-Koreaanse staatsmedia is de 37-jarige 
leider duidelijk magerder in zijn gezicht dan op foto’s van begin februari. Dat voedt speculaties 
over zijn gezondheidstoestand. Zuid-Koreaanse media meldden eerder dat Kim worstelt met 
zijn gezondheid na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten. 

 



113 

 

 
 

Een vergelijking van een foto op 8 februari (links) en op 15 juni (rechts) toont dat Kim Jong-
un is vermagerd in zijn gezicht. © AP  

 

Noord-Korea is al jarenlang afhankelijk van voedselhulp uit het buitenland, niet alleen als 
gevolg van natuurrampen, maar ook door eigen wanbeheer. Volgens schatting van de Zuid-
Koreaanse regering kampt het buurland dit jaar met een tekort van 1,2 tot 1,3 miljoen ton 
aan levensmiddelen om de bevolking gedeeltelijk te kunnen voeden. 

Vorig jaar hadden niet alleen overstromingen en stormschade, maar ook de uitbraak van het 
coronavirus ernstige gevolgen voor de strikt geïsoleerde dictatuur. Pyongyang sloot al vroeg 
zijn grenzen als gevolg van de pandemie en dat had een grote impact op de buitenlandse 
handel. Bron: De Stentor, 16 juni 2021.    

 

Zwarte Cross wederom afgelast, Feestfabriek komt met alternatief feest 

De Zwarte Cross van 2021 is afgelast. Dat heeft de Feestfabriek laten weten. ‘Met onmundig 
veel pijn in de pens en het hart moeten we jullie melden dat we het feest van 2021 definitief 
afgelasten’. 

Dat het feest in Lichtenvoorde, waar jaarlijks honderdduizenden mensen op af komen, 
mogelijk niet door zou kunnen gaan was al bekend. Eerder liet de Feestfabriek in een brief 
aan betrokkenen al weten dat de Zwarte Cross van 2021 op losse schroeven stond.  

De coronacrisis heeft flink huisgehouden in de evenementenbranche waardoor veel bedrijven 
tekort aan personeel hebben. Die problemen, in combinatie met de onzekerheid van het 
waarborgfonds en de onduidelijkheid over het testen, hebben de Feestfabriek doen besluiten 
de Zwarte Cross voor het tweede jaar op rij af te gelasten. 

Een domper voor de organisatie, die het festival vanwege de coronacrisis al verplaatst had 
naar eind september. ‘Door de uitdagingen waar we tegenaan lopen, in combinatie met de 
krapper wordende voorbereidingstijd, kunnen we het festival niet neerzetten zoals de mensen 
dat van ons gewend zijn. Daarom is de Zwarte Cross wederom annuleren de enige optie’, aldus 
Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek.    

Ondanks het afgelasten van de Zwarte Cross is er toch een feest op De Schans op 25, 26 en 
27 september. Dit weekend wordt nu gebruikt voor de Mega Immuun Party. Een kleinschaliger 
festival zonder camping waar dagelijks zo’n 20.000 bezoekers welkom zijn.  

Dat zijn er een stuk minder dan de 220.000 die normaliter op een Zwarte Cross-weekend in 
de Schans aanwezig zijn. ‘Die kleinere omvang maakt het haalbaar met een relatief korte 
voorbereidingstijd. De vergunning voor het feest is aangevraagd en de kaartverkoop start 
binnenkort’, aldus de Feestfabriek. 
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De eerstvolgende Zwarte Cross staat gepland voor 14, 15, 16 en 17 juli 2022. Mogelijk wordt 
het een dag meer dan normaal. ‘Om de comeback te vieren, zijn we met de gemeente in gesprek 
om het evenement met een dag uit te breiden’, laat de organisatie weten. Dat zou betekenen 
dat campingbezoekers al op woensdag welkom zijn en dagbezoekers vanaf donderdag. 

Kaartjes die al gekocht zijn voor de Zwarte Cross van 2020, blijven geldig voor de editie van 
2022. Bron: De Stentor, 16 juni 2021.  

Verlenging lockdown in VK zorgt voor grote onvrede 

De geplande verlenging van de lockdown in Engeland zorgt voor grote onvrede binnen 
de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson. Het is de laatste keer dat de conservatieve 
parlementariërs de regering zullen steunen bij zo'n stemmen, laten ze weten.  

Johnson had gehoopt op 21 juni de laatste beperkingen te kunnen schrappen, maar deze 
week bleek dat hij een volledige heropening van de samenleving nog niet aandurft. 

De regering maakt zich zorgen over de snelle verspreiding van de deltavariant van het 
coronavirus, die voor het eerst is opgedoken in India. Johnson laat de lockdown met vier 
weken verlengen zodat miljoenen extra Britten een tweede dosis kunnen krijgen van een 
coronavaccin. 

Het parlement mag zich woensdag uitspreken over de verlenging van de Engelse lockdown. 
Ingewijden verwachten evenwel dat veel conservatieve parlementariërs tegen gaan stemmen. 
Er zouden daarnaast ook nog 'heel veel' conservatieven zijn die het eens zijn met de 'rebellen', 
maar nog niet bereid zijn Johnson publiekelijk af te vallen. Een regeringsbron zei wel dat het 
vermoedelijk de laatste keer is dat de partij Johnson zal steunen bij het verlengen van de 
lockdown. Bron: AD, 16 juni 2021.  

Janssen kan niet aan leveringsverplichting voldoen 

De Europese Commissie verwacht dat farmaceut Johnson & Johnson - moederbedrijf van 
vaccinmaker Janssen uit Leiden - het tweede kwartaal niet aan de leveringsverplichtingen 
kan voldoen. De productie van het Janssen-vaccin in de VS kampt met problemen, waardoor 
de afgesproken 55 miljoen doses voor eind juni niet worden gehaald. 

Medicijnwaakhond EMA geeft 17 miljoen doses uit een fabriek in Baltimore, waarmee bij 
de fabricage mogelijk iets fout ging, niet vrij voor gebruik binnen Europa. Johnson & Johnson 
zegt 'toegewijd te blijven' om de met Europa overeengekomen 200 miljoen doses te leveren. 
Over de levering voor dit kwartaal en de periode daarna voert de EC nog overleg met de 
farmaceut. Bron: AD, 16 juni 2021. 

Amerikaanse toeristen welkom in EU 

Amerikaanse toeristen zijn binnenkort weer welkom in de Europese Unie. De Verenigde 
Staten hebben het coronavirus voldoende eronder om ook niet-noodzakelijke reizen uit dat 
land toe te staan, vinden de EU-landen. Dat geldt ook voor Servië, Albanië, Noord-Macedonië, 
Libanon en Taiwan. 

Het zestal wordt toegevoegd aan de lijst van landen van waaruit de lidstaten toeristen en 
andere plezierreizigers willen verwelkomen, hebben de ambassadeurs van de EU-landen 
volgens ingewijden afgesproken. Daarop stonden al Israël, Australië, Nieuw-Zeeland, 
Singapore, Zuid-Korea, Thailand, Rwanda en Japan.  

Een EU-lidstaat kan van reizigers uit deze landen nog wel vragen in quarantaine te gaan of 
zich te laten testen. Bron: AD, 16 juni 2021. 
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Vanaf 10.00 uur kunnen ook mensen die zijn geboren in 1997 een afspraak maken voor een 
coronavaccinatie, maakt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) net bekend.  Bron: AD, 
16 juni 2021.   
 
 

Kabinet overweegt einde van mondkapjesplicht vanaf volgende week 

Het kabinet overweegt een einde van de algehele mondkapjesplicht vanaf zaterdag 26 juni. Dat 
zei minister De Jonge na overleg over de coronacrisis tussen de meest betrokken ministers. 
Volgens hem hakt het kabinet vrijdag de knoop door; in de avond is dan weer een 
persconferentie. 

Het kabinet was het al van plan en stuurt er nog sterker op aan na overleg vandaag: de corona-
maatregelen kunnen nóg iets eerder worden versoepeld dan al was gepland. Vanaf zaterdag 
26 juni gaat het land nog wat meer van het slot. Ook het einde van de algehele 
mondkapjesplicht ligt op tafel. ‘Dat zou kunnen’, zei minister Hugo de Jonge (Zorg) zojuist. 

Formeel neemt het kabinet vrijdag een besluit. ‘Alle maatregelen wegen we dan opnieuw. Maar 
het gaat goed met de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers, dus van een deel van de 
maatregelen zullen we afscheid kunnen nemen, maar van een deel ook nog niet’, aldus De 
Jonge . 

Ook het einde van de mondkapjesplicht vanaf de 26ste is een mogelijkheid, zei hij. ‘Het zou 
kunnen. Maar we zullen zorgvuldig afwegen wat nu al kan worden versoepeld en wat er nog 
langer nodig hebben.’ Volgens ingewijden betekent het zeker niet het einde van de 
mondkapjes. In het openbaar vervoer zullen ze nog langer verplicht blijven, of bijvoorbeeld op 
drukke plekken.  

Enkele besluiten lijken wel aanstaande, namelijk stappen 4 en 5 van het stappenplan. Die 
stonden eerder gepland voor 30 juni, maar gaan dus hoogstwaarschijnlijk vier dagen eerder 
in.  
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Restaurants mogen dan weer tot honderd personen ontvangen, mits ze de 1,5 meterregel 
kunnen handhaven. Ook sportwedstrijden zijn vanaf 26 juni weer toegestaan. De horeca mag 
dan weer tot middernacht openblijven. Theaters, musea en bioscopen mogen ook meer 
bezoekers binnenlaten. Het advies voor thuisbezoek wordt aangepast: dat komt per dag op 
acht personen te staan. 

In het kabinet is ook een discussie gaande over de basisregels, zoals de 1,5 meter, het 
thuisblijven bij klachten en de mondkapjesplicht. Voor het afschaffen van deze maatregelen 
was nog geen datum geprikt, maar de besmettingscijfers zijn gunstig en het aantal 
gevaccineerden loopt rap op, dus wil het kabinet de maatregelen in ieder geval ter discussie 
stellen. 

‘We bekijken die basisregels nu nog’, aldus De Jonge. ‘We zullen dat vrijdag verder toelichten. 
We willen het beredeneerd doen, we moeten ook leren van het verleden. Maar we hopen 
volgende week op het laagste risiconiveau te staan, zodat we stappen kunnen zetten. We zullen 
beschouwen welke maatregelen we nodig hebben in de zomer tot het moment waarop we 
zoveel mogelijk mensen hebben gevaccineerd. En om te voorkomen dat we een vierde golf 
krijgen in het najaar.’ 

Het kabinet maakt zich daarbij klaar voor de zogenoemde ‘endemische fase’ van het virus, 
waarin het onder ons is, maar minder bedreigend. De afstandsregel, het thuiswerkadvies en 
de mondkapjesplicht zouden volgens het openingsplan pas bij stap 6 - als 85 procent van de 
volwassenen zeker één prik gehad heeft - afgeschaft kunnen worden. Dat is volgens het 
vaccinatiespoorboek begin september, maar bronnen op het Binnenhof stellen dat losse 
onderdelen mogelijk eerder wat versoepeld kunnen worden.  

‘Maar het moet weloverwogen’, zegt een ingewijde. ‘Je wil ook geen knipperlichtbeleid, met 
steeds afschaffen en weer instellen van regels. Maar van die mondkapjes wil je in principe het 
liefst als eerste weer af’, meldt deze bron. 

De Jonge wilde dat nog niet toelichten. Hij zegt daar vrijdag op terug te komen. Dan geven hij 
en demissionair premier Mark Rutte een persconferentie.  

De Jonge wil vrijdag ook nog terugkomen op het Digitaal Corona Certificaat, waarmee reizen 
in zomervakantie te maken moeten zijn. Mensen die gevaccineerd zijn zouden daarmee de 
hort op kunnen. Volgens De Jonge is het niet nodig dat DCC in te zetten in landen die een 
groene of gele code hebben vanwege het lage aantal besmettingen. ‘Dat DCC wordt vanaf 1 
juli uitgegeven voor reizen, dat is het goede nieuws. Maar hoe wij en andere landen er precies 
mee omgaat, dat is aan landen zelf. Ik zal dit vrijdag ook bespreken met het kabinet in de 
ministerraad.’ Bron: De Stentor, 16 juni 2021.    

Een scholiere (18) nam corona van feesteiland Mallorca mee naar Utrecht: 
‘Niemand deed ergens moeilijk over’ 

Liefst 48 jongeren uit de regio Utrecht zijn vorige week tijdens hun examenreisje besmet 
geraakt met het coronavirus. De GGD roept iedereen op zich ook op vakantie aan de 
maatregelen te houden. 

Overdag op het strand, ‘s avonds dansen, drinken en feesten. Op Mallorca vieren 
eindexamenleerlingen hun spring break gewoon alsof corona niet bestaat. En daarbij worden 
de maatregelen niet bepaald nageleefd, vertelt een 18-jarige Utrechtse scholiere. Bron: AD, 16 
juni 2021.  

Onderzoek naar honderden jongeren die corona hadden na 
examenreisjes: mogelijk Indiase variant 

De deltavariant van het coronavirus - die ook wel Indiase variant wordt genoemd omdat die 
daar het eerst is gevonden - verspreidt zich ook in Nederland. GGD’en en het RIVM 
onderzoeken ruim tweehonderd jongeren tussen 15 en 19 jaar die positief testten op corona 
na een bezoek aan Spanje en Portugal. ‘Het grote risico is dat deze van examenfeestjes 
teruggekeerde jongeren de deltavariant verder gaan verspreiden in Nederland’, aldus het 
RIVM.   



117 

 

Daarom roept het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alle jongeren die 
terugkeren uit Portugal en Spanje op om een pcr-test te laten doen. Arts 
infectieziektebestrijding Rosa Joosten doet via Instagram een oproep aan jongeren die naar 
een van de twee landen zijn geweest. ‘Ik snap dat je wilt feesten, maar houd je dan ook echt 
aan de maatregelen en laat je testen.’ Bron: De Stentor, 16 juni 2021.  

Mensen geboren in 1998 kunnen afspraak maken voor vaccinatie 

Het loopt vlotjes door. Ook mensen met geboortejaar 1998 kunnen vanaf nu een afspraak voor 
een coronaprik maken. Zij krijgen, net als andere twintigers en dertigers, het coronavaccin 
van Pfizer of dat van Moderna. 

Volgens het coronadashboard van de overheid zijn er tot nu toe zo'n 12,6 miljoen prikken 
gezet. Daar zitten eerste en tweede prikken bij. Het kabinet hoopt dat voor half juli elke 
volwassene die dat wil een eerste prik heeft gehad. 

Eind juni moeten de eerste kwetsbare kinderen van 12 jaar en ouder worden uitgenodigd. Het 
kabinet besloot vanmorgen dat zij ook in aanmerking komen voor vaccinatie. Dit zijn 
bijvoorbeeld jongeren met immuunziektes, kanker, longproblemen, obesitas of het syndroom 
van Down. Als zij besmet raken, is de kans dat zij er ernstig ziek van worden groter dan bij 
hun leeftijdsgenoten. Bron: AD, 16 juni 2021.    

Duitsland opent grenzen voor gevaccineerde reizigers van buiten 
Europese Unie 
 
Duitsland opent later deze maand de grenzen voor gevaccineerde reizigers van buiten de 
Europese Unie. Ze moeten wel minstens veertien dagen voor vertrek zijn ingeënt met een 
coronavaccin dat is goedgekeurd door de Europese vaccinwaakhond, het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA). Bron: AD, 17 juni 2021.  
 

Dankzij corona 3900 verkeersdoden minder, Nederland scoort het 
slechtst in Europa 

De coronapandemie eiste veel mensenlevens in Europa maar er is ook een lichtpuntje: er 
vielen vorig jaar 3900 minder verkeersdoden dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van de 
Europese Verkeersveiligheidsraad. 

De Raad roept Griekenland uit tot kampioen verkeersveiligheid omdat het als enige het 
Europese doel van de helft minder verkeersslachtoffers (om precies te zijn: 54 procent) in tien 
jaar realiseerde.  

Noorwegen, een niet-EU-land, deed het nog 1 procent beter dan Griekenland. Nederland 
bungelt helemaal onderaan met in tien jaar tijd een daling van slechts 5 procent van het 
aantal verkeersslachtoffers. 

In absolute cijfers komt de Raad over 2020 op 18.844 verkeersdoden, 10.847 minder dan in 
2010. ‘De nooit geziene daling met 17 procent in één jaar is hoogstwaarschijnlijk toe te 
schrijven aan de reisbeperkingen als gevolg van corona’, aldus de Raad. 

Ondanks de recorddaling zit Europa nog ver van zijn oorspronkelijke doel, een halvering van 
het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in tien jaar. Europa komt niet verder dan 37 procent. 
Nederland blijft steken op 5 procent. 

Het jaar 2010 is een belangrijk referentiepunt voor de cijferaars van Europa. Als het aantal 
verkeersdoden van toen op hetzelfde hoge niveau was gebleven, waren er de voorbije tien jaar 
in heel Europa 56.305 meer verkeersdoden gevallen dan nu het geval is geweest. 
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Het aantal gespaarde mensenlevens komt in economische termen overeen met een ‘winst’ van 
156 miljard euro, aldus de Raad, al ziet uitvoerend directeur Antonio Avenoso 
verkeersveiligheid liever als een vorm van volksgezondheid.  

‘Corona heeft wereldwijd 3,5 miljoen mensen gedood, de afgelopen 10 jaar zijn er minstens 13 
miljoen in het verkeer gesneuveld. Het buitengewone en noodzakelijke antwoord van de 
wereldgemeenschap op de coronapandemie heeft laten zien waartoe beleidsmakers en 
bevolkingen in staat zijn als de meeste mensen aan één doel werken. Zouden we de 
verkeersveiligheid niet diezelfde aandacht kunnen geven?’ Bron: AD, 16 juni 2021. 

De Jonge hoopt dat alle jongeren zo snel mogelijk gevaccineerd worden 

Demissionair minister Hugo de Jonge hoopt dat alle jongeren vanaf 12 jaar zo snel 
mogelijk gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. Hij neemt daarover wel pas een 
besluit nadat de Gezondheidsraad advies hierover heeft uitgebracht, zei hij woensdagmiddag. 

De Jonge zegt te hopen dat met het inenten van jongeren een nieuwe besmettingsgolf in het 
najaar kan worden voorkomen. Zo raakten 48 jongeren uit de regio Utrecht vorige week 
besmet tijdens een examenreisje op het Spaanse eiland Mallorca. 

Ook wil De Jonge graag de kans op besmettingen in klassen terugdringen. Jongeren kunnen 
eraan bijdragen dat de samenleving 'zo goed mogelijk beschermd' zal zijn, aldus de 
bewindsman.  

Als jongeren onder de 18 jaar in aanmerking zullen komen, zullen zij volgens De Jonge niet 
voor half augustus aan de beurt zijn voor de eerste prik. Dat heeft te maken met de afspraken 
die al zijn gepland en met de leveringen van vaccins. Bron: AD, 16 juni 2021.  

Update RIVM 

Er liggen nog 605 coronapatiënten in de ziekenhuizen, veertig minder dan gisteren, meldt 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Op de ic's liggen op dit moment nog 
239 mensen met Covid-19-klachten. Een daling van 11 patiënten ten opzichte van een dag 
eerder. Op de verpleegafdelingen worden nog 366 coronapatiënten behandeld. Dat zijn er 29 
minder dan gisteren. 

Het RIVM meldt woensdag 1040 nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus. Dat 
is flink lager dan vorige week woensdag, toen er 1761 nieuwe gevallen aan het licht waren 
gekomen. 

Ook in vergelijking met afgelopen week is het aantal besmettingen woensdag laag. In de 
voorbije zeven dagen werden gemiddeld 1179 nieuwe positieve tests per dag gemeld. Dat 
aantal daalt al weken gestaag. 

Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 steeg afgelopen etmaal met vier. Wanneer een 
coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd, dus mogelijk 
zijn deze mensen al eerder overleden. Dinsdag steeg het aantal sterfgevallen met één, maandag 
met drie. In totaal zijn tot nu toe 17.732 aan corona gerelateerde sterfgevallen bij het RIVM 
geregistreerd.  

In Amsterdam waren de meeste besmettingen in het afgelopen etmaal (85), gevolgd door Den 
Haag (54), Rotterdam (43), Utrecht (32) en Leiden (17).  

In 104 gemeenten werden woensdag geen besmettingen gemeld. In 
veiligheidsregio Twente kwamen maar 9 nieuwe besmettingen bovendrijven, omgerekend 1,4 
per 100.000 mensen. Dat is het laagste relatieve aantal voor een regio sinds 14 september 
vorig jaar. Bron: AD, 16 juni 2021. 
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Aantal nieuwe coronagevallen in Flevoland gehalveerd, Putten springt er zelfs landelijk uit.Na 
twee dagen van lichte stijgingen is het aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland het 
afgelopen etmaal weer gedaald. In totaal hebben 81 mensen een positieve testuitslag gekregen, 
tegenover de 109 gisteren. In de coronakaart van vandaag valt vooral Putten op, en niet alleen 
regionaal. 

Van de drie veiligheidsregio’s in het Stentor-gebied namen alleen in IJsselland de 
besmettingscijfers toe. Daar werden tussen dinsdag 10.00 uur en vandaag 10.00 uur dertig 
nieuwe coronagevallen gemeld, een fractie meer dan het etmaal eerder (26). 

In Noord- en Oost-Gelderland ging het van 54 gisteren naar 39 vandaag en in Flevoland 
halveerde het aantal positieve gevallen zelfs. De 12 nieuwe besmettingen van vandaag 
(tegenover 29 de dag hiervoor) is zelfs het laagste dagaantal dit kalenderjaar. 

De coronakaart van Oost-Nederland is opnieuw behoorlijk grijsgekleurd, met liefst tien 
gemeenten die er in positieve zin uitspringen. In Zeewolde, Meppel, Dalfsen, Hattem, 
Oldebroek, Heerde, Olst-Wijhe, Rijssen-Holten, Epe én Voorst werden de afgelopen 24 uur 
geen nieuwe coronagevallen geregistreerd. 

Gebaseerd op het aantal besmettingen per 100.000 inwoners is Putten de regionale koploper. 
De Gelderse gemeente heeft ook als enige een rode kleur op de kaart. Sterker nog: volgens die 
waarden van het RIVM telt slechts één gemeente in het land nog meer nieuwe coronagevallen, 
het Limburgse Mook en Middelaar. Bron: De Stentor, 16 juni 2021.  

Wie coronavaccin Janssen wil kan afspraak maken 

Mensen die het coronavaccin van Janssen willen, kunnen daar vanaf volgende 
week woensdag een afspraak voor maken. Op 23 juni wordt daarvoor een 
speciaal telefoonnummer opengesteld. De eerste prikken worden volgende week vrijdag gezet. 
Dat gebeurt in elke regio op minimaal één locatie. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD 
GHOR Nederland weten. 

In de eerste twee weken zijn 200.000 doses beschikbaar, meldt het ministerie van 
Volksgezondheid. ‘Dit is niet superveel. Dus als je een uitnodiging voor een ander vaccin krijgt, 
maak dan die afspraak, dan weet je in elk geval zeker dat je aan de beurt komt. Je kunt je 
dan altijd nog melden voor Janssen', zegt een woordvoerster. 

Het is nog niet bekend hoeveel mensen na de komende twee weken kunnen worden geprikt, 
omdat het niet duidelijk is hoeveel doses Janssen kan leveren. Bron: AD, 16 juni 2021. 

Nederland heeft 13 miljoen vaccinaties gezet 

Nederland heeft inmiddels meer dan dertien miljoen prikken tegen het coronavirus gezet. Dit 
zijn zowel eerste inentingen als herhaalvaccinaties. Dat is vier dagen na de twaalf miljoenste 
prik en acht dagen na de elf miljoenste prik. 

De stijging betekent dat er ongeveer 250.000 mensen per dag worden gevaccineerd. Volgens 
het coronadashboard van de overheid komt dit neer op 341 mensen per minuut. Volgens de 
planning moeten alle volwassenen die dat willen half juli ten minste een eerste dosis hebben 
gekregen. 

Nederland begon op 6 januari met vaccineren, als laatste land in de Europese Unie. Meer dan 
8 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad. Hieronder zijn ruim 400.000 mensen die 
het Janssen-vaccin hebben gekregen en dus na die ene prik klaar zijn. Meer dan 4 miljoen 
mensen hebben de herhaalprik gekregen van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca of Moderna. Bron: 
AD, 16 juni 2021. 
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In VK worden werknemers in verpleeghuizen verplicht zich te laten 

vaccineren 

De Britse autoriteiten gaan werknemers in Engelse verpleeghuizen voor 
ouderen verplichten om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Dat zei minister Matt 
Hancock in het parlement. Mogelijk gaat de vaccinatieplicht later ook voor andere 
zorgmedewerkers gelden. 

Hancock benadrukte dat gevaccineerden niet alleen zichzelf beschermen, maar ook de 
mensen om zich heen. De vaccinatieplicht moet voorkomen dat ouderen besmet raken en 
overlijden. De minister vindt het verstandig en redelijk dat de plicht gaat gelden voor mensen 
die werken met 'de meest kwetsbare mensen' in de samenleving. 

Medewerkers die niet ingeënt willen worden, riskeren volgens de BBC overplaatsing of ontslag. 
Mensen die om medische redenen niet ingeënt kunnen worden, zouden niet onder de nieuwe 
regelgeving vallen. Het blijft mogelijk niet bij een vaccinatieplicht voor verpleeghuispersoneel. 
De regering overweegt vaccinaties verplicht te stellen voor iedereen die in de gezondheidszorg 
werkt. Daar wordt onderzoek naar gedaan. 

Zo'n vaccinatieplicht ligt erg gevoelig. Zorgorganisaties hebben gewaarschuwd dat het nu al 
lastig is om aan voldoende personeel te komen. Ze vrezen dat medewerkers 
straks opstappen vanwege de vaccinatieplicht. Ook komen er mogelijk rechtszaken van 
medewerkers. Bron: AD, 16 juni 2021.    
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Muziekfestival Brand Parkies deze zomer vanwege corona niet gratis: 

plekje in het gras gaat geld kosten 

De muziekavonden in het Valkenberg in Breda en het Vrouwenhofpark in Roosendaal zijn 
deze zomer niet zoals voorheen gratis. Om Brand Parkies (voorheen Palm Parkies) coronaproof 
te houden, moet gereserveerd én minimaal 3,75 euro betaald worden.  

Bas Witlox van Parkies: ‘Dit is de enige methode waarop je deze zomer in de wereld 
evenementen kunt aanbieden en dus ook Parkies. Als we het gratis zouden doen, komen we 
in de problemen met handhaving. Breder en toegankelijker dan dit kunnen we het niet 
maken. Ik merk dat een bepaald deel van de samenleving denkt dat je komende zomer overal 
vrij en blij naar toe kunt gaan. Dat zal niet het geval zijn. Maar kom, wat is nou 3,75 euro 
voor een avondvullend optreden? Bovendien, dit geldt alleen voor 2021. Vanaf 2022, als we 
terug in het ‘normaal’ leven, zal Brand Parkies weer gratis toegankelijk zijn.’ Bron: BN de 
Stem, 16 juni 2021.  

Voetballer uit EK-selectie Slowakije positief getest 
 
Een voetballer uit de EK-selectie van Slowakije heeft een dag voor de groepswedstrijd tegen 
Zweden positief getest op het coronavirus. Dat bevestigde bondscoach Stefan Tarkovic tijdens 
een persconferentie in Sint-Petersburg. Het gaat om verdediger Denis Vavro. 
 
Ook een lid van de begeleidingsstaf bleek besmet. Beiden zijn in zelfisolatie gegaan. ‘Ik heb 
met hem gesproken, hij vertoont geen symptomen’, zei Tarkovic over Vavro. De verdediger van 
de Italiaanse club Lazio bleef op de bank in de met 2-1 gewonnen eerste groepswedstrijd tegen 
Polen. 
 
Slowakije neemt het vrijdagmiddag in Sint-Petersburg op tegen Zweden. Die ploeg had in de 
aanloop naar het EK ook al te kampen met meerdere coronabesmettingen. Zweden begon het 
EK met een gelijkspel (0-0) tegen Spanje. Bron: AD, 17 juni 2021. 
 

Lastige jongeren in Zandvoort 

Een grote groep jongeren is woensdagavond door massaal uitgerukte politie van het strand 
langs de Boulevard Barnaart in Zandvoort geveegd. De groep, tussen de 100 en 150 jongeren, 
gedroeg zich volgens een politievoorlichter ’uitermate vervelend’ en was betrokken bij 
vechtpartijen met andere badgasten. Er is in ieder geval een aanhouding verricht. Enkele 
strandgangers raakten gewond. 

Er stonden zeker twaalf politievoertuigen bij het strand en er is door agenten een linie gevormd 
om de groep raddraaiers van het strand te krijgen. De relschoppers gooiden onder meer flessen 
naar de politie. Agenten kwamen met honden en paarden ter plaatse. 

Voor zover bekend raakten drie mensen gewond door de ’handgemenen’. Een persoon is door 
ambulancepersoneel behandeld op het politiebureau, laat de politiewoordvoerder weten. Een 
getuige zegt tegen NH Nieuws dat het eerst om een aantal kleine opstootjes ging, maar dat dat 
al snel uitgroeide tot een grote matpartij.   

Oudere inwoners van Indonesië die twijfelen over vaccinatie krijgen 
levende kip cadeau 

Oudere inwoners van Indonesië die nog twijfelen om zich te laten vaccineren tegen het 
coronavirus, krijgen als stimulans een levende kip van de overheid cadeau. De opzienbarende 
actie maakt deel uit van een campagne die als doel heeft om het aantal 
gevaccineerde inwoners van 45 jaar en ouder te verhogen. 
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Volgens de politie aarzelen vooral oudere bewoners op het Indonesische platteland zich te 
laten vaccineren. ‘In het begin circuleerde veel verkeerde informatie en bedrog op het internet, 
vooral op sociale media’, zegt een politiecommissaris tegen CNN. ‘Veel ouderen dachten 
dat Covid-19 niet zou bestaan.’ Bron: AD, 17 juni 2021. 

 

 

De groep zou rond 20.30 uur van het strand zijn verwijderd en naar het station zijn geleid. 
Daar wordt hen dringend verzocht naar huis te gaan. Agenten kondigen aan vanavond de 
omgeving in de gaten te blijven houden. ‘We controleren iedereen, noteren de gegevens en 
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bekeuren als daar aanleiding toe is. Voor zover we kunnen inschatten is het grootste deel van 
de groep met de trein naar Zandvoort gekomen. Daarom worden ze naar het station gebracht.’ 

De politiewoordvoerder laat weten dat er op het strand bij Bloemendaal mogelijk ook een actie 
gaande is tegen een groep strandgangers. Het is er erg druk. Jongeren zouden er aan het 
feesten zijn geslagen. Bron: De Telegraaf, 16 juni 2021.  

 

 

Bij Bloemendaal aan zee is het een stuk gezelliger: daar wordt een feestje gevierd door tal 
van jongeren. @ Michel Van Bergen 
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Een opmerkelijk moment tijdens de Raad Algemene Zaken in de Groen van Prinstererzaal 
woensdagochtend. Thierry Baudet weigert een mondkapje te dragen en wordt weggestuurd 
uit de zaal. Bron: De Telegraaf, 16 juni 2021. 

 

 

De coronacijfers dalen gestaag en het seizoen blijkt daarin een grotere rol te spelen dan 
aanvankelijk werd gedacht. Onderzoek van de universiteit van Oxford toont aan dat 
zomerweer het virus net zozeer terugdringt als de sluiting van scholen en universiteiten. 
Bron: De Telegraaf, 16 juni 2021.  
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Vaccin CVnCoV van Duitse biotechbedrijf heeft effectiviteit van 47 
procent  
 
Het kandidaat-vaccin CVnCoV van het Duitse biotechbedrijf CureVac heeft een voorlopige 
effectiviteit van 47 procent tegen het coronavirus. Dat maakte het in Tübingen gevestigde 
bedrijf woensdagavond bekend. ‘Daarmee voldoet CVnCoV dus niet aan de voorgeschreven 
statistische succescriteria’, luidde het in een verklaring. 
 
Het in de Verenigde State verhandelde CureVac-aandeel zakte in de nabeurshandel met bijna 
veertig procent.  
 
Eerste analyses hebben volgens het bedrijf aangetoond dat de effectiviteit afhangt van de 
onderzochte leeftijdsgroep en de virusstammen. Het kandidaat-vaccin van de eerste generatie 
bevindt zich in de laatste fase van de klinische ontwikkeling. Een eerste tussentijdse analyse 
bracht geen veiligheidsrisico's aan het licht, zo maakte het biotechbedrijf eind mei bekend.   
 
Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) bekijkt op dit moment het vaccin van CureVac. 
Dat doet het aan de hand van een zogenoemde 'rolling review' waarbij het vaccin alvast wordt 
bestudeerd door de medicijnwaakhond, terwijl de farmaceut nieuwe gegevens aan blijft 
leveren. De rolling review eindigt wanneer volgens het EMA is bewezen dat het vaccin 
werkzaam is en eventuele risico's heel klein zijn.  
 
Het middel van CureVac is een mRNA-vaccin, net zoals de al toegelaten vaccins van Moderna 
en Pfizer. Er nemen op dit moment zo'n 40.000 mensen deel aan het onderzoek naar dit 
vaccin, onder wie zo'n 2.000 Nederlandse vrijwilligers. Het Nederlandse gedeelte van dit 
onderzoek staat onder leiding van het UMC Utrecht. Er zijn nog geen resultaten bekend. 
 
Nederland verwacht tussen begin juli en eind september vier miljoen doses van het CureVac-
vaccin te ontvangen. Wie dit vaccin moet gaan krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens 
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demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge moet iedereen die dat wil namelijk 
al begin juli een eerste prik hebben gehad. Bron: AD, 17 juni 2021.  
 
 

 
 
Top ministerie van VWS wist dat Van Lienden loog over samenwerking 
met KLM 
 

Een topambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was ervan 
op de hoogte dat Sywert van Lienden had gelogen over zijn samenwerking met KLM voor een 
luchtbrug met China voor het invliegen van mondkapjes. Dat bevestigen de vliegmaatschappij 
en de desbetreffende topambtenaar woensdag in gesprek met Follow the Money (FTM).  
 
KLM had in werkelijkheid geen samenwerking met Van Lienden, maar ondertussen 
gebruikten de ondernemer en zijn partners die claim wel tijdens onderhandelingen. 

Vorig jaar maart begon het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) met KLM een 
luchtverbinding tussen China en Nederland. Die samenwerking zou uitsluitend voor de 
overheid worden gebruikt. 

KLM zegt tegen FTM dat Van Lienden en de stichting Hulptroepen ook was medegedeeld dat 
de maatschappij alleen voor de overheid zou vliegen. ‘Daarna is er geen contact meer geweest 
en verliep alles via LCH’, aldus een woordvoerder van KLM. 
Volgens VWS-ambtenaar Mark Frequin, die bij het ministerie verantwoordelijk was voor de 
samenwerking met LCH, gebruikten Van Lienden en zijn kompanen de zogenaamde 
overeenkomst met KLM tijdens iedere presentatie. Twee andere bronnen zouden dat 
bevestigen. Van Lienden wilde zelf niet reageren op vragen van de site. 

Hoewel de top van de valse claim op de hoogte was, ging het ministerie toch met Van Lienden 
in zee. Het departement vreesde dat LCH en de stichting Hulptroepen (van Van Lienden) 
anders tegen elkaar zouden gaan opbieden. 

Voormalig minister Martin Van Rijn dacht destijds dat Van Lienden zonder winstoogmerk 
handelde, omdat hij en zijn partners als privépersonen een convenant van het LCH hadden 
ondertekend waarin zij dat beloofden. De deal ging echter naar de bv Relief Good Alliance van 
de ondernemers, waarmee geen handtekening onder het convenant was gezet. 
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Van Lienden en zijn zakenpartners sloten uiteindelijk een overeenkomst waarmee ze ruim 
honderd miljoen euro belastinggeld ontvingen voor ongeveer veertig miljoen mondkapjes die 
nooit gebruikt werden. Van Lienden hield daar ruim negen miljoen euro aan over, zijn twee 
partners zo'n vijf miljoen. Het volledige bedrag werd voorgeschoten door de regering. 

De deal zorgt nog altijd voor veel ophef in Den Haag. Dinsdag nam de Tweede Kamer een 
motie aan die Van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel vragen 
om het geld dat ze verdienden met de mondkapjesdeal terug te storten. Volgens DENK-leider 
Farid Azarkan hebben de drie zich ‘op oneigenlijke gronden verrijkt’. De Kamer wil vooralsnog 
de terugbetaling niet afdwingen. Bron: NU.nl, 16 juni 2021.   
  
 

 
 

Nederlandse Veteranendag alleen thuis voor de televisie te zien 

De Nederlandse Veteranendag op 26 juni is wegens de coronacrisis voor de tweede 
maal alleen thuis voor de televisie te volgen. Ondanks de te verwachten versoepelingen heeft 
het Nationaal Comité Veteranendag besloten geen grote bijeenkomst op het Malieveld in Den 
Haag te organiseren. Ook het defilé door de Haagse binnenstad gaat niet door, de feestelijke 
medaille-uitreiking evenmin. 

De openingsceremonie heeft plaats vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voor een 
select gezelschap. Tijdens de ceremonie worden verhalen van veteranen verteld. De NOS zendt 
de bijeenkomst uit op NPO 2. Later op de dag neemt Omroep MAX het stokje over met de Ode 
aan onze Veteranen op NPO 1. Artiesten zingen de veteranen toe en ook in dit programma 
staan veteranenverhalen van jonge en oude mensen centraal. Bron: AD, 17 juni 2021. 
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Benzine tanken is nog nooit zo duur geweest. Volgens consumentenorganisatie 
UnitedConsumers bedroeg de adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) woensdag 1,911 euro. 
Dat is de hoogste prijs ooit gemeten. Voor diesel geldt momenteel een adviesprijs van 1,557 
euro. Dat is maar 0,001 cent minder dan het record van 1,558 euro uit 2012. 

UnitedConsumers houdt de brandstofprijzen al sinds begin deze eeuw dagelijks bij op basis 
van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen. Pomphouders kunnen wel 
afwijken van de adviesprijzen. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations 
langs de snelweg. 

Volgens prijsvergelijker Brandstof Zoeker 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, een vaste heffing die door de overheid is vastgesteld. 

Dat de brandstofprijzen oplopen is geen verrassing. Volgens het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) toont de wereldwijde vraag naar olie herstel en die vraag is 
waarschijnlijk volgend jaar weer terug op het niveau van voor de crisis. Daarbij wordt er 
minder olie uit de grond gepompt dan voorheen, vooral omdat olieconcerns sneden in hun 
exploratie-uitgaven. 

De olieprijzen zijn woensdag dan ook tot hun hoogste niveau in 2,5 jaar gestegen. Op de 
termijnmarkt in New York steeg de prijs voor Amerikaanse olie met 1,2 procent tot 73 dollar 
(zo'n 60 euro) per vat, om daarna weer iets weg te zakken. Bron: NU.nl, 16 juni 2021. 
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Donkere wolken boven de Javakade in het Oostelijk Havengebied. © Hollandse Hoogte / Kim 
van Dam 
 

Europees onderzoek: Luchtkwaliteit Amsterdam laat te wensen over 
 
Groningen staat op de 32e plaats van de ranglijst van schoonste tot meest vervuilde steden 
met meer dan 50.000 inwoners in de 27 EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland, 
aldus het agentschap. Van de negen onderzochte Nederlandse steden scoort Amsterdam 
veruit het slechtst (plek 182) en ook Nijmegen (plek 136) kampt met ‘matige’ luchtkwaliteit.  



133 

 

 
De luchtkwaliteit is volgens de criteria van het EEA wel goed in Den Haag, Heerlen, Enschede, 
Breda, Utrecht en Rotterdam. 
 
Het in Kopenhagen gevestigde bureau gebruikte de gegevens van de afgelopen twee jaar uit 
meetstations die in de steden hangen en bijvoorbeeld de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide 
in de lucht registreren. 
 
Van de 323 steden vindt het agentschap de luchtkwaliteit in 127 steden ‘goed’ volgens de 
normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat betekent dat de kans op het krijgen 
van aan luchtvervuiling gerelateerde ziekten, waaronder kanker, er een stuk minder is. Naar 
schatting 417.000 mensen overleden in 2018 aan de gevolgen van vieze lucht. 
 
Veel steden in Italië en Polen bungelen onderaan de lijst. Het gaat volgens het EEA wel steeds 
beter met de luchtkwaliteit in de EU. Uit voorlopig onderzoek merkt de organisatie ook een 
verbetering tijdens de lockdowns op. Bron: Het Parool, 17 juni 2021.  
 
 

Nederlander neemt voorschot op versoepelingen en negeert coronaregels 
 
Veel Nederlanders nemen alvast een voorschot op de door het kabinet aangekondigde 
versoepelingen van de coronamaatregelen. Zo stijgt het aantal overtredingen van de 
mondkapjesplicht in het ov en in winkels en laat nog maar de helft van de Nederlanders zich 
testen bij klachten. Wie om zich heen kijkt op straat en in de winkels ziet dat de 
coronamaatregelen steeds minder streng worden gevolgd. Nemen we inderdaad al een 
voorschotje op het nieuwe, oude normaal? 
 
Het kabinet zal morgen aankondigen dat de coronamaatregelen per 26 juni verder worden 
versoepeld. De mondkapjesplicht vervalt dan op plekken waar voldoende afstand kan worden 
gehouden, restaurants mogen meer mensen ontvangen, de horeca mag tot middernacht 
openblijven en het advies op thuiswerken vervalt gedeeltelijk. 
 
Ondertussen wachten veel Nederlanders die versoepelingen niet af. Zo zien winkel- en ov-
bedrijven het aantal overtredingen van de mondkapjesplicht sinds drie weken toenemen. ‘Er 
ontstaan steeds meer discussies met klanten die al gevaccineerd zijn, of om een andere reden 
het nut van mondkapjes niet meer inzien’, zegt Pedro Peters van brancheorganisatie OV-NL. 
Hij voorziet nog meer discussies omdat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer 
waarschijnlijk wel blijft bestaan. ‘Het zal alleen maar lastiger worden als mensen op andere 
plekken géén mondkapje meer hoeven dragen.’ 
 
Ook daalt het draagvlak voor en de naleving van veel andere maatregelen, blijkt uit 
maandelijks onderzoek van het RIVM. Zo blijven steeds minder mensen thuis bij klachten. 
Dat doet nu nog maar zestig procent van de Nederlanders. 
 
Het minste draagvlak is er voor de regel waarbij per dag thuis maximaal vier bezoekers mogen 
worden ontvangen. Daar staat nog maar vierenveertig procent van de Nederlanders achter. 
Ook mogen mensen maximaal in groepen van vier iets ondernemen. Dit weekend werden op 
veel plekken in Nederland examenfeestjes gevierd en in (grotere) gezelschappen naar 
wedstrijden van Oranje op het Europees kampioenschap voetbal gekeken. Het kabinet 
versoepelt vanaf volgende week zaterdag ook de bezoekregel: dan mogen er maximaal acht 
bezoekers per dag thuis worden ontvangen.  

 
Daarnaast hebben schoolbestuurders grote twijfel of scholieren op de middelbare school zich 
zelf wel aan twee zelftesten per week onderwerpen, zoals het ministerie van Onderwijs 
adviseert. ‘Minister Slob ging uit van een testbereidheid van  vijftig procent, het lijkt me stug 
dat dit percentage gehaald wordt’, stelt een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond 
Aob. Bron: AD, 17 juni 2021.    
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Ziekenhuizen krijgen steeds meer ruimte om patiënten met andere 
aandoeningen te behandelen  
 
Ziekenhuizen krijgen steeds meer ruimte om patiënten met andere aandoeningen dan Covid-
19 te behandelen. Ze kunnen vaker de kritieke zorg leveren die binnen zes weken moet 
gebeuren. Ook zijn steeds meer operatiekamers in gebruik. Dat kan door de aanhoudende en 
snelle daling van het aantal opgenomen patiënten met de ziekte die door het coronavirus wordt 
veroorzaakt. 
 
De Nationale Zorgautoriteit (NZa) komt wekelijks met een update over de capaciteit in de 
zorg. Negen ziekenhuizen kunnen de zogeheten kritieke planbare zorg niet volledig leveren. 
Dat zijn de ingrepen die binnen zes weken moeten worden gedaan om gezondheidsschade te 
voorkomen. Vorige week konden vijftien ziekenhuizen niet al die ingrepen op tijd doen. De 
week daarvoor waren het er twintig en nog een week eerder 25. 
 
Van de operatiekamers is 83 procent in gebruik. Vorige week maandag was dat 79 procent en 
de week daarvoor 76 procent. Huisartsen verwijzen 97 procent van het verwachte aantal 
mensen door naar ziekenhuizen. 
 
Ziekenhuizen moeten de komende tijd de gemiste behandelingen inhalen. Dat zijn 
bijvoorbeeld operaties die niet konden doorgaan door de coronadruk. Bovendien zijn er 
mensen die niet met hun klachten naar de huisarts zijn gegaan, en dus ook geen diagnose 
hebben gekregen. Huisartsen hebben bijna 1,5 miljoen minder doorverwijzingen gedaan dan 
verwacht kon worden als er geen corona-uitbraak was geweest. Bij sommige mensen zullen 
de klachten vanzelf zijn verdwenen, die hebben geen zorg meer nodig. Maar er is ook een 
onbekend aantal mensen dat rondloopt met ziektes die nog niet zijn ontdekt. 
 
Omdat de druk op de ziekenhuizen minder wordt komt de NZa voortaan niet meer elke week, 
maar om de week met de cijfers. Bron: AD, 17 juni 2021. 

NZa verwacht tekort van 458 miljoen euro op budget langdurige zorg aan 
kwetsbare ouderen en gehandicapten 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht over dit jaar een tekort van 420 tot 458 miljoen 
euro op het budget voor de langdurige zorg aan bijvoorbeeld kwetsbare ouderen en 
gehandicapten. ‘Op basis van de trend in de geleverde zorg berekenen we voor 2021 een tekort 
van 420 miljoen euro. Maar als we de stijging van de zorgvraag, het aantal mensen dat een 
indicatie voor langdurige zorg krijgt, meenemen in de berekening loopt het tekort op naar 458 
miljoen euro’, meldt de autoriteit. 

Over het vorige jaar werd er op een tekort van 550 miljoen gerekend. Dat is door de overheid 
bijgeplust. Hoe groot het tekort werkelijk was, moet nog uit de declaraties blijken. De 420 tot 
458 miljoen komt daar nog bovenop. Zonder het extra geld van vorig jaar was het tekort nu 
ruim het dubbele geweest. Bron: AD, 17 juni 2021. 

Koninklijke Marechausse ziet stijging aantal Britten die aan de 
Nederlandse grens worden geweigerd 

De Koninklijke Marechaussee ziet een stijging in het aantal Britten dat aan de Nederlandse 
grens geweigerd wordt. In mei ging het om 81 Britse reizigers. Dit terwijl het in maart en april 
zo'n veertig Britten per maand betrof. 

Vanaf 1 januari vallen inwoners van het Verenigd Koninkrijk door de brexit niet meer onder 
EU-regels en mogen zij vanwege de coronabeperkingen alleen als dat strikt noodzakelijk is 
Nederland nog in. Sinds 15 juni geldt Groot-Brittannië als een hoogrisicogebied vanwege de 
snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus. 
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De meeste Britten (62) werden geweigerd op luchthaven Schiphol. Daarna volgen de 
Rotterdamse havens Europoort (9) en Hoek van Holland (8). In de haven van IJmuiden werden 
in mei twee Britten geweigerd. In totaal heeft de Koninklijke Marechaussee dit jaar 394 Britse 
reizigers naar huis teruggestuurd. Bron: AD, 17 juni 2021. 

Door aanpassing vaccinatieproces kan er sneller worden gevaccineerd in 
Suriname 

Door aanpassing van het vaccinatieproces kan voortaan sneller ingeënt worden in Suriname. 
Er worden meer gericht vragen gesteld aan mensen die zich laten vaccineren, er wordt geen 
bloeddruk meer opgemeten en er is een wachttijd van maximaal een kwartier na de vaccinatie. 
Het is volgens Rakesh Sukul, de directeur van het Surinaamse ministerie van 
Volksgezondheid, duidelijk gebleken uit de prikresultaten van afgelopen week dat nu het 
tempo erin zit. Het gaat anderhalf keer sneller dan de afgelopen maanden, aldus Sukul. 

Het idee voor een sneller vaccinatieproces kwam van de Nederlandse arts Marc Sprenger. Hij 
is door de Nederlandse regering als speciale coronagezant aangesteld. Volgens Sprenger 
is vaccinatie de beste manier om de coronapandemie in Suriname de kop in te drukken, zo 
zegt hij in gesprek met het ANP.  

Nederland heeft immers toegezegd binnenkort tussen de 500.000 en 750.000 vaccins naar 
Suriname te sturen. Bron: AD, 17 juni 2021. 

In Suriname overdag geen beperkingen 

Na 2,5 weken strenge lockdown krijgen Surinamers vanaf zaterdag weer wat meer 
ademruimte. Er blijft weliswaar gedurende de hele week een avondklok van 18.00 uur tot 
06.00 uur gelden en ook zondag blijft een lockdowndag, maar de rest van de week zullen er 
overdag geen beperkingen meer zijn. De nieuwe regels gelden vanaf zaterdag tot en met 5 juli. 

Hoewel het aantal besmettingen nog hoog is met 283 nieuwe gevallen afgelopen woensdag, 
heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid toch goede hoop dat de daling zich de 
komende weken zal doorzetten. Het zogenoemde reproductiegetal is al gedaald naar 0,9. Dit 
betekent dat de kans op het doorgeven van een besmetting minder groot is, zegt hij. 

Komende week verwacht de minister een volgende lading vaccins. Die is betaald door de 
Nederlandse regering. Bron: AD, 17 juni 2021.  

Lage effectiviteit coronavaccin CVnCoV geen probleem voor Duitse 
vaccinatiecampagne 
 
De lage effectiviteit van het Duitse coronavaccin CVnCoV van farmaceut CureVac in de meest 
recente test vormt volgens het ministerie van Gezondheid geen probleem voor de Duitse 
vaccinatiecampagne. Het middel is voor 47 procent effectief tegen het coronavirus, aanzienlijk 
lager dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gewenste 70 procent. 
 
Een woordvoerder van het ministerie zegt dat de vaccinatiecampagne gewoon doorgaat zoals 
gepland. Duitsland heeft veel doses van het middel besteld, maar heeft ook genoeg andere 
vaccins om de Duitse bevolking in te enten. Nederland heeft 8,7 miljoen doses besteld bij 
CureVac. 
 
Gezondheidsminister Jens Spahn zei eerder al dat CVnCoV niet nodig zou zijn om de huidige 
inentingsronde af te maken. De farmaceut hoopte vanaf het najaar vaccins te kunnen leveren. 
Duitsland en veel andere Europese landen, zoals Nederland, willen dan iedereen die dat wil 
al ingeënt hebben tegen het coronavirus. Het vaccin van CureVac zou dan gebruikt kunnen 
worden voor een volgende ronde, als dat nodig is. Bron: AD, 17 juni 2021.     
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Een prik aan de keukentafel: de 100-jarige Francesca Mateucci kreeg 'm. © Angelo van Schaik 

 
Terwijl Francesca (100) aan haar keukentafel zit, krijgt ze een corona-
vaccin  
 
Met ruim 41 miljoen gezette prikken loopt de Italiaanse vaccinatie-campagne gestaag door. Er 
is een groep mensen die lastig te bereiken is: ouderen en zwakkeren in afgelegen dorpen. Het 
Italiaanse leger gaat bij ze op bezoek. 
 
Francesca Mateucci kijkt wat verschrikt als er ineens vier militairen in haar krappe keukentje 
staan. ‘Kan ik gebruikmaken van uw keukentafel’, vraagt de militair verpleegkundige en vouwt 
een steriel lichtblauw papieren laken uit op het gebloemde zeil. Hij haalt het vaccin uit zijn 
koeltas en bereidt de prik voor. Bron: AD, 17 juni 2021.  
 

Mensen met ernstige angststoornis lopen coronavaccinatie vaak mis 

Mensen met een ernstige angststoornis lopen hun coronavaccinatie vaak mis, meldt de 
stichting Angst Dwang en Fobie (ADF). Ze durven niet naar een GGD-priklocatie, 
hebben prikangst, zijn vanwege smetvrees bang om besmet te raken met corona, durven hun 
huis niet uit vanwege paniekaanvallen of zijn bang voor bijwerkingen. Volgens de 
patiëntenorganisatie gaat het om honderdduizenden mensen. 

De stichting roept demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op om mee te 
denken over het probleem. ‘Onze telefonische hulplijnen staan roodgloeiend met verontruste 
telefoontjes van mensen met angst- en dwangklachten. Ze willen wel beschermd worden tegen 
het coronavirus, maar zijn bang om naar de GGD-priklocatie te gaan’, zegt een woordvoerster 
van de stichting. 

Volgens de organisatie kampen ruim 1 miljoen Nederlanders met een angststoornis die hun 
dagelijks leven in ernstige mate negatief beïnvloedt. ‘Van deze groep durft naar schatting een 
op de drie niet naar een priklocatie’, aldus de zegsvrouw. Zij wijst erop dat mensen met 
angstklachten niet altijd even zelfverzekerd zijn en niet snel van zich laten horen. ‘De mensen 
die naar ons bellen vormen dus nog maar het topje van de ijsberg.’ 
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Volgens de organisatie zou een oplossing kunnen zijn dat deze groep mensen met 'prikbusjes 
'thuis worden bezocht en gevaccineerd. Dat gebeurt nu ook bij mensen in achterstandswijken, 
waar de vaccinatiegraad laag is. Bron: AD, 17 juni 2021.  

 

Japan heft noodtoestand op 

Iets meer dan een maand voor de start van de Olympische 
Spelen heeft Japan de noodtoestand in Tokio en de meeste andere regio's in het 
land opgeheven. Premier Yoshihide Suga maakte, na overleg met experts en zijn regering, 
bekend dat met ingang van zondag de noodtoestand niet meer van kracht is. De Spelen 
beginnen op 23 juli. 

Eind vorige maand besloot de regering om de noodtoestand met drie weken te verlengen. De 
noodtoestand werd in maart opgeheven, maar werd enkele weken later weer van kracht in 
enkele regio's, waaronder Tokio. 

Het aantal dagelijkse nieuwe coronagevallen in Japan neemt de afgelopen weken gestaag 
af. Het Aziatische land is ook begonnen met het vaccineren. Inmiddels heeft zo'n 15 
procent van de bevolking minimaal één prik gehad. Onder Japanners leeft volgens persbureau 
Kyodo News wel de zorg dat het aantal besmettingen weer sneller gaat toenemen als de 
beperkende maatregelen worden versoepeld of opgeheven. In bars en cafés mag binnenkort 
weer alcohol worden geschonken. 

De Japanse overheid neemt op korte termijn een beslissing over de aanwezigheid van 
toeschouwers bij de olympische sportwedstrijden. Buitenlanders zijn sowieso niet welkom op 
de Spelen, maar mogelijk kunnen in de stadions wel maximaal 10.000 bezoekers uit 
Japan naar de wedstrijden komen kijken. Bron: AD, 17 juni 2021. 
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Mensen geboren in 1999 en 2000 kunnen afspraak maken voor 

coronavaccinatie 

Mensen die geboren zijn in 1999 en 2000 kunnen met ingang van vandaag een afspraak 
maken voor een coronavaccinatie, maakte Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend. 
Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. 

Wie zich wil laten inenten kan daarvoor een afspraak maken via de site coronavaccinatie-
afspraak. Telefonisch een afspraak maken is ook mogelijk. Ze kunnen vervolgens terecht bij 
rond de 140 vaccinatielocaties van de GGD. 

Mensen uit 1999 ontvangen vanaf zaterdag de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie per post. 
In totaal zijn er ruim 223.000 mensen geboren in 1999. 

Mensen die geboren zijn in 1999 kunnen donderdag vanaf 10 uur een afspraak maken voor 
een coronavaccinatie, laat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten. Ze 
kunnen de afspraak bij de GGD maken. 

Wie zich wil laten inenten kan terecht bij 140 vaccinatielocaties van de GGD. Bron: AD, 17 
juni 2021. 

Mondkapjes niet meer verplicht in Noordrijn-Westfalen  

Mondkapjes zijn vanaf maandag niet meer verplicht in de buitenlucht in de Duitse 
deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het aantal coronabesmettingen in de aan Nederland grenzende 
deelstaat is dusdanig gedaald, dat een deel van de coronamaatregelen wordt afgeschaald. 

In wachtrijen moeten echter nog wel mondkapjes worden gedragen, omdat mensen dan dicht 
op elkaar staan, net als in openbare ruimtes in gebouwen. Duitsland is sowieso bezig met het 
versoepelen van maatregelen. De noodwet voor de extra maatregelen wordt niet verlengd en 
vervalt 30 juni. Veel restricties worden dan geschrapt. 

Thuiswerken is bijvoorbeeld vanaf juli niet meer verplicht in Duitsland. De autoriteiten kijken 
nog wel of er speciale regels moeten komen, bijvoorbeeld voor het dragen van mondkapjes op 
kantoor. 

Andere landen zijn ook bezig met versoepelingen. Frankrijk schrapt 
de mondmaskerverplichting in de buitenlucht vanaf donderdag (17 juni) en 
de avondklok wordt op 20 juni afgeschaft. Sinds 30 oktober was er een avondklok in het land, 
die op het hoogtepunt van de coronabesmettingen al om 18.00 uur inging. Momenteel is die 
vanaf 23.00 uur van kracht.   

In België wordt verplicht thuiswerken afgeschaft 

In België wordt het verplichte thuiswerken vanaf 1 juli afgeschaft. Veel bedrijven en 
werknemers hebben echter al aangegeven niet direct weer volledig op kantoor te gaan werken. 
Het dragen van mondkapjes en het afstand houden van elkaar blijven waarschijnlijk nog tot 
1 september van kracht in België. Bron: AD, 17 juni 2021.   

Belgen weer langer naar café en restaurant 

Belgen mogen binnenkort weer langer naar café en restaurant. Nu de corona-epidemie aan 
kracht blijft inboeten, mogen ze bovendien met dubbel zoveel mensen aan tafel (van 4 naar 
8), hebben de verantwoordelijke ministers besloten.  
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Nu moet de horeca nog om 23.30 uur sluiten, maar dat wordt volgens Belgische media 01.00 
uur. De versoepeling gaat volgende week zondag in, precies op tijd voor de achtste finales van 
het Europees kampioenschap voetbal. Daarvoor hebben de Rode Duivels, het Belgische elftal, 
zich al geplaatst. 

Kroegbazen en restauranthouders mogen tafels ook weer wat dichter bij elkaar zetten dan 1,5 
meter, mits ze die scheiden door een plexiglaswand. Bron: AD, 18 juni 2021. 

Prijs voor diesel en benzine historisch hoog 

De prijs voor diesel en benzine ligt historisch hoog. Voor een liter E10 (Euro95) geldt volgens 
consumentenorganisatie UnitedConsumers donderdag een adviesprijs van 1,913 euro per 
liter, waarmee het één dag oude record alweer is verbroken. Voor een liter diesel moet 1,559 
euro worden betaald, waarmee het vorige record uit oktober 2012 uit de boeken ging. 

UnitedConsumers houdt de brandstofprijzen sinds begin deze eeuw dagelijks bij op basis van 
de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen. Pomphouders kunnen wel afwijken 
van de adviesprijzen. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de 
snelweg. 

Dat de brandstofprijzen oplopen is geen verrassing. De wereldwijde vraag naar olie toont 
herstel en deze vraag is waarschijnlijk volgend jaar weer terug op het niveau van voor de crisis. 
Daarbij wordt er minder olie uit de grond gepompt dan voorheen, vooral omdat olieconcerns 
sneden in hun exploratie-uitgaven.  

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, 17 juni 2021. 

Ryanair gaat Britse overheid aanklagen 

Ryanair gaat de Britse overheid aanklagen om diens 'stoplicht'-systeem met reisadviezen. De 
Ierse prijsvechter ergert zich eraan dat het Verenigd Koninkrijk maar weinig 
bestemmingen heeft staan op zijn lijst van landen zonder 
quarantainevereisten. Portugal stond even op de lijst, maar werd daar later door een toename 
van de besmettingscijfers weer vanaf gehaald. 

Volgens de luchtvaartmaatschappij, die optrekt met de Manchester Airports Group, ontbreekt 
het aan transparantie. Ze zullen donderdag bij het Britse Hooggerechtshof een zaak 
indienen om meer duidelijkheid te krijgen over hoe de beslissingen over de reisadviezen 
precies worden genomen. Landen kunnen in een rode, oranje of groene categorie vallen, 
afhankelijk van het risico op coronabesmettingen. 

De luchtvaartbranche dacht in Groot-Brittannië juist snel weer veel passagiers en 
vakantiegangers te kunnen gaan vervoeren. Dat komt omdat de Britten erg snel waren met 
hun vaccinatiecampagne. De partijen uit de sector beschouwen de ondoorzichtige 
manier waarop de autoriteiten te werk gaan daarom als een tegenslag. Dit ondermijnt volgens 
hen het vertrouwen van de consument om zomervakanties te boeken en zou het voor 
luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en andere reisorganisaties onmogelijk maken om 
goede herstelplannen op te stellen.  

De Britse overheid heeft nog niet op de aankondiging van de juridische stappen gereageerd. 
Bron: AD, 17 juni 2021.  
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Werkloosheid in Nederland verder afgenomen 

De werkloosheid in Nederland is in mei verder afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) staat nog maar 3,3 procent van de beroepsbevolking als werkloos te boek. 
Dat was een maand eerder nog 3,4 procent. 

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook speelt mee 
dat meer mensen niet zoeken naar werk omdat ze daar weinig resultaat van verwachten. Deze 
groep mensen wordt in de statistieken niet tot de werklozen gerekend. Dat kleurt de cijfers, 
want het aantal mensen dat daadwerkelijk werkt, neemt de laatste tijd ook af. 

In mei waren 309.000 mensen werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde 
het aantal werklozen met 10.000 per maand. Het aantal werkenden nam tegelijkertijd af met 
zo'n 4000 per maand. 

Alles bij elkaar hadden 4,1 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar vorige maand om 
uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen 
die niet recent naar werk hebben gezocht of hiervoor niet beschikbaar waren. Hun aantal is 
in de laatste drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand gestegen. Bron: AD, 17 juni 
2021. 

1,8 miljoen vaccinaties niet geregistreerd: ‘Maak je geen zorgen over 
coronapaspoort’ 

De problemen met de vaccinregistratie in Nederland blijven aanhouden. Liefst 1 miljoen 
prikken die door de GGD zijn gezet, zijn door ICT-problemen bij die dienst nog niet verwerkt 
in de centrale database van het RIVM. Ook bij huisartsen en zorginstellingen zijn de 
achterstanden nog groot. Toch hoeven mensen zich geen zorgen te maken om hun 
coronapaspoort, bezweren betrokken partijen.  

Volgens een woordvoerder van de GGD is er door het grote aantal prikken dat wordt gezet in 
combinatie met een ICT-storing een ‘file van gegevens’ ontstaan. Daardoor kunnen 
vaccinatiegegevens van mensen die daar toestemming voor hebben gegeven, niet naar het 
RIVM worden gestuurd. Zo'n 1 miljoen inentingen zijn daarom nog niet terug te vinden in 
MijnRIVM, het persoonlijke webportaal waarop iedereen zijn eigen vaccinaties kan terugzien. 
‘We betreuren de vertraging en werken keihard aan een oplossing’, zegt de GGD-woordvoerder. 
Bron: AD, 17 juni 2021. 

Sint Maarten krijgt alsnog coronasteun van Nederland 

Sint-Maarten krijgt, na maanden van politieke strijd, alsnog de omgerekend 19 miljoen euro 
aan coronasteun toegekend. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Raymond Knops 
(Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer. 

Het eiland, dat een onafhankelijk land is binnen het Koninkrijk, zou al twee keer eerder het 
geld ontvangen. Eerst ging dat niet door vanwege een racisme-aanklacht tegen Nederland bij 
de Verenigde Naties. Nadat dit was uitgepraat ging opnieuw de steun niet door, ditmaal 
vanwege wanbestuur op het vliegveld van Sint-Maarten. Inmiddels heeft de regering daar 
voldoende actie ondernomen om het bestuur op de luchthaven te herstellen en is er voldoende 
vertrouwen om het geld uit te keren, vindt het kabinet. Bron: AD, 17 juni 2021.  
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Helft van vriendengroep besmet na feesten op Mallorca: ‘Misschien naïef, 
maar ik had dit niet verwacht’ 

In Amsterdam zijn tientallen middelbare scholieren besmet geraakt met het coronavirus 
tijdens hun eindexamenreizen naar Mallorca. Het gaat vooral om scholen waar de jaarlijkse 
feestreizen gebruikelijk zijn. 

Dinsdag maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat ruim 
tweehonderd jongeren tussen de 15 en 19 jaar positief testten op corona na hun examenreizen 
in Spanje of Portugal. Net als in Utrecht, loopt ook in Amsterdam het aantal besmettingen 
onder deze groep op, bevestigt de GGD. Bron: BN De Stem, 17 juni 2021. 

Straf voor te druk feestcafé ging te ver, maar burgemeester Van Midden 
houdt vol: ‘Was een middelvinger naar de zorg’ 

De straf voor feestcafé Bij Moeders, die werd opgelegd omdat het op de laatste avond voor de 
lockdown veel te druk werd in de kroeg, wordt gehalveerd. Opvallend is dat de 
bezwaarcommissie vindt dat burgemeester Han van Midden de straf helemaal van tafel zou 
moeten vegen, maar dat Van Midden dat advies naast zich neerlegt. 

Op 14 oktober 2020, de laatste avond voor de lockdown, werd het in de feestkroeg aan de 
Markt in Roosendaal veel drukker dan het destijds toegestane maximum van dertig bezoekers. 
Bovendien werd er geen anderhalve meter afstand gehouden. Volgens eigenaar Jean-Pierre 
Kolthoff, zelf die avond niet aanwezig, werd zijn personeel ‘overvallen’ door ‘een tsunami van 
jeugd’. Bron: BN De Stem, 17 juni 2021. 

Update RIVM 

Afgelopen etmaal zijn er 1086 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat 
zijn er 494 minder dan vorige week donderdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven 
dagen is hiermee ook weer verder gedaald.  

In de afgelopen zeven dagen kwamen er 7742 nieuwe positieve testuitslagen binnen bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aanzienlijk minder vergeleken met de 
voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 1106 nieuwe gevallen per dag, het laagste 
aantal sinds 13 september. 

Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met drie. Dat wil 
niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden vier overlijdens 
geregistreerd. 

In Amsterdam kregen afgelopen etmaal 59 mensen een positieve testuitslag. Rotterdam telde 
46 nieuwe gevallen en Den Haag 43. In Utrecht en Enschede kwamen respectievelijk 32 en 
27 nieuwe coronabesmettingen aan het licht.  

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen mensen in Nederland positief 
getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Bron: AD, 
17 juni 2021.    

Optimisme ondanks kleine stijging besmettingen: veel gemeenten in regio opnieuw op nul. 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur licht 
gestegen ten opzichte van gisteren, al is die stijging zeer klein. De situatie in deze regio blijft 
er goed uitzien met veel gemeenten waar opnieuw nul nieuwe positieve tests werden gemeld. 
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In heel het land werden er het afgelopen etmaal 1086 nieuwe coronabesmettingen 
geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 50 meer dan gisteren. In Oost-Nederland staat de teller 
vandaag op 83 nieuwe besmettingen. De meeste daarvan kwamen aan het licht in de 
veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar 38 nieuwe positieve tests zijn gemeld. Dat 
is er één minder dan woensdag. 

In de veiligheidsregio IJsselland worden er 26 nieuwe besmettingen geconstateerd, vier minder 
dan gisteren. In Flevoland is sprake van een kleine stijging. Daar komen vandaag 19 nieuwe 
besmettingen aan het licht, zeven meer dan een dag eerder. 

Net als de afgelopen dagen kleurt een groot deel van onze regio grijs op de coronakaart, de 
beste kleur die je als gemeente kunt hebben. In elf gemeenten kwamen er in de afgelopen 24 
uur zelfs helemaal geen nieuwe besmettingen bij. In Hardenberg, Dalfsen, Heerde, Raalte, 
Meppel, Hattem, Elburg, Ermelo, Noordoostpolder, Epe en Olst-Wijhe staat de teller op nul.  

Een echt duidelijke negatieve uitschieter in Oost-Nederland is er vandaag niet. Gisteren ging 
dit om Putten met 37,3 positieve tests per 100.000 inwoners, maar vandaag is dit hier gedaald 
tot 12,4. De meeste positieve tests per 100.000 inwoners worden vandaag gemeld in Nijkerk: 
18,5. Daarna volgen Staphorst (17,5) en Brummen (14,5).  Bron: De Stentor, 17 juni 2021. 

Het aantal sterfgevallen is vorige week gedaald, na een onverwachte stijging in de week 
daarvoor. Daarmee ligt het sterftecijfer bijna weer op een normaal niveau. Dat meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  

In een groot deel van 2020 en 2021 lag het aantal sterfgevallen veel hoger dan 
gebruikelijk vanwege het coronavirus. De sterftegolf van de afgelopen winter en voorjaar leek 
voorbij, tot twee weken geleden plots iets meer mensen overleden dan normaal. Een 
woordvoerder van het CBS verwachtte niet dat Covid-19 de oorzaak was. De besmettingen 
lopen namelijk terug en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Ze sloot niet uit dat het om 
een toevalligheid ging. 

Vorige week is het aantal sterfgevallen weer gedaald in alle leeftijdsgroepen. Er overleden 
ongeveer 2800 mensen. Dat zijn er 50 meer dan de onderzoekers hadden verwacht op basis 
van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische ontwikkelingen. Alleen het aantal 
sterfgevallen onder 65- tot 80-jarigen lag hoger dan gebruikelijk. Bron: AD, 18 juni 2021. 

Uitspraak rechter in kort geding: mondkapjesplicht wordt niet per direct 
opgeheven 

De mondkapjesplicht wordt niet per direct opgeheven. De rechter in Den Haag heeft dat in 
kort geding bepaald. De spoedprocedure voor het afschaffen van de maatregel in openbare 
binnenruimtes was aangespannen door de stichting Bewust Nederland.  

De advocaat van Bewust Nederland had bij de voorzieningenrechter betoogd dat met de 
draagplicht van het masker ‘grondrechten van burgers worden geschonden’. Hij vergeleek de 
mondkapjesplicht met ‘een klamboe van kippengaas tegen muggen’, een maatregel die niet 
werkt. Volgens de stichting zouden mensen door deze 'schijnveiligheid' belangrijker 
maatregelen als de verplichte 1,5 meter afstand negeren, wat veel gevaarlijker zou zijn. 

Volgens de rechter heeft de Staat echter een grote mate van beleidsvrijheid bij de keus voor 
coronamaatregelen. De Staat mag zich daarbij laten adviseren door deskundigen, waaronder 
het Outbreak Management Team. Bron: AD, 17 juni 2021.   
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In België is derde overlijden vastgesteld na vaccinatie met vaccin 
AstraZeneca 

In België is voor de derde keer een overlijden vastgesteld nadat de persoon in kwestie ingeënt 
werd met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat blijkt uit de wekelijkse stand van zaken over 
het aantal bijwerkingen dat door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Geneesproducten (FAGG) wordt bijgehouden. In totaal zijn er in België nu vier overlijdens 
gelinkt aan een inenting met een coronavaccin, waarvan drie aan AstraZeneca. Bron: AD, 17 
juni 2021.  

Denemarken gaat tieners vaccineren 

 
Denemarken gaat tieners vanaf 12 jaar inenten. De jongeren moeten waarschijnlijk nog wel 
enkele maanden wachten tot ze aan de beurt zijn. De gezondheidsautoriteit van het land zegt 
dat de andere leeftijdsgroepen voorrang krijgen. 
 
De Deense autoriteiten willen door tieners te vaccineren de vaccinatiegraad in het land 
omhoog krijgen in aanloop naar de winter. De jongeren krijgen in eerste instantie 
waarschijnlijk alleen het Pfizer/BioNTech-vaccin aangeboden, omdat de andere vaccins nog 
niet zijn goedgekeurd voor hun leeftijdsgroep. 

Directeur Søren Brostrøm van de gezondheidsautoriteit zei dat het vaccineren van 
volwassenen halverwege september afgerond moet zijn. In het meest optimistische scenario is 
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dan vijfenzeventig procent van de Denen beschermd tegen het virus, zei hij. Daar kan nog 
eens vier procent bijkomen als ook de adolescenten zijn ingeënt. 

Op andere plaatsen in Europa komen tieners nu al aan de beurt. Jongeren vanaf 12 jaar 
kunnen in Frankrijk sinds dinsdag ingeënt worden. Bron: AD, 17 juni 2021.   
 

 

Hugo Kruijssen maakte Sugo het afgelopen jaar ‘bezorgproof’. © Jan de Groen  
 

 
Ze zijn klein, luchtig, vierkant èn een groot succes: hoe pizzaketen Sugo 
toch groeide tijdens de coronacrisis 
 
Ze zijn klein, luchtig èn succesvol. De pizzaatjes van het Rotterdamse Sugo wonnen tijdens 
de coronacrisis rap aan populariteit. Wat is het geheim?  
 
Schéél zocht Hugo Kruijssen (39), mede-eigenaar van de Rotterdamse pizzaketen, zich tijdens 
de eerste lockdown naar mozzarella. Hij wilde dan ook niet zomaar een bolletje buffelkaas: de 
Rotterdammer hoopte op een mozzarella die, na een halfuur in een bezorgtas te hebben 
gezeten, eens níet naar karton zou smaken. Bron: AD, 17 juni 2021.  
 

Eurovisie Songfestival: mogelijk 48 bezoekers besmet tijdens shows in 
Rotterdam Ahoy 
 
Tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy zijn in totaal 48 bezoekers mogelijk 
besmet geraakt met het coronavirus. Dat komt neer op een gemiddelde van 1,6 per duizend 
festivalgangers, oftewel vijf per show, meldt Fieldlab Evenementen. Het liedjesfestijn was één 
van de grootschalige evenementen waar beperkt publiek werd toegelaten, met een strenge 
controle bij de entree. In totaal woonden bijna 30.000 personen het ESF in de Maasstad bij. 
 
Daarnaast is van 13 andere personen, verdeeld over de negen shows, vastgesteld dat zij 
besmettelijk waren tijdens het evenement, zo wordt verder geconcludeerd. ‘Het betreft hier 
alleen de cijfers van de bezoekers van het Eurovisie Songfestival. Cijfers over crew, 
vrijwilligers, pers en delegatieleden worden naar verwachting later deze maand door de 
organisatie zelf bekendgemaakt.’ 
 
Het Eurovisie Songfestival vond plaats tussen 17 en 22 mei in Rotterdam Ahoy. Gedurende 
negen shows (zes repetities, twee halve finales en de finale) mochten maximaal 3.500 
bezoekers per show onder strikte voorwaarden aanwezig zijn. Alle bezoekers moesten bij 
binnenkomst een geldig negatief testbewijs kunnen laten zien dat niet ouder was dan 24 uur. 
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Bezoekers ontvingen voor vertrek van huis een vragenlijstje via een speciale app. ‘Wie 
symptomen behorend bij corona had, is gevraagd thuis te blijven’, aldus een woordvoerder. 
 
De 48 mogelijke besmettingen zijn er minder dan verwacht, stelt de zegsman. ‘Het gemiddelde 
aantal besmette mensen ten tijde van het songfestival lag op 4,9 per 1000 mensen. Wij zitten 
op 1,6 per duizend.’ 
 
Ook onder de artiesten was er sprake van positieve testen. Zo moest de IJslandse inzending 
in het hotel blijven, nadat een bandlid besmet bleek te zijn. Ook de Nederlandse ex-winnaar 
Duncan Laurence mocht tijdens de finale niet optreden in Ahoy, omdat hij positief was getest 
op corona. Bron: AD, 17 juni 2021.   
 

Alle vier goedgekeurde coronavaccins lijken goed te beschermen tegen 
virusvarianten 
 
Alle vier de coronavaccins die tot nu toe zijn goedgekeurd, lijken goed te beschermen tegen de 
virusvarianten die het meest voorkomen in Europa. ‘Wel is het belangrijk om waakzaam te 
blijven’, zei bestuurder Noël Wathion van de Europese toezichthouder voor vaccins, het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 
 
De belangrijkste variant die nu in Europa rondgaat, is de Delta-variant. Die werd eerder de 
Indiase variant genoemd, omdat hij in India is ontdekt. In Groot-Brittannië is de mutatie bij 
tienduizenden mensen vastgesteld. Ook in landen als Duitsland, België, Spanje, Italië en 
Frankrijk is de variant opgedoken. In Nederland zijn 27 gevallen bekend, maar omdat dit met 
steekproeven wordt onderzocht, kan het werkelijke aantal hoger liggen. In India gaat 
inmiddels ook een mutatie van de mutatie rond, die nog krachtiger is. Deze variant wordt 
Delta-plus genoemd. 
 
Andere veelvoorkomende mutaties zijn de Alpha-variant (voorheen de Britse variant), de Beta-
variant (voorheen de Zuid-Afrikaanse variant) en de Gamma-variant (voorheen de Braziliaanse 
variant). Bron: AD, 17 juni 2021. 

EMA heeft nog geen oordeel over Duitse vaccin CVnCoV 

De Europese toezichthouder voor vaccins EMA heeft nog geen oordeel klaar over het 
coronavaccin van het Duitse CureVac. De ontwikkelaars meldden gisteren dat het vaccin maar 
voor 47 procent effectief is. Dat is aanzienlijk lager dan de al beschikbare vaccins. Het vaccin 
CVnCoV heeft vooral moeite met de nieuwe varianten van het coronavirus. Bron: AD, 17 juni  
2021. 
 

Verbod op Tomorrowland: burgemeesters van Boom en Rumst geven geen 
toestemming 

De burgemeesters van Boom en Rumst geven geen toestemming voor het festival Tomorrowland. 
Dat wordt bevestigd aan VTM NIEUWS door de organisatie achter het festival, die spreekt van 
‘een mokerslag, zeer hard en onverwacht’. 

De uitgestelde editie van Tomorrowland werd gepland in de weekends van 27 tot en met 29 
augustus 2021 en 3 tot en met 5 september 2021. Maar de burgemeesters van Boom en 
Rumst geven geen toestemming, zo meldt de organisatie nu. ‘Het is ongelooflijk. Na al die jaren 
fijn samenwerken, voelt dit heel wrang’, reageert Tomorrowland-woordvoerder Debby 
Wilmsen.    

‘De aangehaalde redenen zouden zijn het ontbreken van de publicatie van het Ministerieel 
Besluit met betrekking tot maximum capaciteit (75.000 personen). Voorlopig kunnen er 
volgens de burgemeesters juridisch slechts events tot 400 personen worden toegestaan’, 
reageerde de organisatie bij VTM Nieuws. ‘Ook de politie geeft in zijn advies aan dat als zij de 
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bijkomende ID-verificatie van het Covid Safety Ticket zullen moeten uitvoeren, de politie niet 
meer voldoende capaciteit zal hebben om zich toe te leggen op essentiële raken.’ 

‘Als Tomorrowland willen we in de allereerste plaats een veilig festival organiseren en we 
hebben meermaals aangegeven dat we altijd op de epidemiologische situatie zullen blijven 
evalueren en anticiperen. De burgemeester van Boom en zijn raadsman hebben ons 
aangegeven dat we naar de Raad van State kunnen gaan tegen deze beslissing.’   

De gemeentebesturen van Boom en Rumst zullen hun beslissing om 18.00 uur toelichten 
tijdens een persconferentie. Bron: De Morgen, 17 juni 2021.   

Belgische autoriteiten willen Tomorrowland toch laten doorgaan 

De Belgische en Vlaamse regering gaan proberen dancefestival Tomorrowland toch door te 
laten gaan. Ze leggen zich niet neer bij de weigering van de plaatselijke burgemeesters om het 
festival, dat steevast ook veel Nederlanders trekt, een vergunning te geven. 

Tomorrowland werd, als zoveel festivals, vorig jaar geschrapt wegens de coronacrisis. Maar 
het dancefeest leek dit jaar wel te kunnen doorgaan, nu het coronavirus al maanden op de 
terugtocht is en het evenement voor alle zekerheid was uitgesteld tot eind augustus. Maar de 
burgemeesters van Boom en Rumst zien het toch niet zitten, gaven ze gisteren te kennen. De 
organisatoren spraken van ‘een mokerslag’. 

De Vlaamse minister Bart Somers is er echter ‘van overtuigd’ dat Tomorrowland wel moet 
kunnen plaatsvinden. Hij gaat met de burgemeesters praten. Verantwoordelijk Belgisch 
minister Annelies Verlinden verzekert de burgemeesters dat de coronaregels er wel degelijk al 
zijn en het ook toelaten. Ze denkt verder de zorg van het gemeentebestuur, dat de controle 
van coronacertificaten de politie te veel zou belasten, weg te kunnen nemen. Voor die taak 
mogen straks ook beveiligers worden ingezet. Bron: AD, 18 juni 2021. 

Nederland is nog rood op de kaart 

Het coronavirus is in heel Europa zo op zijn retour dat het ECDC tal van gebieden sinds 
donderdag niet langer rood kleurt. Het instituut, voluit het Europees Centrum voor 
Ziektebestrijding en -preventie, merkt onder meer België nu als oranje aan. Dat betekent dat 
het gevaar er het virus op te lopen 'gemiddeld' is. Behalve Nederland zijn ook Parijs en 
omstreken en delen van Spanje, Zweden en de Baltische landen nog rood.  

Nederland is een van de laatste gebieden in Europa met een hoog risico op een 
coronabesmetting volgens de Europese tegenhanger van het RIVM. Op de nieuwste 
'coronakaart' van het ECDC is het roodgekleurde Nederland omringd door haast louter oranje. 

Nederland hoeft niet meteen te vrezen dat de andere EU-landen veel strenger zullen blijven 
voor reizigers uit of naar Nederland. De ECDC-kaart, die wekelijks wordt bijgewerkt op grond 
van de laatste coronacijfers, was bedoeld als wegwijzer voor de EU-lidstaten. Maar die stellen 
zelf reisadviezen vast en volgen het ECDC dikwijls niet. Bovendien lijkt Nederland heel 
binnenkort ook oranje te kleuren. Bron: AD, 17 juni 2021. 

Zorgverleners in Oostenrijk krijgen eenmalig vijfhonderd euro 

Zorgverleners in Oostenrijk kunnen een eenmalig financieel extraatje tegemoetzien vanwege 
hun inzet tijdens de coronapandemie. Het gaat om vijfhonderd euro. Dat bedrag gaat naar 
personeel van ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar niet alle medewerkers kunnen er 
aanspraak op maken.  
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Het plan kost Oostenrijk naar verwachting zo'n honderd miljoen euro en is vandaag 
goedgekeurd door de Nationale Raad, het lagerhuis van het parlement. Fractievoorzitter 
August Wöginger van regeringspartij ÖVP noemde de bonus een blijk van waardering voor 
degenen die aan de frontlinie werkten tijdens de coronacrisis. Bron: AD, 17 juni 2021.  

Disneyland Parijs heeft de deuren weer geopend 

Disneyland Parijs, een van de grootste pretparken van Europa, heeft de deuren weer 
geopend na een lange coronasluiting. Beide parken op het terrein, het Disneyland Park en het 
Disney Studios Park, zijn weer toegankelijk voor publiek. Er gelden wel nog steeds strikte 
veiligheidsmaatregelen. 

In principe zijn alle attracties weer geopend, dus ook beroemde achtbanen als Big Thunder 
Mountain, Space Mountain en Indiana Jones and the Temple of Doom. De grote parades die 
normaal 's middags en 's avonds plaatsvinden, zijn op dit moment nog niet mogelijk. Bron: 
AD, 17 juni 2021. 

In Rusland strengere coronamaatregelen 

Russen krijgen op steeds meer plaatsen in hun land te maken met strenge 
vaccinatieregels voor het bedrijfsleven. Meerdere regio's maakten vandaag bekend het 
voorbeeld te volgen van miljoenenstad Moskou, dat een aantal bedrijven opdracht gaf ervoor 
te zorgen dat zeker zestig procent van het personeel is ingeënt tegen het coronavirus. 

Een hoge functionaris in het oostelijke Sachalin kondigde een vergelijkbare regel aan. 
Bedrijven in bepaalde sectoren krijgen daar tot september om te zorgen dat 60 procent van 
de medewerkers is gevaccineerd. De regels hebben betrekking op onder meer 
schoonheidssalons, sportcentra, vervoersbedrijven en zorgorganisaties. Ook in het Siberische 
gebied Kemerovo gaan dergelijke regels gelden. 

De regio Jakoetië voerde vorige maand al zo'n vaccinatieplicht voor bedrijven in. 
Ondernemingen riskeren een boete als ze niet meewerken. Het Kremlin heeft steun 
uitgesproken voor de regionale maatregelen, maar zegt dat er geen plannen zijn om landelijk 
met vergelijkbare regelgeving te komen. Critici vrezen dat bedrijven hun medewerkers onder 
druk gaan zetten om zich te laten inenten omdat ze vrezen anders beboet te worden. 

Zo kregen medewerkers van koffieketen Skoeratov in Moskou deze week te horen dat zich 
moeten laten vaccineren als ze hun baan willen houden, schrijft nieuwssite Moscow Times. 
‘We kregen een bericht van ons management dat we daar een afspraak voor moeten maken’, 
zei een 23-jarig personeelslid. ‘Het grootste deel van mijn collega's gaat dat ook doen.’ 

Sommige bedrijven pakken het anders aan. De topvrouw van nieuwszender RT maakte 
onlangs bekend dat gevaccineerde medewerkers een bonus krijgen van 57.500 roebel, 
omgerekend zo'n 666 euro. Bron: AD, 17 juni 2021.  
 

Versoepelingen gaan door: vaker naar kantoor, mondkapjes alleen nog op 
drukke plekken 
 
Met de versoepelingen volgende week wordt ook het thuiswerkadvies minder strikt: als de 
anderhalve meter mogelijk is kan de helft van het personeel weer naar kantoor. Mondkapjes 
blijven verplicht op plekken waar afstand houden zeker niet lukt.  
 
Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Het OMT vergaderde vandaag over de 
coronamaatregelen vanaf volgende week, morgen geven Rutte en De Jonge weer een 
persconferentie.  
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Daarin kondigen ze formeel de stappen 4 en 5 van het openingsplan aan, die gaan volgende 
week zaterdag in. Thuis mogen dan weer acht gasten op bezoek komen. Restaurants mogen 
dan tot honderd personen ontvangen, mits ze de 1,5 meterregel kunnen handhaven. Ook 
sportwedstrijden zijn vanaf 26 juni weer toegestaan. De horeca mag tot middernacht 
openblijven. Theaters, musea en bioscopen kunnen ook meer bezoekers binnenlaten. 
 
De anderhalvemeterregel zal nog wel langer blijven gelden, zeker tot half augustus, meldt een 
bron. De mondkapjes zullen verplicht blijven op plaatsen waar afstand houden niet lukt, zoals 
in het openbaar vervoer. Details worden morgen duidelijk, als het kabinet nog over de concrete 
maatregelen vergadert. 
 
De afstandsregel kan wel vervallen bij evenementen waar je vooraf een toegangstest of 
vaccinatiebewijs kan laten zien.  
 
‘Alle maatregelen wegen we opnieuw’, zei De Jonge gisteren. ‘Maar het gaat goed met de 
besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers, dus van een deel van de maatregelen zullen we 
afscheid kunnen nemen, maar van een deel ook nog niet.’ Morgen wordt ook meer duidelijk 
over het Digitaal Corona Certificaat (DCC), waarmee reizen in de zomervakantie mogelijk 
wordt. ‘Dat DCC wordt vanaf 1 juli uitgegeven voor reizen, dat is het goede nieuws. Maar hoe 
wij en andere landen er precies mee omgaat, dat is aan landen zelf. Ik zal dit vrijdag ook 
bespreken met het kabinet in de ministerraad.’ Bron: AD, 17 juni 2021. 
 

Aantal faillissementen ligt sinds corona veel lager dan in andere landen 
in Europa 
 
Het aantal faillissementen ligt sinds corona in Nederland veel lager dan in andere landen in 
Europa. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan deze ontwikkeling niet los 
gezien worden van het palet aan steunmaatregelen door de Nederlandse overheid. Die 
maatregelen verschillen namelijk per land.  
 
Volgens het statistiekbureau is in Nederland sprake van een historisch laag niveau van 
faillissementen. Sinds de coronacrisis losbarstte nam het aantal faillissementen kwartaal op 
kwartaal af. In de Europese Unie liggen de zaken anders. Daar daalde in het tweede kwartaal 
van vorig jaar het aantal faillissementen nog. Daarna is sprake van een toename. 
 
Bij slechts drie EU-landen die data aan het Europese statistiekbureau Eurostat leverden was 
het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van dit jaar ook hoger dan in dezelfde periode 
een jaar eerder. In Roemenië was de toename met 150 procent het sterkst. Ook in Spanje is 
het aantal faillissementen meer dan verdubbeld. 
 
In België, Frankrijk en Duitsland lag het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 
2021 lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. In die landen werd naast steunmaatregelen 
zoals in Nederland ook ingezet op een specifieke maatregel ter voorkoming van faillissementen. 
De daling van het aantal faillissementen in ons land was relatief sterker. Bron: AD, 18 juni 
2021. 
 

Aantal coronavirus-gerelateerde sterfgevallen is de 4 miljoen gepasseerd 
 
Het aantal coronavirus-gerelateerde sterfgevallen is vrijdag de 4 miljoen gepasseerd, blijkt uit 
een telling van persbureau Reuters. 
 
Hoewel het aantal nieuwe gevallen en sterfgevallen in landen als de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië is afgenomen, is er in verschillende landen een tekort aan vaccins op het moment 
dat de Delta-variant de dominante variant in de wereld wordt. 
 
Het duurde meer dan een jaar voor het dodental door het longvirus de 2 miljoen bereikte, 
terwijl de daaropvolgende 2 miljoen in slechts 166 dagen werden geregistreerd. 
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De top vijf van landen met de meeste sterfgevallen in absolute aantallen - de Verenigde Staten, 
Brazilië, India, Rusland en Mexico - vertegenwoordigt ongeveer de helft van alle 
sterfgevallen in de wereld, terwijl Peru, Hongarije, Bosnië, Tsjechië en Gibraltar de hoogste 
sterftecijfers hebben wanneer wordt gecorrigeerd voor het bevolkingsaantal. 
 
Vrijdag wordt waarschijnlijk de 2,5 miljardste coronavaccinatie op de wereld geprikt, blijkt uit 
gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. 
 
Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen mensen in Nederland positief 
getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.  
 

 
 
© Reuters — Een demonstrant plaatst kruisen voor het Braziliaanse Congres in de hoofdstad 
Brasília als herdenking aan hen die overleden door het coronavirus. In het land overleden 
496.004 mensen aan Covid-19. Donderdag werden 2311 doden over de afgelopen 24 uur 
geregistreerd. Het gemiddelde dodenaantal per dag ligt sinds woensdag weer boven de 2000, 
voor het eerst in 41 dagen.  
 

De obers zijn op: zelfs met betere arbeidsvoorwaarden is er niet genoeg 
personeel te vinden 
 
Personeelskrapte zorgt voor grote problemen in de horeca. Sommige ondernemers vragen 
familieleden of vrienden om bij te springen, anderen houden het restaurant enkele dagen in 
de week noodgedwongen dicht. 
 
De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland schat dat bijna een kwart van de 450.000 
horecamedewerkers in coronatijd is uitgestroomd. Een groot deel keerde niet terug. 
 
Alleen al voor de komende maanden zoekt uitzender Randstad vijfduizend mensen voor de 
horeca. Het gaat niet alleen om personeel in restaurants, hotels of strandtenten. Ook voor de 
catering op vakantieparken als Roompot en Center Parcs, in de restaurants van Van Gogh en 
het Rijksmuseum, in diverse bedrijfsrestaurants, op Schiphol en voor de Ziggo Dome zijn 
medewerkers hard nodig. 
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Volgens KHN zijn veel mensen uitgestroomd naar sectoren waar het afgelopen jaar volop vraag 
was, zoals in de zorg. Bestuurder Edwin Vlek van FNV Horeca denkt dat er een wereld te 
winnen is op het gebied van betere arbeidsvoorwaarden in de horeca. ‘Met alleen passie en 
liefde kun je je rekeningen niet betalen.’ 
 
Nu de horeca weer open is, is er een schreeuwend tekort aan mensen. Met een nieuwe 
campagne hoopt Koninklijke Horeca het personeelstekort terug te dringen. Volgens FNV 
Horeca kunnen hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden een oplossing zijn. Maar zelfs dat 
blijkt niet altijd te werken. Bron: AD, 19 juni 2021. 

 

Als vrienden meehelpen: Jan van Esch springt bij omdat het moeilijk is om aan personeel te 
komen. Horecabreed een probleem. © Jan van Eijndhoven  
 
 

Vrienden springen bij in de bediening, want horecapersoneel is niet aan 
te slepen: ‘Een hele kleine vijver om in te vissen’ 
 
Prachtig dat de kroegen en restaurants weer open zijn, maar horecapersoneel is op veel 
plekken niet aan te slepen. Ondernemers zagen werknemers vertrekken naar beter betaalde 
banen of omdat ze de onzekerheid beu waren. Rond september wordt het qua krapte al 
helemaal bal, verwachten ze.  ‘We gooien de reis naar Ibiza weer in de strijd.’   
 
Kennissen die maar al te graag bijspringen, een oud-medewerker die er zijn vrije weekend 
voor opoffert. Hoewel restaurant De Visserij aan de Piushaven vanwege personeelsgebrek nog 
even dicht moet blijven, kan een klein deel – het kleine café – alsnog open. 
 
‘Het is zo lastig om aan personeel te komen, dat merken alle horeca-ondernemers in de stad’,  
zegt Joris Van Corven. Dankzij vrienden zijn zij op vrijdagmiddag en de rest van het weekend 
toch open. ‘Iets aangepast, met een kleinere kaart. Het is zonde om dit mooie weer voorbij te 
laten gaan. 
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Ondertussen is het naarstig zoeken naar mensen om de hele horeca-onderneming op volle 
kracht te krijgen. Door de coronacrisis zochten veel werknemers hum heil ergens anders, 
immers: de horeca was dicht. Jong personeel vertrok om in de supermarkt te werken of bij de 
Bol.coms en distributiecentra van deze wereld.  Sommige koks kozen voor meer zekerheid bij 
(zorg)instellingen.  Bron: AD, 13 juni 2021. 

 

De terrassen zitten vol, maar de horeca heeft moeite om personeel te vinden om de klanten 
te bedienen. © archief/David van Haren  

Meer dan helft horeca heeft personeelstekort: bond biedt hulp met 
wervingscampagne 

Het aantal openstaande vacatures in de horeca is vanwege de coronacrisis torenhoog. 
Restaurants en cafés staan te springen om personeel. Sinds het begin van de pandemie nam 
het aantal horecawerknemers af met liefst een kwart.  

Horecabond KHN meldt dat meer dan de helft (58 procent) van de Nederlandse horeca-
ondernemers minder personeel in dienst heeft dan vóór de coronacrisis. Horecapersoneel - 
vooral (tijdelijke) oproepkrachten - koos voor de zekerheid van een andere baan toen de horeca 
de deuren vanwege corona moest sluiten. Het ging bijvoorbeeld als coronatester of ‘prikker’ 
aan de slag bij de GGD, of koos voor een baantje in een supermarkt. Ook werd 
horecapersoneel vanwege corona noodgedwongen ontslagen. 

Omgerekend naar de gehele bedrijfstak nam het aantal horecamedewerkers met bijna 25 
procent af. Voor de horecacrisis werkten er 450.000 mensen in cafés, restaurants en hotels, 
nu zijn dat er nog maar 340.000. Ook voor het uitbreken van de coronapandemie was er al 
een tekort aan horecapersoneel. 

In 2019 waren er binnen die sector 466.000 banen beschikbaar. In de regio Flevoland lag het 
aantal beschikbare banen toen op 7965, in Gelderland op 47.470 en in Overijssel op 28.485. 
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KHN verwacht dat er in 2025 559.000 banen beschikbaar zijn (Flevoland: 9385; Gelderland: 
47.525; Overijssel: 35.695). 

KHN begon de wervingscampagne ‘Werken in de horeca, elke dag ’n feestje’ om het 
personeelstekort te bestrijden. Dat is een soort ‘digitale gereedschapskist’, met daarin allerlei 
tips en handvatten voor horecaondernemers. Daarmee kunnen zij in hun eigen omgeving op 
zoek gaan naar nieuwe medewerkers. Bron: AD, 17 juni 2021.  

  

AstraZeneca hoeft van rechter minder vaccins te leveren dan EU eist 

AstraZeneca hoeft van de rechter voorlopig veel minder vaccins te leveren dan de EU eist. De 
EU heeft de rechtszaak tegen AstraZeneca over de vertraagde levering van coronavaccins 
verloren, stelt het farmaciebedrijf vandaag in een statement. 

AstraZeneca meldt daarin onder meer dat de EU had geëist dat 120 miljoen doses werden 
geleverd voor eind juni, maar dat de rechter het hield bij een levering van 80.2 miljoen vaccins 
voor 27 september 2021. 

Volgens het contract met de Europese Commissie zou het bedrijf zijn best doen om Europa 
300 miljoen doses te leveren voor eind juni. Productieproblemen zorgden er echter voor dat 
dat doel werd verlaagd naar 100 miljoen. Bron: AD, 18 juni 2021. 

Regels versoepelt voor reizigers die naar Griekenland willen komen 

Griekenland heeft de regels voor mensen die het land in willen versoepeld. Het land accepteert 
vanaf nu ook sneltesten voor inreizende, niet-gevaccineerde reizigers. Tot nu toe was hiervoor 
een PCR-test nodig. De testverplichting geldt bovendien alleen voor mensen boven de 12 jaar 
oud; dat was 6 jaar. Bron: AD, 18 juni 2021.  
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Volgende ronde versoepelingen van coronamaatregelen 

Opnieuw presenteert het kabinet niet op een dinsdag, maar op een vrijdag de volgende ronde 
versoepelingen van de coronamaatregelen. Hoewel de knoop formeel pas vrijdag in de 
ministerraad wordt doorgehakt, zijn de meeste versoepelingen zoals gebruikelijk al eerder 
uitgelekt. 

Vanaf 26 juni mag de horeca tot middernacht open en mogen restaurants weer tot honderd 
gasten ontvangen. Thuis mogen mensen acht mensen ontvangen, in plaats van vier zoals nu. 
Voor alles geldt wel dat er nog anderhalve meter afstand moet kunnen worden bewaard. 

Deze week bleek dat het kabinet ook kijkt naar het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht. 
Op plekken waar afstand houden niet mogelijk is, zoals in het ov, zal de mondkapjesplicht 
waarschijnlijk in stand worden gehouden. Waar de plicht dan wel mogelijk wordt 
teruggeschroefd, moet nog worden besloten. 

Zelfs discotheken en nachtclubs kunnen weer de deuren openen, maar bezoekers moeten 
hier wel over een negatieve coronatest beschikken. 

Net als bij de vorige versoepelingen besloot het kabinet te versnellen, omdat de 
besmettingscijfers en de ziekenhuisbezetting snel verbeteren. De versoepelingen stonden 
eigenlijk gepland voor 30 juni. Bron: AD, 18 juni 2021.    

India verwacht derde coronagolf 

Gezondheidsexperts waarschuwen dat India zich schrap moet zetten voor een derde 
coronagolf. Die nieuwe golf aan infecties zal het land naar alle waarschijnlijkheid rond oktober 
treffen. De deskundigen zijn van mening dat India de zaak beter onder de duim zal houden 
als de laatste uitbraak, maar wijzen erop dat het virus nog zeker een 
jaar een gezondheidsrisico voor de Indiase bevolking zal vormen. 
 
Persbureau Reuters vroeg veertig artsen, virologen, epidemiologen en hoogleraren uit heel de 
wereld naar hun visie. Vijfentachtig procent van de ondervraagden ziet een nieuwe uitbraak 
rond oktober. Twaalf van hen zien een nieuwe coronagolf in september opdoemen, terwijl drie 
experts zelfs aan augustus denken. Drie anderen denken dat het tussennovember en februari 
zal zijn. Bron: AD, 18 juni 2021.  
 

Oostenrijk geeft miljoen doses coronavaccin aan Balkanlanden 
 
Oostenrijk geeft een miljoen doses coronavaccin aan de landen in de Balkan, laat de 
Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz weten. Kurz deed zijn belofte tijdens een top met 
regeringsleiders uit voormalig Joegoslavië en Albanië. Deze landen zijn geen lid van de 
Europese Unie, maar krijgen via de unie wel al vaccins geleverd. Bron: AD, 18 juni 2021. 

In Noorwegen daalt het aantal dagelijkse coronabesmettingen 

Noorwegen ziet het aantal dagelijkse coronabesmettingen hard kelderen en begint volgende 
week met de derde grote fase van de versoepelingen, kondigt premier Erna Solberg vandaag 
aan. Vanaf 20 juni mogen de Noren het dubbele aantal gasten thuis ontvangen als momenteel. 
Dus 20 in plaats van 10. Ook hoeven bars en restaurants in het Scandinavische land niet 
meer om middernacht hun deuren te sluiten. Bron: AD, 18 juni 2021.   

In Spanje is mondkapjesplicht opgeheven 

De Spaanse premier Pedro Sánchez maakt bekend dat het dragen van mondkapjes op 
straat vanaf 26 juni niet meer hoeft. Het afschaffen van de mondkapjesplicht is mooi voor 
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mensen die op vakantie naar Spanje willen. Eerder schafte het vakantieland ook de verplichte 
negatieve uitslag van een PCR-test al af. Wel is nog een negatieve antigentest of 
een vaccinatiebewijs nodig. Ook is de horeca in Spanje weer open en mogen mensen, zij het 
beperkt, weer naar evenementen zoals voetbalwedstrijden. Bron: AD, 18 juni 2021.   
 

Een op de vijf coronapatiënten heeft ernstige longschade  door 
vaatlekkages in de longen 
 
Een op de vijf opgenomen coronapatiënten loopt ernstige longschade op door vaatlekkages in 
de longen. Toediening van leukemiegeneesmiddel imatinib kan de tijd dat ernstig zieke Covid-
patienten op de ic liggen met zeven dagen verkorten, blijkt uit een studie die gepubliceerd is 
in het wetenschapstijdschrift The Lancet Respiratory Medicine. 
 
Van imatinib was al bekend dat het vaatlekkage in de longen remt. Patiënten die het middel 
kregen, lagen gemiddeld acht dagen op de ic. Zij die een placebo kregen vijftien. Bij mildere 
klachten is imatinib minder effectief. Dertien Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het 
Amsterdam UMC, het LUMC en het Erasmus MC, deden mee aan het onderzoek. Bron: AD, 
18 juni 2021.   
 

In Duitsland heeft helft bevolking eerste coronavaccinatie gehad 
 
Bij onze oosterburen heeft ruim de helft van de bevolking minstens een 
eerste coronaprik gehad, meldt de Duitse minister voor Volksgezondheid Jens Spahn. 29,6 
procent van de Duitsers heeft beide vaccinaties gehad. Het aantal nieuwe dagelijkse 
besmetting blijft dalen naarmate er meer mensen zijn ingeënt tegen het coronavirus. 
 
Vandaag worden in Duitsland 1076 positieve tests gemeld, terwijl dit vorige week vrijdag op 
2440 lag. Het R-getal, dat de reproductiefactor aanduidt, staat nu op 0,72. Dat betekent dat 
100 besmette mensen 72 aansteken. Er treden dus steeds minder infecties op. Wel maken de 
Duitse gezondheidsautoriteiten zich zorgen om de Delta-variant. 
 
Die mutatie van het longvirus zorgt in het Verenigd Koninkrijk voor een toename in het aantal 
besmettingen. De variant steekt in Duitsland echter niet zo vaak de kop op als bij de Britten. 
In de eerste week van juni werd 6,2 procent van de besmette Duitsers de Delta-variant 
aangetroffen. Een week eerder was dat 3,7 procent. 
 
Lothar Wieler, hoofd van het Robert Koch-instituut, denkt dat de Delta-variant uiterlijk in de 
herfst dominant zal worden. Hij roept mensen op zich te laten vaccineren en op binnenlocaties 
mondkapjes te blijven dragen. ‘We hebben echt goede resultaten behaald, maar het 
coronavirus is nog steeds actief en laten we dit virus alsjeblieft geen kans geven.’ Bron: AD, 
18 juni 2021.  
 

Europa kleurt geel, wij blijven oranje: ‘Veel landen stellen verzwaarde 
eisen aan Nederlanders’ 
 
Vakantiebelust Nederland kan de pret niet op. Steeds meer landen springen op ‘geel’, qua 
corona kun je erheen zonder dat je bovenmatig veel risico op besmetting loopt. Maar hoe 
kijken ze daar naar de Hollanders? ‘Wij zijn voor bijna ieder land nog oranje.’  

 
Neem Hongarije, dat is qua corona een geel land bezien door de Nederlandse bril. Maar vergeet 
het maar om een weekje te spelevaren op het Balatonmeer of te flaneren langs de Donau in 
Boedapest. Hongaren willen de Nederlandse toerist nog niet hebben, qua corona zijn we nog 
te link. We zijn oranje, tegen het rood aan. Het land zit overigens niet hermetisch op slot, voor 
zakenmensen en studenten gelden andere regels. Bron: AD, 18 juni 2021. 
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Ministers: Koning had coronaregels niet moeten negeren tijdens bezoek 
aan ‘Oranjestraat’ 
 
Koning Willem-Alexander had zich aan de coronaregels moeten houden toen hij gisteren voor 
de tweede EK-wedstrijd van het Nederlands elftal een bezoek bracht aan de Haagse Marktweg, 
ook wel de mooiste ‘Oranjestraat’ van Nederland. Daar schudde hij handen met 
buurtbewoners en hield hij geen anderhalve meter afstand. 
 
Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) geldt er geen uitzondering op de 
regels voor leden van het koningshuis. Ook Tamara van Ark (Medische Zorg) vindt dat de 
regels er ‘voor ons allemaal’ zijn. ‘De regels zijn er niet voor niets, en spreek elkaar erop aan 
als het naleven niet gebeurt’, zegt Van Ark. Ze vindt dat de koning een voorbeeldfunctie heeft, 
maar snapt zijn ‘enthousiasme’ tijdens het bezoek wel.  
 
De Haagse burgemeester Jan van Zanen, die samen met de koning de Marktweg bezocht, geeft 
in een reactie aan dat er wel geprobeerd is om de regels na te leven. ‘Iedereen heeft gepoogd 
zoveel mogelijk de gepaste afstand te behouden. Dat is, mede door toestroom aan mensen, 
niet steeds gelukt. We blijven hierop alert.’ 
 
Voor Willem-Alexander is het kennelijk lastig om koning in coronatijd te zijn, met alle sociale 
beperkingen die daarbij horen. Nog voor de rel rond de herfstvakantie in Griekenland kwamen 
hij en koningin Máxima vorige zomer in opspraak toen ze te dicht bij een Griekse ober stonden 
die op de foto wilde met het koningspaar. Via een tweet betuigden Willem-Alexander en 
Máxima destijds spijt. Ze schreven dat ze ‘in de spontaniteit van het moment’ niet goed op 
hadden gelet. ‘Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven 
van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen.’  

 

 
© Brunopress  

Zeker na het tumult rond de herfstvakantie die het koninklijk gezin wilde doorbrengen bij de 
Griekse vakantievilla - wat formeel niet tegen de coronaregels was, maar wel tegen het advies 
van de Nederlandse regering - letten de Oranjes in het openbaar nauw op het naleven van de 
coronavoorschriften, tot het bezoek aan Den Haag van gisteravond. 

Tegelijkertijd ziet het koningspaar vaak drommen journalisten voor zich. ‘Afstand houden is 
voor anderen’, mompelde Willem-Alexander cynisch achter zijn mondkapje, toen hij eind 
vorige maand samen met Máxima een cultureel centrum in Oegstgeest hielp op te knappen in 
het kader van NLDoet. Op dat moment verdrongen de aanwezige fotografen zich voor hem. 
Bron: AD, 18 juni 2021.   
 
  
 



157 

 

Rutte: Koning baalt van ‘corona-ophef’ na bezoek aan Oranjestraat 
 
Volgens premier Mark Rutte baalt koning Willem-Alexander van de ophef rond zijn bezoek 
aan de Haagse Marktweg, ook wel de mooiste ‘Oranjestraat’ van Nederland. Daar schudde hij 
gisteravond, voorafgaand aan het EK-duel van Nederland met Oostenrijk, handen met 
buurtbewoners en hield hij geen anderhalve meter afstand. 
 
Vlak voor zijn gesprek met informateur Hamer vertelde de premier, ministerieel 
verantwoordelijk voor doen en laten van de vorst, dat Willem-Alexander via de 
Rijksvoorlichtingsdienst aan hem heeft laten weten ‘dat hij er zelf ook erg van baalt’. ‘Het was 
onverwacht drukker dan verwacht,’ keek Rutte terug. ‘We hebben er in de voorbereiding alles 
aan gedaan om het netjes te doen. Op een gegeven moment was het niet te houden. Er was 
zo veel enthousiasme. Mensen dachten: hé wat leuk, de koning.’   
 
Ruttes collega's in het kabinet toonden zich vanochtend nog behoorlijk kritisch over het 
bezoek van de vorst aan de flink versierde Marktweg. Volgens demissionair minister Ferd 
Grapperhaus (Justitie) geldt er geen uitzondering op de regels voor leden van het koningshuis. 
Ook Tamara van Ark (Medische Zorg) vindt dat de regels er ‘voor ons allemaal’ zijn. ‘De regels 
zijn er niet voor niets, en spreek elkaar erop aan als het naleven niet gebeurt’, zegt Van Ark. 
Ze vindt dat de koning een voorbeeldfunctie heeft, maar snapt zijn ‘enthousiasme’ tijdens het 
bezoek wel.  
 
De Haagse burgemeester Jan van Zanen, die samen met de koning de Marktweg bezocht, geeft 
in een reactie aan dat er wel geprobeerd is om de regels na te leven. ‘Iedereen heeft gepoogd 
zoveel mogelijk de gepaste afstand te behouden. Dat is, mede door toestroom aan mensen, 
niet steeds gelukt. We blijven hierop alert.’ 
 
Voor Willem-Alexander is het kennelijk lastig om koning in coronatijd te zijn, met alle sociale 
beperkingen die daarbij horen. Nog voor de rel rond de herfstvakantie in Griekenland kwamen 
hij en koningin Máxima vorige zomer in opspraak toen ze te dicht bij een Griekse ober stonden 
die op de foto wilde met het koningspaar. Via een tweet betuigden Willem-Alexander en 
Máxima destijds spijt. Ze schreven dat ze ‘in de spontaniteit van het moment’ niet goed op 
hadden gelet. ‘Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven 
van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen.’ Bron: AD, 18 juni 2021.   
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Geen verre reizen buiten Europa 
 
Reisorganisatie TUI Nederland biedt voorlopig geen verre vakanties buiten de Europese Unie 
aan, uitgezonderd reizen naar Aruba, Bonaire en Curaçao. TUI hoopt vakanties naar Turkije, 
dat ook buiten de EU ligt, deze zomer nog wel aan te kunnen bieden. Dat is afhankelijk van 
het reisadvies dat nu nog op oranje staat. 
 
TUI benadrukt geen vakantiereizen uit te voeren naar gebieden met een oranje reisadvies. 
Veel landen buiten Europa zoals Jamaica, de Dominicaanse Republiek of Mexico staan nog 
op oranje en gaan voor eind augustus waarschijnlijk niet naar geel. Daarom zijn alle 
vakanties naar deze landen tot die tijd geannuleerd. 
Vakanties naar Turkije zullen zeker niet voor 16 juli plaatsvinden. Er kan geboekt worden, 
maar TUI voert de reis alleen uit als het reisadvies geel of groen wordt. ‘We annuleren steeds 
drie tot vier weken vooruit om mensen tijdig te informeren en een alternatief aan te kunnen 
bieden naar bijvoorbeeld Griekenland of Spanje.' Bron: AD, 18 juni 2021.  

Voor derde vaccinatie een ander vaccin 

Een groeiend aantal landen kijkt naar de mogelijkheid om voor tweede vaccinaties of 
zogenoemde 'boostershots' - een aanvullende derde prik - een ander vaccin te gebruiken dan 
hetgeen iemand bij de eerste inenting heeft ontvangen. Leveringsproblemen en vraagtekens 
over de veiligheid van sommige vaccins nopen de gezondheidsdiensten tot zo'n oplossing. 
 
De VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Italië, Rusland, Zuid-Korea, Spanje, Bahrein en de 
Verenigde Arabische Emiraten, onderzoeken de opties. In veel gevallen gaat het om mensen 
die een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin hebben ontvangen, maar als tweede 
mogelijk een dosis Pfizer/BioNTech krijgen. Diverse onderzoek hebben al uitgewezen dat een 
tweede vaccinatie met een ander middel een hogere bescherming kan bieden. Bron: AD, 18 
juni 2021. 
 

In Moskou heerst nieuwe agressieve en besmettelijke coronavariant 

 
De burgemeester van de Russische hoofdstad Moskou zegt dat de stad te maken heeft met 
een nieuwe coronavariant die agressiever en besmettelijker. De coronasituatie in Moskou zou 
snel verslechteren, zegt Sergei Sobyanin. De afgelopen weken is het aantal dagelijkse 
besmettingen in Moskou gestaag opgelopen. 
 
Om het virus in te dammen zijn grote samenkomsten weer verboden en gaan cafés en 
restaurants 's avonds dicht. Rusland meldt vandaag 17.262 nieuwe coronabesmettingen, 
waarvan er 9056 in de hoofdstad werden vastgesteld. Er overleden 453 mensen in de 
afgelopen 24 uur. In totaal raakten 5.281.309 Russen besmet en overleden er 128.445. Bron: 
AD, 18 juni 2021. 

Mogelijkheid tot vaccineren in VK voor iedereen boven 18 jaar 

De Britse gezondheidsdienst NHS stelt de mogelijkheid tot vaccineren vanaf vandaag open 
voor iedereen boven de 18 die nog geen coronaprik heeft gehad. De regering dringt daarop aan 
en stelt zich ten doel iedere volwassene die dat wil de komende maanden minstens een eerste 
vaccinatie te geven. 
 
NHS-directeur Simon Stevens noemt het 'een keerpunt' in de grootste 
vaccinatiecampagne binnen het Verenigd Koninkrijk ooit. Om te beginnen krijgen zo'n 1,5 
miljoen 18- tot 20-jarigen vandaag een sms'je met het verzoek een prikafspraak te maken. 
De NHS zet zich schrap, omdat bij de vorige groep - twintigers - de opkomst enorm was. Er 
werden ruim een miljoen afspraken in één dag gemaakt. 
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De Britse inentingscampagne loopt iets minder dan 200 dagen en intussen zijn 8 op 10 
inwoners minstens één keer gevaccineerd. Ruim de helft daarvan heeft ook een tweede prik 
gehad. ‘Wie je ook bent, waar je ook woont, als je boven de 18 bent en je hebt nog geen 
coronaprik gehad, vandaag is de dag om het te regelen.'  Bron: AD, 18 juni 2021.  
 

Eindelijk op familiebezoek naar Marokko! Maar wat als grenzen weer 
dicht gaan? ‘We hebben een escape-plan’ 
 
Marokkaanse Nederlanders kunnen eindelijk weer met het vliegtuig naar hun vaderland. Het 
openstellen van de grenzen leidde tot een stormloop op tickets en drukte op de vliegvelden. 
Vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrokken gisteren zo'n driehonderd vakantiegangers 
naar Al Hoceima. Er zijn ook zorgen: ‘Wat als plotseling de grenzen weer op slot gaan?’  

 
Op het plein bij de ingang van het vliegveld stoppen twee jonge vrouwen geconcentreerd hun 
reisdocumenten in doorzichtige A4-hoezen. Tickets: check, pcr-testuitslag: check, 
gezondheidsverklaring: check. ‘Ik ben alles aan het ordenen om zeker te zijn dat we niets zijn 
vergeten’, zegt Manar Ramkaddem (25). Ze vliegt woensdagmiddag met haar zus Assia (28) 
naar haar grootmoeder. Dit wordt geen standaard zomervakantie, vertellen de zussen. ‘We 
gaan voor een weekje, oma zien en terugkomen. Marokko is nu niet zoals het was. Met alle 
strenge regels, de mondkapjes en de hitte, is het eigenlijk niet te doen’, aldus Manar. Bron: 
AD, 18 juni 2021. 
 

Wie geboren is in 2001 of 2002 kan afspraak maken voor vaccinatie 
 
Wie geboren is in 2001 of 2002 kan vanaf vandaag een afspraak maken om te 
worden gevaccineerd tegen corona, twittert minister Hugo de Jonge. In totaal zijn er ruim 
432.000 mensen geboren in 2001 en 2002. Deze groep krijgt het vaccin van Pfizer/BioNTech 
of Moderna. Mensen uit 2001 kunnen vanaf 10.00 uur online terecht voor een prikafspraak, 
zij die een jaar later zijn geboren vanaf 13.00 uur.  
 
Komende dinsdag valt de papieren uitnodiging op de mat. Alleen mensen uit 2003 zijn nu nog 
niet uitgenodigd. Zij zijn waarschijnlijk zaterdag aan de beurt. Als het zover is, heeft elke 
volwassene in Nederland de kans gehad een prikafspraak te maken. Binnenkort krijgen 
kwetsbare kinderen van 12 jaar en ouder een uitnodiging. Bron: AD, 18 juni 2021. 
 

Overleden mensen bleven veel langer onopgemerkt dood in huis liggen  
 
Overleden mensen bleven vorig jaar door sociale isolatie veel langer onopgemerkt dood in huis 
liggen, blijkt uit cijfers van vier GGD-regio's verspreid over het land. In 2020 steeg het aantal 
doden dat langer dan twee weken in huis lag met veertig procent, meldt de NPO Radio 1-
podcast Het Onderzoeksbureau.  
 
Het gaat vaak om oudere mensen die bang voor corona de deur dicht hielden of om personen 
die stevig drinken, ziet forensisch arts Ronald Smit van de GGD-regio Utrecht. Volgens hem 
speelt corona een rol in de stijging van het aantal laat gevonden woningdoden. ‘Mensen die 
door corona in financiële problemen komen, trekken zich meer terug.' Bron: AD, 18 juni 2021.  
 

Kerken waren te weinig bezig met de kwetsbaren 
 
Kerken zijn te veel bezig geweest met het draaiend houden van de eigen gemeenschap en 
te weinig met de kwetsbaren tijdens corona. Kerkelijke organisaties voor sociaal werk zijn 
teleurgesteld in die houding. Dak- en thuislozen, mensen met schulden en zij die buiten beeld 
van reguliere instanties blijven, konden niet terecht bij de godshuizen, stellen de diaconale 
instellingen in dagblad Trouw.   

 
Veel van de voorzieningen voor deze groepen moesten tijdens de coronacrisis dicht, maar 
uitwijken naar kerkgebouwen die de hele week leegstonden, was er niet bij. De kerken hadden 



160 

 

het te druk met hun zondagviering: 'Hoeveel mensen mogen er binnen en kunnen we weer 
zingen?' De diaconale organisaties worden deels door kerkengeld gefinancierd, doch troffen 
weinig bereidheid aan om gebouwen open te stellen. Bron: AD, 18 juni 2021.  
 

Apeldoorn viert toch weer ‘verboden’ feest op Oranjerotonde 
 
Vele honderden Apeldoorners zijn vanavond opnieuw naar de Oranjerotonde gekomen in de 
wijk de Maten. Ze vieren de groepswinst van het Nederlands elftal op het EK voetbal. 
Burgemeester Ton Heerts had een dringende oproep gedaan om deze keer niet naar de 
populaire plek te komen, omdat de coronaregels zo'n feestje nog niet toestaan. Een aantal 
mensen is aangehouden. 
 
Afgelopen zondag kwamen er minstens duizend mensen naar het verkeersplein. Om een 
nieuwe massale ophoping van te voorkomen besloot Heerts de rotonde - ook uit 
veiligheidsoverwegingen - af te sluiten voor het autoverkeer. Dat is voor vele honderden fans 
van Oranje geen belemmering om gezamenlijk uit de bol te gaan rond de Zwevende Maagden. 
Door de afsluiting voor het autoverkeer rijden er deze keer geen toeterende auto's rond. Bron: 
De Stentor, 18 juni 2021. 
 

Kies je voor Janssen-vaccin? Dan is een prik dicht bij huis niet altijd 
mogelijk 
 
Bij alle GGD’s in Oost-Nederland kunnen gegadigden vanaf volgende week terecht voor het 
Janssen-vaccin, maar niet op elke prikplek. GGD IJsselland heeft één locatie aangewezen: 
Zwolle. GGD Noord- en Oost Gelderland prikt het vaccin in Zutphen en Apeldoorn en GGD 
Flevoland kiest ervoor om Janssen aan te bieden in de vaccinatielocaties op Urk en in Almere. 
 
‘We krijgen in verhouding met de andere vaccins minder afspraken voor Janssen’, zegt Marjon 
Antoons van GGD Flevoland. ‘Die willen we zo efficiënt mogelijk inzetten en daarom is er voor 
gekozen op twee locaties te vaccineren met Janssen. Zo kunnen we het vaccin met nul tot 
heel erg weinig spillage gebruiken.’ Bron: De Stentor, 18 juni 2021.  
 

Het mondkapje verdwijnt, maar deze mensen zullen dat ongemakkelijke 
lapje stof nooit vergeten 
 
Als het meezit wordt de mondkapjesplicht zaterdag 26 juni weer opgeheven. Genoeg mensen 
zullen het benauwende lapje stof zo snel mogelijk willen vergeten. Maar in Deventer en de 
Achterhoek hebben diverse mensen en bedrijven als ondernemer ingespeeld op mondkapjes. 
Moeten ze de zaken weer opnieuw omgooien nu de plicht verdwijnt? 
 
De bekende koninklijke beddenfabrikant Auping uit Deventer schakelde in 2020 razendsnel. 
In samenwerking met DSM en het Deventer medisch ontwerpbureau Panton produceerde het 
bedrijf vanaf november miljoenen CE-gecertificeerde medische mondkapjes die onder 
Nederlandse zorginstellingen zijn verdeeld. Bron: De Stentor, 18 juni 2021. 
 

LCPS gaat niet meer in weekend berichten plaatsen over 
ziekenhuisbezetting  
 
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaat alleen nog doordeweeks 
berichten over de ziekenhuisbezetting. Reden is het lage aantal coronapatiënten in de 
Nederlandse ziekenhuizen. 
 
De weekendcijfers worden maandagmiddag op de site van het coördinatiecentrum gedeeld, 
samen met de dagcijfers van maandag. 
De wijziging gaat direct in. Dat betekent dat aankomende maandag voor het eerst weer cijfers 
over de bezetting op de intensive cares en de verpleegafdelingen worden gepubliceerd. Als de 
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ziekenhuisbezetting weer toeneemt, wordt het delen van de cijfers in de weekenden weer 
hervat  Bron: AD, 18 juni 2021.  
 

 
 

Deloitte bekijkt Sywert-deal, eerste accountantsrapport soms flink 
gewijzigd na inbreng ministerie 
 
De mega-order die de overheid sloot met Sywert van Lienden wordt nog extern onderzocht 
door Deloitte. Uit een eerste accountantscheck bleek geen ‘integriteitsschending’. Wel 
schrapten en wijzigden die onderzoekers diverse kritische passages over Van Lienden na 
inbreng van het ministerie.  
 
Dat blijkt uit stukken over de Sywert-deal die minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) 
zojuist naar de Kamer stuurde. Van Lienden en het ministerie liggen zwaar onder vuur na de 
miljoenendeal. Van Lienden profileerde zich een jaar lang als nobele weldoener die ‘om niet’ 
de zorg wilde helpen, maar ondertussen toucheerde hij een miljoenenwinst. Ook vrijwilligers 
van Van Liendens Hulptroepen Alliantie wisten van niks, zij willen nu - net als de Tweede 
Kamer - dat Van Lienden de miljoenen terugstort. Hij weigert dat. 
 
Er volgt nog extra extern onderzoek naar de mega-order mondkapjes: ‘Deloitte streeft ernaar 
om dit 1 september op te leveren’, schrijft Van Ark. De accountants moeten onderzoeken of 
de order inhoudelijk, praktisch en juridisch deugde. Van Lienden leverde veertig miljoen 
mondkapjes voor honderd miljoen euro en hield er zelf negen miljoen aan over. Diverse 
partijen in de Tweede Kamer willen het naadje van de kous weten: waarom ging het ministerie 
met hem in zee na een negatief advies van het inkoopcentrum? Hoe kwam de CDA’er binnen? 
Deugde de contracten wel, was de prijs niet te hoog? 
 
Al die vragen moeten ‘zorgvuldig’ worden beantwoord, en dat kost meer tijd dan aanvankelijk 
gedacht. Wel is er een eerste interne accountantscheck van de deal geweest, gestart voor alle 
recente ophef. Deze ‘forensische controle’ was gestart na meldingen over mogelijke 
onregelmatigheden en leverde volgens Van Ark ‘geen indicaties op van mogelijke 
integriteitsschendingen’.  
 
Maar in de stukken die Van Ark zojuist daarover naar de Kamer stuurde, staan wel saillante 
passages over kritiek op de bv van Van Lienden, die zich binnen het landelijk inkoopcentrum 
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LCH weinig geliefd had gemaakt. Conceptteksten daarover werden soms verwijderd en 
gewijzigd na een eerste lezing door het ministerie. 
 
Zo schreven de accountants in een eerste versie: ‘Binnen het LCH bestond weerstand en 
wantrouwen ten opzichte van RGA (de club van Van Lienden, red.) RGA zou zich richting VWS 
en in de media presenteren als ‘de partij die de zorg zou gaan redden’, zou zich niet aan de 
‘FairPlay-regels’ houden en zou voor eigen gewin opereren. Binnen het LCH bestond de indruk 
dat RGA op zoek was naar informatie zoals leveranciersbestanden en kwaliteitsspecificaties, 
die ze mogelijk voor eigen gewin zouden willen inzetten.’ 
 
Het ministerie zou Van Lienden binnenboord willen houden, zo schreven de accountants: Uit 
e-mailcommunicatie blijkt dat in overleg tussen VWS en het LCH besloten is dat het beter zou 
zijn om RGA betrokken te houden. De letterlijke tekst in een e-mail van de voormalig 
functionaris LCH aan verschillende personen binnen het LCH en aan de functionaris VWS 
luidt: hij citeerde daarbij president Lyndon Johnson toen hij het had over een gevaarlijke 
concurrent: ‘It’s probably better to have him inside the tent pissing out than outside the tent 
pissing in.’ 
 
Deze passage verdween uit het accountantsonderzoek na opmerkingen van VWS-ambtenaren, 
zo beschrijft Van Ark nu. Ook een passage over ‘mogelijk politieke druk’ om de order bij Van 
Lienden te plaatsen, verdween na lezing door VWS-ambtenaren. ‘Dit doet niet ter zake voor 
de conclusie, toch?’ schrijft een ambtenaar dan. ‘Dit hele stuk mag er uit'. Dat gebeurt dan 
ook. 
 
Van Ark deelt al deze informatie nu omdat ze zoveel mogelijk ‘openheid van zaken’ wil geven 
over alle onderdelen, alle eerdere stukken en onderzoeken worden ook meegenomen in het 
grote Deloitte-onderzoek, schrijft de minister. ‘De onderste steen moet echt boven’, zei de 
minister na afloop van de ministerraad zojuist. Ze heeft persoonlijk aan de eerste accountants 
gevraagd of de wijzigingen na inbreng van haar ambtenaren ook tot andere conclusies hebben 
geleid: ‘Dat is niet het geval, dat is belangrijk. Maar die geschrapte passages zijn wel relevant 
voor het grotere onderzoek.’ Bron: AD, 18 juni 2021.   
 

Van Lienden wijkt niet af van plannen na oproep vrijwilligers om 
miljoenenwinst terug te storten 
 
Vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie, de non-profitorganisatie 
van Sywert van Lienden en zijn compagnons, willen dat zij hun miljoenenwinst terugstorten. 
Dat schrijven ze in een brief in de Volkskrant. Van Lienden blijft echter bij zijn oorspronkelijke 
plan. Hij wil de negen miljoen euro beleggen en het rendement gebruiken voor onder meer 
kankeronderzoek bij jonge mensen. 
 
In de brief roepen de auteurs van Lienden, Damme en Van Gestel op alle winst terug te storten 
naar de Nederlandse overheid: ‘Terugstorten is, na dit misbruik van zowel publiek als 
persoonlijk vertrouwen, de enige aanvaardbare route richting herstel.’ Naast de SHA wil ook 
de Tweede Kamer dat Van Lienden en zijn partners het geld terugbetalen. 
 
Van Lienden wil geen antwoord geven op de vraag of hij gehoor gaat geven aan de oproep, 
maar zegt ook dat hij ‘niets toe te voegen’ heeft aan wat hij al over die plannen heeft gedeeld, 
en dat hij het rendement van de miljoenen wil investeren in kankeronderzoek. 
 
Onder meer KWF Kankerbestrijding meldde eerder geen geld van Van Lienden aan te willen 
nemen. Volgens de voormalig CDA’er ‘leert de praktijk’ dat zulke uitspraken in de media altijd 
groter worden gemaakt dan ze werkelijk zijn. Hij heeft naar eigen zeggen nog geen contact 
gehad met KWF of andere stichtingen. ‘Ik kan er dus ook niet zoveel mee. Het is een 
langetermijnplan, dus we zullen zien.’ Hij zegt ook eerder al geïnvesteerd te hebben in 
kankeronderzoek en ‘verwacht dan ook geen problemen’ met komende investeringen. 
 
De auteurs van de brief zeggen dat zij ‘een jaar lang misleid, gemanipuleerd en voorgelogen 
zijn, net als de rest van Nederland’. Ook schrijven ze over de inzet van van vrijwilligers, 
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medewerkers, partners en gedoneerde middelen om 40 miljoen mondkapjes naar Nederland 
te halen. Daarbij handelden zij uit naam van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Intern werd 
gecommuniceerd dat dit belangeloos en zonder winstoogmerk gebeurde.  
 
De betrokkenen lazen vervolgens in de Volkskrant dat Sywert van Lienden en zijn 
zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel twee deals hadden gesloten met de 
overheid ter waarde van 100,8 miljoen euro via het commerciële bedrijf Relief Goods Alliance, 
waarbij wel winst was gemaakt.  
 
Van Lienden nodigt de briefschrijvers uit voor een gesprek. ‘Dit lijkt me iets om met elkaar te 
bespreken en niet in de media. Iedereen is welkom voor een gesprek.’ Volgens van Lienden 
zijn de briefschrijvers eerder ook al uitgenodigd geweest. 
 
Gisteren werd bekend dat Van Lienden zijn CDA-lidmaatschap had opgezegd. CDA-
bewindslieden minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Raymond Knops noemen dat nu 
beiden ‘verstandig'. ‘Het was vast geen makkelijk besluit, maar ik kan er alleen maar respect 
voor hebben’, aldus Bijleveld. 
 
Het zou de partij ook schade kunnen opleveren als Van Lienden nog lang lid was gebleven: 
‘Alle CDA-leden worden erop aangesproken’, zegt Knops. Hij noemt het ‘gezien de 
omstandigheden een goede oplossing’ dat de ondernemer weg is bij de partij. 
 
Er wordt momenteel een onderzoek opgezet door het ministerie van Volksgezondheid over de 
deal met Van Lienden en diens zakenpartners. Toch wil Knops nu al zeggen dat het ‘geen 
verkeerde redenering’ zou zijn als Van Lienden besluit zijn winst terug te betalen aan de 
overheid. Bron: AD, 18 juni 2021.    
 

Sywert van Lienden zegt CDA-lidmaatschap op na mondkapjesrel 

Mondkapimporteur Sywert van Lienden is niet langer lid van het CDA. Dat melden Van 
Lienden en het partijbestuur zojuist in een korte persverklaring.   

Van Lienden toucheerde zelf 9 miljoen euro na de mega-order van 40 miljoen mondkapjes, 
een ‘onuitlegbaar’ hoog bedrag, erkende hij onlangs. Van Lienden had zich eerst een jaar lang 
geprofileerd als nobele weldoener tijdens de coronacrisis, totdat media onthulden dat hij dus 
fors verdiend had aan de deal. Hij schrijft nu: ‘Gezien de moeilijke periode waarin het CDA 
zich momenteel bevindt, vind ik het verstandiger dat de partij al haar aandacht en energie 
besteedt aan de toekomst van de christendemocratie. Na de uitkomst van deze complexe 
onderzoeken die ingesteld worden door het ministerie kijken we verder en ga ik graag in 
gesprek met het CDA over de toekomst.’   

Het ministerie van Volksgezondheid laat de deal nu extern onderzoeken. De vraag is nog altijd 
waarom Van Lienden deze order kreeg na negatief advies van het LCH, en waar de prijzen op 
gebaseerd zijn. De mondkapondernemer schreef mee aan het verkiezingsprogramma van het 
CDA.   

Bij Buitenhof claimde Van Lienden dat hij de partij had ingelicht over de megawinst, het CDA 
is dat nu nagegaan. Het blijkt dat Van Lienden bij de sollicitatiecommissie voor een plek op 
de kieslijst wel had verteld over de miljoenen, maar de speciale integriteitscommissie van het 
CDA was niet ingelicht.  

Dit omdat gesprekken over een eventuele kandidatuur uiterst vertrouwelijk zijn, meldt het 
partijbestuur. ‘Daarom is deze informatie niet breder in het CDA gedeeld. Voor het tot 
besluitvorming is gekomen over de kandidatenlijst heeft Sywert van Lienden de partijvoorzitter 
destijds laten weten deze verkennende kandidatuur in te trekken.’  
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Diverse CDA-bronnen meldden vorige week aan deze website dat Van Lienden afgewezen werd 
voor een prominente plek op de kieslijst. Daarna zou hij dus zijn conclusies getrokken 
hebben.  

Het CDA-bestuur schrijft verder: ‘Het is het landelijk bestuur van het CDA helder dat Sywert 
van Lienden deze informatie vanuit goede intenties heeft willen delen. Het CDA bedankt 
Sywert van Lienden voor het vrijwilligerswerk dat hij in 2020 verricht heeft voor de vereniging.’ 
Bron: De Stentor, 17 juni 2021.   
 

Italië heft inreisbeperkingen voor reizigers met coronapas uit EU op 
 
Italië heft zaterdag de inreisbeperkingen op voor EU-reizigers die met een speciale 
coronapas kunnen laten zien dat ze volledig ingeënt zijn tegen Covid-19, negatief zijn getest 
op het virus of recentelijk zijn hersteld na een besmetting. Nu moet deze groep nog een 
negatieve coronatest overleggen. 
 
De door gezondheidsminister Roberto Speranza aangekondigde versoepeling geldt ook voor 
mensen die inreizen vanuit de Verenigde Staten, Canada of Japan. Zij moeten eveneens 
kunnen aantonen dat ze geen risico vormen. 
 
In tegenstelling tot deze landen krijgen Britse reizigers vanaf zaterdag juist te maken met 
strengere regels. Zij moeten bij aankomst in Italië vijf dagen in quarantaine en zich laten 
testen, meldt Speranza op Facebook. Aanleiding hiervoor zijn de vele besmettingen met de 
Delta-variant. Daarnaast zijn de inreisverboden voor India, Bangladesh en Sri Lanka verlengd. 
 
Italië werd vorig jaar zwaar getroffen door het coronavirus en was zelfs een tijd het epicentrum 
van de uitbraak in Europa. Nu er steeds minder mensen besmet raken, zijn veel 
coronamaatregelen geschrapt. De regering overweegt nu ook een einde te maken aan de 
mondkapjesplicht in de buitenlucht. Bron: AD, 18 juni 2021.    
 

Italië schaft buiten mondkapjesplicht af 
 
Italië schaft vanaf maandag de mondkapjesplicht voor buiten af, heeft minister Roberto 
Speranza van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt. Het Zuid-Europese land is een van 
de Europese landen die het hardst zijn getroffen door het coronavirus.  
 
‘Vanaf 28 juni maken we een einde aan de verplichting om buiten een masker te dragen’, 
aldus Speranza op zijn Facebookpagina. Het besluit geldt alleen voor gebieden die als 'witte 
zone', waar de verspreiding van het virus het laagst is, zijn geclassificeerd. Momenteel valt het 
hele land daaronder, op het noordwestelijk gelegen Valle d'Aosta na. Bron: AD, 21 juni 2021. 
 

82 miljoen vluchtelingen in 2020, record aantal mensen onderweg 
ondanks corona 
 
Het aantal vluchtelingen in de wereld is weer toegenomen. Voor het negende 
achtereenvolgende jaar. Andrea Vonkeman, hoofd van de Nederlandse tak van de UNHCR, 
schrikt van de cijfers. 
 
Ondanks de pandemie en alle reisbeperkingen die daaraan vastzitten, blijken vorig jaar meer 
mensen dan ooit op de vlucht geslagen voor oorlog, geweld, vervolging en 
mensenrechtenschendingen. Vergeleken met 2019, wat al een recordjaar was, werd het in 
2020 alleen maar erger. 82,4 miljoen mensen werden wereldwijd gedwongen te vluchten, zo 
blijkt uit vandaag vrijgegeven cijfers van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de 
Verenigde Naties.  

 
Het is in cijfers een toename van zo'n 4 procent. Maar elk cijfer vertegenwoordigt een persoon 
die uit zijn huis is verdreven en staat voor een verhaal van ontheemding, verlies en lijden, zegt 
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Filippo Grandi, VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. ‘Deze mensen verdienen onze 
aandacht en steun, niet alleen met humanitaire hulp, maar ook bij het vinden van oplossingen 
voor hun benarde situatie.’ 
 

 
 
Rohingya-vluchtelingen worden opgevangen in Indonesië. © EPA   
 
De impact van corona was in 2020 goed merkbaar. Er werden grenzen gesloten, er waren 
diverse reisbeperkingen, niet alleen voor vluchtelingen uiteraard maar voor iedereen. Er zijn 
landen die daar wat misbruik van hebben gemaakt, constateert Andrea Vonkeman, hoofd van 
de Nederlandse tak van de UNHCR. ‘Op het hoogtepunt van de pandemie hadden 164 landen 
hun grenzen gesloten, 99 daarvan maakten geen uitzonderingen voor mensen die asiel 
zochten.’   
 

 
 

Vluchtelingen uit Eritrea in het Mai Aini vluchtelingenkamp in Ethiopië. © AFP   

In Europa en zeker in Nederland is relatief snel weer toegang tot de asielprocedure en 
registratie geboden, aldus Vonkeman. De administratie moest vanwege corona even op orde 
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worden gebracht, maar dat is over het algemeen toch vrij snel gebeurd. Van levensbelang voor 
mensen die bescherming zoeken. Na een maand werd het door de IND opgestart en onder 
omstandigheden is dat goed gedaan, aldus de Nederlandse UNHCR-baas. ‘Maar uiteindelijk 
zijn de aantallen vluchtelingen globaal wel gestegen. Wat we terugzien in de cijfers zijn de 
mensen die intern ontheemd zijn, dus in hun eigen land. Dat aantal is met drie miljoen 
gestegen. Dan moet je denken aan landen als Afghanistan, Colombia, Congo, Ethiopië en 
Colombia.’ 

Vonkeman is geschrokken van het toch weer stijgende aantal vluchtelingen. ‘Terugkeer, 
naturalisatie en hervestiging zijn toch moeizamer geworden, ook in Nederland. Wereldwijd 
hebben we een flinke afname gezien van het aantal hervestigingsplaatsen. Normaal nemen de 
Verenigde Staten de meeste vluchtelingen op, zeg maar zo’n 50.000 mensen, maar onder 
president Trump is dat aantal gehalveerd. En mensen die acuut gevaar lopen, zelfs in het land 
van asiel, daarvoor werd in veel gevallen ook geen oplossing voor gevonden. Daarom blijven 
die cijfers stijgen en dat negen jaar op rij. We zitten met het aantal vluchtelingen op een 
verdubbeling ten opzichte van 2011.’ 

In de loop van 2020 keerden zo’n 3,2 miljoen binnenlands ontheemden en slechts 251.000 
vluchtelingen terug naar hun huizen. Dat lijken indrukwekkende cijfers maar het betekent 
wel een daling van respectievelijk 40 en 21 procent in vergelijking met 2019. Nog eens 33.800 
vluchtelingen werden genaturaliseerd door hun land van asiel. Ook de hervestiging 
van vluchtelingen kende een drastische daling - vorig jaar werden slechts 34.400 
vluchtelingen gehervestigd. 

Wat te doen? Het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen groeit niet, weet Vonkeman. De 
afgelopen week was er in Nederland het nodige te doen over problematische asielzoekers die 
uitgeprocedeerd raken en niet weg willen. Een beter migratiebeleid op Europees niveau zou 
helpen, denkt ze. ‘Op dit moment krijg je spanningen in de samenleving door mensen die 
oneigenlijk gebruik maken van asiel. De poorten van Europa zitten potdicht voor iedereen. Je 
kunt als je hoogopgeleid bent wel een werkvergunning krijgen om te werken. In bepaalde 
sectoren hebben we wel laaggeschoolde arbeid nodig. Laten we dan kijken naar vluchtelingen 
of die misschien kunnen komen. Dit is een groot probleem. Je kunt die twee, migranten en 
vluchtelingen, niet los van elkaar zien.’ Bron: AD, 18 juni 2021.    

Duitsland haalt drie Nederlandse provincies van risicolijst 

Duitsland beschouwt drie Nederlandse provincies vanaf zondag niet langer als risicogebied 
met veel coronabesmettingen. Wie uit Friesland, Groningen of Zeeland naar Duitsland reist 
hoeft dan geen negatieve test of inentingsbewijs meer te tonen en de quarantaineplicht vervalt. 
Voor de overige provincies blijven de regels nog wel gelden. 

Het Duitse beleid werd rond Pasen aangescherpt vanwege het hoge aantal 
coronabesmettingen in Nederland. Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM, meldde 
vrijdag dat de drie genoemde provincies van de lijst van zogeheten hoogincidentiegebieden 
worden afgevoerd. 

Ook populaire vakantiebestemmingen als Frankrijk, Griekenland, Zwitserland en delen van 
Spanje gelden niet langer als risicogebied, evenals België, het zuiden van Denemarken, 
Noorwegen, Estland, Litouwen, Jordanië en de Palestijnse Gebieden. Bron: AD, 18 juni 2021. 

Hoe reëel is de heropening van nachtclubs 

Het is nog maar de vraag hoe reëel een heropening voor nachtclubs is als de horeca om 
middernacht zou moeten sluiten. Dat zegt directeur Dick Poppes van de bekende 
Amsterdamse club Escape, een van de grootste nachtclubs van Nederland. Volgens hem zijn 
de vermoedelijke versoepelingen voor horecagelegenheden die op 26 juni ingaan een ‘sigaar 
uit eigen doos’ en een ‘publiciteitsstunt’ van het kabinet.  
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Poppes pleit voor het loslaten van de openingstijden, dan kunnen de clubs open tot 05.00 
uur. Ook wil hij een sneltest voor bezoekers. ‘Dan hebben we een basis om over na te denken 
en de regie in eigen hand.’ Als voorbeeld noemt hij de toegang tot voetbalwedstrijden, die ook 
een sneltest vereisen. Wel zet hij bij die werkwijze vraagtekens voor de clubs. ‘Een bezoek 
aan een nachtclub is ad hoc. Dat lijkt me heel omslachtig om van tevoren te moeten bedenken 
of je naar de club gaat.’ Bron: AD, 18 juni 2021. 

Israël stuurt coronavaccins die bijna over datum zijn naar Palestijnse 
Autoriteit  
 
Israël stuurt ongeveer 1 miljoen Pfizer-coronavaccins die bijna over hun houdbaarheid zijn 
naar de Palestijnse Autoriteit. In ruil daarvoor krijgt het land een vergelijkbaar aantal doses 
terug die de Palestijnen later dit jaar verwachten.  
 
Israël, waar de lockdown is opgeven nadat zo'n 85 procent van de volwassen bevolking was 
gevaccineerd, werd eerder bekritiseerd omdat het zijn vaccins niet deelde met de 4,5 miljoen 
Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever en Gaza. 
 
De nieuwe Israëlische overheid, die zondag ingezworen werd, beloofde vandaag dat het de 
vaccins zou leveren. Bron: AD, 18 juni 2021.  
 

Lissabon op slot vanwege groeiend aantal coronabesmettingen 
 

De Portugese hoofdstad Lissabon ging vanmiddag op slot vanwege het groeiende aantal 
coronabesmettingen. De ongeveer 2,8 miljoen inwoners van het hoofdstedelijk gebied mogen 
tot maandagochtend vroeg niet zomaar naar andere delen van het land reizen. Toeristen die 
naar Lissabon vliegen en daarna willen doorreizen naar hun vakantiebestemming buiten de 
stad, worden niet tegengehouden. Bron: AD, 18 juni 2021.  

Coronavariant Delta wordt overheersende variant 

Delta is wereldwijd goed op weg de overheersende variant van het coronavirus te worden, zegt 
WHO-hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan. Dat komt doordat deze mutatie extra 
besmettelijk is. 

De Delta-variant dook dit voorjaar voor het eerst op in India, dat vervolgens met een zeer 
zware tweede coronagolf worstelde, en werd daarna ook vastgesteld in andere landen. In 
het Verenigd Koninkrijk gaat het nu in negenennegentig procent van alle besmettingsgevallen 
om de Delta-variant. Een week geleden was dat  negentig procent. 

Ook in Moskou raken steeds meer mensen besmet met deze variant. Daar gaat het om bijna 
negentig procent van de gevallen. De Russische hoofdstad worstelt met een toename van het 
aantal infecties. Vrijdag werden 9056 nieuwe positieve testen gemeld, een nieuw dagrecord. 
Moskou heeft daarom de eerder ingevoerde beperkingen verlengd. 

Het is niet bekend hoeveel mensen wereldwijd besmet zijn met de Delta-variant. Daarvoor 
moet extra onderzoek worden gedaan. Dat gebeurt niet in alle landen. In sommige landen, 
waaronder Nederland, wordt alleen steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar virusvarianten. 
Bron: AD, 18 juni 2021. 

Er worden 40.000 gele boekjes per dag besteld 

Na het nieuws dat de GGD's toch allemaal de gele boekjes gaan afstempelen, kwam een ware 
stormloop op de inentingsboekjes op gang. Leverancier SDU moest de productie opvoeren 
naar 100.000 exemplaren per dag en wie er een wilde bestellen liep vaak tegen een overbelaste 
webwinkel aan. Op dit moment worden er nog steeds 30.000 tot 40.000 boekjes per 
dag besteld. Het verpakken en verzenden van al die tienduizenden boekjes is een enorm werk 
voor de SDU. De levertijd liep zelfs op naar twee weken. Wie niet zo lang kan wachten op het 
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gele prikboekje kan over een week ook terecht bij de boekhandels en de ANWB-winkels en -
website, laat SDU weten. Bron: AD, 19 juni 2021. 
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Update RIVM 

Afgelopen etmaal zijn er 918 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM geregistreerd. Het is 
de tweede keer deze week dat het aantal bevestigde besmettingen onder de duizend duikt. 

Ook het weekgemiddelde is weer gedaald. In de voorbije zeven dagen werden gemiddeld 1035 
positieve tests per dag geregistreerd. 

Het aantal sterfgevallen nam vrijdag toe met twee. Dat wil niet zeggen dat deze mensen in de 
afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een 
tijdje doorgegeven. Het aantal sterfgevallen dat dagelijks wordt gemeld is voor de tiende dag 
op rij lager dan tien.  

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw flink 
gedaald. Op dit moment verzorgen de ziekenhuizen nog 533 patiënten met Covid-19. 
Donderdag stond dat aantal nog op 573 patiënten. 

Woensdag lagen er nog 605 coronapatiënten in de ziekenhuizen. In twee dagen tijd is de 
bezetting dus met 72 patiënten afgenomen en vergeleken met dinsdag gaat het om een afname 
van meer dan honderd patiënten. 

Op de intensive cares kwamen er afgelopen etmaal vier nieuwe coronapatiënten bij, meldt het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Doordat er meer mensen zijn 
ontslagen of overleden, is het totaalaantal coronapatiënten dat op die afdelingen wordt 
verzorgd wel afgenomen. IC-personeel behandelt momenteel 218 ernstig zieke mensen met 
een coronabesmetting. Donderdag waren dat er nog 226. 

Het aantal nieuwe patiënten dat op de verpleegafdelingen wordt opgenomen staat al een aantal 
dagen achter elkaar op 32 patiënten per dag. De verpleegafdelingen verzorgen momenteel 315 
patiënten met Covid-19. Donderdag waren dat er nog 347. Dat betekent dat dus ook meer 
mensen deze afdelingen verlaten dan dat er worden opgenomen. 

Op de intensive cares worden momenteel 565 patiënten zonder corona behandeld. Afgelopen 
etmaal werd één coronapatiënt verplaatst naar een andere regio. Bron: AD, 18 juni 2021. 

Besmettingen schieten naar beneden: waslijst aan gemeenten op nul, Putten valt uit de toon. 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland heeft vandaag een vlucht naar 
beneden genomen. In maar liefst vijftien gemeenten komen er helemaal geen nieuwe 
besmettingen bij. Alleen Putten valt uit de toon en kleurt donkeroranje op de coronakaart.  

In heel Oost-Nederland staat de teller vandaag op 65 nieuwe coronabesmettingen, terwijl dat 
er gisteren nog 83 waren. In zowel IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland als Flevoland is het 
cijfer vandaag gedaald. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komen er deze vrijdag 
31 nieuwe besmettingen aan het licht, zeven minder dan gisteren. In Flevoland zijn er vandaag 
11 nieuwe positieve tests, acht minder dan gisteren. En in de veiligheidsregio IJsselland zijn 
het er 23. Dat zijn er drie minder dan donderdag. 

In meerdere gemeenten komen er al dagen helemaal geen nieuwe besmettingen meer 
bij.  Vandaag staat de teller op maar liefst vijftien gemeenten waar er nul nieuwe positieve 
tests worden genoteerd. Dit zijn Urk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Hattem, Staphorst, Ommen, 
Dalfsen, Heerde, Epe, Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem en Raalte. In totaal werden er in 
127 gemeenten in Nederland nul nieuwe coronagevallen vastgesteld.  

Een gemeente springt er in negatieve zin tussenuit en dat is Putten. Waar veel gemeenten dus 
de goede grijze kleur hebben, staat Putten juist op donkeroranje met 29 positieve tests per 
100.000 inwoners. Daarmee scoort het veruit het slechtst van alle gemeenten in deze regio. 
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Hierna volgen Rijssen-Holten met 15,7 en Kampen met 12,9 positieve tests per 100.000 
inwoners.  Bron: De Stentor, 18 juni 2021. 

VK meldt 11.000 nieuwe besmettingen 

Het Verenigd Koninkrijk meldde donderdag ruim 11.000 nieuwe besmettingen, het hoogste 
aantal sinds februari. De Britse regering zag zich eerder deze maand al genoodzaakt om het 
opheffen van de lockdown met vier weken uit te stellen. Premier Boris Johnson wil die extra 
tijd gebruiken om miljoenen mensen een tweede dosis van een coronavaccin te geven zodat ze 
beter zijn beschermd.  

Ook in Portugal, waar tien miljoen mensen wonen, maken de autoriteiten zich grote 
zorgen over de verspreiding van de Delta-variant. Het land registreerde afgelopen woensdag 
1350 nieuwe besmettingen, de grootste stijging in maanden. De meeste coronagevallen 
worden gemeld in en rond Lissabon. De stad wordt dit weekend afgesloten van de 
buitenwereld. 

In de Russische miljoenenstad Moskou raken ook steeds meer mensen besmet met de Delta-
variant. Daar gaat het om bijna negentig procent van de gevallen. De hoofdstad worstelt met 
een toename van het aantal infecties. Vrijdag werden 9056 nieuwe positieve testen gemeld, 
een nieuw dagrecord. Moskou heeft daarom de eerder ingevoerde beperkingen verlengd. 

De autoriteiten in Rusland maken zich ook zorgen over de lage vaccinatiegraad onder de 
bevolking. Hoewel Russen zich op veel plaatsen gratis kunnen laten inenten, heeft pas zo'n 
dertien procent van de bevolking dat ook daadwerkelijk gedaan. Dat percentage ligt veel langer 
dan in veel westerse landen. Bron: AD, 18 juni 2021. 

Persconferentie  

Het is waarschijnlijk dat de zogeheten Delta-variant van het coroncavirus op een gegeven 
moment de boventoon gaat voeren in het aantal coronabesmettingen, zei demissionair 
zorgminister Hugo de Jonge vrijdag tijdens de persconferentie.  

Het RIVM schat dat in de grote steden nu al tien procent van het aantal coronabesmettingen 
van deze variant kan zijn, meldde hij. Deze variant lijkt iets besmettelijker dan de huidige 
varianten van het virus en lijkt zich ook minder aan te trekken van één prik van het vaccin 
AstraZeneca. 

Daarom is het volgens hem een race tegen de klok om de komende weken zover mogelijk te 
komen met het vaccineren van zoveel mogelijk mensen. Daarbij is ook de tweede prik van 
groot belang. Om de verspreiding van de Delta-variant te vertragen is het nog nodig om 1,5 
meter afstand te blijven houden, aldus de minister. Op dit moment gaat het volgens hem 90 
procent van de besmettingen om de Britse variant. De Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse 
mutatie hebben niet echt doorgezet. 

Theaters, poppodia en bioscopen kunnen zoals verwacht al vanaf 26 juni meer bezoekers 
ontvangen. Ze mogen dan zoveel mensen ontvangen als mogelijk is binnen de 1,5 meterregel, 
zo maakte demissionair minister-president Mark Rutte vrijdagavond bekend op een 
persconferentie. 

De versoepeling komen vier dagen eerder dan gepland en lekten eerder deze week al 
uit. Evenementen kunnen, zoals eerder gecommuniceerd, per 30 juni weer. 

Rutte noemde de aangekondigde versoepelingen vrijdag een bijzonder moment. ‘Hoe vaak 
hebben we hier niet gestaan om te vertellen wat er allemaal niet kon? Nu zitten we gelukkig 
weer in de fase waarop de nadruk ligt op wat wel kan. En dat hebben we met elkaar verdiend’, 
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vindt de premier, onder meer omdat de meeste mensen de regels opvolgden en zich laten 
vaccineren. 

‘We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dus laten we genieten van wat er weer kan’, zei 
Rutte. ‘Maar laten we ook voorzichtig en alert blijven.’  

De eerste boetes zijn uitgedeeld voor mensen die zich niet houden aan de wettelijke 
quarantaineplicht. De boete bedraagt 339 euro. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) is de pakkans zeer reëel als de regel wordt overtreden. 

Reizigers die terugkomen uit een gebied met zeer hoog risico moeten verplicht tien dagen in 
quarantaine, of op de vijfde dag na aankomst negatief testen op corona. De maatregel werd 
begin deze maand ingevoerd en verving de vliegverboden. Volgens De Jonge houdt een paar 
procent zich niet aan de thuisblijfplicht. 

Mensen die in isolatie zitten, worden gebeld om te controleren of ze wel thuis zijn. Er zijn al 
een paar duizend telefoontjes gevoerd, zei De Jonge tijdens een persconferentie, waar het 
einde van bijna alle coronamaatregelen werd aangekondigd. Als er na een telefoontje twijfels 
zijn, wordt er een toezichthouder op af gestuurd. 

Mensen die uit een land komen waar een quarantaineplicht voor geldt, moeten bij aankomst 
in Nederland een quarantaineverklaring bij zich hebben. Wie dat niet heeft, riskeert een boete 
van 95 euro. 

Gezamenlijk zingen, schreeuwen en bespelen blaasinstrumenten vanaf 26 juni niet langer 
afgeraden 

De Jonge: besmettelijke Delta-variant corona mogelijk al 10 procent van besmettingen in grote 
steden 

‘We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.’ Het kabinet noemde dat refrein van het bekende 
liedje twee maal in de persconferentie over de coronaregels. Die gaan vrijwel allemaal van 
tafel, maar de basismaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, moet echt goed worden nageleefd, 
benadrukte demissionair premier Mark Rutte. Het kabinet zal ook in de zomer het land af en 
toe bijpraten over ontwikkelingen. 

Rutte memoreerde de manier waarop Nederland in alle hevigheid werd geconfronteerd met de 
tweede golf, terwijl vorige zomer ook veel regels werden losgelaten. Bovendien waren er nu 
coronavarianten rond waar vaccins iets minder grip op lijken te hebben. ‘Natuurlijk maken 
vaccinaties hét grote verschil met vorig jaar, maar een gewaarschuwd mens geldt voor twee.’ 

Zolang mensen niet verslappen, maakt hij zich niet te veel zorgen over deze zomer. Wel ziet 
hij dat het steeds lastiger wordt die basisregels - de afstand, handen wassen en thuis blijven 
bij klachten - goed na te leven. 

Zorgminister Hugo de Jonge benadrukt ook dat mensen echt hun tweede prik moeten halen 
als ze dat willen. Alleen als je volledig gevaccineerd bent, ben je genoeg beschermd tegen het 
coronavirus, zegt de bewindsman.  

Vanaf 26 juni, de dag dat de achtste finales van het Europees Kampioenschap van start gaan, 
mogen supporters deze wedstrijden weer kijken in cafés en op terrassen. Dat heeft 
demissionair premier Mark Rutte aangekondigd in de persconferentie van vrijdag. Eerst waren 
schermen nog niet toegestaan, omdat het kabinet bang was dat te veel mensen dan bij elkaar 
zouden komen. 

Vrijwel alle coronaregels worden losgelaten, en ook schermen mogen dus weer. Nederland 
zelf speelt op zondag 27 juni tegen een nog te bepalen tegenstander in Boedapest. 
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© ANP — 2021-06-18 19:00:02 DEN HAAG - Demissionair premier Mark Rutte en 
Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens een 
persconferentie. Het kabinet kondigt versnelde versoepelingen van de coronamaatregelen aan.  

De Jonge rondt af: Met dalende besmettingen en stijgende vaccinatie wordt het vast een hele 
mooie zomer. 

De Jonge: Ons belangrijkste doel is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Mensen die nog 
niet gevaccineerd zijn, die kans willen we alsnog bieden. De GGD komt naar u toe deze zomer. 
Zo kunnen we mensen beter bereiken en met twijfelaars in gesprek gaan. 

De Jonge: Hoe het najaar eruit gaat zien, is nog niet met zekerheid te zeggen. Wel moeten we 
alert blijven. Bijvoorbeeld in hoeverre mensen die gevaccineerd zijn, een rol spelen in de 
verspreiding van het virus. Mutaties blijven ook een risico.  

Vanaf zaterdag kunnen ook mensen geboren in 2003 een afspraak maken voor vaccinatie, zei 
demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag. Het is het laatste 
geboortejaar dat nu een afspraak kan maken.  

‘Het is een moment om te vieren’, aldus de coronaminister. Hij hoopt dat in de tweede helft 
van augustus iedereen die dat wil volledig is gevaccineerd. 

De Jonge: Zomervakantie staat voor de deur. Kunnen we op vakantie? Antwoord is volmondig 
ja.  

Mensen mogen vanaf 26 juni weer onbeperkt mensen thuis ontvangen. Ook buiten mag 
iedereen weer in groepen bij elkaar komen zonder beperking in aantal. Het kabinet besloot 
vrijdag om de maximering los te laten. Wel geldt nog altijd dat er 1,5 meter afstand in 
acht moet worden genomen. 

Op dit moment geldt nog een maximaal toegestaan aantal van vier thuisbezoekers en vier 
mensen in groepen buiten. 
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De Jonge: Er wordt al weken razendsnel gevaccineerd. 300 prikken per minuut, en ruim 
18.000 prikken per uur, een vol voetbalstadion. 

Rutte: Natuurlijk maken de vaccinaties het grote verschil met vorig jaar, maar een 
gewaarschuwd mens telt voor twee. Zeker nu die Indiase variant in ons land meer voet aan 
de grond begint te krijgen. We zullen alle ontwikkelingen precies blijven volgen. Zo kunnen 
we samen ervoor zorgen dat we samen de zomer door komen en veilig het najaar ingaan 

Nachtclubs mogen vanaf 26 juni weer open met check toegangsbewijs, geen verdere 
beperkingen.  

Vanaf 26 juni mogen er twee keer zoveel mensen in dierentuinen, pretparken en op 
kermissen zijn dan eerder was gepland. Het kabinet besloot vrijdag in deze zogeheten 
doorstroomlocaties één bezoeker per 5 vierkante meter toe te staan in plaats van één per 10 
m2. Ook hier moeten mensen nog altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

Dat betekent dat deze instellingen en evenementen veel meer mensen kunnen ontvangen. 

Winkels, slijterijen en horeca mogen vanaf 26 juni ook weer na 22.00 uur alcohol verkopen. 
Het verkoopverbod vervalt vanaf dan, meldt demissionair premier Mark Rutte op een 
persconferentie. Eerder stond in het openingsplan dat de eindtijd voor de horeca zou 
verschuiven naar 00.00 uur, maar het kabinet laat een eindtijd nu volledig los. 

Verder mogen nachtclubs hun deuren dus weer openen, zolang ze op een negatieve 
coronatest, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs controleren. Ook voor nachtclubs gaan 
de reguliere openingstijden gelden, zoals voor de coronacrisis. Een herstelbewijs laat zien dat 
je eerder corona hebt gehad. 

Mondkapjesplicht vervalt grotendeels per 26 juni, geldt nog voor ov, stations, middelbare 
scholen. 

Alle amateursporters kunnen vanaf 26 juni weer wedstrijden spelen. Publiek is vanaf die 
datum ook weer toegestaan, maar moet wel 1,5 meter onderling afstand houden van elkaar. 
Het kabinet heeft dat vrijdag besloten. Veel andere coronamaatregelen bij de amateursport 
waren de afgelopen periode al in fases verruimd. 

Zo mochten jonge sporters tot en met zeventien jaar vanaf 5 juni weer echte wedstrijden te 
spelen in competitieverband. Ook de sportkantines mochten weer open. Sporters van achttien 
jaar en ouder mochten alleen nog op de eigen club sporten. 

Voor juni was het acht maanden niet mogelijk om amateurwedstrijden te organiseren in 
verband met het toen oplaaiende coronavirus. 

Werknemers mogen vanaf 26 juni weer voor de helft van hun werktijd naar kantoor. Het 
advies om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt vanaf dan, meldt demissionair premier Mark 
Rutte op een persconferentie. 

Op de werkplek moeten mensen wel 1,5 meter afstand houden. Dat geldt ook in liften en 
kantines. Zolang deze regel geldt, is het nog niet mogelijk om weer volledig terug te gaan naar 
kantoor. 

Eerder zei demissionair premier Mark Rutte dat de maatregel pas als laatste zou verdwijnen, 
omdat het anders tot te veel reisbewegingen leidt. 

Rutte: De Jonge en ik hebben op deze plek meerdere keren de hoop uitgesproken dat we op 
weg waren naar een mooie zomer. Die verwachting komt uit.  
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Vanaf zaterdag 26 juni is de anderhalve meter de centrale maatregel. Ondersteund door de 
andere bekende basismaatregelen. 

Rutte: Alles wat op anderhalve meter kan, mag weer. Zonder verplichte sluitingstijden. Bron: 
AD, 18 juni 2021. 

Feestvreugde, maar ook verbazing om persconferentie Rutte: 'We worden 
aan het lijntje gehouden’ 

Nederland slaakt een zucht van verlichting: bijna alle coronaregels gaan van tafel per 26 juni. 
Vanaf die dag is de 1,5 meter de centrale maatregel. Alleen waar die afstand niet kan worden 
gehouden, blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Hoe reageren de branches op de 
aangekondigde versoepelingen? ‘Fijn dat het met de heropening van alle aspecten van de 
maatschappij de goede kant op gaat’, zegt Willem Westermann van de Vereniging van 
Evenementenmakers tegen deze site.   

We naderen het einde van de crisis maar blijven uitermate waakzaam’, zei Rutte. Hij noemde 
het een bijzonder moment. ‘Want hoe vaak hebben wij hier niet gestaan om te zeggen wat er 
allemaal niet kon. Nu zitten we gelukkig weer in de fase waarin de nadruk ligt op wat er wel 
kan. Dat hebben we met elkaar verdiend’, zei hij. 

Opluchting overheerst in bijna alle grote branches. Zo vindt vakbond CNV het goed nieuws 
dat het thuiswerkadvies van de overheid deels vervalt en ook het mondkapje op het werk af 
mag. Toch brengt dat volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin ook wel een belangrijke 
verantwoordelijkheid met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. 

‘Belangrijke voorwaarde voor de terugkeer is dat de werkplek veilig genoeg is om weer op 
kantoor te kunnen werken. Nog lang niet iedereen is volledig ingeënt. En dat duurt ook nog 
wel even. Niemand mag uiteindelijk gedwongen worden naar kantoor te komen’, zegt Fortuin 
in een eerste reactie. ‘We vragen werkgevers en werknemers om hierin hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen.’ 

Het CNV roept daarnaast iedereen die gebruik maakt van het openbaar vervoer op om 
respectvol met het ov-personeel om te gaan. ‘Vorige week bleek uit een rondvraag van CNV 
dat het gros van het spoorpersoneel zich zorgen maakt om agressie nu het drukker wordt in 
de treinen. En dat de angst voor besmetting nog steeds aanwezig is. Aan iedereen de oproep 
om de korte lontjes thuis te laten en de regels zoveel mogelijk te respecteren’, aldus Fortuin. 

Het wordt voor cafés, restaurants maar ook clubs en discotheken weer mogelijk om te 
ondernemen, zegt voorzitter Robèr Willemsen van brancheorganisatie Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN). ‘Wij zijn blij dat we weer kunnen ondernemen. Ook clubs en discotheken 
kunnen aan de slag’, zegt Willemsen.  

Rutte maakte bekend dat nachtclubs zonder enige verdere beperkingen aan sluitingstijden of 
groepsgroottes weer gasten mogen toelaten, mits ze aan de poort kunnen aantonen dat ze zijn 
beschermd tegen het coronavirus of recent negatief zijn getest. Willemsen verwacht dat die 
voorwaarde voor uitgaanspubliek geen onoverkomelijk obstakel is. ‘Je kunt op vrijdagochtend 
een test halen en vrijdag- en zaterdagnacht uitgaan. En steeds meer mensen zijn ook 
gevaccineerd.’  

Voor de hele horecabranche verwacht Willemsen dat het weer rendabel kan worden om gasten 
te ontvangen, maar dan nog wel in combinatie met de bestaande steunregelingen. ‘Maar écht 
rendabel wordt het als de 1,5 meter eraf gaat.’ In een grove schatting verwacht hij dat de 
inkomsten in de sector na de versoepelingen op 70 tot 75 procent van het oude niveau komen. 
‘Maar er zijn veel uitzonderingen. Zoals hotels die erg afhankelijk zijn van toeristen of van 
bruiloften.’ 
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Hoewel de coronamaatregelen steeds verder versoepelen, is er nog altijd geen duidelijkheid 
voor het hoger onderwijs. En daarmee worden studenten ‘wederom aan het lijntje gehouden’, 
stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).  

Het ISO is verbaasd over die gang van zaken. ‘Heel Nederland mag weer naar kantoor, op 
vakantie en naar festivals, maar de student wordt wederom aan het lijntje gehouden’, zegt 
voorzitter Lisanne de Roos. ‘Het is onbegrijpelijk dat studenten en instellingen nóg langer in 
onzekerheid blijven over hoe het komende collegejaar eruit gaat zien: 13 augustus is echt te 
laat.’ 

Het ISO wijst erop dat onderzoek heeft uitgewezen dat het coronajaar er flink heeft ingehakt 
bij studenten. Veel studenten hadden als gevolg van het thuis studeren last van eenzaamheid, 
somberheid en concentratieproblemen. Het ISO benadrukt daarom dat het hoger onderwijs 
niet langer achtergesteld mag worden. De Roos: ‘Studenten snakken naar contact met 
medestudenten en hun docenten. Studeren is zoveel meer dan alleen colleges volgen. Het 
afgelopen jaar heeft bewezen hoe belangrijk de sociale kant van het onderwijs is.’ 

De Nederlandse universiteiten hopen dat de anderhalvemeterregel nog deze zomer komt te 
vervallen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, stelt dat door 
het afschaffen van die maatregel en het vervallen van andere resterende coronabeperkingen, 
eerstejaarsstudenten toch kunnen genieten van hun introductieweken. ‘We kijken uit naar 
een nieuw studiejaar zonder beperkingen’, aldus Duisenberg. ‘De coronacrisis heeft laten zien 
dat de academische gemeenschap overal aanwezig is, maar vooral ook dat sociaal contact 
essentieel is voor academische vorming.’ 

Door de 1,5 metermaatregel konden afgelopen jaar aanzienlijk minder studenten fysiek naar 
de universiteit komen dan voor de coronacrisis. Volgens Duisenberg heeft de coronacrisis 
duidelijk gemaakt hoe belangrijk universitair onderzoek is. ‘Dat we nu bijna van de 
coronamaatregelen af zijn, is voor een groot deel te danken aan het onderzoek van onder 
anderen Nederlandse wetenschappers, uit alle disciplines.’ 

Musea reageren verheugd op de versoepelingen van de coronamaatregelen. ‘We zijn blij met 
deze nieuwe versoepelingen, waardoor nog meer publiek op een veilige manier van musea kan 
genieten’, aldus een woordvoerster van de Museumvereniging. 

Het kabinet maakte bekend dat musea één bezoeker per vijf vierkante meter kunnen 
ontvangen vanaf 26 juni. Op dit moment is dat nog één bezoeker per tien vierkante meter. 

De evenementenbranche vindt het ‘fijn’ dat het met de heropening van alle aspecten van de 
maatschappij ‘de goede kant op gaat’. ‘Voor evenementen hadden we vorige week reeds 
gehoord hoe het per 30 juni gaat werken, daar hebben we geen aanvullingen of wijzigingen op 
gezien’, voegt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers daar nog aan 
toe.  

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is ‘heel blij’ dat deze nieuwe 
‘noodzakelijke stap’ richting volledige heropening zonder maatregelen wordt gezet. ‘Het meeste 
kan met een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs. We hopen dat dit echter zeer tijdelijk is’, 
zegt voorzitter Berend Schans tegen deze site. ‘Tegelijkertijd zijn we er nog niet. Veel 
organisaties hebben schulden, personeelstekort, geen reserves meer.’ 

Volgens Schans worden ‘her en der’ nog steeds evenementen afgelast, omdat de regeling van 
het garantiefonds laat bekend werd en ook omdat er volgens hem ‘zogenaamd te weinig politie 
is’. ‘Dat laatste vinden we tamelijk absurd. Daarnaast zijn er ook nog herstelmaatregelen 
nodig. Voor de korte en middellange termijn.’  

Sportbond NOC*NSF is ‘hartstikke blij’ met de door het kabinet aangekondigde 
versoepelingen. ‘We gaan op een plezierige manier weer open, zonder ingewikkelde 
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beperkingen’, zegt Geert Slot namens de organisatie. De regering staat vanaf 26 juni alle 
sportwedstrijden weer toe. 

Heel goed nieuws, vervolgt Slot. ‘Elke dag dat we eerder aan de slag kunnen is meegenomen, 
ook nu straks de vakanties aanbreken. Honkbal, softbal en cricket bijvoorbeeld zijn echte 
zomersporten en die kunnen nu op een gemakkelijke manier beginnen. In enkele andere 
takken van sport zal men nu langer doorgaan. Er kunnen nog toernooien worden 
georganiseerd. Het is mooi dat dit nu kan.’ 

Er zijn geen belemmering met afstand, althans niet binnen de lijnen, of rare tijden waarop 
getraind of gespeeld kan worden. ‘Natuurlijk moeten de sporters buiten het veld rekening 
houden met de 1,5 meter, dat wel’, zegt Slot. ‘Maar wat denk je wat dit betekent voor al die 
ouders, die maanden hun kinderen niet hebben kunnen zien sporten. Nu mogen we weer met 
het hele gezin naar de vereniging. Dat is geweldig nieuws.’ 

Het Nederlandse bedrijfsleven vindt het goed dat het kabinet ‘doorpakt‘. 
Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland is het goed nieuws dat de 
mondkapjesplicht deels verdwijnt en bijvoorbeeld de evenementensector weer festivals mag 
organiseren met de inzet van testen, zonder dat daarbij een maximumaantal bezoekers geldt. 

VNO-NCW en MKB-Nederland horen positieve geluiden van hun achterban dat mensen weer 
voor de helft van hun werktijd naar kantoor mogen. ‘Hoewel thuiswerken veel voordelen kent, 
heeft het namelijk zeker ook zijn beperkingen: mensen missen het sociaal contact en de 
creativiteit’, geven ze aan. Voor zover nodig zullen kantoren en bedrijven aanpassingen doen 
om aan de 1,5 meter en andere maatregelen te voldoen. Hiervoor zijn vorig jaar al protocollen 
opgesteld.  

Ondanks al het goede nieuws is het voor ondernemers van belang dat het steunpakket van 
de overheid in ieder geval tot eind van het derde kwartaal blijft gelden, benadrukken VNO-
NCW en MKB-Nederland. Dit aangezien diverse activiteiten volgens hen nog niet winstgevend 
zullen zijn, nu de 1,5 meter van kracht blijft. 

Binnen de reisbranche groeit het vertrouwen in het zomerseizoen, nu mensen naar 
verwachting vanaf 1 juli met een digitaal coronapaspoort vrij kunnen reizen naar Europese 
bestemmingen die veilig genoeg zijn. Maar over de precieze invulling hiervan is nog veel 
onduidelijk. Topman Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR verwacht een ‘hausse’ 
aan lastminuteboekingen als de onduidelijkheden komende twee weken worden weggenomen. 

Dat reizigers in de zomermaanden een gratis coronatest kunnen afnemen, vindt Oostdam 
alvast goed nieuws. Hij beschouwt de woorden van Rutte en De Jonge als een signaal ‘dat we 
eindelijk weer op vakantie kunnen’. ‘Hier hebben we als sector lang op gewacht.’ 

Toch is de reisbranche nog niet uit de problemen, benadrukt de branchevoorman. De laatste 
maanden is er veel omzet weggevallen. Hij schat in dat de sector als geheel dit jaar nog maar 
dertig tot vijftig procent omzet zal draaien ten opzichte van een normaal jaar. Voor sommige 
gespecialiseerde reisorganisaties, bijvoorbeeld aanbieders van reizen naar hele verre 
bestemmingen, zijn de vooruitzichten nog een stuk somberder. 

‘Ondanks een hopelijk mooie, gele zomer met veel vakantiegangers vragen wij het kabinet de 
financiële steun door te zetten tot het einde van het jaar. Het vertrouwen dat de wereld uit de 
pandemie kruipt is groot, maar veel van onze ondernemers, zelfstandig of keten, klein of groot, 
redden het alsnog niet als al in de komende maanden de steun wordt afgebouwd’, geeft 
Oostdam dan ook aan. Bron: AD, 18 juni 2021.  
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Hausse aan lastminutevakanties als onduidelijkheid straks weg is’ 

Binnen de reisbranche groeit het vertrouwen in het zomerseizoen, nu mensen naar 
verwachting vanaf 1 juli met een digitaal coronapaspoort vrij kunnen reizen naar Europese 
bestemmingen die veilig genoeg zijn. Maar over de precieze invulling hiervan is nog veel 
onduidelijk. Topman Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR verwacht een hausse 
aan lastminuteboekingen als de onduidelijkheden komende twee weken worden weggenomen. 

Hij wijst erop dat een geel reisadvies nu nog niet hoeft te betekenen dat je zomaar naar zo’n 
land toe kan gaan. ‘Je moet echt achter de kleur kijken om te weten waar je aan moet voldoen, 
bijvoorbeeld dat je een testbewijs moet laten zien.’ Rond het coronapaspoort speelt mee dat 
nog niet duidelijk is welke eisen afzonderlijke landen precies gaan stellen. Dan gaat het ook 
om details als wie landen precies tot kinderen rekenen. Hanteert men een grens van 12 jaar 
of een andere leeftijd?  

Oostdam hoopt dat zoveel mogelijk landen de aanbevelingen uit Brussel zullen overnemen. 
‘Mensen staan te trappelen om weer op vakantie te gaan. Maar ze zijn tot nu toe nog 
terughoudend met boeken. Of ze boeken voor bijvoorbeeld september’, laat hij weten. Maar 
als er meer duidelijkheid komt dan trekt dat waarschijnlijk veel mensen over de streep om al 
voor juli en augustus te boeken, denkt hij. 
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Dat reizigers in de zomermaanden een gratis coronatest kunnen afnemen, vindt Oostdam 
alvast goed nieuws. Hij beschouwt de woorden van premier Mark Rutte en coronaminister 
Hugo de Jonge op de persconferentie van vrijdag als een signaal dat we eindelijk weer op 
vakantie kunnen. ‘Hier hebben we als sector lang op gewacht.’ 

Toch is de reisbranche nog niet uit de problemen, benadrukt de branchevoorman. De laatste 
maanden is er veel omzet weggevallen. Hij schat in dat de sector als geheel dit jaar nog maar 
dertig tot vijftig procent omzet zal draaien ten opzichte van een normaal jaar. Voor sommige 
gespecialiseerde reisorganisaties, bijvoorbeeld aanbieders van reizen naar hele verre 
bestemmingen, zijn de vooruitzichten nog een stuk somberder. 

‘Ondanks een hopelijk mooie, gele zomer met veel vakantiegangers vragen wij het kabinet de 
financiële steun door te zetten tot het einde van het jaar. Het vertrouwen dat de wereld uit de 
pandemie kruipt is groot, maar veel van onze ondernemers, zelfstandig of keten, klein of groot, 
redden het alsnog niet als al in de komende maanden de steun wordt afgebouwd’, geeft 
Oostdam dan ook aan. Bron, AD, 18 juni 2021.  

 

Toeristen op Mallorca. Foto ter illustratie. © AFP  
 
 

Groep jongeren uit IJsselland keert met corona terug van vakantie: vier 
besmettingen 
 
Een vakantiereis van een groepje jongeren uit de regio IJsselland is met corona geëindigd. 
Van de jongeren waren er na terugkeer vier besmet, meldt GGD IJsselland. Hoe groot de groep 
was en waar de jongeren vandaan kwamen maakt de GGD om privacyredenen niet bekend. 
 
‘Ze hadden zich na terugkeer netjes laten testen’, meldt woordvoerder Rianne Schuurman van 
de GGD. Dat leverde vier positieve coronatests op. Het is ook bij vier gebleven, weet ze. ‘We 
monitoren dit. Wij sturen positieve monsters van uit vakantielanden teruggekeerde jongeren 
(17-24 jaar) naar het RIVM waar onderzocht wordt om welke variant het gaat.’ 
 
Gisteren bleek dat vakantiereisjes van bijvoorbeeld examenkandidaten een potentieel risico 
zijn. In de regio Amsterdam kwamen tientallen jongeren met een besmetting terug van 
vakantie.  
 
Andere GGD‘s in Oost-Nederland kunnen niet zeggen of zij te maken hebben gehad met corona 
na tripjes van examenkandidaten. ‘Het gros van de besmettingen bevindt zich in de 
leeftijdscategorie 12-25 jaar. Het is niet altijd duidelijk hoe deze besmetting is opgelopen’, 
meldt Jessica van den Bergh van GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
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GGD Flevoland meldt dat er mogelijk één persoon een besmetting heeft opgelopen tijdens een 
examenreis, maar houdt nog een slag om de arm omdat dat nog niet vaststaat. Bron: De 
Stentor, 18 juni 2021.  
 

De Jonge denkt dat Nederland op korte termijn code geel zal krijgen 

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge denkt dat Nederland op heel korte termijn code geel 
zal krijgen en sluit niet uit dat dit begin juli al code groen wordt. Dat betekent dat andere 
Europese landen geen extra voorwaarden zullen stellen aan Nederlandse reizigers, zoals test- 
en vaccinatiebewijzen. ‘De aanname is dat we met het huidige tempo waarin we naar beneden 
gaan, we begin juli op groen zouden kunnen staan’, zei De Jonge tijdens de persconferentie. 
Nederland staat nu nog op rood. 

‘Het zou kunnen maar het is nog niet zeker. Dat hebben we ook zelf in de hand’, zei de minister 
die daarom het belang van de basismaatregelen nog eens benadrukte. 

Als de situatie nog niet groen is, zullen veel landen vanaf juli het Digitaal Corona Certificaat 
(DCC) gaan gebruiken, zo verwacht De Jonge. Daarin wordt geregistreerd of mensen 
gevaccineerd of negatief getest zijn. Bron: AD, 18 juni 2021.  
 

 
 
Vanaf zaterdag 26 juni mogen ouders weer bij diploma-uitreikingen en 
schoolmusicals aanwezig zijn. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden aangehouden. Ook 
mogen scholen weer schoolkampen en excursies organiseren voor hun leerlingen als zij de 
basisregels en de richtlijnen van de betreffende accommodaties volgen. Demissionair 
zorgminister Hugo de Jonge schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens 
enkele collega's.  
 
In jongerenkampen mogen kinderen vanaf 13 jaar ook weer met een onbeperkt aantal in een 
groepsaccommodatie verblijven. 
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Met de versoepeling van de coronamaatregelen hoeven leerlingen in het basis- en middelbaar 
onderwijs en kinderen in de kinderopvang niet meer in afgebakende groepen te komen. 
Scholen krijgen daarmee meer ruimte voor de organisatie van activiteiten, onder meer om het 
schooljaar af te sluiten. 

In de kinderopvang hoeven kinderen ook niet meer in 'kleine bubbels' te worden opgevangen 
en de buitenschoolse opvang kan tijdens de zomervakantie locaties samenvoegen.  Bron: AD, 
19 juni 2021.   

 

Grapperhaus: politie en hulpdiensten komende tijd beperkt inzetbaar 

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid waarschuwt namens het 
Veiligheidsberaad ervoor dat er de komende tijd een minder dan gebruikelijke inzet van politie 
en hulpdiensten bij evenementen zal zijn. Organisatoren moeten daarom wellicht zelf 
veiligheidsmaatregelen nemen, aldus de minister. 

Dat komt omdat veel medewerkers van politie en hulpdiensten sinds de uitbraak van corona 
veel en vaak meer dan gebruikelijk zijn ingezet. ‘Er zit een grens aan hun inzetbaarheid’, 
schrijft Grapperhaus. 

‘Minister, regioburgemeesters, politie en OM constateren dat politie en hulpdiensten tijdens 
de coronacrisis fors extra inzet hebben moeten plegen. Dag en nacht zijn de politie, boa’s en 
de hulpdiensten in touw geweest voor de veiligheid op straat. Dat kon ook dankzij de niet 
aflatende inzet van al deze vrouwen en mannen in uniform. Na zoveel extra inzet hebben ook 
zij tijd nodig om te herstellen. Ze moeten verlof kunnen opnemen en weer tijd kunnen 
besteden aan training en opleiding’, is te lezen in een statement. 

In de verklaring staat een waarschuwing: ‘Nu de samenleving heropent hebben wij de 
verantwoordelijkheid om verstandig om te gaan met de beschikbare capaciteit van politie en 
hulpdiensten. Dat betekent dat burgemeesters, OM en politie scherpe afwegingen zullen 
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maken als het gaat om hun inzet bij evenementen. Organisatoren zullen meer dan ooit eigen 
veiligheidsmaatregelen moeten nemen.’ 

Demissionair minister-president Mark Rutte maakte vrijdag bekend dat vanaf 26 juni en bij 
vergunningplicht op 30 juni weer evenementen georganiseerd mogen worden. Bron: AD, 19 
juni 2021. 

Paramedische herstelzorg voor coronapatiënten in basispakket 

Coronapatiënten die last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder 
voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. De regeling 
hiervoor zou aflopen op 1 augustus, maar wordt op verzoek van de Tweede Kamer met één 
jaar verlengd. Dat heeft demissionair minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark 
aan de Tweede Kamer laten weten.  

Sommige mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus ervaren tijdens hun 
herstel ernstige klachten of beperkingen. Dat kan worden verminderd door paramedische 
herstelzorg. De zorg bestaat uit fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek en/of 
ergotherapie. Voor vergoeding van de paramedische herstelzorg is een verwijzing van een 
huisarts of medisch specialist nodig. Bron: AD, 19 juni 2021. 

Duitse politie maakt eind aan feest in stadspark Hamburg 

De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een feest in een stadspark van Hamburg. Daar 
waren op dat moment meer dan drieduizend jongeren bijeen, meldt Bild. Diverse mensen 
raakten gewond door vechtpartijen, er werden meerdere diefstallen gepleegd en agenten 
werden bekogeld met flessen.  

In de avonduren trokken steeds meer jongeren richting het park. Ze hadden luidsprekers en 
bier bij zich en er werd gebarbecued. Naarmate de avond vorderde werden ze steeds 
luidruchtiger en weigerden de coronamaatregelen te respecteren. ‘Ik begrijp heel goed dat 
vooral de jongeren eruit willen. Maar we zitten nog steeds in de pandemie. En bijna geen van 
de jongeren is ingeënt’, zei een agent tegen de Duitse krant. 

Ongeveer honderd agenten trokken het park in dat met een lichtmast werd verlicht. Bezoekers 
werden opgeroepen te vertrekken, maar die weigerden dat te doen. Op diverse plekken 
ontstonden opstootjes en raakten mensen gewond. Daarop besloot de politie het park schoon 
te vegen. Bron: AD, 19 juni 2021.   

Einde van een tijdperk: ineens moet het kabinet waarschuwen voor 
euforie 

Een moment om te vieren, vindt het kabinet. De lockdown is de facto afgeschaft en 18-jarigen 
kunnen een prikafspraak maken. Het grootste gevaar lijkt nu het idee dat we veilig zijn. 

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) moesten zich 
een nieuwe rol aanmeten. Na een jaar slecht nieuws te hebben gebracht waarschuwen ze nu 
voor al te veel euforie. Maar de boodschap die blijft hangen is toch vooral een positieve. Want 
de regel dat we allemaal 1.5 meter afstand moeten houden blijft bestaan. En waar dat niet 
kan, geldt nog een mondkapjesplicht.  Maar verder gaan alle coronamaatregelen eigenlijk van 
tafel. 

Daarmee lijkt een einde gekomen aan een tijdperk. Na anderhalf jaar van coronagolf naar 
coronagolf te zijn meegesleurd, denkt het kabinet de epidemie nu eindelijk onder controle te 
hebben. Dit is een moment om te vieren, aldus de minister. Het vaccineren is op stoom en 
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vanaf vandaag kunnen ook de eerste 18-jarigen hun prikafspraak inplannen. Bron: AD, 19 
juni 2021.  

Maak je klaar voor een summer of love! ‘Mensen willen helemaal losgaan’ 

De coronamaatregelen worden steeds verder afgeschaald. Het einde van corona zou het 
startsein zijn voor de summer of love. Net zoals na de Bevrijding massale volksfeesten 
ontstonden, met veel seks en ongeremde emoties. Ook nu valt de druk na anderhalf jaar weg 
en we gaan op zoek naar contact, feesten en flirten.  

Langs de IJssel in Zutphen hangt aan het begin van deze zomeravond een broeierige sfeer. 
Groepjes jongeren met flessen drank, barbecues, stelletjes hand in hand, sommigen liggen op 
het gras, zoenen verdwijnen in halzen, handen onder korte rokjes. Het is warm. Op het water 
zorgen speedboten en jetski’s voor plots vertier, het lijkt wel de boulevard van een zuidelijk 
vakantieland, water spat op, driftig draaien de bestuurders bochten, het apparaat met de 
bruingespierde armen amper in bedwang. Er wordt gelachen en geroepen, je voelt: love is in 
the air. Bron: De Stentor, 19 juni 2021.  

 

Vanaf vandaag kunnen mensen die in 2003 geboren zijn een prikafspraak maken. Het gaat 
om ruim 206.000 mensen die al 18 zijn of dat dit jaar worden. Wie al 18 is krijgt het vaccin 
van Pfizer/BioNTech of Moderna. De 17-jarigen het Pfizer/BioNTech-vaccin.  

Er zijn tot nu toe ruim 13 miljoen eerste en tweede prikken gezet bij meer 
dan 8 miljoen mensen. Het kabinet verwacht dat half juli iedereen die wil een eerste prik heeft 
gehad. Eind juni krijgen de eerste kwetsbare kinderen vanaf 12 jaar een  uitnodiging. Bron: 
AD, 19 juni 2021.   
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Radiopresentator 1Twente neemt tijdens uitzending woedend ontslag om 
coronafeestje bij studio 

‘Dit is niet de eerste keer dat ze hier corona negeren. Ik heb principes. Ik stop bij 1Twente.’ 
Presentator Jorik Heins nam vrijdagavond tijdens zijn radioshow per direct ontslag uit woede 
over een coronafeestje dat zich voor zijn ogen bij de studio van lokale omroep 1Twente 
afspeelde.  

Een dag later is hij nog kwaad. ‘We maken elke dag uitzendingen over corona. We interviewen 
de GGD, de burgemeester. We zenden Postbus 51-spotjes uit, ‘Samen krijgen we corona onder 
controle’. Dan heb je ook een voorbeeldfunctie. Maar de directeur denkt daar blijkbaar heel 
anders over.’ Bron: De Stentor, 19 juni 2021.  

In België gaat de coronarem eraf 

Net als Nederland haalt ook België de coronarem eraf. De vaccinaties verlopen er vlot en het 
aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt gestaag. Reden om de eerder aangekondigde 
versoepelingen door te voeren. Vanaf 27 juni gaat bij onze zuiderburen het zomerplan in, 
meldt  Het Laatste Nieuws. Bron: AD, 19 juni 2021.  

In België gaat nieuwe fase zomerplan al in op 27 juni, deze versoepelingen 
worden ingevoerd 

De vaccinaties vorderen vlot, en het aantal patiënten in de ziekenhuizen en op de afdelingen 
intensieve zorg daalt gestaag verder. De eerder aangekondigde versoepelingen kunnen dus 
doorgaan, kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) aan op de persconferentie na het 
Overlegcomité. Over welke versoepelingen gaat het precies? Hieronder een overzicht. 

Het Overlegcomité koppelde enkele voorwaarden aan de versoepelingen die vanaf 
oorspronkelijk 1 juli zouden gelden: zes op de tien volwassenen moesten hun eerste vaccin 
gehad hebben, een drempel van vijfhonderd bedden op intensieve zorg en een gunstige 
evolutie in het aantal hospitalisaties. Intussen kregen 6 miljoen mensen (65,5 procent 
volwassenen) een eerste prik. Op intensieve zorg liggen momenteel 247 coronapatiënten en 
ook het aantal hospitalisaties lijkt verder te dalen.   

Deze versoepelingen gaan in, en zelfs enkele dagen vroeger dan 1 juli, op 27 juni: 

• Restaurants en cafés mogen weer tot 1 uur ‘s nachts de deuren openhouden, in plaats van 
tot 23.30 uur nu. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels. 

• Het gezelschap aan tafel wordt opgetrokken van vier naar acht. Horecazaken 
mogen plexiglas te gebruiken op hun buitenterrassen, zodat de tafeltjes iets dichter bij elkaar 
kunnen worden gezet. 

• Dat laatste geldt ook voor bijeenkomsten in de privésfeer: ook daar mogen er binnenkort 
weer acht volwassenen samenkomen bij iemand thuis, in plaats van vier, exclusief leden van 
het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een 
toeristisch logies. Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen 
kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden. 

• Caféspelen - zoals biljart of darts - worden opnieuw toegelaten, maar dan wel met 
mondmaskers. 

• Het samenscholingsverbod van meer dan tien mensen overdag en vier ‘s nachts gaat op de 
schop. De beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de 
mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand. 
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• Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aangeraden. Sinds 9 juni was één 
terugkomdag toegelaten, binnenkort mogen bedrijven en werknemers het beleid zelf bepalen. 
Fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten. 

• Winkelen mocht tot nu toe enkel per twee. Er zullen geen beperkingen meer zijn qua aantal 
bij het winkelen.  

• Op evenementen, op jeugdactiviteiten en bij vakantiekampen zullen meer personen worden 
toegelaten. Die kampen kunnen ook opnieuw met overnachting. 

• Amateursporten kunnen doorgaan zonder beperkingen. Sinds 9 juni kon het met 50 
personen binnen en 100 personen buiten, met uitzondering voor contactsporten. Sanitaire 
infrastructuur zoals kleedkamers en douches mag gebruikt worden. 

• Evenementen worden binnen toegelaten met 2.000 toeschouwers. Sinds 9 juni was het 
maximum aantal toegelaten mensen bij indoor evenementen tweehonderd. De zaalcapaciteit 
mag voor 80 procent gebruikt worden en iedereen moet nog altijd een mondmasker dragen en 
op veilige afstand van elkaar zitten. 

• Bij evenementen buiten gaat het om 2.500 mensen. Een mondmasker dragen en op veilige 
afstand van elkaar blijven, blijft de norm. De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen 
vervalt indien men zit. 

• Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen met tot 200 personen binnen of 400 
personen buiten. Sinds 9 juni was dat 100 en 200. 

• Voor banketten en recepties, en bijvoorbeeld ook huwelijksfeesten, gelden er geen maxima 
meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca. 

‘Haal je tweede prik’, benadrukte De Croo wel op de persconferentie. Bij de groep van mensen 
met een onderliggende aandoening heeft tot nu toe 90 procent een eerste vaccin gekregen. 
Maar, zo zei De Croo, slechts drie op de tien in deze groep is volledig gevaccineerd. Dit is 
belangrijk nu de Deltavariant in opmars is.  

Vandaar dat het volgende Overlegcomité op 16 juli zal plaatsvinden. Dan zal de afschaffing 
van alle maatregelen vanaf 1 augustus op het programma staan. Bron: HNL, 19 juni 2021. 

Update RIVM  

Afgelopen etmaal zijn er 713 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM geregistreerd. Het is de 
derde keer deze week dat het aantal bevestigde besmettingen onder de duizend duikt. 

Het weekgemiddelde ligt nu ook onder de duizend: in de afgelopen zeven dagen werden 
gemiddeld 957 positieve tests per dag geregistreerd. Vrijdag lag dit gemiddelde nog op 1032 
en vorige week zaterdag op 1493. 

Het aantal sterfgevallen als gevolg van corona nam zaterdag toe met drie. Dat wil niet zeggen 
dat deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt 
dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Het aantal sterfgevallen dat dagelijks wordt gemeld is 
voor de elfde dag op rij lager dan tien. Afgelopen zeven dagen werden in totaal negentien 
nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd. 

In Amsterdam hoorden tussen vrijdag- en zaterdagochtend 51 mensen dat ze besmet waren 
geraakt. In Den Haag kregen 39 inwoners een positieve testuitslag, in Utrecht en Rotterdam 
waren dat er respectievelijk 21 en 20 en in Amersfoort 18. Bron: AD, 19 juni 2021. 
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Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland blijft afnemen. Nog maar vier 
gemeenten in deze regio kleuren lichtoranje, de rest zit allemaal onder de 7 nieuwe 
coronagevallen op 100.000 inwoners en is daarmee grijs. Ommen is na de 0 van vrijdag met 
de 11 van zaterdag niettemin koploper. 

Het aantal positief geteste mensen in de verschillende Veiligheidsregio's in dit gebied is ten 
opzichte van vrijdag opnieuw afgenomen. Zo doken zaterdag in IJsselland 20 nieuwe 
besmetting op, terwijl het aantal nieuwe gevallen een dag eerder nog op 23 lag. Ook in Noord- 
en Oost-Gelderland een daling (van 31 naar 22) en een terugval in Flevoland, waar het aantal 
positieve tests van 11 naar 10 zakte. 

In deze regio kleuren vier van de gemeenten nog lichtoranje, wat betekent dat daar meer dan 
7 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners zijn geconstateerd. Putten, dat vrijdag nog 
donkeroranje kleurde met 29 positieve tests, staat zaterdag op 8,3. In Ommen duikt corona 
plots weer op. Die gemeente in het Vechtdal scoorde vrijdag nog een 0, maar een dag later 
11,1. In absolute zin betekent het dat 2 van de pakweg 18.000 inwoners zijn getest en positief 
waren.  

Hoewel de kleurenkaart zich gunstig ontwikkelt, stijgt het aantal gemeenten met 
überhaupt nieuwe besmettingen. Zo werden vrijdag in vijftien gemeenten helemaal geen 
inwoners positief getest. Een dag later is dat in ‘slechts’ twaalf gemeenten nog het geval.  

Afgelopen etmaal zijn er landelijk gezien 713 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM 
geregistreerd. Het is de derde keer deze week dat het aantal bevestigde besmettingen onder 
de duizend duikt. 

Het weekgemiddelde ligt nu eveneens onder de duizend: in de afgelopen zeven dagen werden 
gemiddeld 957 positieve tests per dag geregistreerd. Vrijdag lag dit gemiddelde nog op 1032 
en vorige week zaterdag op 1493. Het aantal sterfgevallen als gevolg van corona nam zaterdag 
toe met drie. Dat aantal dat dagelijks wordt gemeld is daarmee voor de elfde dag op rij lager 
dan tien. Afgelopen zeven dagen werden in totaal negentien nieuwe sterfgevallen als gevolg 
van corona geregistreerd. 

In Amsterdam hoorden tussen vrijdag- en zaterdagochtend 51 mensen dat ze besmet waren 
geraakt. In Den Haag kregen 39 inwoners een positieve testuitslag, in Utrecht en Rotterdam 
waren dat er respectievelijk 21 en 20 en in Amersfoort 18. Bron: De Stentor, 19 juni 2021. 

Rood Nederland versoepelt sneller dan groen Duitsland: ‘Ik houd mijn 
hart vast’  

Nederland is het enige land aan de Noordzee dat nog rood kleurt op de Europese coronakaart, 
en toch versoepelen we sneller dan onze buurlanden. In de Tweede Kamer klinkt onbegrip. 
‘Als je niet oppast, struikel je met de finishlijn in zicht.’ 

Premier Mark Rutte was vrijdagavond heel stellig. Op de vraag of Nederland niet iets te vroeg 
is met versoepelingen, zei hij onomwonden: ‘Nee, het is niet vroeg’. Hij verwees daarbij naar 
het OMT: ‘Voor de korte termijn kun je niets fout doen.’ 

Die uitspraak wekt bevreemding bij sommige Kamerleden. Zij wijzen op de opkomst van de 
zeer besmettelijke ‘Indiase’ deltavariant. Het Robert Koch Institiuut, het Duitse RIVM, 
verwacht dat deze mutatie uiterlijk dit najaar de overhand zal krijgen. ‘Ik snap niet waarom 
nu halsoverkop alles losgelaten moet worden’, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. 

Kuiken wijst erop dat Duitsland nog wel een aantal maatregelen handhaaft, zoals de 
mondkapjesplicht in winkels en publieke ruimtes. ‘Hier laten we opeens alles los, zowel het 
thuiswerken als de mondkapjesplicht. Is het niet verstandiger om even door te zetten?’ vraagt 
zij zich af. 
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Ook in België en Frankrijk wordt er minder snel versoepeld dan in Nederland. Dat is opvallend, 
omdat Nederland als enige land in Noordwest-Europa nog rood kleurt op de Europese 
coronakaart. Het aantal besmettingen is hier hoger dan in onze buurlanden. Het beeld dat 
Nederland het beter doet dan andere landen is niet terecht, zegt Kuiken. ‘Wij zijn het slechtste 
jongetje van de klas. Het vaccineren gaat hier nu misschien goed, maar nog altijd heeft slechts 
vijfentwintig procent van de bevolking een tweede prik gehad. Zijn we dan wel goed genoeg 
beschermd als zo’n nieuwe variant dominant wordt?’ 

 
 

Op de Europese coronakaart kleurt Nederland nog lichtrood. © Europese Commissie 

Ook binnen de regeringscoalitie klinkt onvrede. Aan de ene kant is D66 blij dat de 
coronamaatregelen worden versoepeld. ‘Als het OMT zegt dat een lockdownmaatregel niet 
meer nodig is, moet je hem ook opheffen’, zegt Kamerlid Jan Paternotte. Maar tegelijkertijd 
zet hij vraagtekens bij het reisbeleid. ‘Het lijkt erop dat we daar keer op keer zelfde fout maken.’ 

Paternotte wijst erop dat bijvoorbeeld Duitsland vasthoudt aan vliegverboden, terwijl 
Nederland vluchten vanuit gebieden met een hoog risico - zoals Zuid-Amerika en India - wel 
weer toestaat. Wel geldt voor deze reizigers een quarantaineplicht. Paternotte is echter bezorgd 
om de handhaving hiervan. Hij vindt het logischer dat Nederland met buurlanden zou zijn 
opgetrokken, zoals het OMT had geadviseerd. ‘Ik vind het onbegrijpelijk en onnodig dat we 
dat niet doen. Het is belangrijker dat we naar Duitsland kunnen reizen, dan op vakantie 
kunnen naar India.’ 

SP-Kamerlid Peter Kwint vindt dat de lessen van vorig jaar niet vergeten mogen worden. Toen 
de zomer begon waren er nauwelijks meer besmettingen, maar vooral jonge vakantiegangers 
namen het virus terug mee naar huis. Bron- en contactonderzoek schoot tekort, waarna 
Nederland te maken kreeg met een tweede golf. 

‘Ik houd mijn hart vast’, zegt Kwint. ‘Als landen om ons heen lagere besmettingscijfers kennen, 
maar minder versoepelen, dan is dat niet voor niks.’ 

Hij is blij met de versoepelingen, maar vindt wel dat er aan de randvoorwaarden moet worden 
voldaan, zoals naleving van een quarantaineplicht en het daadwerkelijk gebruik van testen op 
scholen. Kwint: ‘Als je niet oppast, struikel je met de finishlijn in zicht.’ Bron: De Stentor, 19 
juni 2021.   
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Nederland is het enige land aan de Noordzee dat nog rood kleurt 

Nederland is het enige land aan de Noordzee dat nog rood kleurt op de Europese coronakaart, 
en toch versoepelen we sneller dan onze buurlanden. In de Tweede Kamer klinkt 
onbegrip. SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Als je niet oppast, struikel je met de finishlijn in zicht.’ 

Kamerleden wijzen op de opkomst van de zeer besmettelijke ‘Indiase’ deltavariant. Het Robert 
Koch Institiuut, het Duitse RIVM, verwacht dat deze mutatie uiterlijk dit najaar de overhand 
zal krijgen. ‘Ik snap niet waarom nu halsoverkop alles losgelaten moet worden’, zegt PvdA-
Kamerlid Attje Kuiken.  

In onder meer België en Frankrijk wordt er minder snel versoepeld dan in Nederland. Dat is 
opvallend, omdat Nederland als enige land in Noordwest-Europa nog de kleurcode 'rood' heeft. 
Het aantal besmettingen is hier hoger dan in onze buurlanden. Bron: AD, 19 juni 2021. 

Brazilië meldt meer dan half miljoen coronadoden 

Brazilië telt inmiddels meer dan een half miljoen bevestigde coronadoden sinds het begin van 
de pandemie. Dat heeft Minister van Gezondheid Marcelo Queiroga bevestigd. ‘Ik werk 
onvermoeibaar om alle Brazillianen zo snel mogelijk te vaccineren’, twitterde hij. Alleen in de 
VS stierven nog meer mensen aan corona: 600.000. 

De afgelopen dagen vielen er dagelijks meer dan 2000 doden door Covid-19 in het het land. 
Het aantal nieuwe coronagevallen lag afgelopen week rond dat van de eerdere piek in maart, 
met meer dan 70.000 bevestigde gevallen per dag.  

Brazilië heeft 210 miljoen inwoners, waarvan volgens de overheid momenteel 11,4 procent 
gevaccineerd is.  

Op verschillende plekken in het land gingen zaterdag mensen de straat op om te protesteren 
tegen het coronabeleid van president Jair Bolsonaro. Bolsonaro heeft eerder onder meer 
gezegd dat corona 'een kleine griep' is, en betwijfelt de noodzaak voor mondneusmaskers. 
Bron: AD, 19 juni 2021.   

Duizenden extra ziekenhuisbedden voor coronapatiënten in Moskou 

Moskou maakt voor de tweede keer in korte tijd duizenden extra ziekenhuisbedden 
beschikbaar voor coronapatiënten. Die zijn nodig vanwege de vele nieuwe besmettingen die 
momenteel in de Russische hoofdstad worden vastgesteld, met als gevolg dat ziekenhuizen 
worden overspoeld door Covid-19-patiënten. 

Burgemeester Sergej Sobjanin maakte donderdag bekend dat in vijf dagen tijd 13.000 
beschikbare ziekenhuisbedden waren 'opgeslokt' door coronapatiënten en dat er daarom is 
uitgebreid naar 17.000. In de komende twee weken moet dat aantal verder stijgen naar 
24.000, aldus een van zijn medewerkers. 

Moskou registreerde zaterdag 9120 nieuwe besmettingen met het coronavirus, het tweede 
dagrecord op rij. Twee weken geleden werden 3000 gevallen per dag vastgesteld. Bij bijna 90 
procent van de positief geteste Moskovieten wordt nu de extra besmettelijke Delta-
variant gevonden, aldus Sobjanin. 

Met nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van de horeca, wordt geprobeerd de verdere 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Sobjanin neemt daarnaast drastische stappen om 
de lage vaccinatiegraad op te krikken. Veel inwoners willen zich niet laten inenten, maar 
sommigen worden daar alsnog toe verplicht. Tegen 15 augustus moet 60 procent van het 
personeel in bepaalde sectoren volledig zijn gevaccineerd. Bron: AD, 19 juni 2021.  

In Duitsland minder besmettingen dus minder ic-opnames 

Het aantal coronapatiënten op Duitse intensivecareafdelingen ligt voor het eerst in acht 
maanden weer onder de duizend. Op het hoogtepunt van de derde golf in april waren dat er 
meer dan 5000. 
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Doordat nu minder mensen besmet raken met het coronavirus, vinden er ook minder ic-
opnames plaats. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde 
zaterdag 1108 nieuwe besmettingsgevallen en 99 doden. Een week geleden waren het er 
respectievelijk 1911 en 129. 

De cijfers dalen dankzij coronamaatregelen en de vaccinatiecampagne. Ruim de helft van de 
Duitse bevolking heeft inmiddels een eerste prik gehad, ruim 30 procent heeft alle benodigde 
prikken gehad en is maximaal beschermd. Vanwege de verbeterde cijfers is Duitsland 
begonnen met het opheffen van beperkingen. Bron: AD, 19 juni 2021.  

VS doneren vaccin Moderna aan Taiwan 

De Verenigde Staten doneren in totaal 2,5 miljoen doses coronavaccin van Moderna aan 
Taiwan. Dat zijn er flink meer dan aanvankelijk was beloofd. De zending komt morgen aan in 
de hoofdstad Taipei, meldt het Amerikaans Instituut in Taiwan (AIT). AIT functioneert de facto 
als de ambassade van de VS. 

De aanzienlijke hoeveelheid entstof zal de druk op het grootschalige Taiwanese 
vaccinatieprogramma in belangrijke mate verlichten. De eilandstaat, door China beschouwt 
als afvallige provincie, had tot dusver amper 2,35 miljoen doses beschikbaar voor een totale 
bevolking van 23,6 miljoen mensen. Peking nodigde de Taiwanezen onlangs uit naar het 
vasteland te komen om zich te laten inenten. 

De corona-pandemie heeft Taiwan nog niet heel zwaar getroffen. Er zijn sinds het begin van 
de uitbraak 13.896 besmettingsgevallen geregistreerd, zaterdag kwamen er 128 bij. Het 
dodental door Covid-19 steeg met 20 tot 538. Zolang de vaccinatiegraad laag is, maken de 
gezondheidsautoriteiten zich echter zorgen. Bron: AD, 19 juni 2021.  

Kaartverkoop grote voorstellingen flink toegenomen 

De kaartverkoop voor diverse grote voorstellingen is flink toegenomen na de aankondiging 
van de coronaversoepelingen op vrijdag. Theaters mogen binnenkort weer meer bezoekers 
ontvangen, lieten demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de 
Jonge weten. 

Voor meerdere grote musicals zijn sinds de persconferentie 'vele duizenden extra kaarten 
verkocht', zegt een woordvoerder. ‘We zien vanaf vrijdagmiddag echt een opvallende piek.’ Het 
gaat om producties als The Sound of Music (met zangeres Frances van Broekhuizen), Tina 
Turner: de musical, Zodiac, Titanic en The Rocky Horror Picture Show. Eerder liet producent 
MediaLane al weten dat de verkoop van kaarten voor de musical Diana & Zonen de 15.000 
tickets was gepasseerd. 

Theaters, poppodia en bioscopen kunnen zoals verwacht al vanaf 26 juni meer bezoekers 
ontvangen. Ze mogen dan zoveel mensen ontvangen als mogelijk is binnen de 1,5 meterregel. 
De heropening van de theaters werd vrijdagavond gevierd met de actie Mooier dan ooit. Diverse 
artiesten gaven om 20.00 uur een miniconcert op de daken van culturele instellingen door 
het hele land. Bron: AD, 19 juni 2021. 

Tal van teststraten staan leeg, toch komen er weer peperdure nieuwe bij, 
hoe kan dat? 

De capaciteit voor Testen voor Toegang wordt maar voor tien procent gebruikt, maar toch gaat 
Nederland voor tientallen miljoenen euro's een hele serie nieuwe teststraten opbouwen voor 
vakantiegangers. Uit vrees voor de mogelijke juridische gevolgen mogen reizigers die zich 
gratis willen laten testen straks namelijk geen gebruikmaken van de al bestaande teststraten. 
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Wie in juli en augustus op vakantie gaat, kan zich voorafgaand aan die reis gratis laten testen, 
schrijven ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en De Jonge (Gezondheidszorg) in 
een brief aan de Tweede Kamer. Ook mensen die al wel gevaccineerd zijn, maar zich voor de 
zekerheid willen laten testen, zijn welkom. Het kabinet vermoedt dat maximaal 3,5 miljoen 
mensen dat zullen doen. Er wordt 249 miljoen euro voor uitgetrokken. Het gaat om zowel pcr-
testen als de (snellere) antigeentesten. 

Een deel van die vakantietesten, maximaal 35.000 per dag, zullen voor rekening van de GGD’s 
worden genomen. Zij hebben ruimte over, omdat er steeds minder mensen met 
coronaklachten zijn die getest moeten worden. Daarnaast kunnen vakantiegangers die zelf via 
hun reisbureau  een test regelen, die kosten ook vergoed krijgen. De reisorganisatie moet dan 
het bonnetje indienen bij het ministerie. 

Maar die twee ‘sporen’ zijn niet voldoende. Het kabinet gaat onder de noemer Testen voor 
Vertrek ook een nieuwe serie teststraten opzetten. Daar is de afgelopen week een openbare 
aanbesteding voor gedaan waarop commerciële bedrijven kunnen inschrijven.  

Dat is bijzonder omdat er al zo'n (gratis) testsysteem in Nederland bestaat: Testen voor 
Toegang. Daar moeten Nederlanders heen die grote evenementen willen bezoeken waarbij 
toegangstesten verplicht zijn. Dat geldt onder meer voor de 16.000 fans die naar wedstrijden 
van het EK-voetbal in Amsterdam gaan. Deze site meldde echter recent nog dat van de 
capaciteit van Testen voor Toegang (75 locaties door heel Nederland met op dit moment een 
capaciteit van 225.000 testen per dag) maar zo’n tien procent daadwerkelijk wordt 
gebruikt. Het Testen voor Toegang-systeem kost zo'n 700 miljoen euro. 

Maar die slecht bezette teststraten zijn straks niet beschikbaar voor reizigers. ‘Naar aanleiding 
van berichtgeving in de media over onbenutte testcapaciteit bij ‘Testen voor Toegang’ is 
onderzocht of deze ingezet kan worden voor het testen van reizigers. Dit is juridisch gezien 
echter niet mogelijk, omdat de doelgroep ‘reizigers’ destijds niet is meegenomen in de 
aanbestedingsprocedure’, schrijven de ministers aan de kamer. ‘Indien de capaciteit wel zou 
worden ingezet voor reizigers, dan zou dit kunnen leiden tot mogelijke onrechtmatigheden in 
de aanbesteding.’ 

De ministers vrezen dat testaanbieders die destijds niet hebben ingeschreven op de 
aanbesteding juridische procedures starten. ‘Deze testaanbieders konden immers niet weten 
dat het niet alleen zou gaan om testen voor toegang, maar ook om de grotere groep reizigers.’ 
Wel wordt nog onderzocht of de reeds aangeschafte niet-gebruikte antigeentesten ingezet 
kunnen worden voor het testen van reizigers. 

Ook opmerkelijk is dat de ministeries voor hulp bij de aanbesteding voor de vakantietesten 
juist wel dezelfde stichting in de arm hebben genomen die ook Testen voor Toegang heeft 
begeleid: stichting Open Nederland, die onder leiding staat van ex-generaal Tom Middendorp. 
‘Hierbij is vanwege het zeer korte tijdpad direct een opdracht aan de stichting verstrekt zonder 
daarvoor een aanbesteding te doen. Dit deel van de opdrachtverlening is daarmee mogelijk 
onrechtmatig’, concluderen de ministers zelf al. Bron: AD, 19 juni 2021.  

OMT komt niet meer wekelijks bij elkaar 

Het hoeft niet meer. Nu het coronavirus zich, naar het lijkt, langzaam gewonnen geeft en de 
maatregelen grotendeels zijn verdwenen, komt het Outbreak Management Team niet meer 
wekelijks bijeen. Coronaminister De Jonge spreekt zijn waardering uit voor de 'cruciale 
adviserende rol' die het OMT heeft vervuld en meldt de Tweede Kamer dat het 
deskundigenteam vooral naar de lange termijn gaat kijken. Ook op tegenvallers in de huidige 
aanpak en een mogelijke opleving van het longvirus gaan ze zich voorbereiden. Bron: AD, 19 
juni 2021.  
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Gewonden bij rellen bij illegale rave in Bretagne 

Bij het uiteenjagen van een verboden rave in het Bretonse plaatsje Redon zijn in de nacht van 
vrijdag op zaterdag zeker zeven gewonden gevallen onder wie vijf agenten.  

Vierhonderd gendarmes hebben zeven uur met onder meer wapenstok en traangas slag 
geleverd met naar schatting 1500 feestende mensen die zonder toestemming bijeengekomen 
waren. 
 
De feestgangers vielen de agenten aan met onder meer vuurwerk, flessen, stenen en jeu de 
boules-ballen. Volgens de plaatselijke autoriteiten waren ze “extreem gewelddadig’. Een van 
de gewonde feestgangers, een 22-jarige jongeman, is onder nog onopgehelderde 
omstandigheden een hand afgerukt, meldden Franse media. 

Niet ver van Redon was er rond de jaarwisseling een enorm jongerenfeest met zeker 2500 
mensen dat drie dagen lang dagen aanhield. De politie trad daar in Lieuron destijds 
terughoudender op omdat de menigte zo groot was. Het leidde tot felle discussies in Frankrijk 
over de coronamaatregelen. Bron: AD, 19 juni 2021.  

VS haalt doelstelling niet 

Het lijkt erop dat de Amerikaanse president Joe Biden zijn doelstelling om 
op Onafhankelijkheidsdag (4 juli) zeventig procent van de bevolking minstens één coronaprik 
te hebben gegeven niet gaat halen. Hij en vicepresident Kamala Harris doen daarom een 
nadrukkelijk beroep op de Amerikanen om zich te laten vaccineren. ‘Kom nu in actie, kom nu 
in actie', zegt Biden vanuit het Witte Huis. 

Hij dringt er bij mensen die wel zijn ingeënt op aan om hun familie en vrienden tot hetzelfde 
aan te sporen. ‘Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnamen gaan drastisch omlaag op 
plekken waar mensen zijn ingeënt', benadrukt de president. ‘Maar, op andere plaatsen gaan 
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ze juist omhoog.' Tot nu toe heeft zo'n 65,1 procent van de Amerikanen een eerste dosis vaccin 
gehad. 
 
De afgelopen veertien dagen kwam daar minder dan één procentpunt bij. Om de zeventig 
procent op 4 juli te halen, moet het tempo de komende weken zeker verdubbelen. Pas 15 
staten zitten momenteel op dat percentage. ‘Als je de vaccinatie haalt, betekent dat dat je het 
virus niet aan anderen geeft omdat het waarschijnlijk zelf niet krijgt', aldus Harris. ‘Hoe kun 
je meer om je naaste geven?' Bron: AD, 19 juni 2021.   

Mensen die in 2003 zijn geboren kunnen afspraak maken voor vaccinatie 

Vanaf vandaag kunnen mensen die in 2003 geboren zijn een prikafspraak maken. Het gaat 
om ruim 206.000 mensen die al 18 zijn of dat dit jaar worden. Wie al 18 is krijgt het vaccin 
van Pfizer/BioNTech of Moderna. De 17-jarigen het Pfizer/BioNTech-vaccin.  

Er zijn tot nu toe ruim 13 miljoen eerste en tweede prikken gezet bij meer 
dan 8 miljoen mensen. Het kabinet verwacht dat half juli iedereen die wil een eerste prik heeft 
gehad. Eind juni krijgen de eerste kwetsbare kinderen vanaf 12 jaar een  uitnodiging.  

Ben jij nog niet tegen corona geprikt, maar wil je dat wel? Vanaf woensdag 23 juni kan 
iedereen boven de achttien jaar kiezen voor een Janssen-prik. Bron: AD, 19 juni 2021. 

 

 © Reuters — Chinese gegadigden voor een prik met het Sinovac-vaccin bij een kliniek in 
Singapore.   

Singapore heeft bijna helft inwoners eerste keer gevaccineerd 

 
Singapore heeft bijna de helft van zijn 5,7 miljoen inwoners een eerste keer gevaccineerd met 
het Pfizer/BioNTech-vaccin of dat van Moderna. Sinds gisteren wordt ook het coronavaccin 
van de Chinese farmaceut Sinovac Biotech aangeboden en het loopt storm. Dat het Chinese 
vaccin minder effectief is (51 procent) dan dat van de westerse fabrikanten (boven de 90 
procent) mag het enthousiasme niet drukken. 

Ook het bericht dat in Indonesië meer dan 350 gezondheidsmedewerkers corona hebben 
gekregen, ondanks het feit dat ze ingeënt waren met Sinovac, deert de prikklanten niet. De 
vraag naar het middel, dat middels een noodgoedkeuring en onder strikte voorwaarden alleen 
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door particuliere gezondheidsinstituten mag worden gebruikte, is zo groot dat de 24 
geselecteerde privéklinieken worden overspoeld. 

‘We hebben ongeveer 2400 boekingen', zegt de directeur van een van de instellingen. ‘Daarmee 
zitten de afspraken tot eind juli vol.' De klinieken rekenen tussen de 6 en 15 euro voor een 
dosis. Er zijn in totaal 200.000 doses voorradig in Singapore. Het lijkt erop dat de run op het 
vaccin vooral wordt veroorzaakt door Chinezen, die denken dat het zo makkelijker is om naar 
huis te reizen. Zonder prik moeten zij eerst een maand in quarantaine.  Bron: AD, 19 juni 
2021.  

Meer testcapaciteit met oog op zomerdrukte 

Met het oog op de zomerdrukte bij evenementen gaat het kabinet zorgen voor meer 
testcapaciteit, schrijft coronaminister De Jonge aan de Kamer. Het dragen van een mondkapje 
is straks niet meer nodig, maar het ondergaan van een test (of het tonen van een vaccinatie- 
of ziektebewijs) is bij bezoek aan concerten, sportwedstrijden en discotheken, wel verplicht 
om toegang te krijgen.  

Tot nu toe hebben 243 evenementen zich aangemeld, waarvan een deel voor na de zomer op 
de planning staat. Eind juni moeten 350.000 testen per dag kunnen worden afgenomen. Bij 
de ingeschreven evenementen worden meer dan drie miljoen bezoekers verwacht. Bron: AD, 
19 juni 2021. 

Een digitaal coronapaspoort: wat moet je ervoor doen? 

Tijdens de persconferentie van 18 juni is er meer bekendgemaakt over het EU Digitaal Corona 
Certificaat (DCC). Het DCC is vanaf 1 juli beschikbaar via de CoronaCheck-app. Het certificaat 
geldt als reisdocument binnen de hele Europese Unie. Ook krijg je met een DCC toegang tot 
evenementen in Nederland. NU.nl zet op een rij hoe je het certificaat kan krijgen en waar je 
op moet letten. 

Je kunt CoronaCheck downloaden in de Play Store (Android-telefoons) of App Store (iPhones). 
Over het algemeen is de app beschikbaar voor Android-smartphones vanaf 2015 en iPhones 
vanaf 2013. Hier kan je meer lezen over hoe de app precies werkt. De app is niet verplicht, 
maar het maakt het tonen van bewijzen wel makkelijker. 
Hoe krijg ik een DCC via CoronaCheck? 

Om een DCC te maken heb je een van de volgende dingen nodig: 

1. Een vaccinatiebewijs 
2. Een recente negatieve testuitslag 
3. Een positieve testuitslag die laat zien dat je in het laatste half jaar van COVID-19 bent 

genezen 
 

Zodra de functie aan CoronaCheck wordt toegevoegd, kun je in de app inloggen met DigiD. 
De app kijkt vervolgens of de vaccinatie bekend is bij het RIVM. Is dat niet het geval, dan zoekt 
de app door in andere aangesloten systemen. 

Je testuitslag registreer je met de ophaalcode die je van je testlocatie heb gekregen. 

Wat kan ik met een DCC? 

Met een geldig DCC kun je toegang krijgen tot evenementen in Nederland. Ook kan je het 
certificaat gebruiken als reisdocument binnen heel Europa. 
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Let wel op: het kan zijn dat een DCC niet voldoende is om vrij te reizen. Sommige landen 
willen dat toeristen volledig gevaccineerd zijn of hun laatste prik veertien dagen voor de reis 
hebben gekregen. Als in het tweede geval meer dan twee weken zijn verstreken, dan kan je in 
veel gevallen alsnog reizen met een recente negatieve testuitslag. 

Van 1 juli tot eind augustus kan je een gratis test krijgen via de reisorganisatie waarbij je een 
reis hebt geboekt of via een speciale website die de overheid op 1 juli lanceert. 

Check voordat je gaat reizen aan welke eisen je moet voldoen op deze site. Het advies blijft om 
alleen te reizen naar groene en gele landen.  
 
Ik ben minstens één keer gevaccineerd, maar dat staat nog niet in de CoronaCheck-app. Wat 
moet ik doen? 

Het kan zijn dat je vaccinatie nog niet is geregistreerd in het systeem van het RIVM. Als 
CoronaCheck jouw vaccinatie ook niet kan terugvinden in andere systemen, zoals die van de 
GGD, kan de app geen vaccinatiebewijs tonen. Dit kan komen door achterstanden bij de 
prikkende partijen. 

Vanaf 1 juli komt er een webportaal online voor zorgverleners en andere partijen die 
vaccineren. Als je contact opneemt met degene die jouw prik heeft gezet, dan kan hij je 
vaccinatie registreren in het portaal. 

Op die manier krijg je alsnog een DCC en coronatoegangsbewijs. De QR-code kan op papier 
worden gebruikt en in de CoronaCheck-app worden geregistreerd als digitaal bewijs. Bron: 
NU.nl, 19 juni 2021.    

Europa kleurt geel, wij blijven oranje: ‘Veel landen stellen verzwaarde 
eisen aan Nederlanders’ 

Vakantiebelust Nederland kan de pret niet op. Steeds meer landen springen op ‘geel’, qua 
corona kun je erheen zonder dat je bovenmatig veel risico op besmetting loopt. Maar hoe 
kijken ze daar naar de Hollanders? ‘Wij zijn voor bijna ieder land nog oranje.’ 

Neem Hongarije, dat is qua corona een geel land bezien door de Nederlandse bril. Maar vergeet 
het maar om een weekje te spelevaren op het Balatonmeer of te flaneren langs de Donau in 
Boedapest. Hongaren willen de Nederlandse toerist nog niet hebben, qua corona zijn we nog 
te link. We zijn oranje, tegen het rood aan. Het land zit overigens niet hermetisch op slot, voor 
zakenmensen en studenten gelden andere regels. Bron: AD, 20 juni 2021.  

  

China heeft meer dan 1 miljard doses coronavaccin toegediend. 
 
China heeft inmiddels meer dan 1 miljard doses coronavaccin toegediend. Dat kondigt het 
land vandaag aan. Hoeveel mensen er nu volledig gevaccineerd zijn werd niet vermeld.   
 
In het land, dat 1,4 miljard inwoners telt, is het vaccinatietempo de laatste tijd flink 
opgeschroefd. Het aantal toegediende dosis is volgens de overheid in minder één maand 
tijd verdubbeld, van 500 miljoen naar 1 miljard. China heeft tot dusver zeven vaccins 
goedgekeurd, die allemaal in China zelf zijn gemaakt. Bron: AD, 20 juni 2021. 



194 

 

 

Een Britse man die corona opliep is na een ziekbed van veertien maanden gestorven. De 49-
jarige Jason Kelk besloot zelf om de behandeling te stoppen nadat hij al meer dan een jaar 
aan machines lag op de intensive care. 

Na 14 maanden in het ziekenhuis is Jason Kelk gestorven. Naar alle waarschijnlijkheid is hij 
de coronapatiënt die het langste op de intensive care heeft gelegen van een Brits ziekenhuis. 
Kelk werd op 31 maart 2020 opgenomen en pas vrijdag 18 juni verliet hij de afdeling. Hij werd 
overgebracht naar een palliatieve zorgen waar hij in het bijzijn van familie stierf. 

Zijn echtgenote Sue (63) zei dat hij het zo gewild had. ‘Hij vond leven aan de machines geen 
leven. Het was zijn beslissing om de behandelingen stop te zetten. En ik vind dat een zeer 
moedige beslissing van hem’, zei ze. ‘Maar wij blijven natuurlijk gebroken achter.’ 

Kelk had naast het coronavirus ook diabetes type II en astma. Het is waarschijnlijk daarom 
dat het coronavirus zo’n verwoestend effect had op zijn lichaam. Zijn longen en lever werden 
zwaar aangetast. Er was in maart nog hoop dat hij er het zou overleven. De man kon toen 
twee weken zelfstandig ademen. In mei liep hij echter twee infecties op waar hij niet meer van 
opknapte. 

‘De antibiotica deden hun werk maar zijn vechtlust was weg. Hij wilde gewoon dat er een einde 
aan kwam’, vertelde Sue. ‘Ik denk dat ik al sinds het begin rekening hield met dit scenario 
maar het blijft een flinke klap. Hij was mijn zielsverwant en ik ga zijn humor zo missen.’ Bron: 
De Telegraaf, 19 juni 2021. 
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Protesten tegen beleid president Bolsenaro  

In verschillende plaatsen in het land gingen zaterdag duizenden mensen de straat op om 
te protesteren tegen het coronabeleid van president Jair Bolsonaro. Bolsonaro heeft eerder 
onder meer gezegd dat corona een griepje is, en betwijfelt de noodzaak voor mondkapjes. 
Ook heeft hij nagelaten snel de nodige doses vaccins in te slaan. 

Brazilië telt inmiddels meer dan een half miljoen bevestigde coronadoden sinds het begin van 
de pandemie. Dat heeft minister van Volksgezondheid, Marcelo Queiroga, bevestigd. ‘Ik werk 
onvermoeibaar om alle Brazillianen zo snel mogelijk te vaccineren’, twitterde hij. Alleen in de 
VS stierven nog meer mensen aan corona: 600.000. 

De afgelopen dagen vielen er dagelijks meer dan 2000 doden door Covid-19 in Brazilië. Het 
aantal nieuwe coronagevallen lag afgelopen week rond dat van de eerdere piek in maart, met 
meer dan 70.000 bevestigde besmettingen per dag. 

Brazilië heeft 210 miljoen inwoners, waarvan volgens de overheid momenteel 11,4 procent 
gevaccineerd is.  

Brazilië is zaterdag de grens van 500.000 coronadoden gepasseerd, zo heeft het ministerie van 
Volksgezondheid bekendgemaakt. Het afgelopen etmaal zijn nog eens 2.301 Brazilianen 
overleden als gevolg van het longvirus en daarmee komt het totale aantal geregistreerde 
overlijdens door Covid-19 uit op 500.800.  

Na de Verenigde Staten telt geen enkel ander land zoveel coronadoden. Experts zeggen dat 
het daadwerkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk nog een stuk hoger ligt.  

In het Zuid-Amerikaanse land zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan 17,8 
miljoen mensen besmet geraakt met het longvirus. Het aantal nieuwe gevallen groeit op dit 
moment met ongeveer 80.000 per dag. Bron: AD, 19 juni 2021.    
 

  

© Reuters — Nog maar twee weken geleden mochten de kinderen eindelijk weer naar school 
in Mexico Stad.   
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Scholen in Mexico Stad meteen alweer dicht vanwege opleving aantal 
coronabesmettingen 

De scholen in Mexico Stad hebben nog maar net hun deuren geopend of ze moeten alweer 
dicht. Door een opleving van het aantal coronabesmettingen moeten de leerlingen vanaf 
maandag weer online hun lessen volgen. 

De scholen in Mexico Stad zijn, net als hotels, winkels en restaurants, welgeteld twee 
weken open geweest. Maar de versoepelingen hebben negatief uitgepakt. Het ministerie van 
Volksgezondheid besloot daarom vrijdagavond de versoepelingen voor de miljoenenstad (ruim 
9 miljoen inwoners) terug te draaien, tot zeker 4 juli. 

Zaterdag meldde het ministerie van Volksgezondheid 3.964 nieuwe besmettingen en 192 
sterfgevallen. Dat brengt het totaal sinds de corona-uitbraak op 231.151 sterfgevallen en 
2.475.705 bevestigde infecties. Bron: AD, 20 juni 2021. 

Risiconiveau kan omlaag 

Nu het aantal coronagevallen blijft dalen en het kabinet het land van het slot haalt, kan ook 
het zogeheten risiconiveau omlaag. In elke regio van het land wordt het gevaar kleiner. Veel 
regio's zouden zelfs op het laagste alarmniveau kunnen uitkomen als de landkaart rond 
dinsdag opnieuw wordt ingekleurd. Dat zou voor het eerst sinds eind vorig jaar zijn. 

Nederland telt vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en 
zeer ernstig. Tot eind mei stonden alle 25 veiligheidsregio's op zeer ernstig. Momenteel is de 
situatie in acht regio's zeer ernstig, staan elf regio's op ernstig en hebben zes regio's de status 
zorgelijk. 

Twee cijfers bepalen het risiconiveau: het aantal positieve tests en het aantal 
ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners. 

Op basis van het aantal positieve tests zouden elf veiligheidsregio's nu onder 'waakzaam' 
vallen. Groningen en Friesland staan er het beste voor. Die telden afgelopen week 18,5 
positieve tests op elke 100.000 inwoners. Nog maar een paar weken geleden hadden ze dat 
aantal gevallen per dag. De regio's Zaanstreek-Waterland, Brabant-Noord en Brabant-
Zuidoost gaan wellicht in één klap van het hoogste naar het laagste risiconiveau. De andere 
regio's die in aanmerking komen voor 'waakzaam' zijn Drenthe, Flevoland, Noord-Holland 
Noord, Zuid-Limburg, Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland. 

De rest van het land valt binnen de grenzen van 'zorgelijk', het op een na laagste 
risiconiveau. Zeeland en Kennemerland zitten qua positieve tests net boven die grens. Een 
paar gunstige dagen zouden de status toch nog kunnen veranderen in waakzaam. 

Een van de laatste brandhaarden is de regio Haaglanden. Daar zijn afgelopen week 57 op 
iedere 100.000 inwoners positief getest. Maar dat cijfer laat ook zien hoe snel het coronavirus 
wordt teruggedrongen. Slechts twee weken geleden stond Noord-Holland Noord er het beste 
voor met 66 positieve tests op iedere 100.000 inwoners in een week tijd. Met andere woorden: 
het slechtste cijfer nu is beter dan het beste cijfer begin deze maand. Bron: AD, 20 juni 2021. 
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Door een blikseminslag in de nacht van zaterdag op zondag in de zendmast van RTV Oost in 
Zwolle is de radiozender via de ether tijdelijk niet te ontvangen in een deel van Overijssel. 
Volgens de regionale zender gaat het om de frequentie 99,4 MHz in het noordwesten van de 
provincie.  

Radio Oost is nog wel te beluisteren via 97,9 MHz in Deventer, 95,6 in Salland en 89,4 in 
Twente, net als via de kabel en DAB. Volgens RTV Oost wordt er gewerkt om de storing op te 
lossen. 

Op dit moment trekt een gebied met stevige regen- en onweersbuien boven het midden van 
het land richting het noorden van het land. Deze buien kunnen lokaal gepaard gaan met 
windstoten van 60-65 kilometer per uur, hagel en veel regen (20-30 millimeter in een uur). 
Voor het midden en noorden van het land heeft het KNMI code geel afgegeven. Naarmate de 
buien noordoostwaarts trekken worden ze geleidelijk minder intensief. 

Aan het einde van zaterdagavond en in het begin van de nacht op zondag gold dezelfde 
weerswaarschuwing ook voor Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De komende uren wordt 
het van het zuiden uit overwegend droog. Bron: AD, 20 juni 2021.  

Gevaccineerd met AstraZeneca dan niet naar binnen 

Fans van Bruce Springsteen die naar zijn aanstaande theatershow Springsteen on 
Broadway willen gaan, mochten aanvankelijk niet naar binnen als ze waren gevaccineerd met 
AstraZeneca. Dat stond op de website van de show, die plaatsvindt in het St. James Theatre 
in New York. Inmiddels is de richtlijn aangepast. 
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The Boss treedt van 26 juni tot en met 4 september op in het theater. Volgens de concertsite 
zouden alleen bezoekers toegelaten die waren geprikt met door de Amerikaanse Food and 
Drug Administration goedgekeurde vaccins, zoals Pfizer-BioNtech, Moderna en Johnson & 
Johnson.  

Inmiddels mogen ook mensen die geprikt zijn met een vaccin dat door 
wereldgezondheidsorganisatie WHO naar binnen. AstraZeneca is door de WHO wel toegelaten. 

Daarnaast moeten alle gasten laten zien dat ze gevaccineerd zijn en binnen 24 uur voor 
aanvang van het optreden een coronatest hebben gedaan. Eenmaal binnen zouden er geen 
mondkapjes verplicht zijn en hoeft er ook geen rekening te worden gehouden met de 
anderhalve meter afstand. 

Springsteen trad eerder al in 2017 en 2018 op Broadway op. Toen was het Walter Kerr Theatre 
het decor van zijn intieme shows. Bron: AD, 20 juni 2021.   

Vaccindiscriminatie in New York: met AstraZeneca kom je er niet (altijd) 
in 

Wie is ingeënt met het AstraZeneca-vaccin, kan in de Amerikaanse staat New York voorlopig 
een stuk minder ontspannen genieten van de heropening van het sociale leven. Het vaccin is 
door de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA nog niet goedgekeurd. Dat zorgt ervoor dat 
mensen die geprikt zijn met AstraZeneca bij diverse evenementen in de staat geweigerd 
worden. 

Zo ontdekte David Screech, de burgemeester van de Canadese plaats View Royal, dat hij als 
‘AZ’er’ niet welkom was bij een concert van Bruce Springsteen op Broadway in New York. 
Alleen wie volledig gevaccineerd was met Pfizer, Moderna of Janssen mocht daar naar binnen. 
‘Natuurlijk is onze gezondheid veel belangrijker dan het bijwonen van shows en concerten’, 
zei Screech tegenover het Canadese CBC. ‘Maar die shows en concerten waren altijd een 
belangrijk deel van mijn leven. Het idee dat ik die in de nabije toekomst zou moeten missen 
vanwege het verkeerde vaccin is een beetje teleurstellend.’ 

Een geluk voor de burgemeester: het theater in New York paste na alle ophef snel de richtlijnen 
aan. Niet alleen door de FDA goedgekeurde vaccins waren oké, maar ook de inentingen die de 
zegen hebben gekregen van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Die heeft AstraZeneca wel 
goedgekeurd. 

Toch is daarmee de kous niet af. Andere evenementen zijn nog steeds niet toegankelijk voor 
AstraZeneca-gevaccineerden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opnamen van populaire 
televisieshows van Jimmy Fallon en Stephen Colbert, maar ook voor een concert van rockband 
The Foo Fighters vandaag in Madison Square Garden. De organisatoren van de evenementen 
zeggen zich te baseren op richtlijnen van de staat New York.   

Het vaccin van AstraZeneca is in de Verenigde Staten in tegenstelling tot die van BioNTech-
Pfizer, Moderna en Janssen nog altijd niet goedgekeurd. De Amerikaanse FDA nam afgelopen 
winter geen genoegen met de onderzoeksdata die het Brits-Zweedse bedrijf in de rest van de 
wereld had vergaard, en wilde meer resultaten zien van de vaccinstudies die in de VS zelf 
werden gehouden. Daarna bleek in andere landen, waaronder Nederland, dat het vaccin kan 
leiden tot zeldzame maar ernstige bijwerkingen.    

Canada is een van de landen die nu last heeft van de aparte regels voor AstraZeneca. In 
Canada is het vaccin wel toegelaten én toegediend. Canadezen mogen in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld mensen uit de Europese Schengen-zone wel naar de VS reizen, maar kunnen 
daar dus met beperkingen te maken krijgen. In Canada heerst de vrees dat meer staten het 
voorbeeld van New York gaan volgen. Justin Trudeau, de premier van het land, heeft inmiddels 
aangegeven zich hard te willen maken voor zijn landgenoten. 
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Dave Grohl van de Foo Fighters. © AP  

De VS eist voorlopig geen vaccinatiebewijs van mensen die naar het land reizen. Ze moeten 
wel een negatieve coronatest of een bewijs dat ze in de laatste drie maanden corona hebben 
gehad kunnen overleggen. 

Mensen die deze zomer van buiten de EU komen om in Europa te reizen, kunnen overigens 
met soortgelijke problemen te maken krijgen. Per 1 juli wordt in Europa het coronapaspoort 
ingevoerd. Een van de manieren waarmee vanaf dan door de EU gereisd kan worden, is met 
een QR-code die bewijst dat iemand is gevaccineerd. Maar voorlopig geldt zo'n bewijs alleen 
voor de vier coronavaccins die in Europa zijn goedgekeurd: Pfizer, Moderna, Janssen en 
AstraZeneca.  

Wie is geprikt met bijvoorbeeld het Russische Sputnik of het Chinese SinoVac, kan dus buiten 
de boot vallen. Het is aan EU-lidstaten zelf om te beslissen of zij het land binnen mogen. 
Mogelijk kan ook een negatieve coronatest of een bewijs van recente besmetting met het 
coronavirus voor reizigers van buiten de EU als alternatief dienen. 

In Nederland wordt het coronapaspoort verwerkt in de CoronaCheck-app. Die app kan straks 
in een aantal gevallen ook nodig zijn om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld een concert of een 
discotheek. Bron: AD, 20 juni 2021.  

11.3 miljoen coronatesten afgenomen van 1 augustus tot half april 

In de periode van 1 augustus vorig jaar tot medio april dit jaar hebben de GGD'en 11,3 miljoen 
coronatesten afgenomen bij 6,7 miljoen mensen. Dat meldt het CBS. Jongeren (12 tot 25 jaar) 
lieten zich het vaakst testen. 

Mensen met een baan lieten zich vaker testen (48 procent) dan mensen met een 
bijstandsuitkering (24 procent) of die met pensioen zijn (20 procent). Mensen met een baan 
in het onderwijs lieten zich met ruim 60 procent het vaakst testen. 

De conclusie van het CBS betekent dat 38 procent van de Nederlandse bevolking zich in 
genoemde periode zich ten minste één keer heeft laten testen bij een GGD. Bijna 60 procent 
deed dat één keer, 24,5 procent twee keer en bijna 16 procent drie keer of zelfs nog vaker. 
Van alle bij de GGD geteste personen in deze periode heeft 17 procent minstens één keer een 
positieve testuitslag gekregen. 

Het CBS zegt dat de GGD-data niet het volledige beeld geven. Testen kan immers ook elders, 
bijvoorbeeld in het ziekenhuis, in het verpleeghuis, bij de huisarts, via de werkgever of in 
commerciële teststraten. Veel zorgmedewerkers zijn getest in de zorginstellingen waar zij 
werken. Al deze testuitslagen zitten niet in het door het CBS geanalyseerde GGD-databestand. 
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Het is niet bekend hoeveel testen er buiten de GGD om hebben plaatsgehad. Bron: AD, 20 
juni 2021. 
 

 

 

 

De tractor met volgeladen platte wagen voor de supermarkt in Gramsbergen. © Jørgen 
Schepers  
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Bier in de aanbieding: Drentse jongens halen 490 kratten op met de 
tractor  
 
Drentse jongens haalden 490 kratten bier op met de tractor. In het Overijsselse Gramsbergen 
was het bier namelijk in de aanbieding. ‘Dit was wel extreem’, reageert supermarkteigenaar 
Henry Alfring over de mega-inkoop. 
 
Een vriendengroep uit het Drentse dorp Drochteropslagen kwam ze met een tractor en platte 
wagen naar Gramsbergen om de  kratjes bier in te slaan. Ze tikten aan de kassa 6003,49 euro 
af en reden via Lutten en Slagharen terug met een volle wagen. De jongens waren afgekomen 
op een eenmalige stuntverkoop, door de supermarkt aangekondigd op social media: drie 
kratjes Grolsch voor 25 euro. Bron: AD, 20 juni 2021.    
 

 

© ANP  
 

Vliegtuigverstekelingen overleven reis vaak niet: ‘Soms vinden we 
lichamen waar de vorst nog op zit’ 
 
Al twee keer dit jaar is er in Nederland een verstekeling gevonden in het landingsgestel van 
een vliegtuig. De een overleefde de reis, de ander niet. ‘Soms zit de vorst nog op hun lichaam.’ 
 
Het lichaam van John Doe ligt gestrekt onder in het vliegtuig. Slechts gekleed in een zwarte 
spijkerbroek, een wit T-shirt en een paar sportschoenen. Onder zijn mond ligt een kleine plas 
bloed. Zijn ogen zijn angstwekkend donker, als de ogen van een vis op een bedje van ijs in een 
marktkraam. ‘Dat is wat er met je ogen gebeurt als ze bevroren zijn geweest’, zegt rechercheur 
Fons van de Koninklijke Marechaussee. Bron: AD, 20 juni 2021.    
 

Update RIVM  

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is het afgelopen etmaal licht gestegen. Er zijn tot 
vanochtend 10.00 uur 735 nieuwe besmettingen vastgesteld, 33 meer dan gisteren. Toen nam 
het aantal nog af, met 202.  

Afgelopen week werden er in totaal 6.367 besmettingen vastgesteld, wat neerkomt op 36,6 per 
100.000 inwoners. Gemiddeld waren er 910 nieuwe besmettingen per dag. Een week geleden 
was dat nog 1418. Op dezelfde dag vorige week waren er 1045 besmettingen, 310 meer dan 
vandaag. Bron: AD, 20 juni 2021.  
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Veel gemeenten zonder besmettingen, maar Veluwe en Achterhoek vallen op in negatieve zin. 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland blijft zeer laag, al zijn drie 
gemeenten donkeroranje gekleurd. Die bevinden zich op de Veluwe en in de Achterhoek. 
 
Het gaat om Nunspeet, Putten, Ermelo, Brummen en Bronckhorst. Zij vallen uit de toon op 
de regionale coronakaart. Terwijl de cijfers in verreweg de meeste gemeente laag zijn, geven 
deze 5 ‘kleur’ aan de kaart. Dat is echter niet in positieve zin. 
 
Het aantal positief geteste mensen in de verschillende Veiligheidsregio’s in dit gebied vertoont 
ten opzichte van zaterdag een stijgende lijn. In Noord- en Oost-Gelderland steeg het cijfer (van 
22 naar 28). Ook in Flevoland een terugval, daar steeg het aantal positieve tests van 10 naar 
15. IJsselland kent nog wel een daling. Daar doken zondag 6 nieuwe besmetting op, terwijl 
het aantal nieuwe gevallen een dag eerder nog op 20 lag.  
 
De cijfers die vandaag bekend zijn gemaakt zijn niet compleet vanwege een storing. Dat meldt 
het RIVM, dat de cijfers bijhoudt. 
 
In deze regio kleuren drie gemeenten donkeroranje. Dat betekent dat er meer dan 14 nieuwe 
besmettingen op 100.000 inwoners zijn geconstateerd. Putten verkleurde van licht naar 
donkeroranje. Daar steeg het aantal nieuwe besmettingen van 8,3 positieve tests naar 24,9 
per 100.000. Een dag eerder telde deze gemeente ook al 29 besmettingen per 100.000. 
 
In Nunspeet zijn zondag 18,3 besmettingen per 100.000 aangetroffen. Een dag eerder telde 
Nunspeet nog nul besmettingen.  In absolute zin betekent het dat er 5 van de ruim 27.000 
inwoners positief getest zijn op corona. Ook in Brummen stijgt het aantal besmettingen. 
Waren het er op zaterdag nog 0, vandaag steeg het naar 19,3.  
 
Ondanks de stijging van besmettingen op de Veluwe en in de Achterhoek, ontwikkelt de 
kleurenkaart zich gunstiger. Het aantal gemeenten met geen enkele nieuwe besmetting is ten 
opzichte van zaterdag licht gestegen. Zondag zijn er in 16 gemeenten geen nieuwe 
coronabesmettingen geconstateerd. Zaterdag was dat in 12 gemeenten het geval.  
 
Ook het aantal mensen in heel Nederland dat in het afgelopen etmaal positief getest is op 
corona is wat gestegen. Vandaag zijn dat er 735, terwijl gisteren 702 positieve besmettingen 
geteld werden.  Of de besmettingscijfers van vandaag helemaal correct zijn is niet duidelijk. 
Vanwege een storing zijn de cijfers van vandaag niet compleet, meldt het RIVM. 
 
Het weekgemiddelde ligt onder de duizend: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 
910 positieve tests per dag geregistreerd. Zaterdag lag dit gemiddelde nog op 957 en vorige 
week zaterdag op 1493.  
 
Ook de sterfte door corona daalt verder. Het afgelopen etmaal is in Nederland één persoon 
overleden aan corona. Een dag eerder werden er drie sterfgevallen gemeld.  Afgelopen zeven 
dagen werden in totaal zeventien nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd. 
Deze gegevens zijn niet compleet omdat meldingen vertraagd binnenkomen. 
 
In Amsterdam hoorden tussen zaterdag - en zondagochtend 46 mensen dat ze besmet waren 
geraakt. In Den Haag kregen 32 inwoners een positieve testuitslag, in Utrecht en Rotterdam 
waren dat er respectievelijk 18 en 30 en in Amersfoort 10. Bron: De Stentor, 20 juni 2021. 
 
Nog eens coronavaccins naar Suriname vanuit Nederland 
 
Nederland stuurt deze week nog eens 160.000 coronavaccins naar Suriname, meldt het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  
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De situatie in Suriname is ernstig, zegt VWS. Daarom stuurde Nederland eerder deze maand 
reeds 90.000 vaccins, zuurstofcontainers, beademingsmachines, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en een medisch team naar Suriname.  
 
Woensdag 23 juni wordt de tweede lading van 60.000 AstraZeneca-vaccins verzonden, zondag 
27 juni volgen nog eens 100.000 doses. De donatie levert volgens VWS geen vertraging op voor 
het Nederlandse vaccinatieprogramma. Minister Hugo de Jonge heeft gezegd uiteindelijk 
500.000 tot 750.000 vaccins aan Suriname te willen doneren, afhankelijk van de leveringen 
aan Nederland en de behoefte in Suriname. 
 
De vaccins komen op een goed moment, zegt directeur Rakesh Sukul van het Surinaamse 
ministerie van Volksgezondheid. ‘Als we doorgaan zoals de afgelopen tijd, met gemiddeld 
tussen de vijf- tot zesduizend prikken per dag, kunnen we de nieuwe vaccins uit Nederland 
deze maand al gebruiken.' Bron: AD, 20 juni 2021.    
 

 
 
© ANP — Een container met 90.000 doses AstraZeneca plus naalden en spuiten wordt 
afgeleverd op de luchthaven van Paramaribo. 

 
Nieuwe corona-infecties in regio Lissabon zijn afkomstig van Deltavariant 
 
Meer dan de helft van de nieuwe corona-infecties in de regio Lissabon komt momenteel voor 
rekening van de Delta-variant. De Portugese autoriteiten gooien alles in de strijd om de 
zorgelijke toename van het aantal besmettingen te keren. 
 
De nationale gezondheidsdienst Ricardo Jorge meldde dat rond de hoofdstad inmiddels 60 
procent van de nieuwe Covid-19-gevallen veroorzaakt wordt door de extra besmettelijke 
mutatie. De regering heeft daarom vrijdag een in- en uitreisverbod  afgekondigd voor de stad, 
dat geldt gedurende de weekenden. 
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In de noordelijk helft van Portugal is de Delta-variant verantwoordelijk voor nog geen vijftien 
procent van de nu geregistreerde infecties. Daar liep tachtig procent van de nieuwe patiënten 
de Britse Alfa-variant op. 
 
De recente opvlamming van het virus komt ongeveer een maand nadat Portugal, zeer 
afhankelijk van het toerisme, besloot weer gasten uit de EU en het VK te verwelkomen. In het 
land zijn inmiddels 2,5 van de 10 miljoen inwoners volledig gevaccineerd. Bron: AD, 20 juni 
2021.   
 

Janneke, Marijke en Anita staan dankzij corona weer aan het bed 
 
Gekleed in smetteloos wit staan ze straks klaar voor de volgende crisis in de zorg: het leger 
aan hulpverleners van de Nationale Zorgreserve. Oud-verpleegkundigen Marijke de Wit (42) 
uit Polsbroek, Janneke Sluys (60) uit Capelle aan den IJssel en Anita de Groot (55) uit 
Sliedrecht meldden zich spontaan aan toen ze de oproep zagen voor nieuwe rekruten. De drie 
draaien proef in het Beatrixziekenhuis. ‘Ik had nooit gedacht weer aan het bed te staan.’ 
 
De drie verpleegkundigen hebben elk hun sporen verdiend in de zorg, maar uiteindelijk namen 
ze allemaal afscheid van dat vak. Kinderen, een eigen zaak, een andere aantrekkelijke baan: 
de redenen waarom ze hun witte uniform uittrokken, variëren. Maar de passie voor de zorg 
bleef. ‘Toen tijdens de coronacrisis de oproep kwam voor oud-zorgprofessionals om zich te 
melden, begon het weer te kriebelen. Ik wilde graag helpen’, vertelt Marijke. Bron: AD, 20 juni 
2021.     

 

Zorgreservisten Janneke Sluys (links), Marijke de Wit (midden), Anita de Groot en 
verpleegkundige en zorgcoördinator Teunis Koppelaar in het Beatrixziekenhuis. © William 
Hoogteyling  
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Restaurants in Korte Putstraat op de bon omdat terrassen niet op tijd 
leeg zijn: 'Ik ben woedend, agenten hadden niet eens mondkapje op’ 
 
Furieus zijn ze, horecabazen in de Korte Putstraat. Bijna alle zaken in deze bekende 
restaurantstraat in hartje Den Bosch gingen op de bon omdat hun terrassen vrijdag kort na 
22.00 uur nog niet leeg waren. ‘Dit voelt heel wrang, zo aan de eindstreep van de coronaregels. 
De agenten liepen zelf tegen de looprichting in en hadden binnen niet eens een mondkapje 
op.’ 
 
Marcel van Veldhoven van Café Klassiek weet nog precies hoe laat het was. ‘Het was exact 
22.06 uur. Ik zag de politie een filmpje maken en notities opschrijven.’ Dat was afgelopen 
vrijdagavond in de Bossche Korte Putstraat. Een paar uur eerder kondigde premier Mark 
Rutte nieuwe versoepelingen van de coronaregels aan, die ook een einde maken aan de 
sluitingstijd voor horeca om 22.00 uur.  
 
‘Mensen horen die versoepelingen en vergeten dan even dat die pas op zaterdag 26 juni 
ingaan’, zegt Rob Sleutjes van Lokaal 1650. Ook zijn restaurant kreeg een proces-verbaal. ‘Bij 
ons krijgen de mensen uiterlijk kwart voor tien de rekening. Helaas zijn dan niet alle terrassen 
precies om tien uur al leeg.’ En Roel Immens van Roels Eten & Drinken: ‘Al onze gasten 
hadden de rekening gekregen. Maar we zitten in een smal straatje, het duurt gewoon even 
voordat die leeg is. En als mensen een borreltje op hebben, krijg je ze vaak wat lastiger naar 
huis.’   
 
Marcel van Veldhoven sluit zich daar helemaal bij aan: ‘Mijn vak is gastvrijheid. Dan ga ik 
mijn gasten niet aan hun arm trekken om het terras te verlaten.’ Wat Van Veldhoven ook 
dwars zit, is dat de bewuste agenten zichzelf niet aan de coronaregels hielden. ‘Ze liepen tegen 
de looprichting in. En bovendien kwamen ze binnen zonder mondkapje. Ze kwamen op 
zaterdagmiddag vier uur vertellen dat we een proces-verbaal kregen. Op een van de drukste 
momenten van de dag. Dat had toch ook op maandagmiddag gekund?’  

 
De Korte Putstraat in Den Bosch is een van de bekendste restaurantstraten van het land. © 
Marc Bolsius 

Van Veldhoven vervolgt: ‘Ik was echt furieus. Op het terras heb ik een applausje gevraagd 
voor onze agenten. ‘Dit krijgt nog wel een staartje’, kreeg ik van de politie te horen. Maar ik 
heb niemand beledigd of uitgescholden.’ Hij baalt er ook van dat de politie werd getipt door 
andere horeca-ondernemers uit de stad. ‘Agenten lieten zich dat ontvallen. Toen we dat 
hoorden, ontploften we helemaal.’ 
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De hoop van Veldhoven is nu gevestigd op burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. ‘In 
eerdere gesprekken beloofde de burgemeester dat er niet meteen gehandhaafd zou worden, 
maar dat er eerst een waarschuwing zou volgen. En een waarschuwing hebben we nooit 
gehad.’  

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch neemt het op voor de politie. ‘Als je na tien uur 's 
avonds uur nog geen aanstalten maakt om de terrassen leeg te krijgen, zoals ik van de politie 
heb begrepen, dan weet je dat je je niet aan de regels houdt. En dat terwijl er politie in de 
straat liep. En dat waren geen undercoveragenten hoor, ze waren heel duidelijk zichtbaar. Ik 
begrijp dat een aantal horecabazen teleurgesteld is, maar iedereen heeft zich aan de regels te 
houden. Het is spijtig, maar als je je niet aan de regels houdt, moet je op de blaren zitten.’   

Hoeveel boetes precies zijn uitgedeeld in de Korte Putstraat, kon de politie zondag niet zeggen. 
Wel dat het om het merendeel van de zaken ging. De hoogte van de boete voor horecazaken 
die coronaregels overtreden, kan oplopen tot 4000 euro. Hoeveel de Bossche ondernemers 
straks kwijt zijn, is nog onbekend. ’Dat bepaalt de Officier van Justitie, werd ons verteld’, zegt 
Sleutjes.  

Het zijn overigens zeker niet de eerste verbalen in deze coronacrisis die werden uitgedeeld in 
de Bossche horeca. In februari klaagden horeca-ondernemers nog over de willekeur aan 
coronaboetes die, onder meer in de Ridderstraat, werden uitgedeeld.   

Afgelopen vrijdagavond ging tevens een ondernemer in de Kerkstraat op de bon en 
zaterdagavond een in de Karrenstraat. Ook ‘vele’ andere coronaregels - zonder ze te benoemen 
- werden niet nageleefd in de Korte Putstraat, aldus een  woordvoerster van de politie.  

 
Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. © Marc Bolsius 

Zij geeft toe dat agenten niet altijd een mondkapje droegen toen zij de restaurants betraden. 
‘Ik begrijp van mijn collega's dat zij vooral buiten in gesprek gingen met de ondernemers. Zij 
zijn daarna in een aantal gevallen zonder mondkapje - net als het meeste horecamensen - 
mee naar binnen gelopen om aan een tafeltje te zitten op anderhalve meter afstand. Zij geven 
achteraf aan dat zij daar bewuster mee hadden moeten omgaan.’ 

Ondernemers uit de Korte Putstraat en de afdeling Den Bosch van de Koninklijke Horeca 
Nederland gaan maandag in gesprek met de gemeente. Van Veldhoven van Café Klassiek weet 
al wel wat hij gaat doen: ‘Ik ga dit zeker aanvechten.’ Bron:: BD, 20 juni 2021.   

Bossche horeca: ‘Heel Nederland was een illegaal terras terwijl wij er op 
worden aangesproken’ 

Bossche horeca-ondernemers klagen over willekeur bij het handhaven van de coronaregels 
afgelopen weekend. Terwijl er  bij hen voor de deur stevig wordt ingegrepen of zelfs beboet, als 
er drie of meer volwassenen bij elkaar staan, zien zij overal mensen samenscholen. ‘Heel 
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Nederland was omgetoverd tot een illegaal terras’, zeg Bernard Kuenen, voorzitter van de 
Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.  

‘Beelden van overvolle parken, plassen en pleinen waar volop (alcohol) werd geconsumeerd de 
1,5 meter niet werd  nageleefd en samenscholing eerder regel dan uitzondering was, voelt als 
een dolksteek in ons hart.’ Dat schrijft  Kuenen in een brief die maandagochtend is gestuurd 
naar het Bossche college van B en W.  Bron: BD, 22 februari 2021.  

Tijd van het mondkapje lijkt op sommige plekken al voorbij: ‘Ik ben het 
gevecht in de winkel spuugzat’ 

Uitslag op de huid. Niet kunnen ademen. Vies. Het mondkapje gaat straks heel snel richting 
de vuilnisbak in veel huishoudens. Een aantal lijkt dat zelfs al voor de versoepelingen van 
aankomende zaterdag te hebben gedaan. ‘Meesten voelen geen persoonlijke dreiging meer.’   

Kort samengevat zijn mondkapjes vanaf zaterdag 26 juni alleen nog verplicht op locaties waar 
de 1.5 meter niet kan worden gehaald. Denk aan het openbaar vervoer, vliegvelden en 
middelbare scholen. Toch lijkt het alsof de nieuwe regel nu al op diverse plekken is ingegaan 
na de laatste persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge, afgelopen vrijdag. 
 

 
Het mondkapje gaat nu al op diverse plekken af. Zo ook in Arnhem. © Gerard Burgers  

 
Neem de Arnhemse binnenstad, waar een groep oudere wielrenners zondag zonder mondkapje 
een ijssalon binnenstapt. Mensen in een supermarkt in Wageningen worden een dag eerder 
met enige verwondering aangestaard omdat ze niks voor hun mond en neus hebben. Even 
verderop draagt in een kleinere supermarkt de man achter de kassa zelf niet eens een 
mondkapje. Een verbaasde klant zet snel ook het zijne af. 

Hetzelfde beeld is te zien in een kapsalon in dezelfde straat. Het is druk; vijf stoelen zijn bezet. 
Voldoende afstand houden lukt hier zeker niet. Maar zowel de kappers als de klanten hebben 
allemaal geen mondkapje op. ‘Als mensen zitten, hoeft het niet’, beweert een personeelslid, 
dat zijn schouders ophaalt over de coronaregels. Formeel moet het mondkapje in kapsalons 
nog wel op en kan een boete volgen. Bron: AD, 20 juni 2021.     
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In Duitsland aantal nieuwe besmettingen laag 

Het aantal nieuwe besmettingen bereikt in Duitsland vandaag het laagste punt sinds vorig 
jaar augustus. Het afgelopen etmaal kregen 346 Duitsers een positieve testuitslag, meldt het 
Robert Koch-instituut. 

De laatste keer dat het dagcijfer onder de 500 kwam, was op 10 augustus. Feit is wel dat de 
cijfers in Duitsland op maandag altijd aan de lage kant zijn, omdat er in het weekend minder 
wordt getest. Dit weekend daalde ook het aantal coronapatiënten op de intensive cares onder 
de 1000. Dat is voor het eerst in acht maanden tijd. 

Op het hoogtepunt lager er ruim 5000 mensen met ernstige coronaklachten op de Duitse 
ic's. Ook Nederlanders werden bij gebrek aan capaciteit in de ziekenhuizen per helikopter 
naar Duitsland gevlogen en daar verpleegd. Bron: AD, 21 juni 2021. 

Maximaal 10.000 toeschouwers in stadions Olympische Spelen 

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio laat maximaal 10.000 
toeschouwers toe in de stadions. Bovendien krijgen alleen Japanse fans toegang, zoals al 
eerder werd aangekondigd. Artsen en andere deskundigen stelden dat de Spelen zonder fans 
het beste zou zijn voor de gezondheidszorg in Japan, maar de organisatie wil er toch publiek 
bij hebben. Wie via een loterij een kaartje kan bemachtigen, moet in de stadions wel 
een mondkapje dragen en mag niet schreeuwen. Klappen mag wel. Bron: AD, 21 juni 2021. 

Hongkong verkort verplichte quarantaine 

Hongkong verkort eind van de maand de verplichte quarantaine voor buitenlandse reizigers - 
of eigen inwoners die in het buitenland waren - van drie weken naar zeven dagen. Mits iemand 
bij aankomst voldoende afweerstoffen in zijn bloed heeft. Er moet zeker veertien dagen tussen 
de tweede vaccinatie en aankomst in de stadstaat zitten. 

Hongkong kent tot nu toe de strengste quarantaine ter wereld, maar stelt die nu bij om 
inwoners zover te krijgen een coronaprik te halen. Slechts 17 procent van de 7,5 miljoen 
inwoners is op dit moment volledig ingeënt. De versoepeling telt overigens niet voor reizigers 
uit gebieden met een zeer hoog risico. Die moeten nog steeds drie weken inchecken bij een 
quarantainehotel. 
 
Gezondheidsminister Sophia Chan laat weten dat ook sociaal beperkende maatregelen, zoals 
toegang tot bars en restaurants, voor gevaccineerden vanaf 24 juni worden versoepeld. De 
overheid heeft door de terughoudendheid onder de bevolking een overschot aan vaccins en 
van een deel ervan dreigt de houdbaarheidsdatum te verlopen. Men probeert het nemen van 
een prik daarom te stimuleren. 

Het stadsbestuur dringt er daarom bij bedrijven op aan om ingeënt personeel extra vrije 
dagen te geven. Sommige bedrijven onthouden hun medewerkers loonsverhogingen of dreigen 
met ontslag als zij zich niet laten vaccineren. De voormalige Britse kolonie heeft het 
coronavirus grotendeels buiten zijn grenzen weten te houden en noteerde tot nu toe 11.800 
besmettingen en 210 sterfgevallen. Bron: AD, 21 juni 2021. 

Rusland meldt 17.378 nieuwe coronabesmettingen 

Rusland meldt 17.378 nieuwe coronabesmettingen, waarvan 7584 in hoofdstad Moskou. De 
afgelopen 24 uur kwamen 440 Covid-19-patiënten om het leven. Officieel telt Rusland 
nu 5.334.204 vastgestelde besmettingen en 129.801 overlijdens ten gevolgen van het 
longvirus. Het federale statistiekbureau houdt er ook een eigen telling op na, die tussen april 
van vorig jaar en dit jaar op zo'n 270.000 doden komt. Bron: AD, 21 juni 2021. 
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In Taiwan daling dagelijkse coronabesmettingen 

Voor het eerst sinds 15 mei ziet Taiwan een daling van de dagelijkse besmettingscijfers 
tot onder de 100. Vandaag stelde het land 75 nieuwe infecties vast. De maatregelen die 
werden afgekondigd, zoals het sluiten van uitgaansgelegenheden en slechts beperkt toestaan 
van samenkomsten, lijken hun vruchten af te werpen. 

De Taiwanese gezondheidsautoriteiten denken nog niet aan versoepelen, maar aan 
een mogelijke verlenging van de restricties. Die gelden nu nog tot 28 juni. ‘We hopen dat deze 
trend doorzet', zegt gezondheidsminister Chen Shih-chung. ‘Maar daarvoor moeten we goed 
samen blijven werken.’ 

De minister zegt dat mensen niet moeten verslappen, hun handen blijven 
wassen en mondkapjes blijven dragen. Tot nu toe heeft zo'n 6 procent van de 23.5 miljoen 
tellende Taiwanese bevolking een eerste coronaprik gehad. 14.080 mensen raakten besmet, 
waarvan er 560 aan de gevolgen van Covid-19 overleden. Bron: AD, 21 juni 2021.   

In Indonesië stijgen coronabesmettingen 

Indonesië ziet een stijging van het aantal coronagevallen en verscherpt de komende twee 
weken de restricties. In door de overheid aangewezen 'rode zones' - waar de cijfers het hardst 
oplopen - wordt het aantal mensen dat op kantoor mag werken beperkt en ook zijn religieuze 
samenkomsten en kerkdiensten verboden. Het eilandenrijk meldde gisteren 13.737 nieuwe 
coronabesmettingen. Het hoogste aantal sinds 30 januari. Ook het aantal sterfgevallen loopt 
op. In Indonesië raakten tot nu toe bijna 2 miljoen mensen besmet met het longvirus 
en overleden er ruim 54.600. Bron: AD, 21 juni 2021.  

India gaat gratis vaccineren 

India is vandaag gestart met een nationale campagne die alle volwassenen de mogelijkheid 
tot gratis vaccineren biedt. De overheid kreeg de afgelopen weken nogal wat kritiek te 
verduren over de chaotische start van de vaccinaties, waardoor tekorten ontstonden en 
honderdduizenden mensen in april en mei nodeloos om het leven kwamen. 
 
Premier Narenda Modi maakte eerder deze maand al een einde aan het prikbeleid van de 
deelstaten, die zelf ingekochte vaccins aan mensen tussen de 18 en 45 jaar verstrekten. 
Terwijl veel vaccinatiecentra van de overheid door de tekorten hun deuren moesten sluiten, 
kon bij privéziekenhuizen tegen betaling een prik worden gehaald. Bron: AD, 21 juni 2021.  

Een heel jaar kon Marjolein haar Australische geliefde niet zien, nu 
toeren ze in een zelfgebouwde camper 

Een heel jaar moest Marjolein de Koning (21) uit Capelle aan den IJssel haar Australische 
vriend Mitch Flitcroft (26) missen. Nu 'wonen’ ze op zo'n zeven vierkante meter in een 
zelfgemaakte camper, waarmee ze door Europa reizen. 

Op de dag af precies een jaar lang heeft De Koning haar vriend niet kunnen zien. Terwijl de 
coronapandemie over de wereld raast, gaat Australië op slot. Daar gaan de plannen van het 
verliefde stel. Bron: AD, 21 juni 2021.   
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Marjolein de Koning reist met een zelfgemaakte camper en haar vriend door Europa. © AD 
 

Ministerie doneert coronazelftesten aan Armoedefonds en Voedselbank 

Het ministerie van Volksgezondheid doneert met ingang van vandaag 2 miljoen 
coronazelftesten aan het Armoedefonds en Voedselbank NL. De testen worden verspreid via 
elf distributiepunten van Voedselbank NL en nog een distributiepunt van de Stichting 
Armoedefonds. Van daaruit gaan ze naar met name de minima. Het ministerie hoopt zo de 
testbereidheid van ook deze mensen te vergroten. Bron: AD, 21 juni 2021. 

Ouders hebben peuters tijdens eerste lockdown vaker hardhandig 
bejegend  
 
Ouders van peuters hebben hun kind tijdens de eerste 
coronalockdown vaker hardhandig bejegend dan anders. Dat staat in een publicatie 
van gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit, het Erasmus MC en de VU 
Amsterdam. 
 
Vooral hardhandige fysieke terechtwijzing (bijvoorbeeld door elkaar schudden) en verbale 
agressie (bijvoorbeeld uitschelden) kwamen vaker voor, zagen de onderzoekers bij een groep 
van tweehonderd ouders van een kind van 3 jaar. De moeders en vaders rapporteerden zelf. 
Hun gegevens werden vergeleken met die van een groep van ruim duizend vergelijkbare ouders 
die al voor de coronacrisis meewerkten aan gedragsonderzoek. 
 
‘Er was een forse toename van negen procent in het aantal ouders dat aangaf hun kind in de 
voorafgaande twee weken één keer door elkaar te hebben geschud en een toename van zeven 
procent in het aantal ouders dat aangaf hun kind twee of meer keer door elkaar te hebben 
geschud’, meldt de Radboud Universiteit. 
 
‘Het aantal ouders dat aangaf hun kind één keer te hebben uitgescholden in de voorafgaande 
twee weken steeg met vijftien procent en het aantal ouders dat hun kind twee of meer keer 
had uitgescholden steeg met zes procent.’ 
 
De onderzoekers zeggen dat bevindingen als deze moeten worden meegenomen in besluiten 
over bijvoorbeeld het sluiten van scholen en over ondersteuning van kwetsbare gezinnen in 
een dergelijke situatie. Bron: AD, 21 juni 2021. 
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Hersenstichting concludeert dat veel Nederlanders tijdens coronacrisis 
fit willen blijven 

De Hersenstichting concludeert dat het gros van de Nederlanders tijdens de coronacrisis 
heeft geprobeerd fit te blijven. Bijna twee derde (65 procent) van de mensen is ondanks de 
beperkingen toch fysiek actief gebleven, blijkt uit onderzoek. De sportscholen waren dan wel 
dicht, maar er werd tijdens de lockdown bijvoorbeeld gewandeld of gefietst.  

Van de mensen die actief bleven, geeft 86 procent aan te zijn gaan wandelen en 55 
procent is gaan fietsen. Onder jongere mensen zijn vooral hardlopen en skeeleren populair. 
Ruim 40 procent van de mensen die actief bleven, is zelfs méér gaan bewegen dan voor de 
crisis. Ruim driekwart (77 procent) van hen geeft aan dit ook na de pandemie vol te willen 
houden. 

Voor het onderzoek werden 1072 mensen van 18 jaar of ouder bevraagd. De vragen werden 
ruim een maand geleden gesteld. Verder stelt de Hersenstichting dat 12 procent van de 
Nederlanders meer is gaan slapen. Wel is de kwaliteit van de slaap voor 15 procent van de 
mensen afgenomen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat mensen 's avonds liggen te 
piekeren over de toekomst. Bron: AD, 21 juni 2021.   

 

 

 

Wat we het meest misten aan de sportschool? Haha, de koffie!’ 

De sportscholen mochten op 19 mei weer open, maar na vijf maanden bankzitten is de 
drempel om weer te beginnen best hoog. Maar ja, die coronakilo’s moeten er toch een keer af, 
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liefst nog vóór de zomer. We namen een kijkje in twee sportscholen: hoe staan de Twentse 
spieren ervoor?  

Maanden niks gedaan, geen conditie, paar kilootjes erbij. ‘Ja, dan is het wel een drempeltje, 
om weer te beginnen.’ Tom Salman, eigenaar van Tom’s Kickboksen in Hengelo, herkent het 
wel. En hij doet er alles aan om twijfelaars weer op gang te krijgen. Met een telefoontje, een 
goed gesprek, en natuurlijk een aangepast programma.  Bron:  AD, 20 juni 2021.   

 

Burgemeesters Veiligheidsberaad vergaderen over voortgang maatregelen 

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen hebben vandaag in Utrecht 
voor het eerst in lange tijd weer een reguliere vergadering. Coronacrisis is nog slechts één van 
de onderwerpen op de agenda. Daar is momenteel geen aanleiding meer voor. Eind van de 
maand is er nog één coronavergadering.  

Het beraad bespreekt vandaag de voortgang van de maatregelen nu er al veel versoepelingen 
zijn. De burgemeesters kijken ook vooruit naar de zomerperiode als er nog verder wordt 
afgeschaald. En naar het invoeren van weer strengere beperkingen in die tijd, als dat nodig 
zou zijn. Justitieminister Grapperhaus is bij het overleg. Bron: AD, 21 juni 2021.    

 

Nederland heeft 14 miljoen coronavaccinaties gezet 
 
Nederland heeft inmiddels veertien miljoen prikken tegen het coronavirus gezet. Dat maakte 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag bekend. Dit zijn zowel eerste 
inentingen als herhaalvaccinaties.  
 
De dertien miljoenste prik was vijf dagen geleden, de twaalf miljoenste prik vier dagen 
daarvoor. De stijging betekent dat er zo'n tweehonderdduizend mensen per dag worden 
gevaccineerd. Dat is iets lager dan het tempo van vorige weken. Dat was ook al verwacht.  
 
Het coronadashboard van de overheid meldt dat per minuut zo'n 291 mensen worden 
gevaccineerd. Volgens de planning moeten alle volwassenen die dat willen half juli ten minste 
een eerste dosis hebben gekregen. Bron: AD, 21 juni 2021.    
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Patiënten konden niet op de ic terecht, omdat die vol lag met coronapatiënten. © Arie Kievit 

Honderden anderen stierven doordat ic’s vol lagen met coronapatiënten 

Duizenden mensen die iets anders onder de leden hadden dan corona, waren tijdens de 
pandemie slechter af dan de jaren ervoor. Zo stierven honderden mensen meer na ongevallen, 
doordat zij niet werden opgenomen op de ic. Van de nierpatiënten die dialyseren overleden er 
vijftien procent meer.  
 
Dat blijkt uit onderzoek naar de impact van corona op de zorg dat is uitgevoerd door de 
Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) die beschikken over de gegevens van meer dan 
tien miljoen patiënten in Nederland. In samenwerking met wetenschappelijke verenigingen is 
voor het eerst grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg in 2020. 

Traumachirurg en afdelingshoofd van het UMC Utrecht Loek Leenen betreurt het lot van de 
niet-coronapatiënt. ‘Natuurlijk was de paniek en druk tijdens de eerste coronagolf groot, maar 
we zien nu dat een bepaalde groep van patiënten onvoldoende op de radar stond. In een aantal 
gevallen is niet de zorg gegeven die er gegeven had kunnen worden.’ 

Van de tachtigduizend patiënten die normaal na een ongeval of bijvoorbeeld een val in huis 
op de trauma-afdeling belanden, overleed in 2018 en 2019 2,4 procent aan de ernst van het 
letsel. Uit deze nieuwe cijfers blijkt nu dat in coronatijd 2,9 procent is overleden. ‘Op basis 
daarvan concluderen wij dat de enorme ic-beddenschaarste en de daarop gemaakte keuzes 
hebben geleid tot patiëntselectie met nadelige gevolgen. Het is een boude conclusie, maar dit 
betekent dat in coronatijd dus vierhonderd patiënten meer overleden zijn’, aldus Loek Leenen.  
Bron: AD, 21 juni 2021. 

Cruiseschip Freedom of the Seas is eerste passagiersschip dat gaat varen 

Cruiseschip Freedom of the Seas vertrok gisteren vanuit Miami en is daarmee het eerste 
passagiersschip in vijftien maanden dat vanuit een Amerikaanse haven weer het ruime sop 
kiest. Het schip van maatschappij Royal Caribbean Cruises biedt normaal gesproken ruimte 
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aan 4500 passagiers, maar neemt nu slechts 650 vakantiegangers mee. Het gaat 
om medewerkers van de rederij. 

De proefpersonen hebben zich vrijwillig aangemeld voor de tocht en zijn allemaal 
gevaccineerd. Ze mochten één gast meenemen. De cruise moet aantonen dat er met 
vaccinaties en coronamaatregelen weer veilig kan worden gevaren. Aan het begin van de 
coronapandemie raakten veel opvarenden besmet en lagen de schepen wereldwijd 
maandenlang voor anker. De maatschappijen leden miljardenverliezen. Bron: AD, 21 juni 
2021.  

 

© AFP — Freedom of the Seas kiest na 15 als eerste cruiseschuit het ruime sop. 

 

Sinds 2016 wacht Marcel Persad uit Almere (52) op een nieuwe nier. © Jean-Pierre Jans 
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Marcel (52) werd dubbel geraakt door corona: ‘De paniek in het 
ziekenhuis brak uit’ 
 
Van alle risicogroepen tijdens de corona-pandemie was er misschien wel één groep het meest 
in gevaar. De nierpatiënten. Een kwart van alle nierpatiënten aan de dialyse die besmet 
raakten met corona, overleed.  
 
Sinds 2016 wacht Marcel Persad uit Almere (52) op een nieuwe nier. Al wachtend op een 
nieuwe nier moet een nierpatiënt zo'n drie keer per week zijn of haar nieren laten 
schoonspoelen. Dat proces dat dialyseren heet, neemt veel tijd in beslag en kan maar een 
maximaal aantal jaren gedaan worden.  
 
Persad heeft na drie jaar wachten en dialyseren een 'donormatch’.  Eind 2019 komt er voor 
hem een transplantatie in zicht via een zogenoemde cross-over donatie.  Zijn zus wil haar nier 
afstaan aan een anoniem persoon, die op zijn beurt een nierdonatie aan Marcel doet. 
 
Als Marcel bijna wordt geopereerd, breekt de coronapandemie uit. En nog geen vijf dagen 
nadat zijn operatie is afgezegd, krijgt hij zelf corona. Waar hij dat heeft opgelopen weet hij 
niet. ‘De paniek in het ziekenhuis brak uit. Ze wisten meteen dat ik dan ernstig in gevaar 
was.’  
 
Hij belandt eind maart op de intensive care in Almere, en wordt een week later in  de maand 
april wakker op de intensive care in Amsterdam. ‘Heel vreemd om een week kwijt te zijn, en 
ergens wakker te worden waar je niet zelf naartoe bent gegaan. Ik weet niet zo goed of ik in 
levensgevaar ben geweest. Toen ik wakker werd vroeg ik als eerste: kan mijn transplantatie 
nu wel doorgaan? Daar was ik mee bezig.’ De verpleegkundige aan zijn bed zegt hem eerlijk 
dat hij zijn transplantatie voorlopig uit zijn hoofd moet zetten. Eerst moet zijn lichaam 
herstellen.  Bron: De Stentor, 21 juni 2021.  
 

Aantal ernstig zieke coronapatiënten op intensive cares afgenomen 
 
Op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen is het aantal ernstig 
zieke coronapatiënten afgenomen tot 197. Voor het weekend lagen nog 218 mensen op de ic 
met Covid-19.  
 
Ook op verpleegafdelingen zet de dalende trend door, zo maken de laatste cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) duidelijk. Daar lagen maandag 
nog 294 coronapatiënten. Vrijdag waren het er nog 315. Met de afnames in het weekend komt 
het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen uit op 491. 
 
De instroom van nieuwe patiënten die het virus hebben opgelopen, blijft ook afnemen. Op 
verpleegafdelingen rapporteerde het LCPS maandag slechts twaalf nieuwe opnames, op de ic's 
vijf. Bron: AD, 21 juni 2021.   
 

Turkije versoepeld lockdown 
 
In Turkije wordt de coronalockdown op 1 juli verder versoepeld. Meerdere beperkingen die 
waren opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verdwijnen. Zo is er 
ook op zondagen weer meer mogelijk en vervalt de avondklok doordeweeks. Ook onder meer 
het openbaar vervoer gaat weer terug naar normaal.  
 
Volgens de Turkse president Erdogan kan het omdat het aantal nieuwe infecties is gedaald 
tot ongeveer 5000 per dag. Turkije was de afgelopen weken al begonnen de coronamaatregelen 
te verlichten. Restaurants mochten weer open voor een beperkt aantal gasten. Ook vervielen 
veel beperkingen voor de weekdagen. De lockdown gold al niet voor toeristen. 
 
In april kende Turkije nog een piek van meer dan 60.000 coronabesmettingen per dag. Bron: 
AD, 21 juni 2021. 
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Jongeren en jongvolwassenen hebben zich het meest laten testen 

Jongeren en jongvolwassenen hebben zich het meest laten testen op corona. Dit blijkt uit 
onderzoek van het Centraal Bureau van Statistiek over GGD-testen tussen augustus 2020 en 
april dit jaar. Bron: AD, 21 juni 2021.  

 

 

Update RIVM 
 
Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn maar 585 Nederlanders positief getest op het 
coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds 1 september, toen de tweede golf langzaam begon 
groter te worden.  
 
Door het lage aantal meldingen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
daalt ook het gemiddelde. In de afgelopen zeven dagen zijn 6049 nieuwe gevallen vastgesteld. 
Dat komt neer op 864 per dag en ook dat is het laagste peil in negen maanden tijd. 
 
Rotterdam telde de meeste positieve tests (32), gevolgd door Amsterdam (31) en Den Haag 
(24). In Utrecht werden achttien besmettingen vastgesteld en in Zwijndrecht negen. In 146 
gemeenten testte geen enkele inwoner positief en in 95 gemeenten kwam slechts één 
besmetting aan het licht. 
 
Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met één. Het gaat om een inwoner van de gemeente 
Horst aan de Maas in Limburg. Dat wil niet zeggen dat deze man of vrouw in de afgelopen 24 
uur is overleden. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM vijftien meldingen van 
sterfgevallen, het laagste cijfer sinds half september. Bron: AD, 21 juni 2021.  
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In India kregen 7.8 miljoen mensen een coronavaccin 
 
In India hebben maandag 7,8 miljoen mensen een coronovaccin toegediend gekregen, een 
record. De afgelopen weken lag het daggemiddelde in het land van 1,4 miljard inwoners op 
ongeveer 3 miljoen. Een verklaring voor de stijging is dat alle volwassenen nu gratis een prik 
kunnen halen, terwijl voorheen in veel gevallen moest worden betaald. 
 
In april en mei werd het zorgstelsel overweldigd door de grote toestroom van slachtoffers. De 
aantallen zijn de afgelopen weken fors omlaag gegaan. Veel deelstaten hebben de 
coronamaatregelen inmiddels versoepeld, waardoor wordt gevreesd voor een nieuwe golf. 
 
In totaal zijn 280 miljoen doses toegediend, maar slechts 4 procent van de bevolking 
is volledig beschermd tegen het virus. Het doel van de regering is tegen het eind van het jaar 
alle bijna 1,1 miljard volwassenen te hebben ingeënt. Bron: AD, 21 juni 2021.   
  
 

Wibra-directeur: Beslissing om werknemers corona-uren te laten inhalen 
niet uit luxe 
 
Legt Wibra de rekening van de coronalockdown ten onrechte neer bij zijn werknemers? De 
FNV vindt van wel maar volgens de textieldiscounter brengt de vakbond het bedrijf ten 
onrechte in diskrediet. De rechter moet uitmaken of het ‘redelijk en billijk’ is dat Wibra een 
cao-afspraak handhaaft die voor ‘normale omstandigheden’ is gemaakt en niet voor een 
wereldwijde crisis.      
 
Tijdens de coronalockdown moest Wibra zijn winkels dicht houden. De vakbond spande een 
kort geding aan, dat vanmiddag diende in Zutphen, omdat medewerkers een deel van de uren 
die ze in die periode niet werkten moeten inhalen nu de winkels weer open zijn. Bron: AD, 21 
juni 2021.  
 
 

Aantal coronabesmettingen in India loopt vandaag met 42.640 op 
Het aantal coronabesmettingen in India loopt vandaag met 42.640 op naar 29,98 miljoen. Er 
worden 1167 sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 gemeld. Het officiële dodental in het Zuid-
Aziatische land staat nu op 389.302.  Bron: AD, 22 juni 2021.   

 

Eindelijk weer een ‘normaal tentamen’: 1300 studenten met een pen en 
knisperend papier in Ahoy  
 
Voor het eerst in anderhalf jaar hadden studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
weer een ‘normaal’ tentamen. Door de lockdowns konden ze in coronatijd mondjesmaat naar 
de ‘uni’. Ze waren aangewezen op een online studentenleven en deden de tentamens in hun 
eigen kamertje, achter de laptop. Nu zwoegden ze in Ahoy met honderden tegelijk aan tafels 
achter elkaar op de tentamens. 

‘Het was als vanouds', zegt de 20-jarige student Robin Koot uit Waddinxveen. ‘Het was ook 
leuk dat we weer bij elkaar waren. Dat heb ik echt gemist.’ 

Tafels achter elkaar, geconcentreerde blikken, het geluid van knisperend papier. Voor het 
eerst in anderhalf jaar hadden studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam maandag 
weer een ‘normaal’ tentamen. Met z’n honderden tegelijk zwoegen in Ahoy. 
 
Dertienhonderd studenten in de ochtend en nog eens negenhonderd ‘s middags. Voor de deur 
van het Rotterdamse zalencomplex Ahoy praten de studenten na over het tentamen, zoals de 
21-jarige Sven Heeren uit Woerden. Maandag stapte hij weer eens in de trein en daarna in de 
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metro voor zijn tentamen filosofie. De studenten zijn de afgelopen anderhalf jaar maar 
mondjesmaat naar de ‘uni’ geweest. Ze waren aangewezen op een online studentenleven en 
deden de tentamens in hun eigen kamertje, achter de laptop. Bron: AD, 21 juni 2021.  
 

 

Studenten doen weer massaal tegelijk een tentamen. © Frank de Roo 
 
 

Na vaccinatie met Janssen-vaccin alsnog tweede prik? 
 
Vier academische ziekenhuizen gaan onderzoeken of het nuttig is om mensen die zijn 
gevaccineerd met het coronavaccin van Janssen toch een tweede prik te geven. In principe 
volstaat bij dit vaccin één prik, zeker om ernstige ziekte door het virus te voorkomen. ‘Door de 
toenemende circulatie van bepaalde varianten van het coronavirus is het mogelijk dat 
een aanvullende vaccinatie na één shot Janssen noodzakelijk is’, meldt het Erasmus MC. 
 
Het ziekenhuis in Rotterdam gaat de effecten van een tweede dosis onderzoeken, samen met 
Amsterdam UMC, het Leids UMC en UMC Groningen. De proefpersonen die een tweede prik 
krijgen zijn medewerkers van de vier centra. Een deel van hen krijgt als tweede prik nogmaals 
het Janssen-vaccin. Anderen krijgen een dosis van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of 
Moderna. 
 
Het mixen van vaccins kan een aantal mogelijke voordelen hebben. Voorop staat de 
werkzaamheid tegen het coronavirus, maar als één persoon twee prikken van verschillende 
fabrikanten kan krijgen, worden vaccinatiecampagnes flexibeler. Het vaccinatieproces kan 
dan sneller en de impact van leveringsproblemen wordt minder. 
 
De eerste buitenlandse studies naar het combineren van een AstraZeneca-vaccin met een 
ander vaccin duiden erop dat dit veilig kan en een goede afweerrespons oplevert. 
 
De eerste resultaten worden eind oktober verwacht. Ook de Gezondheidsraad werkt nog aan 
een advies over het combineren van coronavaccins. Bron: AD, 21 juni 2021.  
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Justitie kan morgen borst nat maken met rechtszaak tegen 
complotdenker: ‘Ik eis vrijgeleide naar Florida’ 
 
Met de rechtszaak tegen Wouter Raatgever in het vooruitzicht (morgen) heeft justitie een van 
de grote aanjagers van de complottheorieën over satanistische pedonetwerken voor de rechter. 
Maar zowel rechtbank als openbaar ministerie mogen de borst nat maken voor een tot in het 
absurde tegenspartelende verdachte. 
 
Het leven van een hardcore-complotdenker is niet zo ingewikkeld: zelfs al kom je met 
knoerthard bewijs dat álles wat zij zeggen volstrekte onzin is, dan nog weten zij dat moeiteloos 
weg te wuiven met iets als dit: ‘Jij zit ook in het complot, je bewijs is vervalst en jij bent ook 
een pedofiel die kinderen afranselt’. De mensen die achter de complotdenkers staan en zich 
laten verleiden tot bedreigingen en intimidatie, geloven het allemaal. Zaterdag stonden er weer 
een stuk of vijftig te demonstreren bij de gevangenis in Alphen, waar Wouter Raatgever zit: 
‘Free Wouter!’  Bron: AD, 21 juni 2021.  
 
De politie heeft een van de drie mannen opgepakt die achter de complottheorieën zitten over 
vermeende netwerken van pedofielen onder hooggeplaatste Nederlanders. Het gaat om de 53-
jarige Wouter R, die net als twee in het buitenland verblijvende complotdenkers al jaren 
verhalen verspreidt over pedo-netwerken. Mede daardoor werd RIVM-topman Jaap van Dissel 
al talloze malen bedreigd. Bron: AD, 3 juni 2021.  
 

Huizenprijzen breken record na record 
 
De huizenprijzen hebben in mei wederom een record gebroken. Ze gingen zelfs veel sneller 
omhoog dan in de voorgaande maanden, toen de stijging ook al uitzonderlijk was. Dat meldt 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
Koopwoningen waren in mei gemiddeld 12,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de 
grootste toename sinds april 2001 en bovendien aanzienlijk meer dan de vorige recordstijging 
van 11,5 procent in april dit jaar. Hierbij is telkens alleen gekeken naar de prijzen van 
bestaande koopwoningen en dus niet naar nieuwbouw. 
 
Onderzoekers van De Nederlandsche Bank (DNB) verwachtten een jaar geleden nog dat de 
huizenprijzen door de coronacrisis in een dip zouden belanden. Maar dat blijkt tot nu toe niet 
het geval, want huizen worden juist duurder en duurder. De centrale bank kijkt inmiddels 
ook al heel anders naar de huizenmarkt. 
 
Het is momenteel dringen op de woningmarkt en dat drijft de prijzen op. Mensen voelen zich 
genoodzaakt om tegen elkaar op te bieden omdat steeds minder huizen te koop staan. Het 
aantal huizen dat van eigenaar wisselde, nam vorige maand dan ook af. Vergeleken met een 
jaar eerder gingen in mei twaalf procent minder huizen van de hand. 
 
Daarbij speelt ook mee dat de hypotheekrente laag is. Ook is de overdrachtsbelasting voor 
huizenkopers onder de 35 jaar afgeschaft. Het doel van de laatste ingreep is om starters meer 
kansen te geven op de woningmarkt. Maar het tegenovergestelde effect lijkt te worden bereikt. 
De prijzen zijn waarschijnlijk harder gestegen door deze maatregel. 
 
De huizenprijzen bereikten halverwege 2013 een dieptepunt en zijn daarna weer gaan stijgen. 
Woningen zijn sindsdien twee derde duurder. Bron: AD, 21 juni 2021.  
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We een huis wil kopen op de overspannen woningmarkt moet er razendsnel bij zijn. © 
Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto  
 
 

Pandemie maakt EK enorme logistieke puzzel voor NOS: ‘Als je niet op 
tijd test, kom je er niet in’ 
 
Voor de kijker thuis lijkt het misschien of de commentatoren van de NOS bij het EK duizenden 
kilometers vreten van Glasgow naar Bakoe en de andere speelsteden, maar dat is vanwege 
corona niet helemaal waar. Een verhaal over eindeloos veel covidtesten, 
schaduwcommentatoren en inspreekcellen. 
 
Als Arno Vermeulen, chef van de commentatoren bij de NOS, de telefoon opneemt, is hij 
onderweg naar wéér een coronateststraat. De zoveelste staaf in zijn neus in de afgelopen 
dagen, maar het is nu eenmaal niet anders: het is een moetje om de Amsterdam Arena in te 
komen voor de EK-wedstrijd Noord-Macedonië - Nederland. Net zoals het een verplichting was 
om zaterdag in het stadion van Sevilla Spanje - Polen te kunnen becommentariëren, of om 
afgelopen zondag weer terug te vliegen naar Nederland. Bron: AD, 21 juni 2021.  
 

Herstelplan? Het valt allemaal reuze mee met die economische klap van 
corona 
 
Van de voorspelde rampscenario’s voor de economie na de coronacrisis komt niets uit. Terwijl 
in het demissionaire kabinet en bij de formatie wordt nagedacht over een ‘herstelplan’, lijkt 
de economie zich op eigen kracht te herstellen, en vlotter dan verwacht. 
 
Aan goed nieuws geen gebrek. Kwam vorige week eerst De Nederlandsche Bank (DNB) al met 
gunstige berichten over het herstel van de economie, daags erna meldde het CBS een afname 
van de werkloosheid. Verwacht wordt bovendien dat de rekenmeesters van het Centraal 
Planbureau vandaag ook een rooskleurig beeld schetsen. Bron: AD, 22 juni 2021. 
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Het Cubaanse coronavaccin Abdala is 92,28 procent effectief  
 
Het Cubaanse coronavaccin Abdala is voor 92,28 procent effectief tegen het longvirus. Dat 
heeft het laboratorium dat het vaccin heeft ontwikkeld maandag (lokale tijd) bekendgemaakt. 
Wel zijn er drie doses nodig om die effectiviteit te bereiken, aldus het Centrum voor Genetische 
Engineering en Biotechnologie. 
 
Abdala, dat zich in de laatste fase van klinische proeven bevindt, moet eind juni of begin juli 
officiële toestemming krijgen van de Cubaanse autoriteiten om daadwerkelijk te worden 
ingezet. 
 
Cuba werkt hard aan zijn eigen coronavaccins. Zaterdag kondigde het Finlay Institute of 
Vaccination al aan dat zijn kandidaat-vaccin, Soberana 2, een effectiviteit van 62 procent 
vertoont na de injectie van twee van de drie doses. Ook deze kandidaat zou binnenkort officieel 
groen licht moeten krijgen. 
 
‘Getroffen door de pandemie, hebben onze wetenschappers van het Finlay Institute en het 
Centrum voor Genetische Engineering en Biotechnologie alle obstakels overwonnen en ons 
twee zeer effectieve vaccins gegeven', tweette de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel.  
 
De Cubaanse regering streeft ernaar om in augustus 70 procent van de 11,2 miljoen 
inwoners te vaccineren, en de hele bevolking voor het einde van het jaar.  Bron: AD, 22 juni 
2021.   
 

Colombia meldt 100.582 coronadoden en protesten tegen president 
 
Colombia registreerde maandag een recordaantal van 648 doden, waarmee het totale aantal 
coronadoden de grens van 100.000 passeerde. Sinds het begin van de pandemie zijn al 
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100.582 Colombianen overleden aan de longziekte, maakte het ministerie van 
Volksgezondheid bekend. 
 
Hoewel in april extra maatregelen zijn genomen, zoals een avondklok, gingen duizenden 
mensen de afgelopen weken de straat op om te protesteren tegen de regering van de 
conservatieve president Ivan Duque. 
 
Het Zuid-Amerikaanse land met vijftig miljoen mensen beleeft de ergste opleving van 
coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie. 
 
Afgezet tegen het aantal inwoners staat Colombia qua dodental op plek vier in Latijns-Amerika 
en het Caribisch gebied en op plek zes als het gaat om het aantal infecties. ‘Meer dan 10.000 
doden hadden voorkomen kunnen worden als deze protesten er de afgelopen zes of zeven 
weken niet waren geweest', zei Duque in een verklaring.   
 

 

© AFP — Protesten tegen de regering in Colombia 

Sint Maarten gaat kinderen met onderliggende ziektes vanaf twaalf jaar 
vaccineren 
 
Sint-Maarten gaat als eerste van de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk kinderen van 
12 jaar en ouder met onderliggende ziektes vaccineren tegen Covid-19. Het gaat om kinderen 
met onder meer leukemie, nierfalen, het syndroom van Down, een immuunziekte, diabetes of 
obesitas. 
 
De Nederlandse Gezondheidsraad heeft toestemming gegeven voor de vaccinaties, aldus de 
regering van Sint-Maarten. Er zijn twee locaties op het eiland waar de kinderen vanaf 
dinsdagochtend een prik kunnen krijgen. Daarvoor hoeven zij geen afspraak te maken. Bron: 
AD, 22 juni 2021.   
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Inademen coronavirus in vliegtuig neemt af naarmate passagiers verder 
uit elkaar zitten  
 
Onderzoek van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en het RIVM toont 
aan dat de kans op het inademen van het coronavirus aan boord van een vliegtuig afneemt 
naarmate passagiers verder uit elkaar zitten. Volgens het studierapport lopen passagiers die 
verder van een besmette passagier afzitten vrijwel geen risico. 
 
De onderzoekers schatten in dat op 2 tot 44 langere vluchten (kruisvluchten) de aanwezigheid 
van één 'reguliere' besmettelijke passagier tenminste tot één coronageval leidt. Bij een 
superverspreider - iemand die 300 keer meer virusdeeltjes uitstoot - wordt dat risico geschat 
op 1 tot 9 vluchten. 
 
Op basis van de geldende maatregelen (mondkapjes tijdens de vlucht en testverplichting voor 
vertrek wordt ingeschat dat er iedere 11 tot 33 vluchten een besmettelijke passagier aan 
boord zou kunnen zijn. Van hen is minder dan drie procent zo'n zogenoemde 
superuitscheider. 
 
Medepassagiers binnen een sectie van zeven rijen - rondom de besmettelijke passagier - lopen 
gemiddeld een relatief laag risico op COVID-19. Lager dan bijvoorbeeld in ongeventileerde 
ruimtes van dezelfde afmeting. Overdracht van het virus via direct contact en oppervlakken 
is niet onderzocht. Bron: AD, 22 juni 2021.   
 
 
 

 
 
Mensen protesteerden enkele weken geleden al voor het Methodist Baytown ziekenhuis tegen 
het gedwongen nemen van vaccins. © AP  
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Jennifer raakt haar baan kwijt omdat ze geen vaccin wil: ‘Dit pakt ons 
onze rechten en vrijheden af’ 
 
Voor sommige Amerikanen die zich niet willen laten vaccineren tegen corona, dreigt ontslag. 
In Houston verliezen 178 medewerkers van een ziekenhuis vandaag hun baan als ze nog niet 
geprikt zijn. Wordt dit de nieuwe trend? 
 
Jennifer Bridges (39) heeft haar laatste dienst als verpleegkundige in het Houston Methodist 
Hospital gedraaid. Ze is niet van plan zich te laten vaccineren voor de deadline van haar 
werkgever. Dus wordt ze vandaag officieel de laan uitgestuurd. Maandenlang heeft ze 
coronapatiënten verpleegd, maar een prik wil ze niet. Bron: De Stentor, 22 juni 2021.    
 
Een groep zorgmedewerkers van een ziekenhuis in het Amerikaanse Houston heeft met 
ingang van vandaag geen baan meer, omdat zij zich niet hebben laten vaccineren. Het 
ziekenhuis gaf de medewerkers een week om de prik te halen en die is nu verstreken. Andere 
werkgevers gaan vaccinatiebewijs eisen. Delta eist vaccinatiebewijs van nieuwe werknemers. 
In Nederland is dat niet mogelijk. De Nederlandse wet stelt dat vaccinatie vrijwillig is. Bron: 
AD, 22 juni 2021.  
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Onrust in regio na zege Oranje: feestvierende jongeren in Nijkerk gooien 
vuurwerk en bier naar politie 
 
Feestvierende jongeren hebben donderdagavond na de overwinning van het Nederlands elftal 
op Oostenrijk (2-0) vuurwerk en flessen bier gegooid naar de politie. 
 
Agenten waren naar de rotonde aan de Frieswijkstraat in Nijkerk gekomen omdat auto's 
moesten keren of tegen het verkeer in moesten rijden, omdat de jongeren zich op het plein 
begaven. Toen de politie een van de feestvierders sommeerde zijn muziek uit te zetten, sloeg 
de sfeer om. 
 
De groep begon zich steeds meer tegen de politie te keren, waarna er verschillende keren 
met vuurwerk en bierflessen naar agenten werd gegooid. Uiteindelijk is de rotonde rond 01.00 
uur volledig ontruimd. 
 
De schade is groot en er is veel troep. De gemeente wordt ingezet om de grote hoeveelheden 
gebroken glas van de rotonde af te vegen. 
 
Ook in Bunschoten-Spakenburg trok een grote mensenmassa naar de rotonde, aan de 
Westsingel/Blauwe Reiger. Er werd flink gefeest op de rotonde. Een voorbijkomende stadsbus 



228 

 

werd tegengehouden door de mensenmassa en heen en weer geschud. Ook werd af en toe 
vuurwerk afgestoken. 
Een ambulance moest met spoed door de mensenmassa. Dit ging redelijk vlot en zorgde niet 
voor veel problemen. Na het feest lag er rondom de rotonde veel glas en troep. Bron: De 
Stentor, 18 juni 2021.   
 
 

In Sydney in deelstaat New South Wales is mondkapjesplicht voor 
binnenlocaties met een week verlengd 

De dichtbevolkte Australische deelstaat New South Wales verlengt de mondkapjesplicht voor 
binnenlocaties in de stad Sydney met een week. De staat heeft te kampen met een uitbraak 
van de zeer besmettelijke Delta-variant en afgelopen zondag werden tien nieuwe lokale 
besmettingen geconstateerd. Acht daarvan liepen het virus op van familieleden die eerder in 
thuisisolatie zaten. 

‘Gezien het aantal nieuwe gevallen mag er geen twijfel bestaan over de verhoogde mate van 
bezorgdheid', zegt premier Gladys Berejiklian. ‘Maar, gezien de besmettelijkheid van het virus 
waren we er al vanuit gegaan dat gezinsleden van geïsoleerden het waarschijnlijk ook zouden 
krijgen.’ In totaal zijn nu 21 besmettingen binnen zes dagen vastgesteld. 

Volgens de autoriteiten is de uitbraak terug te voeren op een chauffeur 
die buitenlandse vliegtuigbemanningen vervoert en later enkele toeristische plekken bezocht, 
waaronder een winkelcentrum in Bondi. Door de strenge maatregelen wat betreft het 
vliegverkeer wist Australië het coronavirus grotendeels buiten de deur te houden. Tot nu toe 
raakten 30.350 mensen besmet en overleden 910 van hen aan de gevolgen. Bron: AD, 22 juni 
2021.   

 

Oranjefeest slaat om in Nijkerk: ME veegt park leeg, jongeren laten 
gigantische puinhoop achter.  
 
Een Oranjefeest in een park aan het Jaagpad in Nijkerk is vannacht uit de hand gelopen. 
Honderden jongeren vierden daar de 3-0 overwinning van het Nederlands elftal op Noord-
Macedonië. De Mobiele Eenheid (ME) ontruimde tegen middernacht het park en pakte zeker 
twee jongeren op. 
 
Het feest begon nog gemoedelijk na een oproep op social media. Honderden jongeren 
verzamelden zich in het park met meegebrachte kratten bier en muziekapparatuur. 
 
De politie reed enkele keren langs de feestende meute, maar greep nog niet in, ook al werd er 
veel vuurwerk afgestoken. 
 
Rond 23.30 uur begon de sfeer grimmig te worden toen vier politieagenten poolshoogte 
kwamen nemen. Zij werden bekogeld met drankflessen en dropen af. 
 
Om middernacht kregen enkele jongeren onderling ruzie en om 00.30 uur vond de 
burgemeester het kennelijk welletjes: de ME arriveerde en agenten en politievoertuigen 
omsingelden het park.  
 
De jongeren sloegen daarop op de vlucht, enkelen werden ingesloten en de ME kamde samen 
met de politie de omgeving af in een zoektocht naar eventuele verstopte feestgangers. Er zijn 
minstens twee jongens aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Apeldoorn. 
 
Het arenapark werd achtergelaten als een vuilnisbelt vol drankflessen en aanverwante 
rommel. De gemeente zal dit opruimen.  
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Het begon gezellig in het Arenapark in Nijkerk, waar zich kort na de laatste groepswedstrijd 
van het Nederlands elftal o het EK honderden jongeren verzamelden. © Damian Ruitenga / 
NewsUnited  

Het was niet de eerste keer dat het na een wedstrijd van Oranje onrustig werd in Nijkerk. Na 
de 2-0 zege op Oostenrijk, vorige week donderdag, bekogelden feestvierende jongeren de politie 
met vuurwerk en bierflessen. 

Dat incident vond plaats op een rotonde aan de Frieswijkstraat waar verkeer niet verder kon 
omdat jongeren zich op het plein begaven. Toen de politie een van de feestvierders sommeerde 
zijn muziek uit te zetten, sloeg de sfeer om. 

Uiteindelijk is de rotonde rond 01.00 uur volledig ontruimd. Ook toen werd er een enorme 
berg afval achtergelaten die de gemeente moest opruimen. Bron: De Stentor, 22 juni 2021.  

 

ME veegt park in Nijkerk schoon: feestende Oranjefans aangehouden 

De Mobliele Eenheid heeft vannacht een park in Nijkerk leeggeveegd. In het park aan Het 
Jaagpad gingen feestende Oranjefans over de schreef die de zege van het Nederlands Elftal op 
Noord-Macedonië vierden.  

De politie kwam rond 0.45 uur in actie nadat meerdere jongeren te dicht op elkaar stonden 
en rookbommen gooiden. Door het feest lag het park vol met drankflessen. 

De ME kwam met meerdere bussen en voertuigen het park in de wijk Corlaer inrijden en 
omsingelde meerdere groepen. Ook werden meerdere mensen aangehouden. Hoeveel 
aanhoudingen en precies zijn verricht, is niet bekend. Bron: AD, 22 juni 2021.  
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Eerder op de avond werd nog 'gezellig' feest gevierd. © Persbureau Midden-Nederland 

 

Coronamaatregelen in Turkije worden verder versoepeld 

De coronamaatregelen in Turkije worden komende maand verder versoepeld, nu het 
dagelijkse aantal besmettingen onder de 5000 is gedaald. De nu geldende lockdown op 
zondag en de doordeweekse avondklok zullen vanaf 1 juli worden opgeheven, meldt de Turkse 
president Erdogan. Bron: AD, 22 juni 2021. 

Vaccinatieweigeraars worden bedreigd met celstraf 

De Filipijnse president Duterte heeft vaccinweigeraars gedreigd met celstraf. Zijn land gaat 
gebukt onder een van de zwaarste uitbraken in Azië en telt inmiddels 1,3 miljoen 
besmettingen en ruim 23.000 stergevallen. Toch is het stil in de vaccinatielocaties in hoofstad 
Manilla. 
 
‘Je kunt kiezen', sprak Duterte gisteren op televisie. ‘Laat je vaccineren of ik gooi je in de 
gevangenis.’ De dreigende woorden van de president staan haaks op van de 
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gezondheidsautoriteiten die wel aandringen op vaccinatie, maar altijd hebben gezegd 
dat inenten op vrijwillige basis gebeurde. 

In sommige wijken van Manilla pakken de lokale autoriteiten het anders aan en proberen 
mensen door het verloten van zakken rijst te verleiden tot het halen van hun coronaprik. In 
de wijk Sucat, aan de rand van de hoofdstad, zijn wekelijks twintig zakken van 25 kilo te 
winnen voor wie zich laat inenten.  

De actie richt zich vooral op de minder bedeelden, die niet echt stonden te springen om 
vaccinatie. Sinds het begin van de rijstloterij in mei is het aantal prikken dat dagelijks wordt 
gezet opgelopen van 400 naar zo'n 2000. ‘Ik voel me veiliger nu ik ben ingeënt’', zegt een van 
de gelukkige winnaars van een baal rijst. ‘Een mooi initiatief.’ Bron: AD, 22 juni 2021. 

30.000 mensen getest in Noord-Korea maar meldt geen enkele 

besmetting 

Noord-Korea heeft ruim 30.000 mensen getest op het coronavirus, maar zegt tegen de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO nog geen enkele besmetting te hebben vastgesteld. De 
WHO stelt echter vast dat van 733 personen die Noord-Korea tussen 4 en 10 juni 733 testte 
er 149 waren met griepachtige verschijnselen of luchtweginfecties. 

Gezondheidsexpert twijfelen al langer aan de beweringen van Pyongyang, gezien 
de belabberde gezondheidszorg in het land en een grens met China die lek is als een mandje. 
Noord-Korea zelf zegt de anti-coronamaatregelen als 'van levensbelang' te zien en heeft het 
toerisme aan banden gelegd, diplomaten naar huis gestuurd en strenge eisen aan 
grensverkeer en import gesteld. 

Die lockdown heeft de economie van het land, dat al jaren gebukt gaat onder internationale 
sancties, geen goed gedaan. De kans dat de grenzen snel weer opengaan, is nihil. De Noord-
Koreaanse leider Kim Jong-un waarschuwde dat de coronarestricties worden verlengd en dat 
de bevolking zich schrap moet zetten. Bron: AD, 22 juni 2021.  

Consumptie Nederlandse huishoudens sterk gegroeid sinds WO2 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de consumptie van Nederlandse 
huishoudens in april het sterkste aangetrokken sinds de Tweede Wereldoorlog. De enorme 
groei wordt vooral veroorzaakt doordat de consumptie in de vergelijkbare maand vorig jaar 
juist op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown. 

Daarnaast werden op 28 april de terrassen geopend en was het vanaf die datum ook mogelijk 
om zonder afspraak te winkelen. Ook was het veel kouder dan een jaar eerder, waardoor het  
gasverbruik aanzienlijk hoger was. Consumenten hebben volgens het statistiekbureau 9,4 
procent meer besteed dan in april 2020. 

Drie weken geleden meldde het statistiekbureau al dat winkels in april hun omzetten met 
gemiddeld 9,6 procent hadden opgevoerd. Maar de consumptie kwam niet boven het niveau 
van voor de pandemie. In april 2021 besteedden consumenten nog 9,2 procent minder dan 
in april 2019. Bron: AD, 22 juni 2021. 

De consumptie van Nederlandse huishoudens is in april het sterkste aangetrokken sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd de enorme 
groei vooral veroorzaakt doordat de consumptie in de vergelijkbare maand vorig jaar juist op 
een zeer laag niveau lag vanwege de eerste lockdown. Daarnaast werden op 28 april de 
terrassen geopend en was het vanaf die datum ook mogelijk om zonder afspraak te winkelen. 
Ook was het gasverbruik in april veel hoger dan een jaar eerder doordat het veel kouder was. 

Consumenten hebben volgens het statistiekbureau 9,4 procent meer besteed dan in april 
2020. Een maand eerder kromp de consumptie nog met 0,4 procent. Maar de consumptie 
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kwam niet boven het niveau van voor de pandemie. In april 2021 besteedden consumenten 
nog 9,2 procent minder dan in april 2019. 

Aan zaken als gas, elektriciteit en brandstof werd bijna een vijfde meer besteed dan een jaar 
eerder. Het hogere gasverbruik heeft dit cijfer flink opgedreven. Daarnaast werd er meer 
benzine en diesel voor de auto getankt. 

Verder werd er ruim 17 procent meer gespendeerd aan duurzame goederen. Het gaat vooral 
om bijvoorbeeld kleding, schoenen en auto’s. Aan diensten, zoals telefoon- en 
internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een 
voetbalwedstrijd, werd ook meer geld uitgegeven. Met een plus van 6,7 procent constateerde 
het CBS in deze categorie de eerste groei van de consumptie na februari 2020. 

Drie weken geleden meldde het statistiekbureau al dat winkels in april hun omzetten met 
gemiddeld 9,6 procent hadden opgevoerd. Zowel de omzet van de non-foodsector als die van 
de foodsector groeide, evenals de onlineverkopen. Bron: AD, 22 juni 2021.  

Reis naar Bonaire of Curaçao tot honderden euro's goedkoper door 

twijfelende reizigers 

Wie in juli nog een buitenlandse vakantiereis wil maken, kan op koopjesjacht. De prijzen van 
lastminutes bij reisorganisaties zijn in anderhalve maand tijd met een paar tientjes tot 
honderden euro’s gedaald, zo blijkt uit onderzoek van vakantievergelijker Weflycheap. 

De vergelijker nam de prijzen van de goedkoopste pakketreizen naar populaire vakantieoorden 
bij de drie grootste reisaanbieders onder de loep. Het gaat om de bestemmingen Aruba, 
Bonaire, Curaçao, Canarische Eilanden, Ibiza, Costa del Sol, Algarve en de Griekse eilanden 
bij Sunweb, TUI en Corendon. Bron: AD, 22 juni 2021. 

EU landen kopen 150 miljoen extra doses Moderna vaccin 

De Europese Commissie koopt namens de EU-landen 150 miljoen extra doses van het Covid-
19-vaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna. Het lopende contract wordt voor 2022 
aangepast, zodat ook vaccins kunnen worden aangekocht die tegen nieuwe varianten 
beschermen, die bij kinderen kunnen worden gebruikt en 'opfris'-vaccins die voor extra 
bescherming kunnen worden toegediend na eerdere inentingen. 

Het bijgewerkte contract garandeert volgens de EC ook tijdige levering van vaccins vanaf het 
derde kwartaal van dit jaar tot het einde van 2022. Lidstaten kunnen meer of minder laten 
leveren als de epidemiologische situatie in het land dat toelaat of daarom vraagt. Bestelde 
doses kunnen ook worden gedoneerd of doorverkocht aan landen buiten de EU. De EU heeft 
al meer dan 300 miljoen doses van Moderna aangekocht. Bron: AD, 22 juni 2021.  

‘Thermometer’ op WTC-gebouw Almere toont vaccinatiegraad 
 
Het WTC-gebouw in Almere is omgetoverd tot ‘vaccinatiethermometer’. Een rij van boven tot 
onder verlichte ramen toont de vaccinatiegraad van Almeerders: groen voor mensen die al een 
prik hebben gehad, rood voor wie dat (nog) niet heeft. 
 
‘De toren van het WTC stelt een ‘coronathermometer’ voor’, zegt Aldrik Dijkstra van GGD 
Flevoland tegen Omroep Flevoland. De toren telt nu 14 groene ramen en 18 rode ramen. Elk 
raam staat voor 4375 inwoners. ‘De teller staat maandag op 62.409 vaccinaties.’ 
 
De verlichting is onderdeel van de vaccinatiecampagne van de gemeente Almere, de GGD en 
de ondernemersvereniging OVSA. Zij willen met deze ‘thermometer’ bereiken dat mensen een 
beslissing nemen op basis van goede informatie, zegt wethouder Roelie Bosch. ‘Het gaat ons 
er niet om mensen over te halen. Dat blijft een beslissing van de mensen zelf.’ 
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Toch hopen de partijen dat de Almeerder de weg weet te vinden naar de vaccinatielocatie. De 
GGD mikt op een vaccinatiegraad van 85 procent. ‘Het doel is 140.000 gevaccineerden te 
halen’, zegt Dijkstra tegen de omroep. ‘We hopen natuurlijk dat de hele toren snel vergroent.’ 
Bron: AD, 22 juni 2021.   

 

© Videostill  

In Israël laat schooljeugd zich massaal vaccineren 
 
Coronabesmettingen onder schooljeugd lijken gaten te slaan in Israëls wereldwijd bejubelde 
vaccinatiestrategie. Zo'n driekwart van alle leeftijdsgroepen die in aanmerking kwamen, heeft 
inmiddels het Pfizer-vaccin ontvangen. Maar daaronder is slechts 2 tot 4 procent van alle 12- 
tot 15-jarigen. 
 
Sinds begin de maand, toen het aantal dagelijkse infecties in de tientallen liep, zijn vrijwel 
alle coronarestricties in het land afgeschaft. Ook de grenzen gaan komende maand weer open 
voor ingeënte vakantiegangers. Nu de Delta-variant de kop opsteekt, worden terughoudende 
ouders gevraagd hun kroost alsnog te laten vaccineren. 
 
Gisteren meldde de gezondheidsdienst 125 nieuwe besmettingen. Volgens experts kan er 
van groepsimmuniteit geen sprake zijn, zolang ook jongeren niet worden ingeënt. De jeugd 
vertegenwoordigt zeker een derde van de totale Israëlische bevolking. De oproep lijkt niet aan 
dovemansoren te zijn gericht, want het aantal prikafspraken voor minderjarigen is de laatste 
dagen verdrievoudigd.  Bron: AD, 22 juni 2021. 
 

Russen stevenen af op derde coronagolf: Moskou voert vaccinatieplicht 
in 
 
Het aantal coronabesmettingen in Rusland loopt zo hard op dat een derde golf dreigt. De 
autoriteiten geven dubbele signalen af: ‘laat je vaccineren’ tegenover ‘de pandemie is bijna 
voorbij’. Ondertussen halen maar weinig Russen een prik: ze vertrouwen de overheid niet. 
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Het dagelijkse aantal nieuwe geïnfecteerden is in Rusland nu ruim 17.000. Dat is iets meer 
dan de helft van de bijna 30.000 nieuwe dagelijkse besmettingen die tijdens de tweede golf in 
december werden genoteerd. Maar afgelopen voorjaar daalde het aantal nog tot onder de 8000. 
Rusland lijkt op een derde golf af te stevenen. 
 
Rusland rapporteert het hoogste dagelijkse dodental ten gevolge van het coronavirus sinds 
februari. De afgelopen 24 uur kwamen er 546 meldingen van overlijden binnen bij de 
gezondheidsdienst. Dat aantal tilt het totale dodental naar 130,347. 
 
Het officiële aantal besmettingen stijgt vandaag met 16.715 naar 5.350.919. Van de nieuwe 
infecties deden zich er 6555 voor in de Russische hoofdstad Moskou, waar volgens de 
autoriteiten de Delta-variant van het coronavirus rondwaart. 
 
President Poetin waarschuwde gisteren dat de coronasituatie in sommige regio's van Rusland 
inmiddels zo verergert dat er wordt nagedacht over regelmatige inentingen om oplaaiingen 
van het virus te stuiten.  
 
Het Kremlin laat vandaag weten dat mensen die zich niet laten inenten tegen het longvirus 
mogelijk worden geweerd van werkplekken. ‘De realiteit is dat discriminatie onvermijdelijk zal 
zijn', aldus het Kremlin. ‘Wie niet ingeënt is, vormt een bedreiging.' Bron: AD, 22 juni 2021. 
 
Lareb heeft één melding ontvangen van bloedstolsel met verlaagde 
bloedplaatjes na vaccinatie met Janssen vaccin 
 
Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe één melding ontvangen van een bloedstolsel in 
combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na een prik met het coronavaccin van 
Janssen. Bij de laatste rapportage van Lareb, twee weken geleden, waren nog geen meldingen 
van de zeldzame, maar ernstige bijwerking na een prik met Janssen bekend.  

 
In totaal zijn nu vier mensen overleden aan deze trombose, van wie twee vrijwel zeker deze 
bijwerking hadden. Alle vier kregen de prik met AstraZeneca. De persoon die de bijwerking na 
de prik met Janssen meldde, is niet overleden. Eerder maakte Lareb bekend dat er wel een 
andere patiënt is overleden na een prik met Janssen. Het ging in dat geval om lekkages in 
haarvaten, kleine adertjes.  

Lareb ontving tot dusver 29 meldingen van een bloedstolsel (trombose) in combinatie met 
een laag aantal bloedplaatjes na een vaccinatie met AstraZeneca. Bij 14 van die meldingen en 
bij de melding over Janssen is het volgens het bijwerkingencentrum vrijwel zeker dat het ook 
daadwerkelijk om de zeldzame bijwerking gaat. 

Bij de vorige rapportage ging het om twintig meldingen van de bijwerking na het vaccin met 
AstraZeneca. Lareb maakte toen niet bekend bij hoeveel van die meldingen het daadwerkelijk 
om de zeldzame bijwerking ging. Er zijn volgens directeur Agnes Kant inmiddels meer 
gegevens beschikbaar, waardoor deze informatie nu wel gegeven kan worden. 

De rapportage gaat over de binnengekomen meldingen bij het bijwerkingencentrum tot en met 
20 juni en gaan over ongeveer 13,6 miljoen gegeven vaccins. De combinatie van trombose en 
een laag aantal bloedplaatjes staat als zeldzame bijwerking genoemd in de bijsluiters van het 
AstraZeneca- en het Janssen-vaccin. Het wordt in de bijsluiter 'trombose met trombocytopenie 
syndroom' (TTS) genoemd. Bron: AD, 22 juni 2021.  

Volgens Rover zetten minder mensen mondkapje op in openbaar vervoer 

Reizigersorganisatie Rover ziet dat steeds minder mensen een mondkapje opzetten in het 
openbaar vervoer en roept op om zolang dat verplicht is toch te blijven doen. De 
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mondkapjesplicht wordt op 26 juni versoepeld, maar in trein, bus, tram en metro, blijft het 
verplicht om een maskertje te dragen. 

‘Steeds meer mensen denken dat het niet nodig is, maar juist nu het drukker wordt, moeten 
we mondkapjes blijven dragen’, zegt een Rover-woordvoerder. Veel klachten van reizigers over 
mondkaploze medepassagiers zijn er nog niet binnengekomen, maar wat niet is kan nog 
komen, aldus de woordvoerder van Rover. Bron: AD, 22 juni 2021. 

Bedrijven in Oost-Nederland keren niet meer volledig terug naar kantoor: 
‘Thuiswerkplek net zo belangrijk’ 

Gaan we in het post-coronatijdperk weer massaal werken op kantoor? We hebben 
verschillende dingen geleerd tijdens de pandemie: werken kan ook thuis, maar we missen het 
contact met collega’s. De Stentor vroeg zeven werkgevers in Oost-Nederland hoe zij de 
terugkeer naar de werkvloer aanpakken.  

Ik ben er zat van. Mijn keuken is als sinds maart vorig jaar getransformeerd tot 
redactiekantoor. Verhalen schrijf ik aan het kookeiland en collega’s spreek ik af en toe tijdens 
een lunchwandeling. Nu de pandemie op zijn retour lijkt, mogen we mondjesmaat terug naar 
de redactievloer. Fijn om weer op een echte bureaustoel te zitten en iedereen in levenden lijve 
te zien. Een overleg ‘in het echt’ is toch stukken bruisender dan via Zoom.  

Maar ook de kantoorergernissen steken de kop op: zit ik net in alle concentratie een artikel te 
tikken, start een collega, pal naast me, een telefonisch interview. Tja, alles heeft z’n voors en 
tegens, maar ik ben blij dat ik het kantoor weer in mag. 

Een rondvraag bij zeven werkgevers in Oost-Nederland leert ons dat we terugkeren naar de 
werkvloer, maar heel anders dan vóór corona.  Bron: De Stentor, 22 juni 2021. 

Update RIVM 

In de afgelopen week zijn 5.714 nieuwe besmettingen gemeld. Dat waren er 3.267 minder dan 
de week ervoor. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bedroeg 160, maar liefst 87 
minder dan de week ervoor (247), wat neerkomt op een daling van 35 procent.  Van die nieuwe 
patiënten belandden 32 op de intensive care. Een week eerder waren dat nog 43 (-26%). Het 
aantal mensen dat overleed als gevolg van Covid-19 lag met 17 ook lager dan in de zeven 
dagen ervoor (-4), meldt het RIVM.  

In de afgelopen week zijn er 36% minder positieve coronatesten gemeld dan in de week ervoor. 
Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners daalde ten opzichte van een week eerder van 
53 naar 34. De reproductiegetallen die zijn gebaseerd op het aantal positieve coronatesten, 
ziekenhuisopnames en IC-opnames liggen onder de 1. Dat betekent dat 1 besmet persoon 
minder dan 1 andere persoon besmet waardoor het virus op termijn uitdooft.  

Er zijn nu bijna 13,9 miljoen vaccinaties gezet. Sinds afgelopen zaterdag kunnen ook mensen 
met geboortejaar 2003 een vaccinatieafspraak maken, wat betekent dat alle volwassenen een 
aanbod voor vaccinatie hebben gekregen.  

Het afgelopen etmaal zijn 724 mensen positief getest op het coronavirus. Het is de vijfde 
achtereenvolgende dag dat dit cijfer onder de duizend blijft. 

In de afgelopen week kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5714 
meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 816 per dag, het laagste niveau sinds begin 
september. Half mei, dus iets meer dan een maand geleden, waren er ongeveer 6000 positieve 
tests per dag. 
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Amsterdam telde afgelopen 24 uur de meeste gevallen. In de hoofdstad kregen 52 mensen te 
horen dat ze het virus hebben opgelopen. Rotterdam registreerde 40 positieve tests en in Den 
Haag waren er 31 nieuwe gevallen. Daarna volgen Breda (16), Leiden (14), Utrecht en Den 
Bosch (elk 13). Verder waren er 144 gemeenten zonder positieve tests, waaronder Dordrecht, 
Heerenveen en Lelystad. 

Het aantal sterfgevallen steeg met drie. Het gaat om inwoners van de gemeenten Moerdijk, 
Gooise Meren en Barneveld. Het kan zijn dat deze mensen eerder al zijn overleden. 
Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd. 

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus bij bijna 1,7 miljoen mensen vastgesteld. 
Van 17.744 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen 
hoger.  

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt verder. Verpleegafdelingen en intensive 
cares behandelen momenteel 462 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat komt neer op ongeveer vier coronapatiënten per 
ziekenhuis. Het is het laagste aantal sinds 22 september. 

Het is de tweede dag op rij dat ziekenhuizen minder dan vijfhonderd coronapatiënten 
verzorgen. In de afgelopen twee maanden zijn meer dan 2000 bedden vrijgekomen. Bovendien 
kwam het aantal ic-patiënten voor de tweede achtereenvolgende dag onder de tweehonderd 
uit. 

Intensive cares behandelen nog 185 mensen vanwege corona, twaalf minder dan op maandag. 
Op de verpleegafdelingen liggen nog 277 coronapatiënten. Dat zijn er zeventien minder dan 
een dag eerder. 

De ziekenhuizen lopen leeg doordat steeds minder coronapatiënten hoeven te worden 
opgenomen. In de afgelopen 24 uur belandden 23 mensen vanwege Covid-19 op een intensive 
care of verpleegafdeling. In de afgelopen zeven dagen namen ziekenhuizen 223 nieuwe 
patiënten op. Dat is het laagste aantal sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) in oktober begon met het delen van die gegevens. Half mei waren er soms 
meer dan 300 opnames per dag. 

Door de leegloop krijgen ziekenhuizen meer ruimte om patiënten met andere aandoeningen te 
behandelen. Op de verpleegafdelingen en intensive cares liggen nu 13.865 mensen zonder 
corona, en dat is het hoogste aantal sinds september, toen het LCPS begon met het toevoegen 
van die data. Bron: AD, 22 juni 2021. 

Corona dooft verder uit: aantal besmettelijke mensen deze week bijna 
gehalveerd 

Uit de nieuwe weekcijfers blijkt dat het coronavirus steeds minder rond gaat in Nederland. 
Het aantal mensen dat nog besmettelijk is, is bijna gehalveerd. In de afgelopen week zijn 36 
procent minder positieve coronatesten gemeld dan de week ervoor. Wel namen meer mensen 
het coronavirus mee uit Portugal.  

Dat blijkt uit de nieuwe weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Op 7 juni werden er nog bijna 42.000 besmettelijke personen gemeld in Nederland. 
Deze week gaat het om zo'n 26.000 mensen. 

In totaal testten 5714 mensen positief, 36 procent minder dan een week eerder. Het aantal 
positieve testen per 100.000 inwoners daalde ten opzichte van een week eerder van 53 naar 
34. Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis moest worden 
opgenomen is gedaald met 35 procent. Op de IC werden 26% minder nieuwe COVID-19 
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patiënten opgenomen dan een week eerder. De reproductiegetallen die gebaseerd zijn op het 
aantal positieve coronatesten, ziekenhuisopnames en IC-opnames zijn nog steeds onder de 1. 

Er zijn nu bijna 13,9 miljoen vaccinaties gezet. Sinds afgelopen zaterdag kunnen ook mensen 
met geboortejaar 2003 een vaccinatieafspraak maken, wat betekent dat alle volwassenen een 
aanbod voor vaccinatie hebben gekregen. 

Van de mensen die besmet bleken, waren er 471 recent in het buitenland geweest. Dat is ruim 
8 procent. Portugal staat met stip bovenaan: 192 mensen bij wie het virus afgelopen week 
werd geconstateerd, waren in de twee weken ervoor in dat land geweest. Dat is ruim 40 
procent van alle mensen die recent in het buitenland waren geweest en na terugkomst in 
Nederland positief testten. Een week eerder testten 134 Nederlanders positief na een bezoek 
aan Portugal. 

Spanje stond vorige week nog op de eerste plaats, nu op de tweede. De GGD’en noteerden 107 
besmettingen na een bezoek aan het land. Een week eerder waren het er beduidend meer: 
191. Na Spanje en Portugal volgen de buurlanden België (26 gevallen) en Duitsland (17 
gevallen). 

Het RIVM signaleerde vorige week al dat vooral jongeren besmet raken tijdens een vakantie in 
Spanje of Portugal. Het instituut riep iedereen tussen de 17 en 24 jaar op na thuiskomst 
vanuit de twee landen een test te doen bij de GGD, ook zonder klachten. 

Ondanks het verder uitdoven van corona in Nederland, blijft er ook reden tot waakzaamheid, 
want een besmettelijkere variant, de Delta-variant is wel in opmars. ‘We zien dat die 
Deltavariant voet aan de grond heeft gekregen in Nederland.’  

Volgens het RIVM is er ‘een reële kans’ dat die Delta-variant ‘de overhand gaat krijgen in 
Nederland’. ‘Net zoals eerder gebeurde met de Britse variant’, zo verklaart RIVM-woordvoerder 
Geert Westerhuis tegenover deze site. ‘We zien dat die Deltavariant voet aan de grond heeft 
gekregen in Nederland.’ Met de Delta-variant wordt gedoeld op de variant, die ook wel Indiase 
variant wordt genoemd, omdat die daar als eerste is ontdekt.  

Premier Boris Johnson van Groot-Brittannië kondigde eerder aan dat hij de versoepeling in 
Engeland met vier weken uitstelt vanwege de deltavariant. De deltavariant van het 
coronavirus - die ook wel Indiase variant wordt genoemd omdat die daar het eerst is gevonden 
- verspreidt zich ook in Nederland. ‘Het grote risico is dat deze van examenfeestjes 
teruggekeerde jongeren de deltavariant verder gaan verspreiden in Nederland’, vreesde het 
RIVM eerder al.   

Toch verwacht het Outbreak Management Team - dat het kabinet advies geeft over de te 
nemen maatregelen - niet dat de opmars van Delta variant reden zal zijn om in de maanden 
juni en juli af te wijken van de voorgenomen versoepelingen. ‘Het OMT verwacht daarin op 
korte termijn (juni, juli) geen kentering maar overweegt ook dat dit daarna anders kan worden 
door onzekere factoren’, ze schreef het OMT in de laatste brief naar de Tweede Kamer. Bron: 
De Stentor, 22 juni 2021.   

Delta-variant rukt verder op in Nederland: deze zomer mogelijk al 
dominant 

De zogeheten Delta-variant van het coronavirus is ook in Nederland aan een opmars bezig. 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de variant die als 
eerste opdook in India in de loop van deze zomer de meest voorkomende coronavariant in ons 
land zal zijn. Maar het is niet de verwachting dat het oprukken van deze variant op korte 
termijn zal leiden tot hogere ziekenhuisopnames. Ook zijn de versoepelingen in juni en juli 
niet in gevaar, stelt het RIVM. ‘Vaccins bieden bescherming: ook tegen de Delta-variant.’ 
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In de steekproef van positieve coronatesten die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) iedere week aan een nadere analyse onderwerpt, blijkt dat de Delta-variant nu 
ongeveer 9 procent van het totale aantal coronagevallen veroorzaakt. Uit Amsterdams 
onderzoek blijkt dat een groot deel van de jongeren die het virus de laatste tijd in Spanje of 
Portugal opliepen, de Delta-variant kreeg. 

Positief is dat de coronavaccins die tot nog toe beschikbaar zijn bescherming bieden tegen alle 
varianten van het virus. “Ook tegen de Delta-variant”, aldus het RIVM. Het is dan ook de 
verwachting dat de opmars van de Delta-variant op korte termijn niet zal leiden tot hogere 
Covid-19 ziekenhuis- en IC-opnames, ook niet met de aankomende versoepelingen. Vorig jaar 
liep het aantal besmettingen na een relatief rustige coronazomerrichting het najaar op. Dit 
kwam doordat reizigers besmet raakten op hun vakantiebestemming en het virus mee 
terugnamen naar Nederland. Dit gecombineerd met meer sociale contacten zorgde voor een 
verdere verspreiding van de nieuwe varianten in Nederland. 

Op dit moment is het najaar een punt van zorg, als de Delta-variant is dominant is geworden. 
Ook het seizoeneffect zorgt dan weer voor meer besmettingen. De meer besmettelijke kan dan 
tot een nieuwe golf van besmettingen leiden, aangezien dan nog niet iedereen in Nederland 
(volledig) is gevaccineerd. Een toename van besmettingen kan leiden tot een toename van 
ziekenhuis-en IC-opnames. Of de deltavariant niet alleen besmettelijker is, maar ook 
ziekmakender wordt verder onderzocht.  

Ondertussen blijkt uit de nieuwe weekcijfers dat het coronavirus steeds minder rond gaat in 
Nederland. Het aantal mensen dat nog besmettelijk is, is bijna gehalveerd. In de afgelopen 
week zijn 36 procent minder positieve coronatesten gemeld dan de week ervoor. Wel namen 
meer mensen het coronavirus mee uit Portugal. Dat blijkt uit de nieuwe weekcijfers van het 
RIVM. Op 7 juni werden er nog bijna 42.000 besmettelijke personen gemeld in Nederland. 
Deze week gaat het om zo'n 26.000 mensen. 

In totaal testten 5714 mensen positief, 36 procent minder dan een week eerder. Dat komt 
neer op 816 per dag, het laagste niveau sinds begin september. Op 7 juni ging het nog om 
8.981 positief getesten in één week tijd. Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners 
daalde ten opzichte van een week eerder van 53 naar 34. Ook het percentage positieve testen 
is omlaag van 5,2 naar 4,3 procent.  

Het aantal nieuwe patiënten dat met Covid-19 dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen 
is ook fors omlaag: naar 35 procent. Op de IC werden zo'n 26 procent minder nieuwe 
coronapatiënten opgenomen dan de week ervoor.  

De reproductiegetallen die gebaseerd zijn op het aantal positieve coronatesten, 
ziekenhuisopnames en IC-opnames duiken daarmee verder onder de 1. Op basis van het 
aantal gemelde besmettingen is dit nu 0,77. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het 
aantal besmettingen ongeveer gelijk. Als het reproductiegetal lager is dan 1, dan daalt het 
aantal besmettingen.  

Van de mensen die besmet bleken, waren er 471 recent in het buitenland geweest. Dat is ruim 
8 procent. Portugal staat met stip bovenaan: 192 mensen bij wie het virus afgelopen week 
werd geconstateerd, waren in de twee weken ervoor in dat land geweest. Dat is ruim 40 
procent van alle mensen die recent in het buitenland waren geweest en na terugkomst in 
Nederland positief testten. Een week eerder testten 134 Nederlanders positief na een bezoek 
aan Portugal. 

Spanje stond vorige week nog op de eerste plaats, nu op de tweede. De GGD’en noteerden 107 
besmettingen na een bezoek aan het land. Een week eerder waren het er beduidend meer: 
191. Na Spanje en Portugal volgen de buurlanden België (26 gevallen) en Duitsland (17 
gevallen). 
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Het RIVM signaleerde vorige week al dat vooral jongeren besmet raken tijdens een vakantie in 
Spanje of Portugal. Het instituut riep iedereen tussen de 17 en 24 jaar op na thuiskomst 
vanuit de twee landen een test te doen bij de GGD, ook zonder klachten. 

Ondanks het verder uitdoven van corona in Nederland, blijft er ook reden tot waakzaamheid, 
want een besmettelijkere variant, de Delta-variant is in opmars. ‘We zien dat die Deltavariant 
voet aan de grond heeft gekregen in Nederland’, aldus RIVM-woordvoerder Geert Westerhuis 
tegenover deze site. Met de Delta-variant wordt gedoeld op de variant, die ook wel Indiase 
variant wordt genoemd, omdat die daar als eerste is ontdekt. 

Vanaf de tweede week juni was er een opvallende toename van positieve coronatesten en 
clusters bij jongeren die terugkwamen uit Spanje en Portugal. Verder onderzoek van de 
monsters van terugkerende Amsterdamse jongeren, het zogenaamde sequencen, bracht aan 
het licht dat een groot deel van deze besmettingen door de Delta-variant is veroorzaakt. De 
Delta-variant heeft op dit moment een aandeel van ongeveer negen procent, zo blijkt uit 
nieuwe cijfers. Volgens het RIVM is er ‘een reële kans’ dat die Delta-variant ‘de overhand gaat 
krijgen in Nederland’. ‘Net zoals eerder gebeurde met de Britse variant’, aldus de RIVM-
woordvoerder.  Delta zal naar verwachting in de loop van deze zomer de Alfa-variant (Britse 
variant) verdrongen hebben als dominante virusvariant in Nederland.  

Premier Boris Johnson van Groot-Brittannië kondigde eerder aan dat hij de versoepeling in 
Engeland met vier weken uitstelt vanwege de deltavariant. De deltavariant van het 
coronavirus - die ook wel Indiase variant wordt genoemd omdat die daar het eerst is gevonden 
- verspreidt zich ook in Nederland. ‘Het grote risico is dat deze van examenfeestjes 
teruggekeerde jongeren de deltavariant verder gaan verspreiden in Nederland’, vreesde het 
RIVM eerder al.  

Toch verwacht het Outbreak Management Team - dat het kabinet advies geeft over de te 
nemen maatregelen - niet dat de opmars van Delta variant reden zal zijn om in de maanden 
juni en juli af te wijken van de voorgenomen versoepelingen. ‘Het OMT verwacht daarin op 
korte termijn (juni, juli) geen kentering maar overweegt ook dat dit daarna anders kan worden 
door onzekere factoren’, ze schreef het OMT in de laatste brief naar de Tweede Kamer. 

De beste bescherming tegen het virus is vaccinatie. Om verspreiding van het virus en de Delta-
variant zo veel mogelijk af te remmen is het belangrijk dat mensen in Nederland, ook nu er 
weer meer kan, zich aan de maatregelen blijven houden.  

Er zijn nu bijna 13,9 miljoen vaccinaties gezet. Sinds afgelopen zaterdag kunnen ook mensen 
met geboortejaar 2003 een vaccinatieafspraak maken, wat betekent dat alle volwassenen een 
aanbod voor vaccinatie hebben gekregen. Bron: AD, 22 juni 2021. 

Russische bedrijven verloten cadeaus onder werknemers zodat zij zich 
laten vaccineren, coronapas nodig wie wil eten in restaurant 

 Grote Russische bedrijven verloten cadeaus onder hun medewerkers zodat zij zich laten 
vaccineren tegen Covid-19. Gevaccineerden maken kans op onder meer sneeuwscooters, geld 
en auto's. Ook worden er vrije dagen en gratis vakanties beloofd. Dergelijke acties kunnen 
veel verschil maken vanwege de flinke hoeveelheid grote bedrijven in het land. 

Bijna de helft van alle werkende Russen is in dienst van een middelgroot of groot bedrijf. 
Landelijk heeft twaalf procent van Russen inmiddels een eerste prik gehad, maar bij sommige 
bedrijven ligt de vaccinatiegraad onder het personeel al veel hoger. Bij kunstmestmaker 
Phosagro is bijna de helft van alle 18.000 medewerkers gevaccineerd en bij diamantproducent 
Alrosa is 29 procent van de 10.000 personeelsleden volledig ingeënt. 

Hoewel bedrijven een bijdrage leveren aan het verhogen van de vaccinatiegraad, zijn er onder 
Russen nog steeds zorgen over de veiligheid van de in Rusland ontwikkelde vaccins. Mede 
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door het lage vaccinatietempo is het aantal besmettingen gestegen tot het hoogste punt in vijf 
maanden. Vooral in Moskou raken veel mensen besmet. Daar domineert de extra 
besmettelijke Delta-variant van het virus. 

Een van de maatregelen die maandag werd aangekondigd is een 'coronapas' voor wie in een 
restaurant in Moskou wil gaan eten. Burgemeester Sergej Sobjanin schreef in zijn blog dat 
vanaf 28 juni een QR-code moet worden getoond om een restaurant te kunnen betreden. Die 
geeft aan dat iemand recent negatief is getest, is gevaccineerd of de afgelopen zes maanden 
Covid-19 heeft gehad. 

De derde coronagolf dreigt het economisch herstel van Rusland te ondermijnen. Net als in 
andere landen trof de overheid strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, met negatieve gevolgen voor het bedrijfsleven en andere sectoren. Vanwege het 
stijgende aantal besmettingen verplicht Moskou twee miljoen medewerkers van bepaalde 
sectoren zich te laten vaccineren. Een aantal regio's heeft dit voorbeeld gevolgd. Bron: AD, 22 
juni 2021. 

Degenen die bij huisarts of zorginstelling zijn gevaccineerd kunnen 
vaccinatiebewijs in CoronaCheck-app laden 

Mensen die bij een huisarts of zorginstelling zijn gevaccineerd tegen corona, maar van wie de 
vaccinatie nog niet in het centrale register van het RIVM staat, kunnen vanaf maandag 1 juli 
hun vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app laden. Het webportaal waarmee zorgverleners 
alsnog kunnen regelen dat het vaccinatiebewijs van de geprikte beschikbaar komt in de app, 
is pas vanaf die dag beschikbaar. ‘We krijgen het eerder dan dat technisch niet rond’, laat een 
woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu weten.  

Voor mensen van wie de vaccinatie wél in het register staat, wordt het waarschijnlijk vanaf 
aankomende donderdag al mogelijk om de CoronaCheck-app te gebruiken. Zij kunnen vanaf 
die dag, als ze volledig zijn ingeënt, met hun vaccinatiebewijs naar plekken die nu nog een 
testbewijs vragen. Vanaf zaterdag mag met vaccinatiebewijzen de anderhalve meter-regel 
worden losgelaten, bijvoorbeeld op evenementen. Vanaf 1 juli kunnen mensen die volledig zijn 
gevaccineerd naar EU-landen reizen met de app.  

Mensen van wie de vaccinatie in het centrale register van het RIVM staat, krijgen automatisch 
een groen vinkje te zien in de app. Dat geldt ook voor mensen die bij de GGD zijn gevaccineerd, 
maar van wie de registratie nog niet in het centrale register staat, óf die geen toestemming 
hebben gegeven voor het delen van de informatie met het RIVM. De GGD-systemen hebben 
namelijk ook een eigen koppeling met de CoronaCheck-app.  

De mensen die hun prik bij de huisarts, een ziekenhuis of een andere zorginstelling hebben 
gehad, krijgen ook automatisch een groen vinkje in de app áls hun prik al in het centrale 
register staat. Als dat nog niet zo is of als de gevaccineerde daar geen toestemming voor heeft 
gegeven, kan zij of hij zelf aan de zorgverlener vragen om alsnog te regelen dat het 
vaccinatiebewijs beschikbaar wordt in de app. Dat kan dus wel pas vanaf 1 juli.  

Volgens de laatste cijfers van het RIVM staat 61 procent van de vaccinaties die bij de huisarts 
zijn gezet momenteel in het centrale register. Van de prikken die bij zorginstellingen en 
ziekenhuizen zijn gezet is dit 66 procent. Of dit eerste of tweede prikken zijn, is volgens het 
RIVM niet te zeggen. De percentages zijn gebaseerd op schattingen van het aantal vaccins dat 
bij huisartsen en instellingen is gezet. Het werkelijke percentage kan dus afwijken.  

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staan er dan ook al meer vaccins in het 
centrale register, omdat het RIVM rekent met het aantal vaccins dat aan huisartsen is 
geleverd. Doordat de opkomst niet overal even hoog was, hebben huisartsen ook doses 
bewaard voor de tweede prik. ‘Wij denken dat het maar om een hele kleine groep mensen gaat 
die uiteindelijk de huisarts nodig heeft om aan het vaccinatiebewijs voor de app te komen’, 
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aldus een woordvoerster. De LHV roept mensen op niet naar de huisarts te bellen voor 1 juli. 
‘Dat heeft geen enkele zin.’  

Huisartsen hebben nog geen instructies van het ministerie gekregen over hoe ze het 
vaccinatiebewijs voor mensen in de app moeten krijgen. ‘We weten dus ook nog niet of dit ons 
veel extra werk gaat opleveren.’  

Mensen die in de afgelopen zes maanden corona hebben gehad, kunnen vanaf 1 juli het 
zogenoemde 'herstelbewijs' in de CoronaCheck-app laden. Dat gaat via de GGD, waar de test 
is afgenomen. Wie nog geen vaccinatie heeft gehad en ook niet in aanmerking komt voor een 
herstelbewijs, kan de app gebruiken door een coronatest te doen. Bron: AD, 22 juni 2021.    

Laatste doses AstraZeneca op weg naar huisartsen 

De laatste doses AstraZeneca gaan deze week op weg naar de huisartsen die er nog 60- tot en 
met 64-jarigen de tweede prik mee moeten geven. Het gaat om artsen in Zeeland, Zuid-
Holland en Gelderland. Hun collega's in de rest van het land zijn al voorzien. ‘De tweede prik 
kan korter volgen op de eerste dan aanvankelijk werd gedacht, en met het oog op de Delta-
variant is dat ook verstandig’, zegt het ministerie van Volksgezondheid 

Zeker met de opkomende Delta-variant moeten we ons goed beschermen, die tweede prik is 
daarvoor écht belangrijk. Ook de laatste mensen van 60 tot en met 64 jaar krijgen nu gelukkig 
snel hun tweede vaccinatie’, zegt minister Hugo de Jonge. 

Mensen van 60 tot en met 64 jaar kunnen in principe na vier weken al hun tweede prik 
krijgen, sneller dan eerder gedacht. Bron: AD, 22 juni 2021. 

China houdt coronagrenscontroles nog jaar in stand 

China is van plan om de coronagrenscontroles nog zeker een jaar in stand te houden. Dat 
meldt de Wall Street Journal op basis van ingewijden. Ondanks relatief lage 
besmettingscijfers vreest het land nieuwe varianten van het virus, zeker omdat in China 
volgend jaar meerdere grote evenementen gepland staan. 

Tot de voorlopige versoepelingsdatum van halverwege 2022 zou vorige maand zijn besloten 
tijdens een bijeenkomst van de Chinese regering. Zo hoopt het land het virus onder controle 
te houden in aanloop naar onder meer de Olympische Winterspelen en Paralympische 
Spelen, die voor februari volgend jaar gepland staan in de hoofdstad Peking. Duizenden 
deelnemende atleten reizen daarvoor af naar het land. 

Na de uitbraak van het coronavirus in de Chinese stad Wuhan eind 2019 beperkte China de 
verkeersstromen met andere landen flink. Reizigers moeten ongeacht hun nationaliteit aan 
strenge voorwaarden voldoen om binnen te komen. Zo moeten ze meerdere medische tests 
ondergaan en verplicht in quarantaine, waar strikte voorwaarden voor gelden. 

Zowel Chinese als internationale luchtvaartmaatschappijen riskeren daarnaast tijdelijke 
annulering van hun vluchten als een bepaald aantal passagiers bij aankomst in China positief 
blijkt te testen op het coronavirus. 

Het dagelijkse aantal coronabesmettingen in China ligt een stuk lager dan in andere grote 
landen. Maandag werden in China 25 nieuwe besmettingen gemeld. De regering blijft alert op 
mogelijke verdere verspreiding. Bron: AD, 22 juni 2021.  
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Braziliaanse president Bolsonaro valt uit tegen journalist 

De Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro is flink tekeergegaan tegen een journalist die hem 
een vraag stelde over zijn mondkapje: 'Je bent een schurk. Ik arriveer zoals ik wil en waar ik 
wil. Ik zorg voor mijn eigen leven. Journalisten van Globo zijn journalisten van niks. U 
vernietigd de Braziliaanse familie en de Braziliaanse religie. Iedereen die naar deze zender 
kijkt is slachtoffer van desinformatie’. Journalisten van Globo zijn journalisten van niks’. 
Bron: AD, 22 juni 2021. 

 

 

 
KLM richt vizier op vakantieganger: ‘De motor moet weer op gang komen’ 
 
Het zakenverkeer ligt door corona voorlopig op zijn gat, vandaar dat KLM het vizier vol op 
toerisme en familiebezoek richt. Met tien nieuwe vakantiebestemmingen en een rol als 
reisorganisator wil KLM passagiers terugwinnen.  
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Even geen KLM Open dit jaar, wel het Dutch Open. De luchtvaartmaatschappij doet een stapje 
terug bij het grootste Nederlandse golftoernooi. ‘Het afgelopen jaar is KLM niet altijd positief 
in het nieuws geweest,’ zegt directeur Harm Kreulen van KLM Nederland, ‘met de publiciteit 
over overheidssteun, de leningen, gedoe met vouchers en bonussen in Parijs. We hebben best 
wel een deukje opgelopen.’ Bron: AD, 22 juni 2021.  
 

Kwetsbare jongeren geboren tussen 2004 en 2009 kunnen afspraak 
maken voor vaccinatie 

Kwetsbare jongeren die geboren zijn in de periode 01-01-2004 en 30-06-2009 kunnen 
een vaccinatieafspraak bij de GGD maken. Ze krijgen een uitnodiging voor een coronaprik van 
hun huisarts. Ze zullen het vaccin van BioNTech/Pfizer toegediend krijgen, aldus het RIVM. 

Het gaat om de kinderen van 12 tot en met 17 jaar die ieder jaar worden uitgenodigd voor de 
griepprik en jongeren met het syndroom van Down. Leden van de doelgroep die in een 
instelling wonen, worden daar gevaccineerd. Ook jongeren met kanker krijgen binnenkort een 
uitnodiging, zij kunnen half juli worden geprikt in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. 

In totaal worden naar verwachting 60.000 tot 100.000 jongeren uitgenodigd, zegt het RIVM. 
De Gezondheidsraad adviseerde eerder deze jeugdigen te prikken omdat zij een verhoogd risico 
hebben op ernstige gevolgen van een coronabesmetting en ook omdat angst voor een 
besmetting hen veelal beperkt in hun dagelijks leven. Bron: AD, 22 juni 2021.   

Forse toename van nieuwe coronagevallen op de Veluwe, Putten opnieuw 
in landelijke top 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is het afgelopen etmaal verdubbeld 
ten opzichte van gisteren. In totaal testten 67 mensen positief op het coronavirus. Maandag 
waren dat er nog 30. Op de coronakaart van vandaag vallen Zwartewaterland en Putten het 
meest op. 

In alle drie de veiligheidsregio in het Stentor-gebied werden tussen maandagochtend 10.00 
uur en vanochtend meer nieuwe coronagevallen gemeld dan in de 24 uur daarvoor. In 
Flevoland gaat het om vijftien nieuwe gevallen (waarvan de overgrote meerderheid in Almere), 
IJsselland telt er achttien en in Noord- en Oost-Gelderland is het zelfs fors gestegen: van 9 
naar 34. 

De stijging van de besmettingscijfers zorgt ervoor dat de coronakaart niet meer zo grijs kleurt 
als gisteren. Toen waren er slechts twee gemeenten die uit de toon vielen, dat zijn er vandaag 
zes. Daarvan zijn Zwartewaterland en Putten zelfs oranje gekleurd. 

Laatstgenoemde gemeente is met 24,9 coronagevallen per 100.000 inwoners (de maatstaf die 
het RIVM gebruikt) zelfs de regionale koploper. Op de landelijke coronakaart staat Putten op 
plek twee van meeste besmettingen, achter het Zeeuwse Kapelle (39,4). In absolute aantallen 
gaat het overigens om zes personen die positief zijn getest op het coronavirus. Maandag waren 
daar geen nieuwe besmettingen geregistreerd. Bron: De Stentor, 22 juni 2021. 

1.4 miljoen Nederlanders zijn vorige week gevaccineerd 

Iets meer dan 1,4 miljoen Nederlanders zijn vorige week gevaccineerd tegen het coronavirus. 
Dat is, zoals verwacht, minder dan het record van de week ervoor, toen bijna 1,7 
miljoen mensen een prik kregen. 

Dat er iets minder is geprikt, komt doordat Nederland minder vaccindoses heeft gekregen van 
de fabrikanten. Die leverden in de week voor het record ruim 1,8 miljoen doses. De week erna 
waren dat er bijna 1,3 miljoen en vorige week ruim 1,4 miljoen. 
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Tot en met afgelopen zondag hebben bijna 13,9 miljoen mensen een inenting gekregen. Dat 
zijn zowel eerste vaccinaties als de herhaalprikken die bij de meeste middelen nodig zijn. 
Inmiddels is dat gestegen tot boven de 14 miljoen. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft nog niet alle gegevens 
binnengekregen van de GGD'en. De diensten, die de meeste vaccinaties uitvoeren, kampten 
in de afgelopen weken met een storing, waardoor de data niet konden worden doorgegeven. 
Van ruim 800.000 prikken is wel bekend dat ze zijn gezet, maar is het nog niet duidelijk aan 
wie. Daardoor heeft het RIVM bijvoorbeeld geen goed beeld van de vaccinatiegraad onder jonge 
volwassenen, die nu aan de beurt zijn om een prik te krijgen. Ook weet het RIVM niet zeker 
hoeveel mensen nu een eerste prik hebben gehad en hoeveel een tweede prik. 

De vaccinatiegraad is het hoogst onder 70- tot 84-jarigen. Negen op de tien mensen in die 
leeftijdsgroep hebben een eerste prik gehad. In verreweg de meeste gemeenten is meer dan 85 
procent van de 65-plussers gevaccineerd. Uitzondering zijn de drie grote steden en 
enkele overwegend reformatorische plaatsen, zoals Tholen, Zwartewaterland en Barneveld. De 
vaccinatiegraad in deze groep is het laagst op Urk, waar ongeveer de helft van de 65-plussers 
is ingeënt tegen het coronavirus. Bron: AD, 22 juni 2021. 

Claudia’s auto zakte in een sinkhole in Roosendaal: ‘Goed verhaal voor 
op verjaardagen’ 
 
In Roosendaal is een geparkeerde auto maandagnacht gedeeltelijk weggezakt in een sinkhole. 
Dat gebeurde aan de Van de Woestijnelaan, waar een waterleiding sprong. 
 
De 16 jaar oude Chevrolet Matiz is daardoor total loss geraakt, weet eigenaresse Claudia - ze 
wil niet met haar achternaam in de krant - inmiddels. Maar ze probeert er nu maar de humor 
van in te zien. ‘Dit kunnen we de rest van ons leven op verjaardagen vertellen.’ Bron: BN De 
Stem, 22 juni 2021.    

 

Een geparkeerde auto zakte deels weg in een sinkhole. © MaRicMedia / Christian Traets  
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Duitsland meldt afgelopen etmaal 455 nieuwe besmettingen 

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 455 nieuwe besmettingen geconstateerd, meldt het 
Robert Koch-instituut. Het totale aantal besmettingen bij onze oosterburen komt daarmee 
op 3.722.782. Het dodental door toedoen van Covid-19 steeg met 77 naar 90.472. Bron: AD, 
22 juni 2021. 
 
 

Geld opnemen gaat geld kosten: ‘We moeten niet gedwongen worden 
digitaal te betalen’ 
 
Nederlandse banken rekenen steeds vaker kosten voor klanten die contant geld opnemen. Het 
Nibud wil dat die ‘gebruikersboete’ van tafel gaat, omdat met name ouderen en laaggeletterden 
hierdoor getroffen worden. 
 
Het Nibud reageert op de aankondiging van ABN Amro dat klanten die jaarlijks meer dan 
12.000 euro contant geld opnemen, moeten gaan betalen voor die transacties. Ook 
de Rabobank gaat vanaf september geld vragen voor contante opnames bij automaten van 
andere banken. Bij de eigen automaten en die van Geldmaat blijft het gratis. 
 
De banken zeggen dat er steeds minder contant geld wordt opgenomen. De kosten voor die 
dienstverlening blijven echter gelijk. Daarom worden die kosten nu mondjesmaat 
doorberekend. Bron: AD, 22 juni 2021.  
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© Videostill  
 
 

Urker (48) krijgt rake klappen als hij twee inbrekers betrapt: ‘Dit 
verwacht je niet in ons dorp’ 
 
Op een veel gefotografeerd plekje in het oude dorp op Urk gaat het maandagavond even 
helemaal mis. Een 48-jarige man wordt aangevallen door twee inbrekers in een appartement 
en loopt rake klappen op. Omwonenden verbazen zich over de brutale actie. ‘Je verwacht dit 
eerder in een stad als Almere, niet in ons dorp.’  
 
De gewelddadige inbraak vindt pal achter de oude Botterschuur plaats. In het straatje met de 
karakteristieke witte boogjes. Overdag een plek waar veel toeristen rondlopen en foto’s maken, 
‘s avonds is het een stuk rustiger. Veel mensen wonen er niet in dit stukje van het oude dorp, 
wel in de nabije omgeving.  Bron: De Stentor, 22 juni 2021.   
 
 

In najaar neemt aantal coronapatiënten als jongeren niet gevaccineerd 
worden  
 
Als gezonde jongeren tussen 12 en 18 jaar oud niet gevaccineerd worden, kan dat er komend 
najaar toe leiden dat het aantal coronapatiënten weer enige tijd toeneemt. Als de groep wel 
wordt ingeënt, zal dat volgens berekeningen van het RIVM waarschijnlijk niet gebeuren. Dat 
zei infectieziektendeskundige Jaap van Dissel van het instituut dinsdag in de Tweede Kamer. 
 
De berekeningen van het RIVM zijn tot stand gekomen op basis van een aantal aannames 
over bijvoorbeeld de besmettelijkheid van het virus. Ze zijn dus onzeker, zei Van Dissel erbij. 
Duidelijk is wel dat de inenting van jongeren van aanzienlijke invloed kan zijn op de verdere 
verspreiding van het coronavirus. Bron: AD< 22 juni 2021.    
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Dweilorkest ’t Spult uit Zutphen kreeg toestemming om te blazen in 
stadion van Boedapest tijdens wedstrijd Oranje 
 
Het wordt hossen, dansen en zingen in het stadion van Boedapest waar het Nederlands elftal 
27 juni de achtste finale speelt. Dweilorkest 't Spult uit het Gelderse Zutphen heeft 
dinsdag officieel toestemming gekregen van de UEFA om Oranje vanaf de tribune naar de 
overwinning te blazen. Dat meldt Hart van Nederland.  
 
De muzikanten, die bij de KNVB kind aan huis zijn, hoopten stiekem dat ze al eerder in de 
Johan Cruijff Arena hadden mogen spelen. Vanwege de coronamaatregelen kregen ze daar 
echter geen toestemming voor. Omdat het stadion in Hongarije - in tegenstelling tot dat in 
Amsterdam - wél gaat voor een volle bezetting , is ook het orkest welkom om daar te spelen. 
Bron: AD, 22 juni 2021.   
 
 

Swingend naar je coronaprik met zingende regelaar Gene: ‘Iedereen moet 
zonder stress naar binnen’ 
 
‘En daarrrr is mijn aanstaande ex!’ Gene Jansen (64) zingt vrolijk als hij op zijn manier een 
mevrouw welkom heet voor haar coronaprik. Nog geen vijf seconden later staat de GGD-
gastheer zelfs met haar te dansen. ‘Iedereen moet zonder stress naar binnen.’ 
 
Je komt voor een prik maar belandt nog net niet in een polonaise. Waar de eerste 
verkeersleiders ‘gewoon’ wijzen waar je naartoe moet, is daar plotseling Gene. Stuiterend van 
enthousiasme zingt hij auto’s naar hun plek. ‘Welcome to my wooorld’, galmt het voor de 
ingang op de Alphense priklocatie. 
 
‘Ik ben zanger, een entertainer, een rasartiest’, vertelt hij zelf met een karakteristieke lach. 
Onder de naam Gene Travis ging hij dertig jaar als stand-up comedian en troubadour door 
het leven. Totdat dat leven stilviel. ‘Ik besloot verkeersleider te worden bij Team Intro. Ik wilde 
niet bij de pakken gaan neerzit’.  Bron: AD, 22 juni 2021.  
 

 
 
Parkeerregelaar Gene Jansen entertaint wanneer mensen komen voor een vaccinatie. © Peter 
Franken  
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Risiconiveaus zijn verlaagd 
 
De risiconiveaus in Nederland zijn dinsdag verlaagd, nu het aantal coronagevallen blijft dalen. 
Voor het eerst sinds eind vorig jaar zijn er weer regio's waar 'waakzaam' geldt, het laagste 
risiconiveau. Dat zijn Groningen en Zaanstreek-Waterland.  
 
Achttien regio's staan op 'zorgelijk' en in vijf regio's is de situatie nog 'ernstig'. Het hoogste 
risiconiveau, 'zeer ernstig', geldt nergens meer. Een paar weken geleden stond het hele land 
nog als zeer ernstig op het coronadashboard van de overheid. De indeling wordt elke twee 
weken opnieuw vastgesteld op basis van het aantal positieve tests en het aantal 
ziekenhuisopnames. Bron: AD, 22 juni 2021.  

Suriname verstrekt bijdrage voor kosten uitvaart van coronaslachtoffer 

Surinamers die iemand verliezen aan Covid-19 kunnen een bijdrage van de overheid krijgen 
voor de begrafenis of crematie. De regering heeft dat besloten aangezien de kosten voor de 
uitvaart van een coronaslachtoffer een stuk hoger zijn dan een 'gewone' uitvaart, omdat de 
regels een aantal speciale voorzieningen voorschrijven. 

De bijdrage van de overheid is maximaal tienduizend Surinaamse dollar per overleden 
coronaslachtoffer, ongeveer 400 euro. Vanwege forse kostenstijgingen voor uitvaarten in het 
algemeen, gaat de regering bij alle begrafenissen bijspringen. Hier gaat het om een bijdrage 
van ongeveer drieduizend dollar, rond de 120 euro. Bron: AD, 22 juni 2021. 

 

Rouwkaart van ome Sjaak. © Opsporing Verzocht  
 

Moord op Sjaak (72), die pas zijn partner verloor aan corona, schokt dorp: 
‘Hij heeft zoveel verdriet gehad’ 
 
De bejaarde man die vorige week bij een inbraak is gedood in zijn woning in Berkhout, was 
pas weduwnaar geworden. De 72-jarige Sjaak Groot verloor zijn partner aan het coronavirus, 
zo maakte de politie vanavond bekend in Opsporing Verzocht. Dorpsgenoten van het 
slachtoffer, in het dorp ome Sjaak genoemd, zijn verbijsterd door zijn gewelddadige dood. ‘Dat 
iemand zoiets doet, voor een paar rotpapiertjes. Je wordt toch gek van zulke gasten?’  
 
Het lichaam van ome Sjaak werd vorige week maandag aangetroffen in zijn woning in het 
Noord-Hollandse dorp met ongeveer 2600 inwoners. Het onderzoek is sindsdien in volle gang. 
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Eerder werd al gemeld dat duidelijk is dat de man door geweld om het leven is gekomen. De 
reden voor het misdrijf is nog totaal onduidelijk, zei een woordvoerder van de politie in de tv-
uitzending.  
 
Volgens haar zijn dorpsgenoten ‘ontzettend aangeslagen’ dat dit gebeurd is. ‘Zeker omdat niet 
duidelijk is waarom de dader of daders bij meneer Groot hebben toegeslagen. Dat geeft 
mensen ook het gevoel dat het hen misschien ook had kunnen overkomen.’  
 
Ome Sjaak was geliefd in het dorp, omdat hij altijd voor een ander klaarstond, zegt een goede 
vriend geëmotioneerd in de uitzending. ‘Hij hielp iedereen. De visser die langskwam met zijn 
karretje dat gelast moest worden. Iemand met een kapotte lamp. Dan kwam er weer iemand 
voor een apk. Het was een vitaal mannetje met twee gouden handjes, die de hele dag in de 
weer was. Hij was altijd goed voor iedereen.’ 
 
Volgens de politie kende ome Sjaak veel verdriet in zijn leven. Zo verloor hij zijn dochter op 3-
jarige leeftijd en overleed zijn vrouw plotseling aan een longembolie. Zijn tweede partner moest 
hij vorige maand nog begraven nadat zij was gestorven aan het coronavirus. ‘Deze man had 
al zoveel verdriet gehad. Dan hoef je dat toch niet te doen, zo? Dit is niet te filmen. Als je aan 
een hartaanval overlijdt, dan heb je er vrede mee. Maar hier heb ik geen vrede mee.’ 
 
Er worden momenteel door de politie bewakingsbeelden geanalyseerd. Duidelijk is dat een 
bekende Sjaak de Groot zondagavond 13 juni rond 23.00 uur nog binnen op de bank in zijn 
huis heeft zien zitten, waarbij de twee naar elkaar zwaaiden. Dat was het laatste moment dat 
hij levend werd gezien. Vermoedelijk zijn de dader of daders ergens na dat tijdstip via de 
voordeur binnengedrongen, waarna de confrontatie hem fataal werd. 
 
Het item over Sjaak Groot werd in het Pools ondertiteld omdat in het gebied rond het dorp 
veel Poolse arbeidsmigranten wonen. Mogelijk heeft een van hen iets gezien of gehoord.  
 
In de zaak is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro. Dat geld gaat naar degene die met de 
gouden tip komt in het lopende onderzoek. Bron: AD, 22 juni 2021.   

In Rusland dreigt derde golf 

Het aantal coronabesmettingen in Rusland loopt zo hard op dat een derde golf dreigt. Een 
aantal restaurants in Moskou laten daarom alleen nog klanten toe die kunnen aantonen dat 
ze gevaccineerd zijn. Ze lopen daarmee vooruit op de vaccinatieplicht die de burgemeester van 
de Russische hoofdstad vanaf volgende week invoert. Zestig procent van iedereen die in het 
onderwijs, transport en de dienstverlening werkt, moet zich voor 15 augustus verplicht laten 
inenten. Bron: AD, 22 juni 2021. 

Ondernemers vanaf 1 oktober belasting betalen 

Ondernemers hoeven pas vanaf 1 oktober aan hun nieuwe belastingverplichtingen te voldoen. 
Sinds medio maart vorig jaar kunnen bedrijven makkelijker belastinguitstel aanvragen 
wegens de economische gevolgen van de coronamaatregelen. Die regeling zou eigenlijk per 1 
juli aflopen, maar de Tweede Kamer wilde bedrijven nog langer de tijd geven. Het kabinet gaat 
die oproep van de Kamer toch uitvoeren. Bron: AD, 22 juni 2021.  

Wenen gaat vaccinatiefeestjes voor jongeren organiseren 

De Oostenrijkse hoofdstad Wenen wil jongeren die zich laten vaccineren belonen met 
zogenoemde ’vaccinatiefeestjes’. De feestjes staan begin juli gepland, gevaccineerden tussen 
de 18 en 30 jaar kunnen zich er vanaf woensdag voor aanmelden, laat een woordvoerder van 
de stad weten. Muziek en een feeststemming worden beloofd, meer details over de feestjes zijn 
niet bekend. 
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In Wenen is tot nu toe 27 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Sinds dinsdag 
komen ook kinderen tussen de 12 en 17 jaar in aanmerking voor een vaccin. Daarvoor liep 
het direct storm, binnen twee uur werden er voor 10.000 kinderen een vaccinatieafspraak 
ingepland. Zij kunnen samen met hun ouders een speciale gezinsvaccinatie inplannen, 
waarmee het gezin gezamenlijk geprikt wordt. Bron: De Telegraaf, 22 juni 2021. 

 
 

Burgemeester Utrecht: maatregelen als rommel in parken blijft 

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht zegt ingrijpende maatregelen te moeten nemen als 
de inwoners van de stad hun rommel in de parken niet opruimen. In een boodschap op 
Instagram zegt Dijksma dat er drie keer per dag vuil in de parken wordt opgehaald, maar dat 
ondanks alle inspanningen er al avonden en nachten sprake is van aanhoudende overlast en 
dat er extreem veel rommel achterblijft. 

‘Zo langzamerhand zijn we aan het einde van ons Latijn met alle inzet die met handhaving 
(waarschuwen en beboeten), voorlichting en campagnes kan worden bereikt. Dit is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Als de situatie niet snel verbetert dwingt me dat tot 
het nemen van ingrijpende maatregelen, zoals nachtsluiting van de parken of het actief 
handhaven van het alcoholverbod in de binnenstad. Die maatregelen neem ik liever niet; geloof 
me. Veel liever zie ik dat we samen kunnen blijven genieten van onze mooie parken. Daarom 
doe ik hierbij een dringende oproep: houd het rustig en neem je rommel mee,’ aldus Dijksma. 
Bron: De Telegraaf, 22 juni 2021. 

 



251 

 

 

Politie maakt zich op voor ’complex’ weekend 

De politie maakt zich op voor een complex weekend, zegt Jan Struijs, voorzitter van de 
Nederlandse Politiebond (NPB). Zaterdag verdwijnen de meeste coronamaatregelen, 
voornamelijk de 1,5 meter afstand blijft overeind. Om daarop te handhaven zal lastig worden, 
voorspelt Struijs, dus we gaan alleen op excessen inzetten. 

Met de versoepelingen kan onder andere de horeca langer openblijven, en zondag speelt het 
Nederlands elftal de achtste finale op het EK. ‘Veel komt samen: voetbal, de regels worden 
opgerekt, het is de periode van eindexamens en studiejaren die worden afgesloten en mensen 
willen de achterstand op verjaardagsfeestjes inhalen, dus er zal een uitgelaten stemming zijn’, 
zegt Struijs. ‘Drank en drugs in de man kan tot openbare orderproblemen leiden. Het wordt 
dus volle bak voor de politie dit weekend.’ Bron: De Telegraaf, 22 juni 2021. 

Brussel koopt 150 miljoen Moderna-vaccins voor 2022 

De Europese Commissie koopt namens de EU-landen 150 miljoen extra doses van het Covid-
19-vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Het lopende contract wordt voor 2022 
aangepast zodat ook vaccins kunnen worden aangekocht die tegen nieuwe varianten 
beschermen, die bij kinderen kunnen worden gebruikt en ’opfris’-vaccins die voor extra 
bescherming kunnen worden toegediend na eerdere inentingen. 

Volgens de commissie garandeert het bijgewerkte contract ook tijdige levering van vaccins 
vanaf het derde kwartaal van dit jaar tot het einde van 2022 en kunnen lidstaten meer of 
minder laten leveren naargelang de epidemiologische situatie in het land. Ze kunnen hun 
bestelde doses ook doneren of doorverkopen aan landen buiten de EU, aldus een mededeling 
van het dagelijks EU-bestuur. De EU heeft al meer dan 300 miljoen doses van Moderna 
aangekocht. Bron: De Telegraaf, 22 juni 2021. 
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Denemarken stuurt voor het eerst coronavaccins naar Afrika 

Denemarken heeft voor het eerst rechtstreeks een grote lading vaccins gedoneerd aan een 
ander land. Het Noord-Europese land stuurde ruim 358.000 doses naar Kenia, vertelde de 
Deense ambassadeur op de lokale televisie. 

De Keniaanse autoriteiten kunnen de Deense coronavaccins goed gebruiken. Een 
topambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid erkende dat de eigen voorraad 
nagenoeg is uitgeput. ‘We hadden nog maar 5000 doses over en die moeten waarschijnlijk de 
komende dagen worden gebruikt.’ 

Het ongeveer 52 miljoen inwoners tellende Kenia ontving vorig jaar ruim een miljoen 
AstraZeneca-vaccins via Covax, een internationaal programma dat moet zorgen dat ook 
minder welvarende landen toegang krijgen tot coronavaccins. India doneerde 100.000 doses. 

In totaal is ongeveer 0,7 procent van de Keniaanse volwassenen volledig gevaccineerd, veel 
minder dan in veel westerse landen. Die zijn in sommige gevallen al begonnen met het inenten 
van tieners omdat oudere leeftijdsgroepen al aan de beurt zijn gekomen. Bron: De Telegraaf, 
22 juni 2021.  

 

Als iemand die corona onder de leden heeft in een vliegtuig zit, zouden medereizigers in de 
drie rijen ervoor en erachter het virus kunnen oplopen. Die kans is echter laag: slechts in 1 
op 1800 gevallen wordt een medepassagier daadwerkelijk ziek, aldus onderzoekers van het 
Nederlands Lucht-en Ruimtevaartcentrum (NLR) en het RIVM. Mensen lopen volgens hen 
meer risico in ongeventileerde ruimtes die even groot zijn. 

Het NLR en het RIVM hebben het besmettingsgevaar in vliegen onderzocht in opdracht van 
minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Ondanks het lage risico, blijft het echter nodig 
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om op lange afstandsvluchten een mondmasker te dragen, omdat het risico op besmetting op 
lange vluchten groter wordt. 

Reizigers uit oranje gebieden moeten zich een of twee keer laten testen voordat men aan boord 
gaat. Dat neemt al een grote kans op besmetting aan boord weg, aldus de onderzoekers. Het 
NLR en RIVM hebben gekeken wat er gebeurt als er onverhoopt toch een passagier in het 
toestel zit die corona heeft, vanuit de situatie dat iedereen een mondkapje draagt. 

Naast een uitgebreide literatuurstudie hebben de onderzoekers met poppen aan boord van 
een Airbus A320, Boeing 737 en Boeing 787 metingen verricht. Een van de poppen fungeerde 
als de besmette passagier, die besmet was met het coronavirus. Hiermee zijn simulaties 
verricht in verschillende opstellingen. ‘Uit de simulaties en metingen is gebleken dat in drie 
rijen voor en achter de besmette passagier het gemiddelde risico op een coronabesmetting 
door inademing van virusdeeltjes in aerosolen relatief laag is en bijvoorbeeld lager dan in 
ongeventileerde ruimtes van dezelfde afmetingen’, zegt de minister in een brief aan De Tweede 
Kamer. 

De kans is 1:1800 om als medepassagier corona op te lopen middels inademing van de 
virusdeeltjes die verspreid worden door de besmette passagier. Hoe verder men weg zit van de 
besmettingsbron, hoe kleiner het risico op eventuele besmetting. Daarom gaat de 
onderzoekers vanuit dat passagiers die verder dan drie rijen verwijderd zitten van de 
besmettelijke passagier geen risico lopen. Volgens het RIVM is op drie procent tot negen 
procent van vluchten kans op een coronapassagier aan boord. Luchtvaartmaatschappij KLM 
kreeg in het afgelopen jaar een paar keer een tijdelijk vliegverbod als straf van China, omdat 
er besmette passagiers aan boord zaten. 

De minister vindt de huidige maatregelen tegen eventuele besmetting afdoende in relatie tot 
het risico op besmetting. ‘Reizigers uit hoogrisicogebieden moeten een pcr-test doen, plus nog 
een sneltest voor reizigers uit zeerhoogrisicogebieden. Zonder deze test mogen reizigers niet 
aan boord. Verder is er een quarantaineplicht voor reizigers uit gebieden met een hoge 
besmettingsgraad, plus nog het inreisverbod.’ Al eerder bleek uit RIVM-cijfers dat veruit de 
meeste coronabesmettingen in de eigen omgeving plaatsvinden. 

Het onderzoek richt zich op last van de Tweede Kamer op het vliegverkeer, hoewel er ook 
gekeken is naar studies over besmettingsgevaar in treinen en bussen, waar ook moeilijk 
afstand gehouden kan worden. Omdat niet duidelijk is of dezelfde uitgangspunten zijn 
gebruikt, kunnen de data niet met elkaar vergeleken worden, aldus het NLR. 

De Tweede Kamer wilde ook weten of de zogeheten HEPA-filters, waarmee de lucht in de cabine 
wordt ververst, het risico op besmetting inperken. Volgens de onderzoekers is dat het geval: 
want bij metingen met een paar rijen naar achter werden maar zeer lage volumes virusdeeltjes 
aangetroffen. Bron: De Telegraaf, 22 juni 2021. 

Overgrote deel bedrijfsleven heeft tijdens coronacrisis geen geld geleend 
of investeerders aangetrokken 

Het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven heeft tijdens de coronacrisis geen 
noodzaak gehad om geld te lenen of investeerders aan te trekken. Dat meldt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête onder ondernemers in het niet-
financiële bedrijfsleven met minimaal vijf werknemers. 

Ruim een kwart van de ondervraagde horeca-ondernemingen trok wel vreemd vermogen 
aan om hun betalingsverplichtingen te voldoen. Dat is het meest van alle sectoren waarmee 
dus de meeste bedrijven dat niet nodig hadden. Nog eens een op de acht heeft wel vreemd 
vermogen nodig, maar slaagde er nog niet in om geld te lenen. 



254 

 

Ook andere sectoren die zwaar te lijden hadden onder de coronabeperkingen, zoals cultuur, 
sport en recreatie en de vervoerssector, gaven vaak het betalen van rekeningen als reden op 
voor het lenen van geld. 

Bedrijven in de verhuur en handel van onroerend goed trokken ook vaak vreemd vermogen 
aan. Ruim veertig procent zei dit gedaan te hebben, maar dan met als doel om te investeren. 
Ook de vervoersbranche staat bij dit leendoel hoog, net als de horeca. Zeventien procent van 
de horeca-ondernemingen leende geld om te investeren tijdens de crisis. Bron: AD, 23 juni 
2021. 

 
 

Complotdenker bedreigde advocaat met ‘doodstraf onder militair 
tribunaal’: 6 maanden celstraf  

De 53-jarige complotdenker Wouter R. is veroordeeld tot negen maanden celstraf, waarvan 
drie maanden voorwaardelijk. Hij bedreigde de advocaat die de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk in de arm nam om het rondbazuinen van verhalen over een pedo-netwerk te 
stoppen.  

Met zijn uitroep dat de jurist ‘rijp is voor de doodstraf’, ging R. volgens de rechter ‘alle perken 
te buiten’. Ook zette R. anderen ertoe aan om een prijsuitreiking aan Jaap van Dissel op 31 
mei in Amsterdam met geweld te verhinderen. 

‘Ook als u er heilig van bent overtuigd dat kindermisbruik is gebeurd, dan is dit niet de 
oplossing’, zei de rechter tijdens de behandeling van de zaak, dinsdagmiddag in de Haagse 
rechtbank. 

Zijn bedreiging tegen advocaat Cees van de Sanden sprak hij uit op 27 mei tijdens een 
zogenoemd ‘Red Pill Journal’. Daarin wijzen complotdenkers R., Joost Knevel en Micha Kat 
naar Bodegravers omdat zij ‘slachtoffer, dader of verhuller’ zouden zijn van een ‘satanisch 
pedo-netwerk’.  
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Door de complottheorieën die online worden rondgebazuind, is de rust in Bodegraven wreed 
verstoord. Om die te herstellen, spande burgemeester Christiaan Van der Kamp een kort 
geding aan. Dit gebeurde zeer tegen R.’s zin. Als de advocaat de gemeente zou bijstaan, moest 
hij voor een militair tribunaal verschijnen, vond R. Met als uitkomst de doodstraf.  

Dat zou hij verdienen, want volgens complotdenker R. is de advocaat een katvanger voor de 
daders van ‘satanisch pedoterreur’. Dat zou in Bodegraven zijn gepleegd begin jaren tachtig.   

Tijdens de Red Pill-uitzending van 27 mei is te horen hoe R. zegt over Van de Sanden: ‘Daar 
staat in mijn ogen de doodstraf op, dat u het even weet, dus bij voorbaat is dit een belofte en 
geen waarschuwing of een bedreiging’. En op 28 mei: ‘Dan ben je gewoon rijp voor de doodstraf 
onder een militair tribunaal.’ 

Dan was er ook nog het opruiende filmpje in de richting van Van Dissel. Tijdens een ‘Red Pill 
Journal’ startte R op 27 mei een filmpje in. Dat eindigt met een explosie. ‘Dat is ook wat er 
moet gebeuren’, volgens R. Na het geluid van een explosie komt R. in beeld. ‘Dit is wat we 
moeten doen.’ R. noemt vervolgens ook nog even het adres van de prijsuitreiking. 

Gehuld in een overhemd en met een truitje losjes om de schouders geknoopt, licht hij het toe. 
Alle ‘afdekkers’ van satanistisch misbruik verdienen volgens R. de gang naar een militair 
tribunaal. En nee, dat is volgens hem geen bedreiging, hij schetst slechts een ‘realistisch 
scenario’.  

Het Openbaar Ministerie dacht daar anders over en eiste negen maanden cel. Volgens de 
officier van justitie is R. geen ‘boze twitteraar met de ramen dicht’: ‘Hij weet precies wat hij 
bedoelt.’ Zelf zegt R. dat hij doelbewust is geprovoceerd door internettrollen zodat hij 
gearresteerd kon worden. 

De man werd begin juni door een arrestatieteam van de politie ‘met grof geweld’ van zijn erf 
getrokken in het Groningse Siddeburen. De zelfverklaard strijder voor ‘waarheid, gezondheid 
en vrijheid’ klampt zich vast aan de waarheid van Knevel. Bij die oud-Bodegraver kwamen in 
december 2019 ineens herinneringen naar boven over ‘ritueel satanisch kindermisbruik’.  

R. ziet het als zijn plicht om iedereen te doordringen van zulk ‘monsterlijk kwaad’.  Een 
‘gegijzeld vrij mens’ noemt hij zich. De naam die hij bij zijn geboorte kreeg, draagt hij naar 
eigen zeggen niet meer. Dus hoe hij dan aangesproken wilde worden, vroeg de rechter. ‘Mijn 
vriendin noemt mij schatje, mijn hond blaft naar me.’ Maar om hem dan maar ‘schatje’ te 
noemen, vond de rechter geen goed idee. Bron: AD, 22 juni 2021. 

 
 
Controle van een waterscooter. © Arie Kievit  
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Helft gecontroleerde watersporters in de fout tijdens eerste grote 
controle van het jaar 
Rijkswaterstaat gaat deze zomer de pleziervaart streng controleren. Bij de eerste grootschalige 
actie van het jaar was bijna de helft van de gecontroleerde watersporters in overtreding. ‘Een 
jongetje van twaalf jaar schoot in een motorboot met 55 km/uur over het water. 
Levensgevaarlijk.’  
 
Mobiel verkeersleider Johan van den Akker van Rijkswaterstaat wist afgelopen zaterdag niet 
wat hij zag. Een motorboot voer met 55 km/uur tussen de zwemmers en suppers door op een 
zijarm van de Maas bij Roermond. ‘Je mag daar niet harder dan 9 km/uur. Het was heel druk. 
Echt levensgevaarlijk. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als je met die 
snelheid iemand raakt.’ 
 
Hij zette de gashendel van zijn waterscooter vol open om de snelle boot te achterhalen. Toen 
hij langszij kwam viel zijn mond open van verbazing. ‘Er zat een Duits jongetje van twaalf jaar 
oud en een even oud vriendinnetje achter het stuur. Ze waren met zijn vader en moeder vanuit 
de jachthaven naar een restaurant gevaren. Vader had daar te veel gedronken en vroeg de 
jongen om de rubberboot met 50 PK buitenboordmotor terug te varen naar de jachthaven. De 
ouders gingen lopend. Hij mocht niet hard varen. Dat is zoiets als een kind met een pot snoep 
op pad sturen en zeggen dat ie er niet uit mag snoepen.’ Bron: AD, 23 juni 2021. 
 
 
 

Laatste woorden 

 

De Coronawacht   

 

In het Rotterdamse Erasmus MC is gisteren De Coronawacht, een geschilderde variatie op 
Rembrandts wereldberoemde De Nachtwacht, uitgereikt aan Diederik Gommers en Ernst 
Kuipers. Bron: AD, 22 juni 2021.  
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Tom van Wanrooy schilderde de Coronawacht  

Het verzoek van deze site kwam absurd laat. Toch schilderde Tom Van Wanrooy (57) in een 
maand tijd met olieverf de Coronawacht. 

De verf is nog nat, wanneer Van Wanrooys werk, vanuit zijn atelier aan de Teteringsedijk in 
Breda wordt getakeld. Hij kijkt bezorgd toe, als een moeder naar haar pasgeboren kind. 

‘Ik ben een snelle werker. Mijn echte vak is cartoonist, sneltekenaar. Het schilderen in de stijl 
van Rembrandt is een hobby. Geef daar ook cursussen in. Ik ben een fan, al van jongs af. 
Toen ik zijn etsen zag, werd ik meteen gegrepen. Ze zijn zo raak. Tekenen begint met goed 
kijken. Rembrandt deed dat beter dan wie ooit. Kijk eens naar zijn portretten en zie dan de 
pupillen in de ogen. Perfecte rondjes! En dan zijn spel met licht en donker, waanzinnig.’ 

Tevreden over uw Coronawacht? ‘Nee, ik zie zoveel dat beter had gemoeten. Ben een 
ongeschoolde kunstenaar. Een collega zei: ‘Snap niet dat ze jou hebben gevraagd.’ Want je 
hebt ook van die ambachtelijke schilders. Mijn stijl is hier en daar te grof. Maar ik ben 
tevreden genoeg hoor, ook gezien alle mooie reacties die ik nu krijg.’  
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Zoekplaatje! 
Rembrandt schilderde graag een stukje zelfportret, verborgen in zijn schilderijen. Onze 
huisschilder Tom van Wanrooy deed hem na. Zoek dat gezicht! En kijk ook eens naar deze 
details: 
- De 1,5 meterkruisjes 
- De corsage van bruidegom Grapperhaus 
- De twee vleermuizen, die golf 1 en 2 symboliseren 
- De virusballetjes bij de bezem 
- Het wattenstaafje 
- De wc-rol 
- De weghollende puber met vuurwerk 
- De doos mondkapjes 

Het is een schilderij met een knipoog. ‘Een vette knipoog. Maar de Nachtwacht was destijds 
ook een buitenbeetje hoor. Tijdgenoten van Rembrandt maakten ook schutterstukken, maar 
zetten dan de mannetjes netjes naast elkaar. Rembrandt niet. Dat maakt de Nachtwacht zo 
uniek, alles staat dwars door elkaar heen. Het is net een filmfragment.’ 

Op de sofa in uw atelier liggen zag ik stapels foto’s liggen van de hoofdpersonen. ‘Sinds ik de 
opdracht kreeg, heb ik me gek gegoogeld. Ik zocht de juiste look, het juiste licht, want in de 
Nachtwacht heeft iedereen ook zijn eigen, speciale plek. Daar wilde ik dichtbij blijven.’  

 
Schilder Tom Van Wanrooy in zijn atelier. © Arie Kievit 

Wie is uw favoriet binnen de Coronawacht? ‘Virologe Marion Koopmans, interessante figuur. 
Wat een sterke vrouw! Krijgt veel shit over zich via sociale media, praat daar openlijk over en 
blijft ondertussen bij haar verhaal. Irma Sluis is ook geweldig. Wie van haar niet houdt, die 
kan maar beter emigreren, naar de Noordpool of zo.’ Bron: AD, 24 december 2020. 

 

  

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 23 juni 2021 

 


