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Eerste woorden  

Covid-19 was vorig jaar de meest gemelde beroepsziekte, schrijft het Amsterdam UMC. Per 
100.000 werknemers zijn naar schatting 128 mensen op het werk besmet geraakt met het 
coronavirus. 

In 2020 werden er 1918 meldingen van Covid-19 gedaan door 231 bedrijfsartsen. 48 procent 
van die meldingen kwam van verpleeg- en verzorgingstehuizen. Bij ruim de helft van alle 
meldingen had de medewerker in kwestie op werk onbeschermd contact gehad met een 
besmet persoon. 

Het totale aantal meldingen van beroepsziekten was 4856, gemeld door 738 bedrijfsartsen. 
De meeste meldingen van beroepsziekten worden gedaan in de gezondheidszorg, 
overheidswerk, industrie, bouw en onderwijs. Bron: AD, 23 juni 2021.    
 

Gezondheidsraad: nu alleen nog prikken met Pfizer en Moderna 
 
Leeftijdsgroepen die nog een coronaprik moeten plannen, moeten het vaccin van Pfizer of 
Moderna krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) neemt het advies over. Het zal hierdoor naar verwachting enkele dagen tot 
een week langer duren totdat iedereen een eerste prik heeft gehad.  

 
Wie dat handig vindt, kan straks - naar verwachting over enkele weken - nog de keuze krijgen 

het vaccin van Janssen te nemen waarvan slechts één prik volstaat. Tenminste, dat wil De 

Jonge, om Janssen beschikbaar te houden en verdere vertraging te voorkomen. Mensen die 

momenteel al een afspraak voor het vaccin hebben gemaakt, kunnen er gewoon mee geprikt 

worden. Ze kunnen er ook voor kiezen om een nieuwe afspraak te maken voor Pfizer of 

Moderna. 

Er is inmiddels voldoende vaccin voorhanden om ook de ouderen, die in de eerste ronde het 
vaccin van AstraZeneca hebben geweigerd, een prik van Pfizer of Moderna te geven. Ook de 
jonge leeftijdsgroepen, vanaf geboortejaar 1982, worden vanaf nu met het mRNA-vaccin van 
Pfizer of Moderna geprikt. 

Andere overweging is dat het aantal besmettingen nu laag ligt. Daardoor kan Nederland zich 
deze keuze veroorloven, schrijft de Gezondheidsraad. Volgens De Jonge zal het leiden tot een 
’minimale vertraging’ van ’enkele dagen tot een week’. 

De bewindsman vindt het advies van de raad ’in de praktijk lastig hanteerbaar’. Hij wil 
’verkennen’ hoe hij de ’keuzemogelijkheid’ kan scheppen voor individuen om toch te kiezen 
voor één prik van Janssen. Verder blijft dit vaccin nog beschikbaar voor groepen die via 
reguliere kanalen moeilijk te bereiken zijn voor een tweede prik, zoals zeevarenden, militairen 
op missie en daklozen. Zij kunnen juist wel meer baat hebben bij het Janssen-vaccin omdat 
ze dan met één prik beschermd zijn. De Gezondheidsraad benadrukt dat het Janssen-vaccin 

voldoende effectief en veilig is. Voor AstraZeneca blijft het advies om dat alleen in te zetten 
boven de 60 jaar. 

Wat meespeelt in de nieuwe strategie is dat bij zowel het AstraZeneca- als het Janssen-vaccin 
zeldzame, maar ernstige bijwerkingen zijn gemeld: trombose in combinatie met een laag aantal 
bloedplaatjes. Bij jongere mensen, die nu aan de beurt zijn voor vaccinatie, is het risico om 
zwaar ziek te worden van corona klein. 

Het risico op de zeldzame bijwerking van de zogeheten vectorvaccins (Janssen en AZ), die in 
verhouding vaker voorkomt bij jongere mensen, weegt daardoor des te zwaarder. Bij de mRNA-
vaccins (Pfizer en Moderna) is de ’nut-risicoverhouding gunstiger voor deze groep’, stelt de 
Gezondheidsraad. Daarom verdient het de voorkeur mRNA-vaccins in te zetten bij jongere 
groepen die de komende weken een uitnodiging krijgen voor een eerste prik. 
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Het besluit van De Jonge is een forse klap voor Janssen, dat gezien de ’Leidse’ connectie en 
het feit dat er maar 1 prik van nodig is juist de trots van Nederland was. Nu dreigt het middel 
via de achterdeur afgevoerd te worden. 

Woensdag ontstond er op een aantal priklocaties onrust door het gewijzigde prikadvies. Zo 
werden er ruim zestig mensen bij vaccinplekken in Boxmeer en Tiel, die een afspraak hadden 
gemaakt voor een Janssen-vaccin, op het laatste moment naar huis gestuurd omdat de 
prikkers het vaccin niet meer wilden toedienen. Dit terwijl reeds geplande afspraken met de 
vaccins gewoon door hadden moeten gaan. 

De landelijke GGD vindt het incident erg vervelend. ‘De verwarring ontstond doordat het 
advies van de Gezondheidsraad niet direct werd overgenomen door de minister’, legt 
woordvoerder Jacqueline Toonen uit.’De prikkers wisten daardoor niet zeker of ze wel of niet 
met Janssen mochten vaccineren. Ze hebben de genodigden gevraagd of ze een uurtje later 
weer terug konden komen en anders een nieuwe afspraak wilden maken’. 

Volgens Toonen is het op de meeste locaties gelukkig goed gegaan. ‘Het snelle handelen van 
de minister overviel ons wel een beetje. Daardoor hadden we wat tijd nodig om alle priklocaties 
in te lichten over de laatste stand van zaken.’ 

Temidden van het nieuws over Janssen, valt op dat de koning er niet mee is gevaccineerd. De 
vorst is geboren in 1967 en zou daarom in aanmerking komen voor de Nederlandse prik, waar 
slechts één dosis van nodig is. 

Op werkbezoek dinsdag liet hij zich echter ontvallen dat hij zijn eerste vaccinatie heeft gehad. 
In Den Haag valt te horen dat Willem-Alexander onder de Nederlanders valt die vanwege een 
medische indicatie eerder een uitnodiging hebben gehad. Dit gebeurt bijvoorbeeld mensen die 
wel eens een griepprik kregen of een bepaalde medische aandoening hebben of hadden. 

Zij kregen volgens de website van de Rijksoverheid het Pfizer of het Moderna-vaccin, waar 
twee prikken voor moeten worden gezet. Daar valt ook te lezen dat deze groep vlak voor de 
groep 50-59 jarigen zonder medisch risico is uitgenodigd. De koning is 54. Wel zou hij de 
eerste prik iets hebben uitgesteld, om niet het verwijt te krijgen dat hij voor zou dringen. Sinds 
de mislukte vliegvakantie naar Griekenland wordt op het paleis extra voorzichtig gedaan als 
er publicitaire risico’s op de loer liggen. 

De RVD wil alleen kwijt dat de koning zich zou laten vaccineren als hij aan de beurt was. Over 
welk vaccin de vorst krijgt worden geen mededelingen gedaan. Het zou tot de privésfeer 
behoren. Bron: De Telegraaf, 2 juni 2021. 

Wellington kondigt coronamaatregelen af 

In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington is woensdag het dreigingsniveau voor 

corona een niveau opgeschroefd, nadat een Australische die afgelopen weekend in de stad 

verbleef Covid-19 blijkt te hebben. Vanaf woensdag 18.00 uur worden inwoners in de stad 

daarom gevraagd afstand van elkaar te houden, zeker tot en met zondag. Kantoren, scholen 

en andere bedrijven kunnen wel gewoon open blijven. 

De toeriste testte positief bij haar terugkomst in Sydney. Uit voorzorg zijn passagiers van twee 

vluchten tussen Australië en Nieuw-Zeeland gevraagd om zich af te zonderen en zich te laten 

testen. Ook heeft Nieuw-Zeeland het quarantainevrije vliegverkeer vanuit de Australische 

staat New South Wales voor drie dagen opgeschort. In de staat zijn de afgelopen week 21 

nieuwe coronagevallen gemeld. 

Nieuw-Zeeland opende afgelopen april een zogenoemde 'reisbubbel', waarbij inwoners zonder 

quarantaine heen en weer konden vliegen naar Australië. Die reisbubbel is tot nu toe een paar 

keer tijdelijk opgeheven vanwege kleine uitbraken van het virus in Australië. In beide landen 
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is het aantal coronabesmettingen relatief laag gebleven tijdens de pandemie dankzij snelle en 

strenge lockdowns en het sluiten van de grenzen. Bron: AD, 23 juni 2021.    

 

 

© AFP — Een surfer loopt langs een Covid-19 testkliniek op Bondi Beach in Sydney op de 

eerste dag van een twee weken durende lockdown.  

Nieuw-Zeeland verlengd coronamaatregelen  

Naast Australië is ook Nieuw-Zeeland alert op nieuwe oplevingen van het virus. Het 
alarmniveau wordt in de hoofdstad Wellington wordt met twee dagen verlengd.  

Een Australische toerist die afgelopen weekend een bezoek bracht aan de stad werd bij 
thuiskomst positief getest op het corona. Hij had de besmettelijke Deltavariant  waar een 
kleine uitbraak van is in Australië.  

De maatregel betekent dat er regels voor social distancing zullen gelden in de stad, maar dat 
kantoren, scholen en bedrijven open mogen blijven 

Ook stopt Nieuw-Zeeland met het quarantainevrij reizen vanuit Australië voor drie 

dagen.  Bron: AD, 27 juni 2021. 

Nederlanders hebben flink meer online geshopt 

Nederlanders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar tijdens de coronalockdown flink meer 

online geshopt dan een jaar eerder. Volgens onderzoek in opdracht van onder andere 

brancheorganisatie Thuiswinkel.org waren de verkopen van webwinkels goed voor meer 

dan 22 procent van de totale bestedingen in de detailhandel. ‘Dat is het hoogste percentage 

ooit gemeten, want normaal schommelt dat rond de 10 procent', zegt Thuiswinkel.org-

directeur Marlene ten Ham. 
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Er werden in totaal 91,6 miljoen aankopen via het internet gedaan, goed voor een stijging 
van 31 procent. De verkopen kregen een boost doordat veel niet-essentiële winkels vanwege 
de lockdown waren gesloten. Veel fysieke winkels zijn daarnaast een webwinkel 
begonnen om toch nog wat omzet binnen te kunnen halen. Bron: AD, 23 juni 2021. 

Nieuwe reisadviezen: Frankrijk en België naar ‘geel’, Spanje nog op 

‘oranje’ 

Het kabinet raadt reizen naar vakantieland Frankrijk en buurland België vanaf morgen niet 

langer af. Wel gaat het reisadvies voor de Portugese hoofdstad Lissabon, populair voor 

stedentripjes, terug naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) vanwege ‘de zorgwekkende 

Deltavariant ’ van het coronavirus die daar rondwaart. 

Dat betekent dat Nederlanders die vanaf donderdag terugkeren uit Lissabon een negatieve 

test moeten laten zien en bij aankomst in Nederland geacht worden in quarantaine te gaan. 

Voor een aantal Europese landen gelden die eisen vanaf morgen niet meer. Het ministerie van 

Buitenlandse Zaken zet naast Frankrijk en België (de regio Brussel blijft op oranje staan), 

Estland, Griekenland (behalve hoofdstad Athene), Litouwen en Slovenië op ‘geel’. Ook kan er 

nu weer naar de Kroatische regio Sjeverna Hrvatska, die vorige week nog op óranje’ bleef 

staan, worden gereisd. 

Reizen naar Spanje wordt nog altijd ontraden. De besmettingscijfers in het land verbeteren 

langzaam, maar ‘zijn helaas nog niet goed genoeg’. Het ministerie en het RIVM kijken daarvoor 

niet alleen het aantal besmettingen, maar ook naar het percentage positieve tests en het 

aantal reizigers dat corona uit Spanje meeneemt naar Nederland. 

Dat een land op ‘geel’ wordt gezet, betekent niet dat er zorgeloos naartoe gereisd kan worden. 

Voor die landen gelden weliswaar geen eisen meer bij terugkeer naar Nederland, maar de 

landen zelf kunnen nog wel inreisbeperkingen opleggen aan Nederlandse reizigers die in het 

(vakantie)land arriveren. In Nederland zijn immers nog meer coronabesmettingen dan in veel 

andere Europese landen. Die kunnen daarom bijvoorbeeld een negatieve test vragen of er geldt 

een quarantaineverplichting. 

Zo gaat morgen ook het reisadvies voor de Verenigde Staten en een aantal andere landen 

buiten de Europese Unie zoals Albanië, Servië, Noord-Macedonië, Taiwan en Libanon op geel. 

Maar dat betekent niet dat Nederlanders nu de toerist kunnen gaan uithangen in New York 

of een roadtrip door het land kunnen boeken, waarschuwt het ministerie van Buitenlandse 

Zaken. De VS staat namelijk geen vakantiereizen toe.   

Frankrijk meldt in het afgelopen etmaal 2320 positieve coronatests te hebben afgenomen. 

Bron: AD, 23 juni 2021.   

Afspraak maken voor vaccinatie met vaccin Janssen op speciaal 

telefoonnummer 

Vanaf vandaag kunnen mensen een afspraak maken voor een prik met het vaccin van 
Janssen. Daarvoor nemen de GGD'en een speciaal telefoonnummer in gebruik.  

Waarschijnlijk worden vrijdag de eerste keuzeprikken met Janssen gezet. In elke regio is 
minimaal één locatie beschikbaar waar dat kan gebeuren. De voorraad is nog beperkt, in 
de eerste twee weken kunnen ongeveer 200.000 mensen een prik krijgen. Hoeveel mensen 
daarna aan de beurt komen, hangt af van hoeveel doses Janssen kan leveren. 

Mensen die het Janssen-vaccin krijgen, hebben maar één prik nodig. Bij de andere 
beschikbare vaccins moeten mensen twee inentingen krijgen. Mensen die al een afspraak voor 
een prik met een ander vaccin hebben staan, kunnen bellen met het nieuwe telefoonnummer 
van de GGD om de afspraak om te zetten.   
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Het telefoonnummer waar je naartoe kan bellen voor het maken van een afspraak voor 
een Janssen-prik is bekend: 0800-1295. Vanaf 10.00 uur is het nummer beschikbaar.  

Het is voor het eerst dat mensen in heel Nederland kunnen kiezen welk coronavaccin ze 
nemen. Waarschijnlijk worden vrijdag de eerste keuzeprikken met Janssen gezet.  

Mensen die het Janssen-vaccin krijgen, hebben maar één prik nodig.  

Het telefoonnummer dat mensen kunnen bellen voor een Janssen-prik is in de eerste twee 
uur meer dan twee miljoen keer gebeld door meer dan 130.000 mensen. Dat laat minister De 
Jonge (Volksgezondheid) weten. 

Door de vele bellers is het nummer, 0800-1295, voorlopig niet bereikbaar. Het nummer ging 
om 10.00 uur in de lucht en kreeg meteen in de eerste minuten tienduizenden belpogingen.  

Mensen die niemand aan de lijn kregen, probeerden het algemene nummer voor 
vaccinatieafspraken (0800-7070) te bellen, dat daardoor ook vastliep. Bron: AD, 23 juni 2021. 

78.000 mensen maakten een afspraak voor vaccinatie met Janssen 
vaccin 

Het is 78.000 mensen gelukt een afspraak te maken voor een prik met het coronavaccin van 
Janssen. Het speciale telefoonnummer dat daartoe vanochtend in gebruik werd genomen, was 
door drukte aanvankelijk nauwelijks bereikbaar. Het telefoonnummer kreeg 5,3 miljoen 
telefoontjes van 222.000 bellers, meldt coronaminister De Jonge. 

Dat betekent dat de gemiddelde beller ruim twintig keer heeft geprobeerd een medewerker van 
het callcenter aan de lijn te krijgen. Van de eerste 50.000 gemaakte afspraken waren 
er 42.000 voor mensen die zijn geboren in 1990 of daarna. De oudste persoon met een 
afspraak komt uit 1925, meldt de GGD. 

200.000 mensen kunnen een afspraak maken, daarna komen bellers op een wachtlijst.  Als 
Janssen nieuwe doses levert, krijgen ze een sms om alsnog een afspraak te maken. ‘Dit biedt 
geen garantie dat ze binnenkort gevaccineerd worden', zegt GGD GHOR Nederland. 'Wed op 
twee paarden en laat een afspraak voor Pfizer of Moderna staan.' Bron: AD, 23 juni 2021.   

Timo kan na 114 telefoontjes met één prik op vakantie: ‘Door simpel 
trucje krijg ik nu Janssen’ 
 

 

Timo van der Velden (21) uit Vlijmen met zijn vriendin. Zij kregen het Janssen-vaccin na vele 
belpogingen. © Facebook   
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Blijdschap alsof je een festivalticket hebt bemachtigd. Zo moet het voor sommige bellers 
gevoeld hebben nadat ze wél succes hadden bij het woensdag geopende nummer voor het 
Janssen-vaccin. De 21-jarige Timo van der Velden uit Vlijmen kreeg na 114 keer bellen 
eindelijk iemand te pakken en kon met een slim trucje in het keuzemenu een afspraak maken 
voor het vaccin waar een stormloop op is.  
 
Klaar met één prik en meteen op vakantie of toch gaan voor twee prikken met een maand 
ertussen. Voor velen was de keuze voor het Janssen-vaccin woensdag snel gemaakt. Sinds 
vanochtend kwam er een stormloop op het Janssen-vaccin (klaar met één prik). Sinds het 
nummer 0800-1295 werd geopend raakten de telefoonlijnen overbelast: Er werd zo'n 3.6 
miljoen keer gebeld voor de slechts 200.000 beschikbare doses.  Bron: De Stentor, 23 juni 
2021. 

Honderdduizend afspraken gemaakt voor vaccinatie met Janssen vaccin 

Inmiddels zijn in totaal 100.000 afspraken gemaakt voor een coronaprik met het vaccin van 
Janssen. Belangstellenden kunnen sinds woensdagmorgen een speciaal nummer bellen en 
doen dat ook donderdag weer volop. 

De GGD ziet dat vooral veel twintigers zich aanmelden, aldus een woordvoerster. Er zijn in 
totaal vooralsnog 200.000 prikken te vergeven. Met Janssen is de gevaccineerde in één keer 
klaar. Van andere vaccins zijn twee prikken nodig. 

Het nummer, 0800-1295, was woensdag nauwelijks bereikbaar door de grote belangstelling. 
Toch lukte het toen 78.000 mensen om een afspraak te maken voor een prik met het 
coronavaccin van Janssen. Daar zijn er nu dus 22.000 bijgekomen. Bron: AD, 24 juni 2021.  

 

154.000 mensen maakten een afspraak voor vaccinatie met Janssen-
vaccin 
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Ongeveer 154.000 mensen hebben inmiddels een prikafspraak voor het Janssen-
vaccin weten te maken. Dat betekent dat zo'n 76.000 mensen donderdag een datum prikten 
tegen circa 78.000 op woensdag. 

Het is de tweede dag dat mensen kunnen bellen met het speciale telefoonnummer 0800-1295. 
Op woensdag kreeg het callcenter 5,3 miljoen telefoontjes van ongeveer 222.000 bellers. Dat 
betekent dat de gemiddelde beller meer dan twintig pogingen deed om het callcenter aan de 
lijn te krijgen. Op donderdag was het aanzienlijk rustiger. Er kwamen 606.000 telefoontjes 
van 103.000 mensen. De bellers deden gemiddeld dus nog maar zes pogingen om een 
afspraak te maken bij een van de 3500 callcentermedewerkers. 

Er zijn vooralsnog 200.000 prikken te vergeven. Dat betekent dat er nu nog plek is voor 
ongeveer 46.000 mensen. Als alle afspraken zijn volgeboekt, komen de mensen die daarna 
bellen op een wachtlijst. Als Janssen nieuwe doses heeft geleverd, krijgen ze een sms dat ze 
alsnog een afspraak kunnen maken. Het is niet bekend hoelang ze moeten wachten en daarom 
raadt de GGD mensen aan om in elk geval een afspraak te maken voor een ander vaccin, 
zodat ze in elk geval zeker weten dat ze een middel toegediend krijgen. 

Het is de eerste keer dat mensen kunnen kiezen voor een bepaald coronavaccin. De eerste 
mensen die nu een afspraak hebben gemaakt, worden vrijdag gevaccineerd. Met die ene prik 
zijn ze klaar. Met de andere vaccins hebben mensen twee inentingen nodig. Bron: AD, 24 juni 
2021.  

Op Janssen-lijn zaten 3500 mensen klaar om afspraken te maken 

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft gereageerd op de overbelaste telefoonlijn voor 
het maken van een afspraak voor het Janssen-vaccin. ‘We hadden 3500 mensen 
klaargezet achter de Janssen-lijn. Dat is wel een levensgroot callcenter toch? Maar zelfs dan 
kan je vijf miljoen belletjes niet aan. Mensen probeerden het soms 100, 200, 300 keer. Daar 
is geen callcenter tegen opgewassen. En overigens: blijf kalm, we hebben 200.000 vaccins te 
verdelen, uiteindelijk kom je er wel een keer door.’ 

Woensdag belden 222.000 mensen meerdere keren naar de Janssen-lijn. In totaal waren zij 
goed voor 5,3 miljoen telefoontjes. 78.000 mensen slaagden erin een prikafspraak te maken, 
het eerste deel daarvan krijgt morgen hun prik. Vandaag werd bekend dat inmiddels 100.000 
mensen een afspraak gemaakt hebben. Tevens staat de telefoon, net als gisteren, 
roodgloeiend. 

‘De Janssen-lijn is een prima optie’, zegt De Jonge over de drukbezette lijn. ‘Dat er veel mensen 
bellen is helemaal prima. Zie het als een festivalticket: als je lang in de rij hebt gelegen geniet 
je extra van het festival. Als je lang hebt gewacht op de Janssen-prik geniet je extra van de 
zomer.’ Bron: AD, 24 juni 2021.   
 

GGD ziet prikangst toenemen met dalen van leeftijd in de vaccinatiestraat: 
‘Vooral mannen gaan onderuit’ 
 
Nu de jongere doelgroepen aan de beurt zijn voor een coronavaccinatie, stijgt het aantal 
mensen dat liggend geprikt wil worden uit angst om flauw te vallen. Dat merken de artsen op 
de vaccinatielocaties, zegt arts Vicky Sideridou van GGD IJsselland. 

 
‘In het begin hadden we natuurlijk vooral de ouderen, die hebben wat meer meegemaakt in 
het leven en zijn niet zo bang voor de prikken. Nu merken we dat jongere mensen vaker 
aangeven dat ze bang zijn of slechte ervaringen hebben met (bloed)prikken.’ Bron: De Stentor, 
23 juni 2021.   
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Femke Halsema besluit dat horecazaken op terrassen grote schermen 
mogen plaatsen 

De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft besloten dat horecazaken op terrassen grote 
schermen mogen plaatsen waarop EK-voetbalwedstrijden te zien zijn. Vanaf zaterdag kunnen 
de schermen worden geïnstalleerd, zo kan de eerstvolgende wedstrijd van Oranje zondag op 
het terras worden bekeken. 

Er worden geen schermen geplaatst in parken of op pleinen, om drukte te voorkomen. De 
gemeente adviseert mensen daarom om op tijd een plekje te reserveren voor het terras. Er zijn 
wel strenge regels. Zo moeten bezoekers 1,5 meter afstand houden en mogen de schermen 
niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bron: AD, 23 juni 2021.  

 

Spiderman op audiëntie bij de paus 

Normaal gesproken is de paus zelf het stralende middelpunt tijdens zijn wekelijkse openbare 
audiënties, maar dit keer moest de goedlachse kerkvorst zijn meerdere erkennen in niemand 
minder dan superheld Spider-Man. De 'aandachtstrekker' had zich in zijn bekende 
roodblauwe outfit tussen de wachtende gelovigen geposteerd. Een hachelijke onderneming, 
gezien de hittegolf die Rome teistert. 

Onder het zweterige spinnenpak gaat de 28-jarige Matteo Villardita schuil, die 
normaliter jonge patiëntjes in kinderziekenhuizen opzoekt om een lach op hun gezicht te 
toveren. Vandaag moesten zijn fans het even zonder hem doen, maar vormde de paus zijn 
missie. Dat lukte wonderwel. Een gekostumeerde arm wist Christus' plaatsvervanger op aarde 
aan te raken, waarop Franciscus zich naar Villardita draaide. 

De hulpspinnenman, die door het coronavirus maandenlang niet naar de ziekenhuizen kon 
maar ruim 1400 videogesprekken voerde, vroeg de paus te bidden voor de kinderen en hun 
families. Matteo gaf de bejaarde kerkvader ook een Spider-Manmasker. Niet tegen het 
coronavirus of om door de gangen van het Vaticaan te slingeren, maar om net als hij 'de pijn 
van de kinderen door zijn ogen te zien'. 

'De paus wist direct waar ik het over had', zegt de vermomde kindervriend opgewonden. Na 
zijn ontmoeting met Franciscus ging Villardita, die door het Vaticaan als 'echt een goede 
superheld' wordt betiteld, nog op de foto met wat van de jonge Vaticaanbezoekers. Missie 
geslaagd. Bron: AD, 23 juni 2021.    
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Ex-Vlaams Belangers organiseren herdenkingen voor Jurgen Conings: 
‘Hulde aan een moedige veteraan’ 

Rob Verreycken heeft op sociale media een groep aangemaakt waarin hij een affiche deelt die 
oproept om zondag bijeen te komen aan het Dilserbos. Carrera Neefs roept dan weer op tot een 
bloemenhulde in Brussel. Beide zijn ex-Vlaams Belangers. 
 
Terwijl Jurgen Conings voortvluchtig was, met zijn gestolen zware wapens, waren er al 
massale steunbetuigingen. Een steungroep op Facebook had op een bepaald moment 50.000 
leden en tijdens het pinksterweekend gingen enkele honderden personen hun steun betuigen 
tijdens mars in het Dilserbos. Een deel van die steun werd aangezwengeld door enkele 
bekende namen binnen extreemrechts, onder wie Tomas Boutens en Rob Verreycken. 
 
Ze zetten die steun verder nu blijkt dat Conings overleden is na zelfdoding. Boutens Facebook-
profiel is geschrapt na een bericht in de ochtend. Verreycken, oud-parlementslid voor Vlaams 
Belang, heeft een Telegram-kanaal opgericht dat oproept voor een herdenkingsmoment op 
zondag in het Dilserbos. Boutens is een van de leden in dat kanaal.   
 

 
 
Carrera Neefs Beeld Facebook  
 
Verreycken schrijft dat ze ‘hulde willen brengen aan een veteraan die moedig zijn volk en land 
diende, maar in de steek gelaten werd toen hij hulp verdiende’.  
 
Gevraagd naar meer uitleg komt Verreycken aan de telefoon niet verder dan een scheldtirade. 
Deze krant bracht samen met VRTNWS aan het licht hoe zijn zoon een nazigroet uitbracht in 
kamp Breendonk, bij een bezoek met een neonazigroep. Verreyckens zoon is daar begin deze 
maand voor veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een boete van 800  euro. 

 
Zijn vader Wim Verreycken zat aan de wieg van het Vlaams Blok, maar zat ook bij de VMO-
militie waarmee hij in 1963 een bom plaatste aan de Congreskolom. Net aan dat monument 
voor de onbekende soldaat in Brussel wil Carrera Neefs zondag een bloemenhulde brengen 
voor Jurgen Conings, alvorens af te zakken naar het gedenkmoment in Dilserbos. 
 
Daartoe roept ze onder andere op in de Telegram-groep van Verreycken, met een affiche met 
daarop ‘ter nagedachtenis van de moedige man’. 
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Vriendin overleden Conings geblokkeerd op Facebook na delen 
rouwadvertentie 
 
De vriendin van Jurgen Conings deelde deze week het overlijdensbericht van haar vriend op 
Facebook, maar is daarvoor gestraft door het sociale medium. Haar account is voor 30 dagen 
geblokkeerd, omdat het bericht in strijd is met de richtlijnen van Facebook.  
 
Facebook zelf maakt al weken jacht op groepen en accounts die de omstreden militair 
verheerlijken. ‘Content, groepen en pagina’s die terroristen prijzen of steunen, zoals Jurgen 
Conings, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram’, zei een woordvoerder tegen het 
Belgische persbureau Belga. Bron: De Stentor, 23 juni 2021.    

 
 
 

Facebook door het stof na verwijderen rouwadvertentie Conings: ‘Onze 
oprechte excuses’ 
 
De vriendin van Jurgen Conings deelde deze week het overlijdensbericht van haar vriend op 
Facebook, maar werd daarvoor tot verrassing van velen gestraft door het sociale medium. 
Haar account werd voor 30 dagen geblokkeerd,  maar Facebook komt daar nu op terug. ‘We 
hebben haar bericht intussen hersteld’, reageert Facebook. 
 
Facebook zelf maakt al weken jacht op groepen en accounts die de omstreden militair 
verheerlijken. ‘Content, groepen en pagina’s die terroristen prijzen of steunen, zoals Jurgen 
Conings, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram’, zei een woordvoerder tegen het 
Belgische persbureau Belga.  Bron: AD, 24 juni 2021. 
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Rozen en een kaars bij de vindplaats van Jurgen Conings. © Mine Dalemans   
 

Jurgen Conings wordt zaterdag gecremeerd: ‘We vragen vooral sereniteit 
en respect voor de familie’ 
 
Jurgen Conings wordt zaterdag gecremeerd. Dat laat de begrafenisondernemer in naam van 
de familie weten. Het lichaam van Conings ligt momenteel bij uitvaartcentrum Papillon in 
Maasmechelen, waar vrijdagavond ook een begroeting zal zijn. ‘Politieke statements zijn niet 
welkom op de begroeting’, volgens de begrafenisondernemer. 
 
Een uitvaart in intieme kring, op een locatie die de familie liefst niet kenbaar maakt. ‘Zonder 
pottenkijkers’. Zo wil de vriendin en naaste familie zoals de kinderen van Jurgen Conings 
afscheid nemen van de man. De meest gezochte man en terreurverdachte uit Dilsen werd na 
een klopjacht en zoekactie van 35 dagen levenloos terugvonden in het Dilserbos. Voor de 
familie betekent dat tijd om te rouwen, maar kennissen en vrienden krijgen nu ook de 
mogelijkheid om een laatste groet te brengen. Bron: HLN, 22 juni 2021.  
 

Minister Van Quickenborne: ‘Overleg met Duitsland om foto's van 
overleden Jurgen Conings op website weg te halen’ 
 
Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is niet te spreken over de foto's 

van de overleden Jürgen Conings die op de website van een Duitse krant zijn verschenen. De 

foto's zouden afkomstig zijn van de jager die het lichaam vond. ‘Het gerecht overlegt 

momenteel met Duitsland in een poging de foto's van de website weg te krijgen’, zegt Van 

Quickenborne. ‘En ik wil zo snel mogelijk ons strafrecht laten aanpassen zodat lijkschennis 

ook strafbaar wordt.’  

 

‘Ik vind het afgrijselijk’, zegt minister van Justitie Van Quickenborne, ‘beelden maken van 

overleden mensen op zo'n afschuwelijk moment en die daarna ook nog verkopen. Het gerecht 

is in overleg met Duitsland om te proberen die foto's te laten verwijderen.’ 

 

‘Maar ik wil ook de strafwet wijzigen’, gaat Van Quickenborne verder. ‘Momenteel is 

lijkschennis nog niet strafbaar volgens onze wet. Lijkschennis wil zeggen het ongewenst 

nemen van beelden, foto's of filmbeelden, van een lijk. Grafschennis is momenteel wel al 

strafbaar.’ 

 

Het Limburgse parket opent intussen een strafonderzoek naar de jager die zondag het lichaam 

van de overleden Jurgen Conings gevonden heeft. Hij zou foto's gemaakt hebben nog voor de 

politie ter plaatse was. Hij zou die beelden daarna verkocht hebben aan de Duitse krant. Die 
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plaatste de foto's op haar website. Maar justitieminister Vincent Van Quickenborne wil dat de 

beelden van de website worden weggehaald. Het gerecht is daarover een gesprek gestart met 

Duitsland. Bron: VRT Nieuws, 23 juni 2021.   

 

 
 

 

Door nieuwe alcoholwet èn het EK vliegen de kratten bier de deur uit 

 
Deze keer zijn het geen rollen wc-papier, maar kratten bier die massaal worden ingeslagen. 
Aanleiding voor het gehamster is met name de nieuwe alcoholwet die op 1 juli ingaat. Vanaf 
die dag is het verboden te stunten met alcoholprijzen, zoals twee kratjes bier voor de prijs van 
één of vijftig procent korting.   
 
Een vriendengroep uit Drogteropslagen kan voorlopig vooruit. Ze bestelden bij de Plus in 
Gramsbergen maar liefst 490 kratten Grolsch. De duizenden flesjes - de mannen rekenden 
ruim zesduizend euro af - werden op een platte kar gezet en met een trekker naar een schuur 
in hun dorp vervoerd. De vrienden maakten gebruik van een van de laatste stuntverkopen 
met alcohol, bedacht door de plaatselijke supermarkt: 3 kratjes Grolsch voor 25 euro.  Dit is 
een wel heel extreem voorbeeld, maar de mannen uit Drenthe zijn niet de enigen die toeslaan 
nu het nog kan. De afgelopen dagen doken filmpjes op van klanten die zoveel mogelijk kratten 
bier mee naar huis slepen.  Bron: De Stentor, 23 juni 2021  
 

Diederik Gommers denkt dat Janssen vaccin niet genoeg beschermd 

tegen Deltavariant  

Diederik Gommers heeft een kanttekening geplaatst bij de stormloop op het Janssen-vaccin. 
Het OMT-lid twijfelt of mensen die dat vaccin nemen wel genoeg beschermd zijn tegen 
de Deltavariant  uit India. 
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‘We weten uit prognoses dat de Deltavariant  de overhand gaat krijgen, hij gaat het overnemen 
van de Britse variant en dat gaat waarschijnlijk al in deze vakantie gebeuren’, vertelde 
Gommers woensdagavond in het radioprogramma Dit is de dag. 

Woensdag opende de GGD een speciaal telefoonnummer waar mensen een vaccinatie met 
Janssen kunnen inplannen. De lijnen raakten overbelast, nadat 222.000 bellers ruim vijf 
miljoen telefoontjes pleegden. Uiteindelijk wisten 78.000 mensen een afspraak te maken. Er 
zijn nog 122.000 Janssen-vaccins over. Bron: AD, 24 juni 2021. 

Verspreiding Deltavariant gaat snel 

De verspreiding van de besmettelijkere Deltavariant gaat ook in Nederland rap. Inmiddels 
bestaat al veertig procent van de besmettingen in Amsterdam uit deze versie van het 
coronavirus, meldt de GGD. 

Vorige week meldde minister De Jonge (Volksgezondheid) nog dat in de grote steden tien 
procent van het aantal coronabesmettingen van deze variant kan zijn. 

Het gaat om een voorlopige uitslag van een steekproef van de testmonsters uit de week die 
liep tot 20 juni, die de GGD door het Amsterdam UMC heeft laten analyseren. Zo'n honderd 
monsters werden bekeken. In de steekproef van een week eerder werd nog maar in zeven 
procent van de gevallen de Deltavariant aangetroffen. 

De Deltavariant, eerder de 'Indiase variant' genoemd, kan volgens Yvonne van Duijnhoven, 
hoofd infectieziekten van de Amsterdamse GGD, volgende week al dominant zijn in de 
hoofdstad. Bron: AD, 23 juni 2021.   

 

Universiteiten boos op besluiteloos kabinet: ‘Er is maar één scenario, 
anderhalve meter afschaffen’ 
 
De universiteiten zijn ‘onaangenaam verrast’ dat ze van het kabinet in het nieuwe collegejaar 
rekening moeten houden met behoud van de anderhalve meter op de campus. ‘Een bizarre 
situatie.’ Zeker omdat premier Rutte en coronaminister De Jonge vorige week bijna de hele 
samenleving van het slot haalden.    
 
Rutte zei afgelopen vrijdag tijdens een coronapersconferentie: ‘Op vrijdag 13 augustus hopen 
we te besluiten of we die laatste echt beperkende maatregel – het afstand houden – gedag 
kunnen zeggen. En of dat bij het begin van het nieuwe school en collegejaar dus kan, is nog 
niet met zekerheid te zeggen. En daarom vragen we aan het hoger onderwijs om zich op beide 
scenario’s voor te bereiden. Met de anderhalve meter en zonder de anderhalve meter.’ 
 
In de academische wereld is totaal geen begrip voor deze besluiteloosheid, bleek vanmorgen 
tijdens een persbriefing van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en verschillende 
bestuurders van grote universiteiten in Nederland. ‘Wat ons betreft is er maar één scenario: 
de anderhalve meter wordt afgeschaft. Daar roosteren we ook op’, aldus VSNU-voorzitter Pieter 
Duisenberg. Zelfs bij een epidemiologische terugval in het najaar gaat hij er niet van uit dat 
jongeren weer het eerst maatregelen opgelegd krijgen.   
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VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg liep eerder dit jaar de Hofvijver in om aan te geven dat de 
wetenschap het water aan de lippen staat. © ANP   

Volgens Duisenberg worden er onnodig veel slagen om de arm gehouden door de 
ministersploeg. ‘Als je dit zo stelt, heb je als kabinet niet door wat dat betekent voor het hoger 
onderwijs en heb je geen begrip en gevoel voor wat er afgelopen jaar allemaal is gedaan en 
bereikt. En besef je ook niet hoe heftig het is geweest voor jongeren. Ik heb er geen woorden 
voor.’  
 
Gek genoeg zei onderwijsminister Van Engelshoven diezelfde vrijdagavond in een brief weer 
dat zij het scenario waarbij per 16 augustus de anderhalve meter wordt losgelaten, ‘nog steeds 
reëel’ acht. ‘Ik vraag u daarom u voor te bereiden op een situatie waarbij anderhalve meter 
is losgelaten, en tegelijkertijd een terugvalscenario paraat te hebben.’  

Arthur Mol, rector magnificus van Wageningen University, vindt het ‘onmogelijk wat de 
minister van ons vraagt’. Hij begrijpt totaal niet dat er pas op 13 augustus duidelijkheid 
verschaft kan worden. ‘Snel en helder beslissingen nemen is hier essentieel, we kunnen niet 
op het laatste moment het rooster omgooien. Rekening houden met twee scenario’s is veel 
extra werk.’ 

Volgens Collegevoorzitter Geert ten Dam van de Universiteit van Amsterdam raken docenten 
letterlijk in paniek van de huidige onzekere situatie. ‘Het effect op mensen is gigantisch, Ik wil 
vragen aan het kabinet: neem die signalen alstublieft serieus!’ Han van Krieken, rector 
magnificus van de Radboud Universiteit, constateert dat jonge mensen met een testbewijs 
straks wel opeengepakt mogen staan in de disco of tijdens een evenement, maar wellicht nog 
afstand moeten houden op de campus. Een bizarre situatie, vindt hij.  Bron: AD, 23 juni 2021. 

Deelnemers aan klimaattop hoeven niet gevaccineerd te zijn tegen 
coronavirus  

Deelnemers aan de grote internationale klimaattop in Glasgow hoeven niet gevaccineerd te 
zijn tegen het coronavirus. Het wordt volgens de organisatoren van topbijeenkomst COP26 in 
november wel aanbevolen, maar niet verplicht gesteld 

Landen moeten het op de top in Schotland eens worden over maatregelen om de opwarming 
van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graad. Experts zeggen dat een vaccinatieplicht voor 
deelnemers de komst van delegaties uit ontwikkelingslanden in de weg had kunnen staan. 
Die vinden het lastig om aan voldoende vaccins te komen. 
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De Britse autoriteiten hebben deelnemende landen ook vaccinhulp aangeboden. ‘Het Verenigd 
Koninkrijk gaat zich inzetten om vaccins te verstrekken aan geaccrediteerde delegaties die 
daar op een andere wijze mogelijk niet aan kunnen komen', zei minister Anne-Marie Trevelyan 
tegen parlementariërs. 

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen in het najaar naar Schotland komen voor de top. De 
organisatie zei dat aan vergelijkbare toppen zo'n 20.000 gedelegeerden hebben deelgenomen. 
Bron: AD, 23 juni 2021.  

In België is de drempel voor volgende fase Zomerplan al bereikt: meer 
dan zeventig procent volwassenen kreeg eerste coronaprik 

70,41 procent van alle volwassen inwoners in België heeft minstens een eerste prik van een 
coronavaccin gekregen. Daarmee is de tweede voorwaarde voor de volgende fase van het 
Zomerplan al bereikt. Die fase gaat volgens de huidige planning pas op 30 juli in. De andere 
drempel, minder dan vijfhonderd patiënten op de afdelingen intensieve zorg, is al langer 
bereikt. 

Volgens het Zomerplan kan België in vier stappen op weg gaan naar een normaler leven, zo 
kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) begin  mei aan na een nieuw Overlegcomité. 
De eerste fase, met de heropening van de horeca binnen, ging op 9 juni in, en komende 
zaterdag nemen we de tweede stap, met onder andere meer personen op evenementen en meer 
sociale contacten.  

De derde fase gaat volgens de huidige planning in op 30 juli, maar de noodzakelijke 
voorwaarden daarvoor zijn sinds vandaag bereikt. Die fase kon ingaan indien 7 op 10 
volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties 
merkbaar is en met een richtdrempel van 500 Covidbedden op intensieve zorg. 

Aan al die voorwaarden is nu voldaan: uit de meest recente update van Sciensano blijkt dat 
nu 70,41 procent van alle 18-plussers in België minstens een eerste coronaprik kreeg. Het 
aantal Covidbedden op intensieve zorg bedraagt nog 184, en die trend is al wekenlang 
duidelijk dalend.  

Volgens het Zomerplan kunnen daardoor vanaf 30 juli bijvoorbeeld weer evenementen binnen 
doorgaan tot 3.000 personen, en buiten tot 5.000. Vanaf 13 augustus zijn dan massa-
evenementen buiten toegelaten mits bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test. 
Feesten en recepties zijn weer toegelaten tot 250 personen binnen, met de regels van de 
horeca, en ook jeugdactiviteiten en -kampen kunnen weer doorgaan tot 200 personen en met 
overnachting. 

De 70 procent is een nationale drempel, maar opgesplitst is Vlaanderen de enige regio die de 
kaap eigenlijk al heeft gerond. Dat gebeurde afgelopen weekend al, en de deelstaat zit nu aan 
meer dan 74 procent. In Wallonië is 69,04 procent gevaccineerd, in Brussel 50,78 procent, en 
in de Oostkantons 69,98 procent. Of Brussel de 70 procent ooit zal bereiken, blijft nog 
afwachten, maar het gewest zegt alles op alles te zetten om daar de komende weken ook te 
geraken. 

Om de vierde en laatste stap in het Zomerplan in werking te laten treden op 1 september, 
moet zeventig procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd zijn. Daar zijn we echter nog 
lang niet: voorlopig blijft de teller staan op 39,21 procent, bedoeling is die drempel tegen 
augustus wel te overschrijden. Zeker in Vlaanderen is juli ‘tweedeprikmaand’, met bijna 2,5 
miljoen tweede dosissen die dan gezet worden.  Bron: HLN, 23 juni 2021. 

Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder gedaald tot 425. Dat is het laagste 
aantal sinds eind september. In de afgelopen twee maanden zijn ongeveer 2200 bedden 
vrijgekomen. 
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Op de verpleegafdelingen liggen nu 255 mensen met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 22 minder dan gisteren. Het aantal 
coronapatiënten op de intensive cares daalde met vijftien naar 170. 

Door de leegloop hebben ziekenhuizen meer en meer ruimte voor mensen met andere 
aandoeningen. Op de intensive cares liggen nu 578 zogeheten non-Covid-patiënten, 37 meer 
dan op maandag. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die een operatie hebben ondergaan vanwege 
kanker of ernstige hartklachten, of die het slachtoffer zijn geworden van een ernstig ongeluk. 

Ongeveer een maand geleden behandelden de intensive cares meer coronapatiënten dan non-
Covid-patiënten. Dat is sindsdien helemaal omgeslagen, er zijn ruim vierhonderd niet-
coronapatiënten meer op de ic's. Dat is het grootste verschil sinds 3 oktober, bijna negen 
maanden geleden. 

Er hoeven steeds minder coronapatiënten in een ziekenhuis te worden opgenomen. De 
afgelopen 24 uur belandden 29 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic-afdeling. 
Vorige week woensdag waren het er 40, de woensdag ervoor 55 en nog een woensdag eerder 
77. In de afgelopen week zijn 212 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld ongeveer 
30 per dag. Dit is het laagste peil sinds het begin van de LCPS-data daarover in oktober. Iets 
meer dan een maand geleden waren er meer dan 200 opnames per dag.  Bron: AD, 23 juni 
2021.   

Goed nieuws: in deze zestien6 gemeenten werd geen enkel nieuw coronageval ontdekt. De 
‘coronakaart’ van Oost-Nederland laat vandaag opnieuw een positief beeld zien. In vrijwel alle 
gemeenten in onze regio lijkt het virus onder controle. Zestien gemeenten melden zelfs geen 
enkel nieuw geval in de afgelopen 24 uur. Putten is wat dat betreft een negatieve uitschieter. 

In Putten zijn weliswaar minder coronabesmettingen dan gisteren gemeld, maar nog steeds 
voert de gemeente de lijst met in de regio aan. Het aantal nieuwe besmettingen in 24 uur 
daalde van 24,9 per 100.000 inwoners gisteren naar 20,7 besmettingen. 

De gemeente Putten wordt gevolgd door Zeewolde met 8,8 positieve testen per 100.000 
inwoners en Hattem met 8,2 positieve testen per 100.000 inwoners. Deze drie gemeenten zijn 
de enige die nog oranje kleuren op de kaart. 

In de regio is het aantal gemelde besmettingen gedaald van 724 op dinsdag naar 679 op 
woensdag. Voor de zesde dag op rij blijft de regio onder de 1000 besmettingen per dag.  

Gisteren kleurden nog zes gemeenten oranje op de coronakaart: Elburg, Nunspeet, 
Zwartewaterland, Ermelo, Putten en Voorst. Van dat rijtje is nu alleen Putten overgebleven. 

Gemeenten met 0 besmettingen: Urk, Noordoostpolder, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, 
Heerde, Epe, Zwartewaterland, Meppel, Ommen, Dalfsen, Olst-Wijhe, Raalte, Deventer en 
Voorst.  

Putten stond gisteren nog op de tweede plek van de meeste getelde besmettingen in Nederland. 
Inmiddels is de gemeente gezakt naar de zesde plek. In Rozendaal kleurt landelijk gezien 
donkerrood met 58,7 besmettingen per 100.000 inwoners. De plaats wordt opgevolgd door 
Goes (31,5), Noord Beveland (27,1), Borsele (26,4) en Sluis (21,5).  

In Flevoland werden er 16 besmettingen gemeld, één besmetting meer dan 24 uur geleden. In 
veiligheidsregio IJsselland daalde het aantal positief getesten van 18 naar 9 inwoners. 
Veiligheidsregio Noord-Oost-Gelderland kende gisteren nog een stijging van 9 naar 34 
besmettingen, vandaag waren er 22 positieve testen.  
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Zowel in Flevoland als in Noord-Oost-Gelderland waren gisteren geen nieuwe 
ziekenhuisopnamen. In IJsselland werden twee mensen opgenomen in het ziekenhuis. Bron: 
De Stentor, 23 juni 2021.  

Begin juli Bergse kermis op de Boulevard: ‘Dit wordt een topevenement’ 

De kermis in Bergen op Zoom gaat door. Van  2 tot en met 11 juli staan er dertig attracties 
aan de Boulevard. Kermisexploitant Frank Vale, organisator van het kermispark, kan zijn 
geluk niet op. ‘We zijn de gemeente echt heel dankbaar dat we een vergunning krijgen.’  

Natuurlijk zijn er vanwege corona strikte regels. Het wordt een kermis met een hek eromheen 
om zo  een in- en uitgang te creëren. ‘We noemen het kermispark De Boulevard’, zegt Vale.  

Er mogen tweeduizend mensen tegelijkertijd binnen de hekken zijn. Een camera houdt de 
telling bij. ‘Een ingenieus systeem, ik kan op mijn telefoon bijhouden hoeveel bezoekers er 
zijn.’  

De Boulevard wordt afgesloten vanaf de McDonald's tot aan de Markiezaatsweg. De attracties 
komen op de straat en op het grasveld bij het fastfoodrestaurant.  Als het te druk dreigt te 
worden geeft een digitaal bord ter hoogte van de Boulevard dat aan.  

Bijna alle attracties komen uit Bergen op Zoom. De exploitanten hoeven dus niet veel kosten 
te maken. ‘Dat komt goed uit, want het geld is op. We zijn door de reserves heen.’ 

Het is Vale gelukt om ook nu weer een nieuwe attractie naar Bergen op Zoom te halen. Een 
zweeftoren die zeker veertig meter de lucht ingaat. Voor kinderen is er de Race o Rama, een 
nieuwe attractie met kleine raceautootjes. 

De kermis staat voor het eerst op de Boulevard. ‘Een prima plek, met voldoende 
parkeergelegenheid. Dat miste ik wel bij Kijk in de Pot’, zegt Vale. ‘Het wordt een topkermis. 
We hebben twee weekenden. Iedereen zit hier op te wachten.’ Bron: BN De Stem, 23 juni 2021. 

Eerst testen en daarna volle kroeg of theater in: ‘Super dat Oosterhout 
dit faciliteert’ 

Een volle kroeg of een gevulde theaterzaal? In Oosterhout komt het steeds dichterbij. Een 
testlocatie in winkelcentrum Arendshof 2 moet dat mogelijk maken. ‘Het is testen en binnen 
een uur weet je de uitslag’, zegt burgemeester Mark Buijs.  

De gemeente Oosterhout benaderde Open Nederland, een stichting die stapsgewijs het sociale 
leven weer op gang wil brengen. Testen kan op de voormalige locatie van La Place. De test is 
uitdrukkelijk bedoeld voor bezoekers van horeca of evenementen, een afspraak maken kan 
online: testenvoortoegang.nl.  Bron: BN De Stem, 23 juni 2021.      

Op scherm mobiele telefoon kunnen virusdeeltjes terechtkomen, goed 
voor een test  

Het scherm van een mobiele telefoon is een prima manier om vast te stellen of iemand 
het coronavirus onder de leden heeft. Een monster nemen van het display geeft een even 
duidelijk antwoord als de veelgebruikte PCR-test, waarbij mensen teststaafjes in hun neus en 
mond krijgen. Dat concluderen Britse onderzoekers. 

De methode heet Phone Screen Testing (PoST) en is ontwikkeld door een team van University 
College in Londen. Als mensen met corona praten tijdens het bellen, kunnen virusdeeltjes op 
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het scherm terechtkomen. Bovendien hebben ze mogelijk virusdeeltjes op de vingers waarmee 
ze swipen. 

Het testen van het telefoonscherm is minder ingrijpend dan teststokjes in neus en mond 
steken. Mensen zullen dan eerder bereid zijn om zich te laten testen, denken de onderzoekers. 
Bovendien is de testmethode goedkoper voor arme landen, waar minder mensen gevaccineerd 
zijn tegen het virus en dus meer mensen nog kans lopen besmet te raken. 

Coronabesmettingen worden momenteel vooral vastgesteld met slijmmonsters uit neus en 

keel. Het is ook mogelijk om in het bloed te zoeken naar antistoffen tegen het coronavirus, om 

duidelijk te maken of iemand besmet is geweest. Daarnaast zijn er ademtests en China heeft 

soms anale coronatests uitgevoerd, onder meer bij Amerikaanse diplomaten. Bron: AD, 23 

juni 2021.    

Amsterdam begonnen met gericht prikken in wijken met lage 

vaccinatiegraad 

Amsterdam is deze week begonnen met het gericht prikken in wijken met een lage 

vaccinatiegraad. Met de actie hoopt wethouder Simone Kukenheim (Zorg) dat alle Amsterdamse 

volwassenen in juli een eerste vaccinatie hebben gekregen. 

Deze week zijn de eerste mobiele prikteams Zuidoost ingetrokken. GGD-medewerkers gaan 

naar buurthuizen, moskeeën en voedselpunten om bewoners voorlichting te geven over 

vaccinaties, waarna een prik zonder afspraak kan worden gezet. Ook wordt een mobiele 

priklocatie van de GGD geplaatst op verschillende plekken in Zuidoost, waar mensen een 

vaccinatie kunnen halen. 

Het gaat nog om een pilot. Over twee weken kijkt de GGD hoe de bewoners het beste bereikt 

worden, waarna het beleid over andere andere stadsdelen wordt uitgespreid. Met name in 

Zuidoost en Nieuw-West, waar de vaccinatiegraad het laagst is, wordt de komende maanden 

ingezet op gericht prikken. 

De actie is ook bedoeld voor de 20.000 tot 30.000 ongedocumenteerden die buiten de 

maatschappelijke opvang vallen, maar wel in Amsterdam leven. Een woordvoerder van de 

GGD benadrukt dat de mobiele priklocaties niet bedoeld zijn voor mensen die nog ‘snel een 

prik willen halen voordat ze op vakantie gaan’. 

Wethouder Kukenheim hoopt dat alle volwassenen in Amsterdam in juli een eerste prik 

hebben gekregen. De verwachting is dat in september het grootste deel van de 

Amsterdammers ook een tweede prik erin heeft zitten. ‘Een hoge vaccinatiegraad is in het 

belang van alle inwoners, ook de minder goed bereikbare groep,’ schrijft de wethouder dinsdag 

in een brief aan de raad. 

Mobiele prikteams zijn eerder al ingezet om dak- en thuislozen en arbeidsmigranten zonder 

werk te vaccineren. Ook gingen prikteams al langs bij opvanglocaties waar 

ongedocumenteerden wonen. Het gaat in totaal om zo’n 4500 mensen in opvanglocaties die 

op deze wijze zijn gevaccineerd. 

Waar meer wordt ingezet op vaccineren, gaat de gemeente de testcapaciteit de komende tijd 

juist afschalen. De vraag naar een coronatest is lager dan het aanbod, mede dankzij het feit 

dat steeds meer mensen ingeënt zijn. De komende maanden is het nog mogelijk dat er 10.000 

testen per dag worden afgenomen. Dat is alsnog hoger dan het hoogtepunt van de 6500 

afgenomen tests op één dag in december. Het afgelopen jaar zijn er op GGD-locaties in de 

regio Amsterdam bijna een miljoen testen afgenomen. 

De GGD heeft ook extra maatregelen getroffen om de privacy van burgers te beschermen, 

nadat er begin dit jaar een groot datalek was. Nieuwe personeelsleden moeten een Verklaring 
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omtrent het gedrag (VOG) aanvragen en een Geheimhoudings- en integriteitsverklaring (GIV) 

ondertekenen. Bron: Het Parool, 22 juni 2021. 

 

De eend die zwaar beschadigd raakte door een omgevallen boom, een dag na de hevige 
storm. © ANP/Sem van der Wal  
 

De storm die over Leersum trok bracht Bernadette roem en betekende 
tevens haar einde 
 
De 42-jarige deux cheveau Bernadette is, nadat vrijdagmiddag een boom op haar was gevallen, 
ongewild het symbool geworden van de Leersumse storm. De deux chevaux is zo vaak 
gefotografeerd, dat eigenaresse Joke Kuiper er pissig van werd. 
 
Joke Kuiper (63), met haar man Jan-Louis bewoner van een fraaie moderne woning aan de 
Koningin Julianalaan, was vrijdag binnen bezig toen de valwind haar dorp te grazen nam. Zij 
bracht zichzelf snel in veiligheid en dook een kamer in aan de kant waar geen bomen staan.  

 

PREMIUM 

 
Nog wéken opruimen in Leersum na hevige storm: ‘Ik dacht even dat de wereld aan het 
vergaan was’ 
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PREMIUM 

Schade van noodweer in Leersum loopt in de tonnen, meldingen lopen nog steeds binnen 

Huis en tuin werden in totaal door zes bomen getroffen, waardoor de tuin nu een puinhoop is 
en het dak van haar huis is ontzet. Ook Bernadette, de crèmekleurige 2CV uit 1979 die voor 
het huis stond, kreeg er één op haar dak. En dat deed pijn. Bron: AD, 23 juni 2021.    

De vermorzelde eend krijgt na de storm in Leersum een tweede leven. Bernadette, de veel 
gefotografeerde crèmekleurige Deux Chevaux uit Leersum die tijdens de recente storm een 
boom op haar dak kreeg, krijgt een plek in het museum. 

Het Eenden Museum van Edwin Groen in het Noord-Hollandse Andijk neemt de 2CV tegen 
een redelijke vergoeding  over, vertelt eigenaresse Joke Kuiper. Bron: AD, 28 juni 2021. 

House Methodist Ziekenhuis ontslaat medewerkers die zich niet laten 

vaccineren 

Een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Houston heeft tientallen medewerkers ontslagen, 

omdat zij weigeren zich te laten inenten tegen het coronavirus. Die prik is sinds april verplicht. 

Daarnaast zijn 117 personeelsleden opgestapt toen een federale rechter hen in een zaak over 

de opgelegde coronaprik in het ongelijk stelde. 

De vergelijking met de medische experimenten die ten tijde van nazi-Duitsland werden 

gedaan, ging de magistraat veel te ver. Hij noemde die parallel 'verwerpelijk'. De claim dat 

de vaccins experimenteel zijn en gevaarlijk verwees hij ook naar de prullenbak. In totaal 

neemt het Houston Methodist-ziekenhuis afscheid van 153 ongevaccineerde medewerkers. 

Bron: AD, 23 juni 2021.   

Coronadodental Italië stijgt met 30 naar 127,352 

Het totale aantal coronabesmettingen in Italië loopt vandaag met 951 op naar ruim 4,26 

miljoen. Er werden de afgelopen 24 uur 198.031 tests afgenomen. Het officiële dodental ten 

gevolge van het longvirus stijgt met 30 naar 127.352. Qua sterfgevallen staat Italië op de 

tweede plaats binnen Europa en is achtste wereldwijd. Er liggen momenteel nog 2140 

coronapatiënten de verpleegafdelingen en 344 mensen met ernstige Covid-klachten op de ic's, 

aldus het ministerie voor Volksgezondheid. Bron: AD, 23 juni 2021. 

Rotterdam telde afgelopen 24 uur van de grote steden meeste 

coronabesmettingen   

Rotterdam telde afgelopen 24 uur de meeste gevallen: 36. In Utrecht kregen 33 mensen te 

horen dat ze het virus hebben opgelopen. Amsterdam registreerde 32 positieve tests, in Den 

Haag waren 29 nieuwe gevallen en in Breda 16. 

In 150 gemeenten testte helemaal niemand positief op het coronavirus. In 88 gemeenten werd 

één besmetting geconstateerd. In de overige 114 gemeenten kwamen meerdere coronagevallen 

aan het licht. 
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Van vier mensen is doorgegeven dat ze zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte 

die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus 

bij bijna 1,7 miljoen mensen vastgesteld. Van hen zijn er volgens de officiële cijfers 17.748 

overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger. Bron: AD, 23 juni 2021.   

Slowaken willen niet gevaccineerd worden met Sputnik-V vaccin 

De animo onder Slowaken om geprikt te worden met het Russische Sputnik-V vaccin is laag. 

Sinds 8 juni hebben zich pas 14.214 willigen gemeld voor het vaccin, waarvan twee injecties 

nodig zijn. Slowakije heeft echter 200.000 doses Spoetnik op voorraad. Reden voor de regering 

om 160.000 doses van het middel weg te geven of te verkopen. 

Een deel van de vaccins gaat naar Balkanlanden, zoals Bosnië, Noord-Macedonië en 

Albanië. Argentinië heeft zich ook als gegadigde gemeld. Slowakije was, na Hongarije, het 

tweede land in Europa dat Spoetnik inkocht. De toenmalige premier Igor Matovic deed dat 

echter in het geniep, wat tot een politieke crisis en de val van zijn regering leidde. Bron: AD, 

23 juni 2021. 

Frankrijk voegt Rusland toe aan rode lijst 

Frankrijk voegt Rusland, dat kampt met een opleving van het coronavirus, toe aan de 'rode 

lijst' met landen waarheen alleen in uiterste noodzaak mag worden gereisd. De Deltavariant  

die met name in hoofdstad Moskou voor infecties zorgt, baart de Fransen zorgen. 

Regeringswoordvoerder Gabriel Attal laat vandaag weten dat naast Rusland ook Namibië en 

de Seychellen rood kleuren. 

De lijst van bestemmingen met een negatief reisadvies telt in Frankrijk nu 21 landen. 

Ook India, Zuid-Afrika en Brazilië, staan erop. Wie gevaccineerd is en toch afreist moet bij 

terugkeer in Frankrijk een negatieve PCR-test laten zien en zichzelf een weeklang isoleren. 

Wie nog geen coronaprik heeft gehad, riskeert 1000 euro boete. De Fransen zijn erop gebrand 

de Deltavariant  van het longvirus onder controle te houden. 

Het aantal besmettingen in het land is de afgelopen sterk gedaald, van ruim 35.000 per dag 

in maart en april naar zo'n 2300 op dit moment. Van alle infecties in Frankrijk wordt 9 á 10 

procent naar schatting veroorzaakt door de Deltavariant . In de regio Landes is dat echter 70 

procent en de gezondheidsautoriteiten houden de situatie daar scherp in de gaten en roepen 

op tot waakzaamheid. Bron: AD, 23 juni 2021.   

Spanje vaccineert in hoog tempo 

Spanje vaccineert in recordtempo en ligt op schema om tegen eind augustus het doel van 70 

procent volledig ingeënte volwassenen te halen. De afgelopen 24 uur werden 680.540 doses 

vaccin toegediend, meldt het Spaanse ministerie voor Volksgezondheid. In totaal zijn sinds 

het begin van de vaccinatiecampagne 37,6 miljoen prikken gezet. De helft van de 47 miljoen 

Spanjaarden tellende bevolking heeft ten minste één inenting gehad, terwijl 32 procent al 

volledig is beschermd. 

De Spaanse besmettingscijfers dalen al weken en het land maakt zich klaar om de 

verplichting tot het dragen van mondkapjes op straat af te schaffen, kondigde premier 

Sanches afgelopen week aan. ‘Het zal niet meer nodig zijn om buiten en op open plekken 

mondkapjes te dragen', sprak de premier. ‘Zolang er maar voldoende afstand kan worden 

gehouden.' 

 

Gezondheidsminister Carolina Darias lijkt zich om de oprukkende Deltavariant  van het 

virus niet druk te maken. ‘We zijn ons wel degelijk bewust van de Deltavariant  en het heeft 

onze volle aandacht', zei ze. ‘We hebben de Alfa-versie eronder gekregen en we weten hoe we 

om het even welke variant moeten stoppen.' Tot nu toe zijn 80.748 mensen in Spanje 
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overleden aan de gevolgen van Covid-19 en raakten er 3.773.032 besmet.  Bron: AD, 23 juni 

2021.    

 

Nederlanders gaan graag naar Kreta 

Nederlanders lopen nu het reisadvies is aangepast direct warm voor een vakantie in 

Griekenland. Vooral eiland Kreta is in trek, zien reisorganisaties TUI en Corendon. Het 

reisadvies voor andere Griekse eilanden zoals Lesbos en Rhodos was al eerder aangepast van 

oranje naar geel. TUI start vanaf 3 juli de vluchten naar Kreta weer op. Vanaf 10 juli wordt 

er negen keer per week naar Kreta gevlogen, zeven keer vanaf Schiphol en twee keer vanaf 

Eindhoven. Om de vraag aan te kunnen zet Corendon vanaf volgende week dertien extra 

vluchten in vanaf Nederland en België naar Griekenland. Bron: AD, 23 juni 2021.  

Prikplek voor oudere arbeidsmigranten Schilderswijk trekt studenten; 

GGD stuurt jonge mensen weg 

Studenten en jongeren uit Amsterdam, Delft, maar ook uit Urk en Rotterdam komen al twee 

dagen naar de Schilderswijk om even snel een prik te halen voor ze op vakantie gaan. Die 

vaccins bij de GGD-post zijn eigenlijk bedoeld voor oudere arbeidsmigranten en jongeren 

worden inmiddels ook weggestuurd.  
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Door het vaccin van Janssen in de vrije inloop te nemen, kunnen de jongeren vrij reizen. ‘Ik 

heb deze zomer drie festivals en een vakantie naar Italië in mijn agenda staan,’ zegt een van 

hen. ‘Straks heb ik die prik en hoef ik me niet meer te testen.’ Bron: AD, 23 juni 2021.   

Tomorrowland gaat definitief niet door 

Dancefestival Tomorrowland geeft de hoop voor deze zomer op. Het festival gaat definitief niet 

door. De Belgische en Vlaamse regering probeerden plaatselijke burgemeesters nog te 

overreden hun verzet tegen het festival te staken, maar de organisatoren zien dat niet meer 

gebeuren. Bron: AD, 23 juni 2021. 

GGD begint op 21 juni met wijkgericht vaccineren in Den Haag, déze 

wijken zijn aan de beurt 

De GGD gaat vanaf 21 juni beginnen met wijkgericht vaccineren tegen corona. Dat gebeurt 

zowel op tijdelijke locaties als in een prikbus. De Schilderswijk, Transvaalkwartier en 

Moerwijk/Zuiderpark komen als eerste aan de beurt. 

De reden dat deze wijken als eerste aan de beurt zijn, is omdat de vaccinatiegraad onder 

mensen boven de 65 jaar er onder de zeventig procent ligt. Dat is onder het gemiddelde in Den 

Haag. Op de tijdelijke locaties en in de bus wordt extra informatie over de vaccins gegeven. 

Direct vaccineren kan ook, dat gebeurt dan met het Janssen-vaccin. Hiervan biedt één prik 

voldoende bescherming tegen het coronavirus. 

‘Bij de uitnodigingen voor de reguliere coronavaccinaties zijn we komend weekend bij 

geboortejaar 2003 en heeft iedereen boven de 18 jaar de kans gehad om zich aan te melden 

voor vaccinatie. Daardoor ontstaat nu de mogelijkheid om fijnmaziger en nog lokaler te gaan 

vaccineren’, zegt directeur Annette de Boer van GGD Haaglanden. 

Exacte details, zoals tijdstippen en locaties, over dit specifieke vaccinatieprogramma worden 

binnenkort bekendgemaakt, zo meldt de GGD. Later wordt ook bekend wanneer het 

vaccineren van arbeidsmigranten plaats zal gaan vinden. Bron: AD, 17 juni 2021. 

In VK zorgt Deltavariant  voor toename corona-infecties  

De Deltavariant  waart sinds begin mei rond in het Verenigd Koninkrijk en zorgt voor een 

toename aan corona-infecties. De Britten worden vandaag geconfronteerd met het hoogste 

aantal besmettingen sinds begin februari. Er werden de afgelopen 24 uur 16.135 positieve 

coronatests afgenomen, waarvan het merendeel door de Deltavariant  wordt veroorzaakt. 

 

Maandag waren dat er 10.633, gisteren 11.625. De virusmutatie die voor het eerst in India de 

kop opstak, zou 40 tot 60 procent besmettelijker zijn dan de reguliere versie. Wist Londen de 

dagelijkse besmettingscijfers eerder omlaag te krijgen met strenge maatregelen en een hoog 

vaccinatietempo, nu komen de toekomstige versoepelen door het stijgende aantal 

besmettingen weer in gevaar. Bron: AD, 23 juni 2021.  

Mensen uit regio Kennemerland kunnen zich inschrijven voor versnelde 

vaccinatie 

Mensen uit de regio Kennemerland kunnen zich vanaf morgen inschrijven op 

een reservelijst voor een versnelde coronavaccinatie. Als de GGD aan het einde van de 

dag vaccins over heeft, worden mensen die op de lijst staan opgeroepen om last-minute een 

prik te komen halen. ‘Aanmelden kan ook wanneer er al een afspraak op een later moment 

gepland staat’, benadrukt de gezondheidsdienst van Haarlem en omstreken. 

 

Wie op deze manier versneld een eerste prik krijgt, kan op de vaccinatielocatie meteen 

een afspraak maken voor de tweede. Mensen die ooit een heftige allergische reactie hebben 
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gehad, komen niet in aanmerking. Zij moeten in plaats van het gebruikelijke kwartier een half 

uur in de gaten gehouden worden. Dat is niet handig, omdat de overgebleven vaccins vaak net 

voor sluitingstijd worden toegediend. 

Ook mensen die in de afgelopen acht weken Covid-19 hebben gehad en mensen die door 

de huisarts zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin kunnen niet op de reservelijst. Dat 

laatste vaccin is bij GGD niet voorhanden en het combineren van verschillende coronavaccins 

wordt vooralsnog niet gedaan in Nederland. De Gezondheidsraad moet daar eerst nog advies 

over uitbrengen. Bron: AD, 23 juni 2021.  

Hoe werkt de CoronaCheck-app die je straks nodig hebt om door Europa 

te reizen? 

Morgen is de nieuwe versie van de CoronaCheck-app te downloaden, die moet voor miljoenen 

gevaccineerde óf geteste Nederlanders het toegangsbewijs worden voor een buitenlandse 

vakantie. Hoe werkt dat digitale ‘gele boekje'?  

Demissionair minister Hugo de Jonge zal het donderdag met een glimlach presenteren: het 

Digitale Corona Certificaat (DCC) dat op te vragen is via de CoronaCheck-app. Met die QR-

code moeten straks de bezorgde blikken van Europese grenswachten omslaan in een 

vriendelijk gebaar: Welkom, Nederlandse toerist, geniet van uw vakantie! Maar de minister 

weet ook: achter zijn glimlach gaan lange uren van Europese overleggen, technische 

complicaties en privacyproblemen schuil.  

Wat is de CoronaCheck-app? 

Een gratis app van de Rijksoverheid, te downloaden op de meeste smartphones. Zo'n 800.000 

Nederlanders hebben hem al: die gebruikten hem tot nu toe om het resultaat op te halen van 

hun coronatest en zo toegang te krijgen tot evenementen als het EK-voetbal. Vanaf vandaag 

is er een nieuwe versie van de app en kun je hem ook gebruiken om te laten zien dat je 

gevaccineerd bent of dat je al corona hebt gehad. Wie de app al op zijn telefoon heeft, moet 

hem (laten) updaten. Vanaf 1 juli kan de app worden gebruikt om mee naar het buitenland te 

reizen. Althans: binnen de EU is na heel veel vergaderen afgesproken dat de QR-code die je 

met de app kunt maken als ‘toegangsbewijs’ wordt geaccepteerd. 

Hoe werkt de app? 

De app heeft drie functies. Wat nu al kan: je laat je testen voor een evenement en kunt dan 

(na een negatieve test) via een aantal tussenstappen een QR-code ophalen in de app. Die wordt 

dan bij binnenkomst bij het evenement gescand. Na 1 juli kunnen ook vakantiegangers 

binnen de EU een gratis coronatest laten afnemen voorafgaand aan hun reis en het resultaat 

ophalen in de app.  

Wat nieuw is: wie gevaccineerd is, kan straks ook zo'n QR-code ophalen. De app legt contact 

met de database van GGD en RIVM. Daarin staat genoteerd wie al een prik heeft gehad en wie 

dus een Digitaal Corona Certificaat kan krijgen. Daarvoor moet je inloggen met je DigiD. Je 

kunt dan aan de grens aantonen dat je gevaccineerd bent. 

Complicerende factor: sommige landen laten iedereen binnen die één prik heeft, andere 

landen geven pas toegang twee weken na de tweede vaccinatie. Daarom geeft de app voor 

internationale reizen meer privacy prijs: behalve de QR-code is ook te zien hoeveel vaccins je 

hebt gehad, van welke type en wanneer. Wie dus op vakantie gaat, moet nog steeds de regels 

van het land van bestemming goed controleren. De verwachting is vooralsnog dat veel 

toeristische landen al toegang geven na één prik.  

Ook nieuw in de app: wie al corona heeft gehad en daar een officieel herstelbewijs van heeft, 

kan dat vanaf volgende week ook ophalen in de app en gebruiken als toegangsbewijs. 
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Een telefoon met de app CoronaCheck van de Rijksoverheid. Via de app kunnen reizigers een 
QR-code genereren die als vaccinatie of testbewijs dient bij reizen naar het buitenland. © Rob 
Engelaar 

Wie kan de app nog niet gebruiken? 

Niet alle gevaccineerden kunnen een digitaal certificaat ophalen in de app. Huisartsen en 
zorginstellingen hebben, naar schatting, enkele honderdduizenden prikken nog niet 
doorgegeven aan het RIVM waardoor ze nog niet geregistreerd staan in de database. Die 
achterstand wordt momenteel ingelopen, het kabinet verwacht dat het op tijd lukt voor de 
grote vakantie-uittocht in juli. Ook zijn er mensen die bij het maken van een prikafspraak 
hebben aangevinkt dat hun informatie niet met het RIVM gedeeld mocht worden. Zij kunnen 
binnenkort via een nog te lanceren website die keus alsnog omzetten. 

Mensen die geen smartphone hebben, kunnen een papieren test- of vaccinatiebewijs krijgen. 

Dat kan via de website coronacheck.nl. Dat lijkt (vooralsnog) ook de handigste manier voor 
ouders met kinderen die nog geen smartphone hebben, maar wel getest moeten worden voor 
het vakantieland van bestemming. Het is namelijk nog niet mogelijk om op een smartphone 
ook het testbewijs van iemand anders te laten zien. 

Moet ik morgen de app al meteen downloaden? 

Nee. Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt zelfs: heeft u de app nog niet gelijk 
nodig, wacht dan nog een paar dagen met downloaden. Als vandaag miljoenen Nederlanders 
de CoronaCheck-app direct op hun telefoon willen, kunnen Apple en Google dat waarschijnlijk 
wel aan, maar de servers die daarna komen niet. Zeker ook omdat je met Digi-D moet inloggen. 
‘We hebben een maximumaantal gezet op het aantal inlogs per minuut. Het kan dus zijn dat 
iemand de melding krijgt dat het druk is en dat het beter is om later terug te komen’, aldus 
een woordvoerder. ‘Over een paar dagen kun je nog steeds je vaccinbewijs ophalen.’ 

Heb ik dan, na mijn vaccinatie, voor niets nog een kwartier in de rij gestaan om een 
coronastempel in mijn gele boekje te krijgen?  

Misschien wel. Maar neem het gele vaccinatieboekje voor de zekerheid vooral mee. Frankrijk 
heeft bijvoorbeeld al laten weten een stempel in dat boekje te accepteren als bewijs. En het 
kan sowieso handig zijn als tijdens de reisstress iemand vergeten heeft zijn telefoon op te 
laden. Bron: AD, 23 juni 2021.     
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Update CoronaCheck-app gelanceerd 

Coronaminister Hugo de Jonge heeft donderdag de update van de CoronaCheck-app 
symbolisch gelanceerd op het ministerie van Volksgezondheid. Wie is gevaccineerd, kan met 
de update van de app een vaccinatiebewijs inladen. ‘Het startpunt van een mooie zomer’, 
stelde de Jonge tevreden vast. 

In de app kunnen twee verschillende QR-codes worden geladen. Een daarvan is direct 
bruikbaar voor toegang tot binnenlandse evenementen. Deze QR-code kan worden geladen 
als iemand volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft gehad. 

De andere code is vanaf 1 juli bruikbaar voor reizen naar EU-landen. Die code kan al worden 
geladen na één vaccinatie, maar in veel landen heb je twee prikken nodig om binnen te komen, 
of moet er na de laatste prik zelfs nog een aantal weken worden gewacht. Reizigers moeten 
volgens het ministerie van Volksgezondheid dan ook zelf goed opletten welke eisen het land 
van bestemming stelt aan het vaccinatiebewijs. 

De QR-codes worden automatisch gemaakt wanneer de vaccinatie is opgenomen in het 
centrale register van het RIVM. Dat is nog niet voor alle prikken het geval. Van sommige 
vaccinaties is de registratie in het centrale RIVM-systeem nog niet goed verwerkt. Bron: AD, 
24 juni 2021. 

CoronaCheck-app overbelast 

Het is momenteel extreem druk in de CoronaCheck-app. Gebruikers krijgen een 
foutmelding als ze hun bewijs willen ophalen: 'Sorry, het is op dit moment te druk'. 

Met de CoronaCheck-app kunnen bezoekers laten zien dat ze gevaccineerd zijn. Als dat nog 
niet het geval is, moet er een negatief testbewijs meegenomen worden naar de ingang.  

Minister Hugo de Jonge roept gebruikers op het rustig aan te doen. ‘Download hem als je hem 
nodig hebt; op tijd, maar niet allemaal tegelijk. Zo houden we de wachtrij kort.’ 

In de app kunnen twee verschillende QR-codes worden geladen. Een daarvan is direct 
bruikbaar voor toegang tot binnenlandse evenementen. Deze QR-code kan worden geladen 
als iemand volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft gehad. De minister roept 
mensen die pas één prik hebben gehad, dan ook op nog niet met de update van de app aan 
de haal te gaan. Bron: AD, 24 juni 2021.     

Storing in CoronaCheck-app opstartprobleem volgens De Jonge 

Een storing in de CoronaCheck-app zorgt ervoor dat mensen die al besmet zijn geweest en 
daarna één prik hebben gehad geen groen vinkje te zien krijgen als ze hun vaccinatiebewijs 
in de app laden. Het probleem wordt vandaag nog opgelost, zegt coronaminister De Jonge. 
Een 'opstartprobleem' volgens de minister.  

‘Als je met zo'n ongelofelijk groot project start, waarbij zoveel systemen aan elkaar gekoppeld 
moeten worden, dan kunnen er dingen als je net begint nog niet helemaal lukken.’ Om te 
zorgen dat de servers achter de app niet overbelast raken, kan een beperkt aantal mensen 
per dag het vaccinatiebewijs in de app laden. 

Mensen die corona hebben gehad zijn in principe met één prik al volledig gevaccineerd. Als 
het vandaag niet lukt om een groen vinkje in de app te krijgen, moet je het volgens De Jonge 
'gewoon morgen nog eens proberen. We zijn daar vandaag mee bezig en ik verwacht ook wel 
dat het vandaag wordt opgelost'. Bron: AD, 25 juni 2021.  
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Storing CoronaCheck-app zorgt dat mensen die hun vaccinatiebewijs in 
de app downloaden geen groen vinkje krijgen 

Door een storing in de CoronaCheck-app krijgen mensen die al een besmetting hebben 
doorgemaakt en daarna één prik hebben gehad momenteel geen groen vinkje te zien als ze 
hun vaccinatiebewijs in de app laden. Volgens coronaminister Hugo de Jonge wordt het 
probleem vrijdag nog opgelost. 

Het gaat volgens de minister om een opstartprobleem. ‘Als je met zo'n ongelofelijk groot project 
start, waarbij zoveel systemen aan elkaar gekoppeld moeten worden, dan kunnen er dingen 
als je net begint nog niet helemaal lukken.’ Om te zorgen dat de servers achter de app niet 
overbelast raken, kan een beperkt aantal mensen per dag inloggen om het vaccinatiebewijs in 
de app te laden. 

Mensen die al een coronabesmetting hebben doorgemaakt kunnen als ze willen alsnog een 
tweede prik krijgen. Maar voor een groen vinkje in de app is één prik na een doorgemaakte 
besmetting in principe genoeg. Het gaat om mensen die een coronavaccin 
van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca of Moderna krijgen. Wie het Janssen-vaccin krijgt, heeft 
ook zonder een doorgemaakte besmetting aan één prik genoeg. Bron: AD, 25 juni 2021. 

VS verschepen drie miljoen doses Janssen-vaccin naar Brazilië 

De Verenigde Staten verschepen vandaag drie miljoen doses van het Janssen-vaccin naar 

Brazilië, meldt het Witte Huis. De zending maakt deel uit van Amerika's belofte om 

wereldwijd 80 miljoen vaccins te doneren en zal vanaf Fort Lauderdale, in Florida, naar de 

stad Campinas in het noordoosten van Brazilië worden gevlogen. 

De vaccins zijn hard nodig in het Zuid-Amerikaanse land, waar het coronavirus al een half 

miljoen mensen het leven heeft gekost. Brazilië heeft het op een na hoogste 

aantal coronadoden ter wereld. Het vaccin van Janssen wordt als zeer nuttig gezien bij de 

bestrijding van de pandemie, omdat er slechts één injectie van nodig is. 

De VS benadrukt dat de beschikbaar gestelde vaccins uit hun reguliere voorraad komen 

en niet afkomstig zijn de partij waarmee in april een productiefout werd gemaakt in 

een fabriek in Baltimore. Daar werden ingrediënten van het AstraZeneca-vaccin vermengd 

met dat van Janssen. Miljoenen doses raakten door die fout onbruikbaar. 

Ook meldt het Witte Huis dat voor de donatie geen tegenprestatie van de regering 

van president Bolsonaro wordt verwacht. ‘We delen deze vaccins niet om gunsten te 

verkrijgen', aldus het Witte Huis. ‘We leveren onze vaccins zonder verplichting en met als enig 

doel het redden van levens.' Bron: AD, 23 juni 2021.  

Vorig jaar is het aantal cafés gedaald met drie procent 

De coronacrisis heeft duidelijk gevolgen gehad voor kleine cafés in Nederland. 

Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal cafés 

vorig jaar met drie procent gedaald tot minder dan tienduizend. Het is voor het eerst sinds het 

statistiekbureau in 2007 met de metingen begon dat het aantal kroegen tot onder de 

tienduizend is gezakt. Met name kroegen met minder dan vijf werkzame personen kwamen 

volgens het CBS de crisis niet door. 

Evengoed was er ook in crisisjaar 2020 sprake van een stijging van het totale aantal 

horecavestigingen. In totaal ging het om een stijging met vijf procent tot ruim 

tweeënzeventigduizend vestigingen. Tegenover een daling van het aantal cafés stond 

een toename van het aantal cateringbedrijven en kantines. Verder steeg het aantal bedrijven 

actief in de verhuur van vakantiehuisjes. Opvallend is dat ook het aantal restaurants en 

andere eetgelegenheden in het crisisjaar toenam.  
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Het CBS benadrukt dat het aantal horecavestigingen dat vorig jaar werd opgeheven voor 

het derde jaar op rij steeg. In totaal verdwenen er zo'n vijfduizend. Daartegenover stond de 

oprichting van vijfenzeventighonderd nieuwe vestigingen. Dat aantal was ook lager dan in het 

voorgaande jaar. 

Verder meldt het CBS dat de horecadichtheid in de meeste gemeenten in Nederland vorig jaar 

is toegenomen. Uitgeest en Woudenberg kregen er omstreeks een kwart meer vestigingen bij 

en waren daarmee de koplopers. Rozendaal merkte een daling van vierenveertig procent en 

was daarmee laatste in de rij. Van de vijfentwintig grootste gemeenten was de stijging in 

Leiden, waar het aantal vestigingen met elf procent groeide, het sterkst. Eindhoven en Almere 

hadden een plus van negen procent. Bron: AD, 24 juni 2021. 

VK: reizen naar buitenland makkelijker voor volledig gevaccineerden 
 
De Britse premier Boris Johnson heeft donderdag gezegd dat hij niet uitsluit dat hij tijdens 
zijn vakantie naar het buitenland gaat. De Britse regering overweegt om reizen naar het 
buitenland makkelijker te maken voor mensen die volledig gevaccineerd zijn.  
 
‘Ik denk dat het proces van de dubbele vaccinatie ons vooruitzicht biedt om reizen naar het 
buitenland beter mogelijk te maken’, aldus Johnson. Zelf weet hij nog niet of hij tijdens zijn 
vakantie in Groot-Brittannië blijft of toch een reis naar een ander land maakt. Bron: AD, 24 
juni 2021  

Britse regering maakt zich zorgen over vaccinatiebereidheid in Londen 

De Britse regering maakt zich zorgen over de vaccinatiebereidheid in hoofdstad Londen en 
belegt daarom een speciale vaccinatietop. Daar gaan gezondheidsexperts en gezaghebbende 
figuren uit de gemeenschap vrijdag overleggen over maatregelen. 

Verantwoordelijk minister Nadhim Zahawi zegt dat de overheid meer gaat doen 
om vaccintwijfelaars te overtuigen. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar mensen van 
Afrikaanse en Aziatische komaf. ‘Vaccineren is onze weg uit de pandemie.’ 

Het baart de regering zorgen dat miljoenenstad Londen achterloopt in de vaccinatiecijfers. 
Zo'n 60 procent van de Londenaren heeft volgens de laatste regionale statistieken minstens 
één dosis gehad van een coronavaccin. Dat percentage ligt in zeven andere Engelse regio's op 
73 tot 79 procent. Bron: AD, 24 juni 2021.  

Wees waakzaam voor de Deltavariant, aldus Franse president 

De Franse president Emmanuel Macron heeft voorafgaand aan de EU-top andere landen 
gewaarschuwd om waakzaam te zijn over de Indiase Deltavariant van het coronavirus. Hij 
benadrukte dat de variant aan een opmars bezig is. Ook pleit hij ervoor om op een goed 
gecoördineerde wijze toeristen van buiten de Europese Unie te laten komen. 

‘We moeten op onze hoede zijn voor de Deltavariant’, aldus Macron. ‘Deze variant verspreidt 
zich sneller en treft mensen die nog niet zijn gevaccineerd of slechts één dosis hebben gehad.’ 
Bron: AD, 24 juni 2021.  

Coronavirus infecteert hersencellen maar schade blijft beperkt 
 
Het coronavirus kan hersencellen infecteren, maar de overdracht van het virus tussen de 
cellen stopt snel waardoor de schade beperkt blijft. Niettemin leidt de infectie tot een 
ontstekingsreactie die mogelijk bijdraagt aan de neurologische en psychische 
klachten waarmee veel mensen kampen die corona hebben (gehad). Dat meldt het Erasmus 
MC, dat onderzoek heeft gedaan.  
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Er is al langer sprake van dat Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, invloed 
heeft op de hersenen. Patiënten kregen te maken met een verminderd geheugen, 
met hoofdpijn en soms zelfs met psychoses en ontsteking van het hersenweefsel (encefalitis). 
Ook ruiken lukt (ex-)coronapatiënten nogal eens minder goed. Bron: AD, 24 juni 2021.   
 

Duitsland verwacht dat inwoners eerste vaccinatie rond eind juli hebben 
gekregen 

Duitsland verwacht dat alle inwoners die een vaccinatie willen, een eerste prik rond eind juli 
of begin augustus hebben gekregen. Dat heeft een woordvoerder van bondskanselier Angela 
Merkel donderdag gezegd. 

‘Gezien de voorraden die we hebben en afhankelijk van hoe hoog de vaccinatiebereidheid is, 
kunnen we verwachten dat tegen het einde van juli en begin augustus iedereen die dat wil, 
een eerste prik kan hebben gekregen.’ 

De woordvoerder van Merkel benadrukte daarbij dat vaccineren cruciaal is tegen 
de opkomende Deltavariant van het coronavirus. Bron: AD, 24 juni 2021.  
 

Oss’ bedrijf onderzoekt nieuwe test voor afweercellen tegen coronavirus 

Innatoss is naarstig op zoek naar mensen die binnenkort worden gevaccineerd. Het bedrijf  
uit Oss werkt mee aan onderzoek naar een nieuwe coronatest die snel aantoont of iemand T-
cellen tegen het virus in zijn bloed heeft. De afweercellen, aangemaakt na vaccinatie of 
besmetting, bieden volgens wetenschappers een goede bescherming tegen zorgwekkende 
coronavarianten.  

Het bedrijf zoekt ‘een paar honderd’ vrijwilligers voor de studie die wordt geleid door Qiagen, 
een biotechnologiebedrijf dat vorig jaar voor ruim tien miljard euro in Amerikaanse handen 
kwam. Mensen die binnen nu en een maand hun eerste prik krijgen, kunnen zich aanmelden. 
Het bedrijf uit Oss neemt hen twee keer bloed af, en zoekt de verschillen tussen voor en na de 
vaccinatie. Bron: BN De Stem, 24 juni 2021.   

Tram rijdt zes uur met dode vader rond in Zürich, zoon radeloos: ‘Mensen 
te veel met zichzelf bezig’  

In Zürich, de grootste stad van Zwitserland, heeft een tram urenlang met het lichaam van een 
overleden passagier rondgereden, zonder dat iemand iets door had. De familie van de 64-jarige 
man is met stomheid geslagen. ‘Mensen zijn tegenwoordig te veel met zichzelf bezig, ze merken 
hun omgeving niet eens meer op.’ 

De man stapte maandagochtend rond zes uur ‘s ochtends in bij de halte Micafil, ter hoogte 
van de westelijke wijk Altstetten. Hij moest uitstappen op de Paradeplatz, in het centrum van 
de stad, om vanuit daar zijn weg naar kantoor te vervolgen.  

In de tram werd hij echter getroffen door een hartstilstand, zo valt te zien op 
bewakingsbeelden. Hij overleed ter plekke op zijn stoel, zonder dat de trambestuurder of 
andere passagiers iets door hadden, zegt zijn zoon tegen de Zwitserse krant 20 Minutes. 

‘Mijn vader reed urenlang levenloos in de tram, meldt zijn zoon. Pas na een uur of zes, zo rond 
het middaguur, werd door een passagier opgemerkt dat er iets mis was. Omstanders lieten 
een ambulance komen, maar de medewerkers konden niets meer voor het slachtoffer 
betekenen.  

Dat alle passagiers al die tijd niets door hebben gehad, doet de familie veel verdriet. ‘De 
onwetendheid van de mensen is verbijsterend en maakt mij verdrietig’, zegt de zoon, die de 
dood van zijn vader wil aangrijpen om een volgens hem maatschappelijk probleem aan te 
kaarten. ‘Burgerlijke moed is helaas niet meer vanzelfsprekend. Tegenwoordig zijn mensen te 
veel met zichzelf bezig, ze merken hun omgeving niet eens meer op.’ 
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De politie van Zürich en de betrokken transportbedrijven zijn op de hoogte van het drama. Ze 
bevestigen dat er sprake is van een natuurlijk overlijden. Bron: AD, 24 juni 2021.  
 

Onderzoek Erasmus MC: coronavirus kan hersencellen infecteren 

Het coronavirus kan hersencellen infecteren, zo blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. 
Hoewel de overdracht van het virus tussen de cellen snel stopt, kan de infectie wel leiden tot 
een ontstekingsreactie die mogelijk bijdraagt aan de neurologische en psychische klachten 
die veel (ex-)patiënten hebben. 

Die klachten lopen uiteen van problemen met het geheugen tot hoofdpijn en soms zelfs 
psychoses en ontsteking van het hersenweefsel. Ook ruiken lukt (ex-)patiënten nogal eens 
minder goed. 

Onderzoekers van de afdeling virologie en psychiatrie wilden daarom weten wat er gebeurt 
zodra het virus de hersenen heeft bereikt, welke cellen het kan infecteren en wat de 
ontstekingsreactie hierop is. Zij stelden hersencellen bloot aan het coronavirus en zagen dat 
het virus enkele dagen na de infectie in staat was om neuronen te infecteren. De verspreiding 
stopt wel snel en blijft beperkt tot enkele cellen, maar leidt desondanks tot ontstekingen. 

‘Het feit dat SARS-CoV-2 mogelijk de hersenen kan binnendringen via de reukzenuw en lokaal 
cellen kan infecteren wat weer leidt tot een ontstekingsreactie, kan zeker bijdragen aan 
neurologische klachten’, zegt Debby van Riel van de afdeling Virologie van het Erasmus MC. 

Mogelijk speelt ook het immuunsysteem een rol bij de klachten, die aan de hersens zijn 
gerelateerd. Om daar achter te komen, is volgens onderzoeker Femke de Vrij van de afdeling 
Psychiatrie meer onderzoek nodig. ‘We hebben het virus nu gevolgd in de cellen over een 
kortere periode. Ook hebben we alleen gekeken naar een beperkt aantal soorten hersencellen.’ 

Ter vergelijking volgden de onderzoekers hetzelfde proces met het vogelgriepvirus, waarvan 
bekend is dat het leidt tot ernstige ontstekingen in de hersenen bij mensen en dieren. Van 
Riel: ‘Bij dit virus zagen we dat het heel gemakkelijk en op grote schaal alle soorten 
hersencellen infecteerde, dus niet alleen de neuronen. Het vogelgriepvirus is in de hersenen 
en de rest van het centrale zenuwstelsel dus veel schadelijker dan het coronavirus. Gelukkig 
verspreidt dit zich heel lastig van mens op mens.’ Bron: De Stentor, 24 juni 2021.  
 

Minder contact met huisarts 

Zwangere vrouwen en vrouwen die pas zijn bevallen van een baby, hebben tijdens de 
coronapandemie aanmerkelijk minder contact gehad met de huisarts dan voordat het virus 
Nederland bereikte. Als ze wel contact hadden met de huisarts, ging het vaker om psychische 
klachten dan een jaar eerder, meldt onderzoeksinstituut Nivel. 

‘Deze verandering kan komen doordat zwangeren en pas bevallen vrouwen zorg mijden uit 
angst voor een coronabesmetting’, schrijven de onderzoekers. Het zou ook kunnen dat de 
vrouwen om wie het gaat vaker direct contact zochten met verloskundigen of gynaecologen. 
Contacten met de huisarts verliepen veel vaker telefonisch dan fysiek. Bron: AD, 24 juni 2021. 
 

Keizer Nahuhito denkt dat aantal coronabesmettingen toeneemt 
vanwege Olympische Spelen 

De Japanse keizer Naruhito is bezorgd dat het aantal coronabesmettingen in zijn land zal 
toenemen vanwege de Olympische Spelen, die deze zomer gehouden worden. Kyodo News 
heeft een ingewijde gesproken die zegt dat de keizer zijn bedenkingen heeft bij de Spelen in 
Japan. 

Buitenlandse toeschouwers zijn niet toegestaan bij de Spelen. Een beperkt aantal plekken is 
wel beschikbaar voor Japanners. Het aantal coronabesmettingen in Japan neemt langzaam 
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af, nu ongeveer vijftien procent van de bevolking ten minste één vaccinatie heeft gehad. Bron: 
AD, 24 juni 2021.   

 

 

De Amerikaanse tv-dominee Jim Bakker schikt in een rechtszaak over een 

voedingssupplement dat hij in 2020 aanprees  ter genezing van Covid-19. De zogenoemde 

televangelist, die in het verleden al vaker in opspraak raakte 

wegens seksueel wangedrag en gesjoemel met kerkgelden, beweerde in zijn Jim Bakker Show 

dat een zilveroplossing alle ziekten zou kunnen voorkomen en genezen. 

Ook corona. En dat slechts voor bedragen tussen de 80 en 150 dollar. Die gezondheidsclaim 

aan het begin van de coronapandemie kwam Bakker opnieuw op een aanklacht te staan. 

Zelf houdt hij vol niets verkeerds te hebben gedaan, maar gaat duizenden goedgelovige 

kopers toch hun geld terugbetalen. Zo'n 156.000 dollar in totaal. Bron: AD, 23 juni 2021.  

Verkoop alcohol  in winkels en cafetaria’s op de Wallen is verboden in de 
late avonduren 

De verkoop van alcohol in winkels en cafetaria's op de Amsterdamse Wallen is vanaf komend 
weekend opnieuw verboden in de late avonduren. De maatregel geldt vanaf 22.00 uur van 
donderdag tot en met zondag. Ook mogen tussen 16.00 en 22.00 uur geen gekoelde 
alcoholisch dranken worden verkocht in dit deel van de binnenstad, maakte burgemeester 
Femke Halsema bekend. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete van 1200 euro. 
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Nu steeds meer coronamaatregelen verdwijnen, neemt ook de drukte in Amsterdam weer toe. 
Dat leidt tot meer overlast. ‘We zien dat vooral in steegjes en smalle straten bezoekers te weinig 
afstand van elkaar houden’, schrijft Halsema in een brief aan de raad. ‘Daarnaast houdt een 
deel van de bezoekers zich niet aan het alcoholverbod dat in de openbare ruimte geldt. 
Personen onder invloed van alcohol zijn vaak minder alert op het houden van minimaal 1,5 
meter afstand. Hierdoor ontstaan risico's voor de volksgezondheid van Amsterdammers en 
bezoekers.’ 

Het verkoopverbod geldt niet voor cafés en restaurants. Vorige zomer trof de gemeente 
vergelijkbare maatregelen om de overlast op de Wallen te beperken en ervoor te zorgen dat 
mensen in het gebied voldoende afstand van elkaar konden houden. 

Naast het niet aanbieden van gekoelde alcoholische dranken, mogen eigenaren van winkels 
dit ook niet promoten in hun etalage. De maatregelen gelden tot 31 augustus. Bron: AD, 24 
juni 2021. 

Rusland meldt 20.182 nieuwe coronabesmettingen in afgelopen etmaal 

In Rusland zijn er in het afgelopen etmaal 20.182 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is 
het hoogste aantal sinds eind januari van dit jaar. Autoriteiten laten weten dat het grootste 
aandeel van de besmettingen komt door de Indiase Deltavariant van het virus. 

De Russische overheid meldt ook dat er in de laatste 24 uur 568 mensen zijn overleden door 
het coronavirus. In Moskou en Sint-Petersburg zijn de meeste doden in een dag gevallen sinds 
het begin van de pandemie. Bron: AD, 24 juni 2021.   

Indonesië meldt grootst aantal coronabesmettingen in een dag 

Indonesië heeft het grootste aantal coronabesmettingen in één etmaal gemeld. In de afgelopen 
24 uur testten 20.574 mensen positief op het coronavirus. In totaal zijn er nu meer dan twee 
miljoen besmettingen gemeld. 

In het laatste etmaal overleden 355 mensen door het virus. In totaal stierven ruim 55.000 
mensen. Indonesië is in Zuidoost-Azië het land met het hoogste aantal besmettingen en doden. 
Bron: AD, 24 juni 2021. 

Vrijwilligers moeten weer terugkomen 

De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich inzet om vrijwilligers die gestopt zijn tijdens de 
coronacrisis weer terug te krijgen. Een ruime meerderheid onderschrijft een oproep daartoe 
van ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. 

‘Het afgelopen jaar heeft het vrijwilligerswerk wel een klap gekregen. Daarom wil ik dat het 
kabinet vrijwilligerswerk in de zomer stimuleert en juist ook bij werkgeversorganisaties onder 
de aandacht brengt.’ 

Tijdens de coronacrisis zijn veel mensen met vrijwilligerswerk gestopt, aldus Bikker in een 
motie die zij donderdag heeft ingediend tijdens het coronadebat. Dat geldt in het bijzonder 
voor vrijwilligerswerk dat mensen deden tijdens werktijd bij een werkgever. Daarom wil Bikker 
dat de regering stimuleert en er ook aandacht voor vraagt bij werkgeversorganisaties. 
Bovendien kan de rijksoverheid het goede voorbeeld geven, zo staat in de motie. Daarbij kan 
bijvoorbeeld ook gedacht worden aan een campagne om vrijwilligerswerk te stimuleren. Bron: 
AD, 24 juni 2021. 
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De huidige en de originele compositie van de Nachtwacht verschillen op een aantal punten. 

In het oorspronkelijke schilderij waren links nog drie figuren op een brug te zien, twee 

schutters en een jongetje. Verder is een waterverbinding onder een muurtje te zien met 

daarboven een reling, waar de kruitjongen links vooraan zich aan vasthoudt. In de 

oorspronkelijke compositie heeft de jongen meer loopruimte waardoor duidelijker wordt dat 

hij op het punt staat om naar voren te rennen. Van de schutter uiterst rechts wordt de helm 

nu niet meer afgesneden door de rand van het doek. Boven het vaandel is meer ruimte 

ontstaan, waardoor de beweging van de vaandrig die de vlag optilt veel natuurlijker overkomt. 

 

@ ANP 
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De twee hoofdfiguren, kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, 

staan in het oorspronkelijke schilderij niet centraal op het doek, maar rechts van het midden. 

Dat vergroot de dynamiek van de compositie aanzienlijk. Er wordt meer beweging in het 

schilderij gesuggereerd. Ook de schaduw van Van Ruytenburchs lans verdwijnt niet meer 

achter de lijst, wat een veel ruimtelijker effect heeft. 

Er bestaat een kopie van de Nachtwacht die vermoedelijk een paar jaar na het origineel werd 

geschilderd door Gerrit Lundens in opdracht van Banninck Cocq. Dit schilderij geeft een goede 

indruk van de oorspronkelijke Nachtwacht. De kopie vormde de basis van de reconstructie, 

die nu is gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Kunstmatige neurale netwerken 

hebben de schildertechniek en het kleurgebruik van Rembrandt geleerd. Daarna heeft de 

computer de ontbrekende delen in zijn stijl nagemaakt. Bron: Het Parool, 23 juni 2021.   

Stekker uit site waarop student zelftests kan bestellen 

Een website die studenten en medewerkers in het hoger onderwijs makkelijk aan zelftests 

moet helpen, gaat binnenkort alweer uit de lucht. Tot en met 31 juli worden nog aanvragen 

voor tests geaccepteerd.  

Op 10 mei werd de website zelftestonderwijs.nl - een samenwerking tussen het hoger 

onderwijs, het ministerie van Onderwijs en het landelijke SURF-portaal - nog met een 

campagne gelanceerd. Op de site kunnen studenten en medewerkers in het hoger onderwijs 

terecht om binnen een paar minuten gratis zelftests aan te vragen. De levertijd is drie tot 

zeven dagen.   

 

Via een website kunnen studenten en medewerkers zelftests aanvragen. @ zelftestonderwijs  
 
In een persbericht gaf onderwijsminister Ingrid van Engelshoven destijds aan hoe belangrijk 
het is dat dit preventiemiddel makkelijk beschikbaar is. ‘Door iedere student en medewerker 
te voorzien van gratis zelftesten kunnen besmettingen snel worden opgespoord.’ Van 
Engelshoven riep studenten op om zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van de gratis 
zelftesten. 
Ook nu zegt de bewindsvrouw in een Kamerbrief dat het belangrijk is dat studenten na 

vakantie en bij start van het nieuwe studiejaar zich testen met behulp van zelftesten. Zij 

kunnen hiervoor gebruik maken van de eerder door de instelling aangevraagde zelftesten. 

Maar dan schrijft ze ineens: ‘Studenten en medewerkers die gebruik maken van het SURF-

portaal kunnen tot eind juli nog aanvragen doen.’ 
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Studenten aan het werk in de dependance van de universiteit van Leiden. Het is de bedoeling 
dat zij zichzelf regelmatig testen. © ANP  

Voor nieuwe studenten zal ten behoeve van de introductietijd en de start van het nieuwe 

studiejaar een voorraad zelftesten op de instelling aanwezig zijn, benadrukt de bewindsvrouw 

in haar brief. Van Engelshoven vraagt de onderwijsinstellingen nadrukkelijk om deze 

zelftesten ‘laagdrempelig beschikbaar te stellen aan studenten en hen op te roepen deze ook 

daadwerkelijk te gebruiken’.  

Maar de universiteiten zijn compleet verrast dat de stekker uit de site wordt getrokken, vertelt 
VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. ‘Dus er worden straks wat pallets met zelftests bij ons op 
de stoep neergezet en dan mogen we het zelf uitzoeken? Onbegrijpelijk’, aldus Duisenberg.     

De universiteiten benadrukken dat zij ‘geen Bol.com zijn’. ‘Verspreiden van de zelftesten is 
niet aan de universiteiten’, gaat Duisenberg verder. Volgens de VSNU is onbekend wat er na 
31 juli gaat gebeuren. 

Een woordvoerder van de minister bevestigt desgevraagd dat de distributie via de website 
stopt. Hij laat weten dat het niet nodig is het contract voor het portaal te verlengen, ‘gezien de 
korte periode waarin er naar verwachting mogelijk nog sprake zal zijn van preventief testen 
op de huidige schaal’. 

Studenten en medewerkers, maar ook aankomend eerstejaarsstudenten, kunnen nog tot eind 
volgende maand bestellen als zij al over een inlogmogelijkheid beschikken. ‘Hiermee kan voor 
een groot deel al gezorgd worden dat studenten over voldoende testen beschikken voor het 
testen na een vakantie en voor de eerste weken van het nieuwe studiejaar’, meldt de zegsman 
van Van Engelshoven.  

Al aangevraagde extra testen door instellingen, bijvoorbeeld voor de introductietijd, worden 
nog in juli geleverd. Bron: AD, 24 juni 2021.  

Hoera! Oranje kijken op grote schermen op terras in Utrecht mag zondag 
weer 

Voetbalfans opgelet. Ook in Utrecht is het toegestaan om zondag de wedstrijd van Oranje te 
kijken op een scherm op het terras. Voor het eerst dit EK voetbal kunnen opgeluchte eigenaren 
van kroegen en cafés meeprofiteren van de prestaties van het Nederlands elftal. Maar 
sommigen kiezen juist voor een schermloze avond. 
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In navolging van Amsterdam geeft ook Utrecht toestemming om grote schermen te plaatsen 
op terrassen. De beelden mogen niet vanaf de openbare weg te zien zijn en ook is 1,5 meter 
afstand houden en zittend kijken verplicht. Maar dat mag de pret niet drukken. Kroegen als 
De Potdeksel kijken al tijden uit naar dit moment: publiek tijdens het voetbal. 

Ook bij café Kanaalzicht aan de Keulsekade in Lombok kunnen ze niet wachten en hopen ze 
op hun eigen voetbalfeestje aankomende zondag. ‘Natuurlijk is het goed voor ons dat we weer 
open kunnen met een scherm’, zegt eigenaar Floor van der Staak.  

Hij gaat ervan uit honderdvijftig mensen te kunnen ontvangen. ‘Wie bij ons naar binnen wil, 
moet een vaccinatiebewijs of testbewijs laten zien bij de entree van het café. Dan kun je tijdens 
de wedstrijd ook gewoon staan. Ik heb geen flauw idee hoeveel mensen hier op af komen. Maar 
zeven jaar geleden stonden er, tijdens de laatste grote eindronde waar we aan meededen, 
driehonderd man voor de deur.’   

De gemeente Utrecht wijst nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers 
en vooral op het verplicht 1,5-meter afstand houden: ‘De pandemie is nog niet over en de 
regels zijn er niet voor niets, iedereen moet zich daaraan houden’, stelt een woordvoerder.  

Meekijken vanaf de straat naast een terras is er daarom niet bij. En ook voetbalkantines 
krijgen geen toestemming om de voetbalwedstrijd op schermen te tonen. De gemeente rekent 
alleen op kroegen en café's die van de mogelijkheid gebruik maken. Wie op een scherm de 
wedstrijd wil tonen voor een groep, moet hiervan op voorhand melding doen bij de gemeente. 
Inclusief toelichting hoe de regels worden gehandhaafd. 

Utrecht laat handhavers tijdens de wedstrijd controleren of alle regels ook daadwerkelijk 
worden nageleefd. Daarbij geldt dat de schermen een kwartier voor de wedstrijd pas aan 
mogen en een kwartier na het laatste fluitsignaal uit moeten zijn. ‘We hopen dat veel mensen 
gebruikmaken van deze kans, die lucht biedt.’ 

Lang niet alle horeca-uitbaters gaan gebruik maken van de kans om voetbal te tonen. ‘Wij 
doen dat bewust niet’, zegt bedrijfsleider Jeroen Scheenstra van Key West Beachhouse bij de 
Haarrijnse plas. ‘Wij dachten dat het tijdens voetbalwedstrijden heel rustig zou worden. Maar 
we dat we in die tijd juist een andere doelgroep trekken: het is bij ons dan druk met groepjes 
dames die het voetbal gestolen kan worden. Wij doen dus niks met schermen, want dan jagen 
we hen waarschijnlijk weg.’ 

Oranje speelt zondag om 18.00 uur in Hongarije tegen Tsjechië in de achtste finale van het 
EK. Horecaondernemers hebben geen vergunning nodig voor het tonen van deze 
wedstrijd. Dat is anders bij grote schermen op pleinen en in parken. Hiervoor is wel een 
vergunning nodig.   

Die vergunning kan vanaf 30 juni weer worden afgegeven. Daarmee komt onder voorwaarden 
openbaar vertonen van een eventuele kwartfinalewedstrijd van Oranje in beeld, tegen Wales 
of Denemarken zaterdag 3 juli in Azerbajdzjan. Gelet op de volle Utrechtse 
evenementenkalender en het geringe aantal aanvragen bij de gemeente, is de kans op grote 
schermen in de openbare ruimte klein. Bron: AD, 24 juni 2021.   

Horecabaas Sidney kocht 36 radio’s: voetbal kíjken in zijn kroeg mag 
niet, maar wie zei iets over luisteren? 
 
Geen Oranje op grote schermen? Dan gaan we voor retro, dachten ze bij Roost langs de Singel 
in Utrecht. Daar keert het nostalgische radioverslag in volle glorie terug, tijdens EK-
wedstrijden zoals donderdagavond. Eigenaar Sidney Rubens heeft speciaal transistorradio’s 
aangeschaft. Bij andere cafés kijken ze reikhalzend uit naar versoepelingen. 
 
Iedereen met een iPad of telefoon in de hand voetbal kijkend op het gras langs de 
Catharijnesingel? Sidney Rubens van horecagelegenheid Roost vond dat ‘helemaal niks’ en 
dacht terug aan zijn eigen jeugd en hoe hij zelf voetbalwedstrijden beleefde. ‘Ik zette vaak het 
commentaar op de televisie uit en zette dan de radio juist aan, want dat verslag vond ik veel 
leuker en beter’. Bron: AD, 17 juni 2021.   
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Sidney Rubens, eigenaar van Roost Aan de Singel, heeft transistorradiootjes gekocht om de 
wedstrijd Nederland -Oostenrijk op het terras live via de radio te kunnen volgen. © Angeliek 
de Jonge  
 

Voetbalwedstrijden EK kijken op schermen op terras 
 
Veel horecazaken gaan vanaf dit weekend de voetbalwedstrijden van het Europees 
Kampioenschap op schermen uitzenden op het terras. Eigenaars van zaken door het hele land 
zien dat er veel animo voor is.  
 
Nanda Koopmans heeft drie horecazaken op de Grote Markt van Breda, bij twee gaat ze zondag 
Oranje laten zien. ‘Als we enigszins iets met Oranje kunnen doen, dan doen wij dat ook 
meteen.’ Bezoekers moeten zich op de terrassen wel aan een aantal regels houden. Zo moeten 
mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden en moeten ze blijven zitten en niet te wild 
juichen en opspringen na een goal. ‘Wij willen voorkomen dat we problemen krijgen. Daarom 
gebruiken we ook televisies en geen grote schermen.’ 
 
In Breda belooft het druk te worden, zegt Koopmans. ‘Wij doen niet aan reserveringen, maar 
ik krijg al veel vragen over het uitzenden van Oranje.’ 
 
Ook bij Café Forum in Maastricht worden veel mensen verwacht. ‘Wij hebben een 
televisiescherm op het terras. De verwachting is wel dat het vol zit, met alle afstandsregels die 
worden nageleefd.’ 
 
Bij café Kuijper in Amsterdam-Oost, dat eerder door Fox Sports werd uitgeroepen tot leukste 
voetbalkroeg van Noord-Holland, is de wedstrijd ook buiten te zien. Op het terras is plek voor 
enkele tientallen mensen. Een medewerkster verwacht dat het druk wordt. ‘Mensen mogen 
eindelijk weer en dan is het ook nog op zondag. We zijn er helemaal klaar voor en hebben er 
heel veel zin in.’ Aan vooraf een plekje reserveren doen ze niet. ‘Dus kom op tijd en vol is vol.’ 
Bron: AD, 24 juni 2021.   
 

Brazilië meldt recordaantal coronabesmettingen 

In Brazilië is een recordaantal coronabesmettingen in één etmaal gemeld. In de afgelopen 24 
uur zijn 115.228 mensen positief getest op het virus. Daarnaast overleden 2.392 mensen als 
gevolg van het virus. Dat meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. 
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Het Zuid-Amerikaanse land heeft na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronadoden ter 
wereld; ruim 500.000. Bron: AD, 24 juni 2021.   

 

De Jonge: inenten kinderen vanaf 12 jaar is ‘onmisbaar’ bij 
coronabestrijding in najaar 

Het is ‘heel erg belangrijk’ om ook kinderen van 12 tot 18 jaar in te enten tegen het 
coronavirus. Dat vormt zelfs ‘een onmisbare bijdrage’ om het coronavirus te bedwingen in het 
najaar.  

Dat zegt demissionair minister van Volksgezondheid (CDA) op vragen van deze 
nieuwssite. ‘Het helpt als je 12 tot 18 jarigen vaccineert. Het kan, het is veilig. Het OMT zegt 
dat ook.’  

Toch wil De Jonge niet vooruitlopen op een definitief kabinetsbesluit, hij wil eerst advies 
hierover van de Gezondheidsraad afwachten, dat komt binnenkort. ‘Vanuit epidemiologisch 
oogpunt zeg ik: sowieso doen. Want het scheelt zo'n vijftien procent in de R-waarde van het 
virus, en dat is een onmisbare bijdrage bij het beheersen van de epidemie in het najaar. Vanuit 
maatschappelijk oogpunt zeg ik ook: absoluut doen. Zoveel jongeren hebben al onderwijs 
gemist.’ 

Maar De Jonge wil ook nog alle ‘medisch-ethische’ aspecten meewegen. ‘Ouders zullen ook 
willen weten: kan zonder bijwerkingen? Het blijft vrijwillig uiteraard. Maar we willen ouders 
goed overtuigen, en dan wil ik dus gedegen kunnen zeggen hoe het zit. Overigens: voor de 
mensen die denken ‘kan dat nou niet sneller?’ Voorlopig zijn we nog druk met vaccineren van 
18-plussers, we zijn dus ook nog niet zover.’ 

Diverse landen hebben al definitief besloten tot het prikken van kinderen: onder meer 
Duitsland, Frankrijk, Spanje, de VS en Canada zijn al bezig of hebben een startdatum. RIVM-
directeur Jaap Van Dissel benadrukte onlangs al dat het flink scheelt in het najaar: ‘Het is 
aan de politiek, de modelleurs hebben het wel alvast doorgerekend. En dan zie je dat de 
reproductiewaarde in de winterperiode met zo’n vijftien procent afneemt als je kinderen vanaf 
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12 jaar ook hebt ingeënt. Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag 
te houden. Er zijn landen - neem Frankrijk - waar het al gebeurt, dus daar hoop je ook het 
nodige van te leren.’ Bron: AD, 24 juni 2021    

 

Minister in coronadebat: ‘Ergens in komende weken gaat heel Nederland 
in het groen’ 

De Tweede Kamer debatteert op dit moment over de coronamaatregelen. Zaterdag gaat het 
land grotendeels van het lockdown-slot, maar sommige partijen vrezen dat het te snel gaat nu 
de Deltavariant oprukt. Toch is zorgminister Hugo de Jonge optimistisch: ‘Onze aanname is 
dat we ergens in de komende weken als land als geheel in het groen gaan.’ 

Het kabinet waagt vanaf zaterdag een flinke sprong naar het oude normaal: bijna alles kan 
dan weer, soms met toegangsbewijs (volledige vaccinatie of negatieve test). De 
mondkapjesplicht wordt ook bijna overal geschrapt, thuisbezoek- en groepsgrootterestricties 
vervallen, sportwedstrijden kunnen weer. Half augustus wordt bekeken of de 1,5 meterregel 
ook losgelaten kan worden.  

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt niet dat de versoepelingen te snel komen. ‘We 
zien dat het aantal ziekenhuisopnames heel erg is gedaald’, zegt hij. ‘Onze aanname is dat we 
ergens in de komende weken ook daadwerkelijk als land als geheel in het groen gaan.’ 
Nederland kleurt nu oranje op de kaart en het noorden van het land zelfs groen, daar zijn 
gezien de besmettingscijfers van de laatste twee weken geen noemenswaardige 
besmettingsrisico’s meer, stelt het ECDC, het Europese RIVM. 

‘Het tempo van vaccineren is lekker hoog’, stelt De Jonge. ‘We doen ongeveer een kerk per 
minuut en een stadion per uur: zo’n anderhalf miljoen prikken per week.’ Hij erkent dat er 



41 

 

zorgen zijn over de Deltavariant van het coronavirus. ‘Er zijn echt nog wel onzekerheden en 
risicofactoren voor het najaar. Maar voor nu geeft het in ieder geval een gerust gevoel.’ 

De oprukkende Deltavariant kan een vrije zomer bedreigen, vrezen deskundigen. Het 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. Hoewel virologen niet denken dat de opkomst 
van deze mutant direct zal leiden tot meer ziekenhuisopnames en overlijdens, hameren ze er 
wel op dat het vaccineren in hoog tempo door moet gaan.  

‘We gaan in juli een nieuwe fase in, waarvan we allemaal hebben gedroomd’, zegt VVD-
Kamerlid Aukje de Vries. ‘Maar we moeten ons de komende tijd nog wel goed aan de 1,5 
meterregel en de andere basisregels houden. De meeste jongeren doen dat, maar er zijn ook 
groepen die samenklonteren in het park en daarna gaan rellen met de politie.’ De Vries wil 
dat iedereen ‘zich verantwoord blijft gedragen, ook in het buitenland’. ‘Ik roep vakantiegangers 
op zich te laten testen.’ 

VVD’er De Vries wil graag dat alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar zich komende zomer 
vrijwillig kunnen laten vaccineren. Daarover zei demissionair minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) voorafgaand aan het debat dat dit ‘een onmisbare bijdrage’ vormt om het 
coronavirus te bedwingen in het najaar. ‘Vanuit epidemiologisch oogpunt zeg ik: sowieso doen. 
Want het scheelt zo’n vijftien procent in de R-waarde van het virus.’ PVV-leider Geert Wilders 
is tegen het inenten van kinderen: hij ziet liever dat meer allochtone volwassenen zich laten 
vaccineren. 

VVD en D66 roepen het kabinet op om snel een teststraat op Schiphol te openen waar reizigers 
24 uur per dag en 7 dagen per week terecht kunnen. ‘Net als in het buitenland wordt de 
Deltavariant ook in Nederland snel dominant, waarvan een deel afkomstig is van reizigers’, 
zegt D66'er Jan Paternotte. ‘Kunnen we op luchthavens niet standaard vakantiegangers laten 
testen? En, wie nog niet geprikt is, ook direct vaccineren?’, vraagt hij zich af. Het Kamerlid 
betwijfelt of binnenkomende reizigers goed worden gescreend.  

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker is ook bezorgd over het najaar: ‘We willen geen 
herhaling. Wat is nu precies onze strategie de komende maanden? Gaan we voor zo min 
mogelijk besmettingen, of sturen we op ziekenhuisbezetting?’ Bikker vraagt zich wel af of ‘het 
gepast en verstandig’ is om hier kinderen te vaccineren terwijl in andere landen veel 
volwassenen nog niet zijn gevaccineerd. ‘Het is een ethisch vraagstuk ook, omdat het niet gaat 
om de directe bescherming van kinderen zelf, maar de mensen om hen heen.’ 

FvD-leider Thierry Baudet hekelt de coronamaatregelen en noemt de nieuwste app een 
symptoom van ‘beginnende slavernij’. ‘Van complete controle, van het verdwijnen van alle 
vrijheid. Het is het eindspel van een perfide elite die onder het mom van een pandemie de 
Chinese mass-surveillance wil kopiëren’, herhaalt de Forum-aanvoerder zijn - ongefundeerde 
- theorie over een vooropgezet complot (the great reset) van de wereldelite: ‘Dit gaat louter om 

gehoorzaamheidstraining.’ 

Voor PVV’er Wilders is het niet langer nodig om coronamaatregelen overeind te houden. ‘De 
coronacrisis is echt allang voorbij’, zegt hij. ‘De ziekenhuizen lopen leeg en het aantal mensen 
die zijn besmet keldert fors. Vaccins voorkomen ziekenhuisopnames, óók bij de Deltavariant. 
Er is geen enkele rechtvaardiging meer voor welke maatregel dan ook. Dus kappen met dat 
1,5 meterdictaat, en wel meteen.’ Maar daar wil minister De Jonge niet aan. ‘Dat is 
onverstandig. Als je kijkt naar de vaccinatiegraad zijn er behoorlijk wat mensen die nog maar 
één prik of geen prik hebben gehad’, zegt De Jonge. Bron: De Stentor, 24 juni 2021.   
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Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw afgenomen. Er liggen 
nu 392 mensen met coronaklachten in het ziekenhuis, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Dat zijn er 33 minder dan een dag eerder, toen 425 mensen met coronaklachten in het 
ziekenhuis lagen. 158 patiënten liggen op de ic, tegenover 170 gisteren. 

In de afgelopen 24 uur belandden slechts twaalf mensen vanwege Covid-19 op een 
verpleegafdeling of ic. Dat is het laagste aantal sinds oktober, toen het Landelijk LCPS begon 
met het delen van gegevens daarover. 

Het afgelopen etmaal zijn 716 nieuwe coronagevallen gemeld. Het is de derde dag op rij dat 
het cijfer rond de 700 zit. 

Het gemiddelde peil blijft hard dalen. In de afgelopen zeven dagen zijn 4980 positieve tests 
geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Begin september, 
dus bijna tien maanden geleden, bleef het weekcijfer voor het laatst onder de grens van 5000. 

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 54 inwoners te horen dat 
ze het coronavirus hebben opgelopen. Amsterdam volgt met 44 positieve tests. In Den 
Haag zijn 26 besmettingen bevestigd en in Utrecht 21. Daarna komt de gemeente Goeree-
Overflakkee met 18 positieve tests, relatief veel gezien het aantal inwoners. Het Zuid-
Hollandse eiland heeft meer positieve tests dan bijvoorbeeld Enschede (16) en Tilburg (15). 

In 150 gemeenten testte geen enkele inwoner positief. Dat aantal is gelijk aan woensdag, maar 
aanmerkelijk hoger dan in de afgelopen maanden. Onder die gemeenten zijn niet alleen de 
gebruikelijke namen als Schiermonnikoog en Vlieland, maar ook plaatsen als Almelo, 
Nieuwegein, Gorinchem, Doetinchem. Verder zijn er 80 gemeenten met maar één nieuw 
coronageval. 

Het aantal sterfgevallen steeg met één. Het gaat om een inwoner van Den Haag. Dat het 
overlijden in de afgelopen 24 uur is geregistreerd, wil niet zeggen dat deze man of vrouw in 
het afgelopen etmaal is overleden. Het duurt soms een tijdje voordat een sterfgeval is verwerkt. 
In de afgelopen week zijn slechts vijftien sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo'n twee per 
dag. Daarmee is Nederland terug op het niveau van half augustus vorig jaar, vlak voor het 
begin van de tweede golf.  Bron: AD, 24 juni 2021.    

Heel Oost-Nederland kleurt voor het eerst ‘grijs’ op coronakaart, opvallende daling in Putten. 
Een mijlpaal in Oost-Nederland vandaag: voor het eerst kleurt de coronakaart met het aantal 
besmettingen volledig grijs. Een teken dat er in alle gemeenten amper nieuwe positieve tests 
zijn geregistreerd. In vijftien gemeenten staat de teller helemaal op nul nieuwe gevallen. Zelfs 
Putten, dat de afgelopen dagen vaak de negatieve uitschieter was, sluit zich aan in die rij. 

In totaal werden er in Oost-Nederland 40 nieuwe coronagevallen vastgesteld en dat zijn er 
zeven minder dan gisteren. De grootste daling was te zien in de veiligheidsregio Flevoland. Op 
woensdag werden daar nog 16 nieuwe besmettingen gemeld, vandaag zijn dat er 8. Een 
halvering dus. In de regio Noord- en Oost-Gelderland daalt het aantal van 22 naar 20. Alleen 
in de veiligheidsregio IJsselland is een kleine stijging te zien. Gisteren ging het hier om 9 
nieuwe besmettingen, vandaag zijn dat er 12. 

Op onderstaande coronakaart is een complete grijze gloed te zien en dat is voor het eerst. De 
grijze kleur is een teken dat er - in verhouding tot het aantal inwoners - amper besmettingen 
zijn geregistreerd in een gemeente. De laatste weken kleurde Oost-Nederland weliswaar steeds 
grijzer en grijzer, maar er was altijd wel een gemeente waar de situatie toch nog niet goed 
genoeg was, zoals gisteren Putten, Zeewolde en Hattem.  
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Bij vijftien gemeenten zijn er vandaag helemaal geen nieuwe coronagevallen te zien, hun teller 
staat op nul. Dit zijn Ommen, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst, Epe, Heerde, Hattem, Meppel, 
Zwartewaterland, Kampen, Oldebroek, Putten, Zeewolde, Urk en Noordoostpolder. Check 
hieronder de situatie in jouw gemeente:  

Vooral het feit dat er in Putten helemaal geen nieuwe besmettingen bij zijn gekomen, mag 
opvallend worden genoemd. De laatste dagen kwam die gemeente steeds terug als negatieve 
uitschieter. Gisteren nog noteerde Putten het hoogste aantal besmettingen per 100.000 
inwoners in deze regio: 20,7. Naast Putten kleurden Zeewolde en Hattem gisteren dus 
eveneens oranje, maar ook daar staat de teller vandaag op nul. Nu staat Dalfsen met 7 
besmettingen per 100.000 inwoners bovenaan, maar kleurt het alsnog grijs.  

De GGD Noord- en Oost-Gelderland laat weten niet inhoudelijk te willen reageren op de 
dagcijfers. Volgens woordvoerder Jessica van den Bergh is dat ‘te tricky’ omdat er altijd iets 
kan zijn waardoor je een dag hoger of lager uitkomt in de cijfers. ‘We vinden dat niet een heel 
betrouwbaar beeld.’ Wel wordt de situatie volgens haar steeds beter. ‘We zijn dinsdag 
afgeschaald (naar risiconiveau zorgelijk) en daar zijn we blij mee. Want dat betekent dat we 
de goede kant opgaan.’ 

Toch wil Van den Bergh waken voor te veel optimisme. ‘Wij willen wel de boodschap blijven 
geven dat het belangrijk is dat je je aan de maatregelen blijft houden, omdat we er nog niet 
zijn. Het is belangrijk dat we nog niet in de gloria-stemming terechtkomen. Want ook na 
zaterdag is bijvoorbeeld de 1,5 meterregel er nog wel om te zorgen dat iedereen die nog niet 
gevaccineerd is, ook elkaar niet blijft besmetten.’ Bron: De Stentor, 24 juni 2021. 

Nederland is niet langer rood op Europese coronarisicokaart 

Nederland is niet langer oranje/rood op de Europese coronarisicokaart. Het European Centre 
for Disease Prevention and Control (ECDE) heeft de status vanmiddag aangepast. 

Nederland kleurt nu geel op de kaart en het noorden van het land zelfs groen, daar zijn gezien 
de besmettingscijfers van de laatste twee weken geen noemenswaardige besmettingsrisico's 
meer, stelt het ECDE, het Europese RIVM.   

Vorige week was ons land nog oranje/rood met als gevolg dat een aantal landen strenge eisen 
aan Nederlandse toeristen stelde. Zwitserland bijvoorbeeld eiste tien dagen quarantaine. Dat 
kan snel veranderen nu Nederland in het rijtje veilige landen is beland.  

Alleen in Spanje zijn enkele gebieden nog rood. De Europese landen die vorige week nog geel 
waren, zoals Duitsland en Oostenrijk, zijn nu groen. Naar verwachting kleurt Nederland 
volgende week ook helemaal groen. Het coronavirus moet door het zomerse weer en de 
vaccinaties flink terrein prijsgeven.    

Frank Oostdam van reisbranchevereniging ANVR is heel blij met de nieuwe veiligere status. 
Hij verwacht dat beperkingen aan Nederlandse reizigers in het buitenland snel zullen 
vervallen. ‘Als je van een groen gebied naar een groen gebied gaat zijn er weinig beperkingen. 
Dan heb je in de meeste gevallen niet eens een coronacertificaat nodig.’ Bron: AD, 24 juni 
2021. 
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De situatie een week geleden, toen was Nederland nog een risicogebied. © ECDC 

 

De coronarisico's in Europa met ingang van 24 juni 2021. © ECDC 
 

 
Kleuraanpassing positieve ontwikkeling 
 
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) noemt de kleuraanpassing voor 
Nederland op de Europese coronakaart een positieve ontwikkeling. De Europese 
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gezondheidsdienst ECDC maakte bekend dat Nederland van rood naar oranje gaat en dat 
Friesland en Groningen zelfs naar groen gaan. 
 
‘Dit is heel positief. We verwachten dat veel mensen uit buurlanden de weg naar Nederland 
weer weten te vinden’, zegt een woordvoerster van NBTC. ‘We hebben al veel vragen gekregen 
van Duitsers die graag naar Nederland willen komen.’ 
 
Vooral de Nederlandse kust lijkt in trek bij Duitsers, zegt de NBTC-woordvoerster. ‘Dat kan 
ook met de auto en dat is nu aantrekkelijker dan met het vliegtuig.’ 
 
Reisbrancheorganisatie ANVR noemt het ook een goede zaak dat Nederland een oranje 
kleurcode heeft. ‘Wij zijn op de goede weg’, zegt een woordvoerster. ‘Als andere landen 
Nederlanders nu eerder toegang geven, gaat het de goede kant op. Dat is goed voor de reiziger 
en de branche.’ 
 
De kaart van de ECDC, de evenknie van het Nederlandse RIVM, is gebaseerd op het aantal 
positieve tests in de afgelopen veertien dagen. De organisatie kijkt ook naar het percentage 
positieve tests van het totaal aantal uitgevoerde tests. Landen bepalen uiteindelijk zelf de 
voorwaarden voor mensen om een land te bezoeken. 
 
Oranje betekent dat er in de afgelopen veertien dagen tussen de 50 en 75 besmettingen per 
100.000 inwoners zijn vastgesteld en dat vier procent of meer van de tests positief was. Om 
naar groen te gaan, moeten er minder dan 50 vastgestelde besmettingen per 100.000 
inwoners zijn en minder dan vier procent van de tests moet positief zijn. Nederland gaat ook 
naar groen bij tussen de 50 en 75 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners en als 
minder dan één procent van de tests positief is. Bron: AD, 24 juni 2021. 
 

WHO denkt dat gevaccineerden elke twee jaar een vaccinatie moeten 
krijgen 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) denkt dat gevaccineerden mogelijk elke twee jaar 
een 'boosterprik' moeten krijgen om hun bescherming tegen het coronavirus en zijn varianten 
op peil te houden. Voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, zou dat wel eens elk jaar nodig 
kunnen zijn. In het ergste scenario zou dat voor de hele bevolking gelden.  
 
Die inschattingen staan in een intern document dat persbureau Reuters heeft ingezien. Het 
wordt donderdag besproken in een vergadering van de internationale organisatie Gavi, die 
samen met de WHO het Covax-programma leidt om vaccins naar armere landen te krijgen. 
Genoemde periodes kunnen nog wijzigen. 

Vaccinmakers Pfizer/BioNtech en Moderna hebben al vaker aangegeven dat na de eerste twee 
prikken extra injecties nodig zullen zijn, maar daar is vooralsnog geen hard bewijs voor 
aangedragen. 

In het voorlopige document staat dat nieuwe varianten zullen blijven opduiken, waardoor 
mensen een 'vaccinupdate' nodig zouden hebben. Er staat verder in dat volgend jaar in het 
meest waarschijnlijke scenario twaalf miljard vaccindoses zullen worden geproduceerd, iets 
meer dan de elf miljard die fabrikanten tot nu toe verwachten. 

Wel worden problemen verwacht bij de productie en goedkeuring van aangepaste vaccins, 
waardoor de productie sterk kan achterblijven. In het document wordt niet duidelijk gemaakt 
of bepaalde vaccintechnologieën de voorkeur krijgen, zoals de EU heeft gedaan. Het 
landenblok kiest vooral voor de zogeheten mRNA-techniek die Pfizer/BioNTech en Moderna 
hanteren, ten koste van AstraZeneca en Janssen van Johnson & Johnson. 

Wereldwijd zijn nu zo'n 2,5 miljard doses toegediend. In rijke landen is soms de helft van de 
bevolking al (een eerste keer) ingeënt, maar in veel andere landen is dat pas 1 op de 100 of 
nog minder. Die kloof kan nog groter worden als de noodzaak voor boostershots arme landen 
achteraan de rij duwt, is de vrees. 
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In een optimistisch scenario krijgen alle vaccins die nu nog in de pijplijn zitten goedkeuring 
en kan de productie worden opgevoerd naar 16 miljard dosis per jaar, die eerlijk over de wereld 
zouden kunnen worden verdeeld. Boosters zouden daarin niet nodig zijn omdat de bestaande 
vaccins langdurig en krachtige bescherming bieden. Bron: AD, 24 juni 2021. 

Huisgenoten en contacten van positief geteste mensen hoeven niet meer 
in quarantaine 

Het contactonderzoek na positieve coronatests wordt binnenkort afgeschaald. Huisgenoten 
en contacten van positief geteste personen hoeven niet meer in quarantaine wanneer ze 
gevaccineerd zijn. Het Outbreak Management Team vindt dit verantwoord en het kabinet 
neemt het over, meldt de NOS. 

RIVM en GGD werken nog aan de uitwerking van de plannen, die waarschijnlijk volgende 
week ingaan. De GGD gaat nog wel onderzoeken waar iemand besmet is geraakt, maar het is 
aan de positief geteste persoon zelf om mensen te informeren die mogelijk door hem of haar 
zijn besmet. 

Mensen die langer dan 14 dagen geleden hun laatste benodigde prik hebben gekregen, hoeven 
niet meer in quarantaine wanneer een bekende positief test. Dit geldt ook voor mensen die 
minder dan een half jaar geleden zelf corona hebben gehad. De groep bestaat uit ongeveer 4 
miljoen mensen. Bron: AD, 24 juni 2021. 

Dave Smith (72) langst met Covid-19 besmette man ter wereld: ’Mijn 
vrouw bereidde vijf keer mijn begrafenis voor’ 

Zeven keer opgenomen in het ziekenhuis, 42 positieve PCR-tests, 305 dagen besmet met 
Covid-19, vijf keer de begrafenis beginnen regelen. Als de 72-jarige Dave Smith uit Bristol niet 
het wereldrecord heeft van langstdurig met het coronavirus besmette persoon, dan moet hij 
toch aardig in de buurt komen. 

De 72-jarige Brit Dave Smith uit Bristol raakte vorig jaar al van bij de start van de eerste golf 
van de corona-epidemie in het Verenigd Koninkrijk besmet met het virus. Hij was niet alleen, 
maar wel uniek. De meeste patiënten kregen het virus na enkele weken uit hun lijf, zelfs wie 
‘long covid’ had, maar Smith niet. Zijn infectie blééf maar aanhouden. Smith testte tien 
maanden lang positief, tot nu toe de langst geregistreerde besmetting met Covid-19.  

Smith testte in een periode van 305 dagen 42 keer positief met een PCR-test. Zeven keer werd 
hij opgenomen in het ziekenhuis. ‘Telkens als ik ziek werd, werd ik heel ziek, tot aan de poort 
des doods’, zegt de rijinstructeur op rust aan The Guardian. ‘Mijn vrouw bereidde vijf keer 
mijn begrafenis voor.’ Hij kan er nu zelfs nog over grappen. ‘Ik riep de hele familie bij mij om 
alles goed te maken. Ik wou nu dat ik mijn mond had gehouden.’ 

Zoals de meeste patiënten met aanhoudende infecties had Smith een erg laag aantal 
antilichamen die het virus moeten neutraliseren. In zijn geval had dat te maken met de 
chemotherapie die hij in 2019 moest ondergaan om zijn leukemie te behandelen. Hij was net 
kankervrij verklaard, toen hij in maart vorig jaar Covid-19 opliep. ‘Ik had totaal geen energie 
meer en verloor ook mijn reukvermogen, dat nog altijd niet is teruggekomen’, vertelt Smith, 
die ook als figurant in tv-series werkte. ‘Maar pas in april werd ik getest op Covid, toen ze me 
naar het ziekenhuis brachten met een luchtweginfectie’. Smith mocht na een antibioticakuur 
weer naar huis, maar hij bleef zich slecht voelen. In juli was hij zo zwak dat hij opnieuw werd 
opgenomen in het ziekenhuis. Hij testte weer positief op corona. De artsen gingen ervan uit 
dat hij een nieuwe besmetting had opgelopen, maar de genetische sequentie bracht aan het 
licht dat het nog om dezelfde infectie ging. Onderzoekers van de universiteit van Bristol 
bevestigden dat in oktober. 

Het ging toen op en af met Dave Smith, die nog altijd niet kon buitenkomen. Met zijn vrouw 
Lynda keek hij veel tv om het binnenzitten vol te houden. Boodschappen lieten ze aan huis 
leveren. Van 117 kilogram viel zijn gewicht terug tot 63,5 kilogram. Twee-drie maanden lang 
was hij bedlegerig, zegt hij. ‘Mijn vrouw moest me in bed wassen en scheren omdat ik gewoon 
niet kon opstaan. Soms wou ik dat ze me midden in de nacht zouden meenemen, omdat ik 
gewoon niet meer kon. Je komt op het punt dat je banger bent om te leven dan om dood te 
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gaan.’ Aan de BBC vertelde hij dat hij vijf uur lang non-stop moest hoesten. ‘Ik was er klaar 
voor om op te geven. Ik zei tegen Lyn, mijn vrouw: Laat me gaan. Ik heb volgehouden, maar 
nu is het zo erg. Ik ben gewoon nog pudding. Als ik ‘s nachts zou gaan, wees dan niet 
verbaasd’. 

Smith nam alle nodige administratieve voorzorgen zodat zijn vrouw overal zou aankunnen als 
hij zou sterven. Er werden beslissingen gemaakt van wat moest worden verkocht en wat weg 
mocht. Hij skypete met familie in Nieuw-Zeeland om afscheid te nemen.  

Het keerpunt voor de onfortuinlijke man kwam er met het experimentele geneesmiddel van 
Regeneron dat ook bij de voormalige Amerikaanse president Donald Trump wonderen leek te 
verrichten. Smith kreeg de speciale antilichamencocktail toegediend dankzij een zogenaamd 
‘compassionate use’-programma, waarbij de fabrikant het geneesmiddel gratis ter beschikking 
stelt aan een patiënt in dringende medische nood. 

Zijn gezondheidstoestand verbeterde niet meteen, maar hij voelde zich de weken erna alsmaar 
sterker worden. Elke dag kon hij wat verder stappen, tot de badkamer, waar hij zich weer zelf 
kon aankleden. En dan weer tot beneden. ‘Ik was heel blij dat ik voor het eerst in maanden 
een kopje koffie kon zetten voor mijn vrouw. Het was de eerste keer dat ik iets voor haar kon 
doen, in plaats van dat zij alles voor mij deed.’ 

Vijfenveertig dagen na het begin van de experimentele behandeling testte Dave Smith voor het 
eerst negatief op Covid-19. De champagne werd ontkurkt. ‘Normaal drinken we nooit, maar 
nu maakten we samen de fles leeg. Daarna belden we iedereen op: ‘Ik ben negatief, ik ben 
negatief.’ 

Intussen kon Smith zijn stiefzoon in Plymouth bezoeken, ging hij op vakantie naar Cornwall 
en ging hij shoppen in Oxford street in Londen. En hij leert zijn kleindochter autorijden. Hij 
beseft dat hij nooit meer honderd procent zal zijn, omdat het coronavirus zijn longen zwaar 
heeft aangetast en hij snel buiten adem is. Maar hij beschouwt elke dag als een bonus. Bron: 
HLN, 24 juni 2021.    

Stijgend aantal coronabesmettingen in Lissabon 

Restaurants, cafés en winkels in Lissabon en omgeving moeten voortaan in het weekeinde al 
om 15.30 uur sluiten. Ook moet iedereen die de Portugese hoofdstad en omliggende regio 
verlaat of betreedt een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs bij zich hebben. De 
maatregelen worden ingevoerd vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. 

Van het toenemende aantal mensen dat in het hoofdstedelijk gebied positief test op het 
coronavirus, is 60 procent besmet met de zorgwekkende Deltavariant. De toename wordt door 
de autoriteiten toegeschreven aan deze extra besmettelijke mutatie. 

Het aantal besmettingen stijgt sinds Portugal een maand geleden de grenzen weer opende voor 
toeristen. Het land waarvan de economie zeer afhankelijk is van de toerismesector meldde 
donderdag 1556 nieuwe gevallen. Dat is het hoogste dagcijfer sinds eind februari. Toen gold 
in het land een lockdown. 

De Deltavariant is ook in Nederland aan een opmars bezig. Het RIVM verwacht dat de variant 
- die als eerste opdook in India - in de loop van de zomer de meest voorkomende in ons land 
zal zijn. Maar het is niet de verwachting dat het oprukken van de 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 Deltavariant.’ Bron: AD, 24 juni 
2021.   
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Vanaf zaterdag 26 juni is het niet meer verplicht om mondkapjes te dragen in de publieke 
ruimten van de gerechtsgebouwen in Nederland. Dat meldt Rechtspraak NL. In de 
zittingszalen blijft de mondkapjesplicht van kracht bij het verlaten van de zitplaats. Bron: AD, 
24 juni 2021.  

Percentage bloeddonoren met antistoffen bijna 70 procent 

Het percentage bloeddonoren met antistoffen tegen het coronavirus is gestegen van 54 procent 
eind mei tot 69,5 procent op dit moment. De stijging is vooral te danken aan de vaccinaties, 
meldt de onderzoeksafdeling van bloedvoorziening Sanquin. 

Dat blijkt uit de Vinger aan de Pols (VAP)-studie van bloedbank Sanquin in samenwerking 
met het RIVM, die wekelijks een steekproef van ongeveer tweeduizend bloeddonors onderzoekt 
op corona-antistoffen. Het meten van antistoffen bij donoren geeft inzicht in de verspreiding 
van Covid-19 en de mate van vaccinatie in Nederland.  

De vaccinatiestrategie is volgens de non-profitorganisatie duidelijk terug te zien in de 
leeftijdscategorieën van de donoren. In alle leeftijdscategorieën schiet de afweer tegen het 
coronavirus omhoog. Boven de 61 jaar heeft zelfs ruim negentig procent antistoffen en bij 
donoren tussen de 51 en 60 jaar is het percentage gestegen tot boven de tachtig procent. 
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Omdat ouderen eerder gevaccineerd zijn is daar het percentage met antistoffen hoger. © 
Sanquin  

 

De grafieken laten voor elk van de leeftijdsgroepen een sterke stijging zien vanaf het moment 
dat zij gevaccineerd konden worden. Sanquin gebruikt een test om verschillende corona-
antistoffen te onderscheiden, om zo vast te stellen of iemand door vaccinatie of door een 
infectie antistoffen heeft ontwikkeld.  

 

 
In alle leeftijdscategorieën schiet de afweer tegen het coronavirus omhoog. © Sanquin  

 

Het verhoogde vaccinatietempo is terug te vinden in deze meting. Eerder werd ervan uitgegaan 
dat één besmet persoon die het coronavirus heeft, gemiddeld tussen twee à drie anderen 
besmet. ‘Bij corona geldt dat als net iets meer dan zestig procent van corona is genezen of 
gevaccineerd is, het virus niet nog een slachtoffer weet te pakken. Als een stang in de metro 
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na een coronapatiënt alleen nog maar beetgepakt wordt door immune mensen, heeft het virus 
geen nieuwe slachtoffers gevonden en dooft het uit. Mensen zijn dan zodanig omringd met 
immune mensen dat de uitbraak niet verdergaat’, zo legt hoogleraar en arts-microbioloog 
Hans Zaaijer van Sanquin uit.  

Maar met de nieuwe, besmettelijkere, varianten van het virus, zoals de Deltavariant, die als 
eerste in India is ontdekt, is niet zeker welk percentage mensen met antistoffen nodig is om 
de circulatie van het virus te onderdrukken. Als het vaccinatieproces doorgaat zoals gepland 
verwacht de bloedbank al in juli al bij tachtig procent van de donoren antistoffen te kunnen 
aantreffen. Bron: AD, 24 juni 2021.  

 

Deltavariant deze zomer dominant in Nederland, maar versoepelingen 
niet in gevaar 
 
De zogeheten Deltavariant van het coronavirus is ook in Nederland aan een opmars bezig. Het 
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 de 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 Deltavariant.’ 
 
In de steekproef van positieve coronatesten die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) iedere week aan een nadere analyse onderwerpt, blijkt dat de Deltavariant nu 
ongeveer negen 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 Deltavariant kreeg.  
 
Positief is dat de coronavaccins die tot nog toe beschikbaar zijn bescherming bieden tegen alle 
varianten van het virus. ‘Ook tegen de Deltavariant’, aldus het RIVM. Het is dan ook de 
verwachting dat de opmars van de Deltavariant 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 coronazomer richting 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 nieuwe varianten in Nederland.  

 
Op dit moment is het najaar een punt van zorg, als de Deltavariant dominant is geworden. 
Ook het seizoeneffect zorgt dan weer voor meer besmettingen. De meer besmettelijke variant 
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 

8981 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.  
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In sommige andere landen is besloten om tieners te vaccineren na uitbraken van de 
Deltavariant. Zo besloot Israël om 12 tot 15-jarigen te vaccineren. © Reuters 

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 
acht 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 veertig 
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’s 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 als ze geen klachten hebben. 

Ondanks het verder uitdoven van corona in Nederland, blijft er ook reden tot waakzaamheid, 
want een besmettelijkere variant, de Deltavariant 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 Deltavariant 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 
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monsters van terugkerende Amsterdamse jongeren, het zogenaamde sequencen, bracht aan 

het licht dat een groot deel van deze besmettingen door de Deltavariant is veroorzaakt. Volgens 
het RIVM is er ‘een reële kans’ dat die Deltavariant ‘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 alfavariant (Britse variant) verdrongen hebben als 
dominante virusvariant in Nederland.  

Premier Boris Johnson van Groot-Brittannië kondigde eerder al aan dat hij de versoepeling in 
Engeland met vier weken uitstelt vanwege de Deltavariant. Het Outbreak Management Team 
- dat het kabinet advies geeft over de te nemen maatregelen - verwacht echter niet dat de 
opmars van de Deltavariant 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 volgens het RIVM vaccinatie. ‘Om verspreiding van 
het virus en de Deltavariant 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’, aldus het 
instituut.  

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.  

In India nieuwe coronavariant: Delta plus  

India heeft een nieuwe coronavariant bestempeld als ‘zorgwekkend’. Het gaat om de 
zogenaamde Delta plus-variant - ook bekend als AY.1 - die zich gemakkelijker verspreidt, nóg 
gemakkelijker bindt aan longcellen en mogelijk weerstand kan bieden tegen onze 
antilichamen. Dat is volgens het Indiase ministerie van Volksgezondheid gebleken uit 
onderzoek. Ze noemt het nog te vroeg om te kunnen zeggen of de nieuwe variant een 
significante bedreiging vormt. 

Delta plus werd voor het eerst geïdentificeerd in Europa en is verwant aan de Deltavariant  die 
vorig jaar voor het eerst werd geïdentificeerd in India en verantwoordelijk zou zijn voor de 
dodelijke tweede besmettingsgolf in het land. 

De Deltavariant is ook bij ons aan een opmars bezig is. Waar de oorspronkelijke Deltavariant 
intussen al in zeker tachtig landen opgedoken is, werd de nieuwe Delta plus-variant nog maar 
in tien landen gesignaleerd: India, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zwitserland, Polen, de 
Verenigde Staten, Japan, Nepal, Rusland en China.  

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de Delta plus-variant, die in april voor het eerst 
in India werd gevonden, is aangetroffen in ongeveer veertig monsters uit zes districten in drie 
staten: Maharashtra, Kerala en Madhya Pradesh. Minstens zestien van deze monsters werden 
gevonden in Maharashtra, een van de staten die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen. 
Bron: AD, 24 juni 2021,  

Terugkerende vakantiegangers moeten zich kunnen laten testen op 
Schiphol 

Terugkerende vakantiegangers moeten zich op Schiphol kunnen laten testen op het 
coronavirus, vinden D66 en VVD. Het gaat om vooral jongere reizigers die (nog) niet volledig 
gevaccineerd zijn. Ze kunnen dan meteen maatregelen nemen voordat het virus zich in 
Nederland verspreidt.  

Volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte en zijn VVD-collega Aukje de Vries moet deze testlocatie 
op Schiphol en mogelijk nog op andere reisknooppunten laagdrempelig zijn. Mensen moeten 
niet te ver hoeven lopen, vindt Paternotte. Bij de luchthaven is al een testlocatie maar die 
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staat op parkeerterrein P4, wat volgens hem een eind weg is. Aanleiding voor de motie van de 
twee coalitiepartijen is dat veel jongeren onlangs besmet zijn geraakt tijdens hun vakantie in 
Albufeira, Mallorca en Ibiza, waarvoor een geel reisadvies van kracht is. 

Demissionair minister Hugo de Jonge is niet negatief over het idee maar wil niet dat bij elke 
slurf een testlocatie komt. Hij wil eerst over het voorstel praten met Schiphol om te kijken of 
en hoe dit kan worden georganiseerd.  Bron: AD, 24 juni 2021.   

Virologen: ‘Als je overwinningskater niet overgaat, laat je testen’ 

Virologen adviseren het Oranjelegioen dat naar Boedapest afreist ‘ook bij de minst mogelijke 
klachten’ zich te laten testen op het coronavirus. OMT-lid en arts-microbioloog Marc Bonten: 
‘Als je overwinningskater niet overgaat, laat je testen.’ 

Dat er risico's zijn op een besmetting tijdens het bijwonen van een EK-potje is volgens 
virologen wel duidelijk. ‘Bij Duitsland-Hongarije zag je dat de Duitsers verwoed hun best 
deden om mensen maskers op te laten zetten en afstand te laten houden, maar daar trokken 
de Hongaren zich niks van aan’, aldus arts-microbioloog Marc Bonten van het Nijmeegse 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. ‘Het enige gunstige is dat het kijken van de wedstrijd in de 
buitenlucht plaatsvindt.’ 

Daarom raden OMT-leden Marion Koopmans en Bonten Oranjesupporters aan om zich ‘ook 
bij de minst mogelijke klachten’ te laten testen. Koopmans: ‘Het staat of valt met discipline: 
testen vooral bij inreis (als je niet volledig gevaccineerd bent), testen voor de wedstrijd, en 
vooral ook testen bij de minst mogelijke klachten bij terugkomst.’ Zij krijgt bijval van Bonten: 
‘We hebben na het succes van Oranje tegen Noord-Macedonië niet apart het OMT bijeen 
geroepen. Maar als je na de overwinningskater nog steeds hoofdpijn hebt, laat je dan vooral 
testen.’  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat er ‘op dit moment geen specifieke 
adviezen zijn aan mensen die naar Hongarije gaan om zich te laten testen bij terugkeer’, aldus 
woordvoerder Mina Goesjenova. ‘Maar wij rekenen wel op de eigen verantwoordelijkheid van 
supporters, je wilt niet je familie of vrienden besmetten.’   

De KNVB laat bij monde van woordvoerder Daan Schippers ook weten dat het de eigen 
verantwoordelijkheid van de Oranjefans is om een test te halen. ‘Wij adviseren supporters om 
zich óók in Hongarije aan de in Nederland geldende de maatregelen te houden. Ga dus niet 
helemaal los.’ Bron: AD, 24 juni 2021.  

Holland Heineken House dit jaar niet op locatie in Japan, maar in 
Scheveningen 
 
Topsporters die tijdens de Olympische Spelen in het Japanse Tokio een medaille halen, 
worden op het strand van Scheveningen gehuldigd. Door corona mogen buitenlandse 
sportliefhebbers Japan niet in en moeten de uitgespeelde sporters binnen twee dagen het 
Olympisch dorp uit. 
 
Nu nog spelen beachvolleyballers op het strand aan de Noordzee hun laatste 
kwalificatietoernooi voor de Spelen. Maar als zij op 26 juni de laatste bal hebben geslagen, 
wordt het terrein omgetoverd tot een olympische fanzone. Tot 6500 mensen kunnen straks 
tegelijkertijd hun sporthelden eren zolang ze een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs 
op zak hebben. Bron: De Stentor, 24 juni 2021.  
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Olympische sporters die een medaille halen, krijgen geen huldiging in Tokio, maar op het 
strand van Scheveningen. © ANP  
 
 

Hongaarse grenzen gaan open 
 
De landsgrenzen met de EU-buurlanden van Hongarije gaan open. Buitenlandse reizigers 
kunnen vanuit Kroatië, Oostenrijk, Roemenië, Servië, Slowakije en Slovenië zonder 
inreisbeperkingen per auto, bus of trein Hongarije inreizen. De landsgrenzen met Oekraïne 
blijven gesloten. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond bekend gemaakt.  
 
Buitenlandse reizigers die per vliegtuig Hongarije inreizen, moeten voor vertrek toestemming 
hebben van de Hongaarse politie om Hongarije in te mogen reizen. Behalve als zij tot de 
uitzonderingen behoren zoals zakelijke reizigers, studenten, mensen die de laatste zes 
maanden COVID-19 hebben gehad en bezoekers van de EK-wedstrijden in het bezit van een 
geldig toegangsbewijs en een PCR-test. Zondag reizen duizenden supporters naar het land om 
het Nederlands elftal aan te moedigen op het Europees kampioenschap.  
 
Na een verblijf in Hongarije is voor de terugkeer naar Nederland geen negatieve PCR-test 
nodig. Ook is het niet nodig om in (thuis)quarantaine te gaan. De kleurcode voor Hongarije 
was en blijft geel. Tot vandaag waren toeristische reizen naar Hongarije niet mogelijk. Ook 
golden er testverplichtingen. 
Eerder vandaag werd bekend dat Nederland niet langer rood is op de Europese 
coronarisicokaart. Nederland kleurt nu oranje op de kaart en het noorden van het land zelfs 
groen, daar zijn gezien de besmettingscijfers van de laatste twee weken geen noemenswaardige 
besmettingsrisico’s meer, stelt het European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC), het Europese RIVM. 
 
De kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC is gebaseerd op het aantal positieve tests 
in de afgelopen veertien dagen. De organisatie kijkt ook naar het percentage positieve tests 
van het totaal aantal uitgevoerde tests. 
 
Vorige week was ons land nog rood met als gevolg dat een aantal landen strenge eisen aan 
Nederlandse toeristen stelde. Zwitserland bijvoorbeeld eiste tien dagen quarantaine. Dat kan 
snel veranderen nu Nederland in het rijtje veilige landen is beland. 



55 

 

 
Alleen in Spanje zijn enkele gebieden nog rood. De Europese landen die vorige week nog oranje 
waren, zoals Duitsland en Oostenrijk, zijn nu groen. Naar verwachting kleurt Nederland 
volgende week ook helemaal groen. Het coronavirus moet door het zomerse weer en de 
vaccinaties flink terrein prijsgeven. 
 
Het grootste deel van Europa is inmiddels groen of oranje. Delen van Spanje, waaronder 
Andalusië en de Canarische eilanden, kleuren nog rood. Dat geldt ook voor de Franse 
overzeese gebiedsdelen Frans-Guyana en Réunion. 
 
Duitsland, Luxemburg, Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Finland, IJsland, Roemenië, 
Bulgarije, Estland, Litouwen en Malta zijn volledig groen. Belangrijke toeristische gebieden 
zoals het noorden van Italië, de stranden van Frankrijk en eilanden als Ibiza, Mallorca, 
Corsica, Sardinië en Kreta zijn ook groen op de ECDC-kaart. Vlaanderen is groen, Wallonië is 
oranje. Bron: AD, 24 juni 2021. 
 

Situatie kinderarbeid erg verslechterd door coronacrisis  
 
In dit Internationale Jaar voor de bestrijding van Kinderarbeid is aandacht voor de situatie 

van miljoenen kinderen wereldwijd nog meer nodig dan ooit. De coronacrisis heeft de situatie 

verslechterd, terwijl kinderarbeid al zo’n complex probleem is dat structurele aanpak behoeft. 

Save the Children zorgt ervoor dat kinderen stoppen met werken en terug naar school gaan, 

zoals de Syrische Imran en Grace uit Oeganda.  

Door de coronacrisis bleven in armere gebieden scholen lang gesloten. Daardoor nemen 

kinderen vaak slecht betaald werk aan.   

Kinderarbeid is wereldwijd een groot probleem en daar kwam de coronacrisis nog eens 

bovenop. Met name op kwetsbare gezinnen heeft Covid-19 veel impact. Afgelopen jaar verloren 

veel mensen in armere gebieden hun baan en bleven scholen lang gesloten. Veel kinderen zijn 

gaan werken om zo een bijdrage te leveren aan het gekelderde gezinsinkomen. Het werk dat 

ze doen is vaak slecht betaald en schadelijk voor hun fysieke en/of mentale ontwikkeling. Als 

kinderen eenmaal niet meer naar school gaan, is het moeilijk om ze terug in de schoolbanken 

te krijgen. 

Wereldwijd zijn er naar schatting 160 miljoen kinderen tussen de vijf en zeventien jaar die 

kinderarbeid verrichten. Bijna de helft daarvan moet ook nog eens fysiek heel zwaar of 

gevaarlijk werk doen. Dit blijkt uit recent onderzoek van de International Labour Organization 

(ILO) en UNICEF. De nieuwe cijfers vertonen voor het eerst in twintig jaar een stijgende lijn, 

een toename van 8,4 miljoen. Uit onderzoek bleek al dat ruim 23 miljoen kinderen, die door 

corona niet meer naar school konden, ook niet meer zullen terugkeren. Soms door 

uithuwelijking, maar ook omdat ze aan het werk zijn gegaan. Het bestrijden van kinderarbeid 

is dus harder nodig dan ooit. Daarvoor is het belangrijk om je op meerdere oorzaken te richten. 

Save the Children zet zich in voor verbeterde toegang tot onderwijs en ook voor het verbeteren 

van de inkomenspositie van kwetsbare gezinnen.  

Anna Boelens, programmamanager bij Save the Children, werkt samen met haar collega’s aan 

het terugdringen van kinderarbeid. Met het programma ‘Work: No Child’s Business’ is de 

organisatie actief in Mali, Ivoorkust, Oeganda, Jordanië, India en Vietnam. ‘Save the Children 

biedt zelf geen regulier onderwijs aan, want dat is een taak van de overheid. Wij hebben een 

holistische aanpak en pleiten bij overheden voor het verbeteren van de toegankelijkheid en 

kwaliteit van onderwijs, om ze te stimuleren hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Wel 

biedt Save the Children een mogelijkheid om overbruggingsonderwijs te volgen. Dat is een 

manier om kinderen een alternatief te bieden en daarmee een kans te geven terug te keren 

naar het reguliere onderwijs’, vertelt Boelens. 
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Als kinderen een tijd niet naar school zijn geweest, lopen ze een achterstand op ten opzichte 

van hun leeftijdsgenootjes die wel naar school gaan. Boelens: ‘Het overbruggingsonderwijs is 

bedoeld om te kijken naar de vaardigheden die het kind al heeft en geeft extra ondersteuning 

waar nodig. De curricula van de overbruggingsklassen sluiten aan op de bestaande lokale of 

nationale lesprogramma’s. Ook betrekken we de gehele gemeenschap van het kind erbij en 

zetten we bijvoorbeeld lokaal mobiele bibliotheken of rekenclubs op.’ 

 

@ save the children   

Kinderarbeid moet op meerdere fronten worden aangepakt. Een belangrijk element daarbij is 

ook bewustwording te creëren bij het bedrijfsleven. ‘Kinderarbeid sijpelt door in zoveel 

verschillende lagen’, legt Luuk Senten, corporate partnerships manager van Save the 

Children, uit. ‘We komen allemaal in ons dagelijkse leven in aanraking met kinderarbeid. 

Consumenten, maar ook bedrijven en de overheid. Daar staan we niet altijd bij stil. Voor 

mobieltjes of elektrische auto’s worden grondstoffen gebruikt die mede door kinderarbeid 

gewonnen zijn. Bedrijven weten het vaak wel, maar zien het niet als hun verantwoordelijkheid. 

Hierdoor nemen zij afstand van de plicht om voor een keten te zorgen die vrij is van 

kinderarbeid.’ 
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‘We gaan met deze bedrijven in gesprek, zonder een opgeheven vinger’, zegt Senten. ‘We kijken 

samen wat er in de keten speelt en wat de mogelijkheden zijn om waar nodig verandering te 

brengen.’ 

Samen met andere organisaties heeft Save the Children daarvoor de Children’s Rights and 

Business Principles’ (CRBP) ontwikkeld. ‘Aan de hand hiervan gaan we met bedrijven kijken 

naar de verschillende lagen en de impact van hun bedrijfsvoering. Dat gaat om risicoanalyses, 

de verplichtingen rondom ethische bedrijfsvoering en reclame- en marketinguitingen. 

Vervolgens komen wij met aanbevelingen hoe het beter kan. Als er misstanden zijn, vragen 

we om eerst goed na te denken en eventueel daar ter plekke het gesprek aan te gaan over de 

achterliggende oorzaken en oplossingen aan te bieden.’ 

Senten noemt als voorbeeld een cacaoproducent. Die zegt: ‘Wij halen ons product voor tachtig 

procent uit Nigeria, dan gaan we in dat gebied ook daadwerkelijk kijken of we veranderingen 

in het systeem kunnen bewerkstelligen’. Zo neemt de bewustwording rond kinderarbeid bij 

bedrijven wel toe. ‘Maar er is nog veel werk te doen.’ Bron: Algemeen Dagblad. 

 

© Getty Images — Het beroemde Opera House in Sydney, waar delen van de stad een week in 
lockdown gaan.  

Wijken van Sydney gaan een week in lockdown 

Enkele wijken in de Australische miljoenstad Sydney gaan vanaf vrijdag middernacht een 
week in lockdown vanwege een uitbraak met de zeer besmettelijke Deltavariant  van het 
coronavirus. De inwoners van vier delen van de stad, waaronder het centrum en Bondi Beach, 
hebben opdracht gekregen alleen in dringende gevallen hun huizen te verlaten, vertelde 
premier Gladys Berejiklian van de staat New South Wales vrijdag aan verslaggevers. 

Mensen mogen hun woning alleen verlaten voor essentieel 
werk, onderwijs, boodschappen of buiten sporten. ‘We willen niet dat deze situatie nog weken 
aanhoudt, we zouden graag zien dat deze situatie eerder vroeger dan later stopt’, zei 
Berejiklian. 
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Vrijdag werden tweeëntwintig lokale besmettingen gemeld, de grootste stijging van het aantal 
infecties sinds het eerste geval afgelopen woensdag in Bondi werd ontdekt. Een 
limousinechauffeur raakte besmet toen hij een bemanning van een overzeese 
luchtvaartmaatschappij vervoerde. 

Het totale aantal infecties in Sydney staat nu op zestig terwijl het virus zich verspreidt over 
de stad, de thuisbasis van een vijfde van de vijfentwintig miljoen inwoners van Australië. 
Bron: AD, 25 juni 2021. 

Sydney twee weken in lockdown 

De Australische miljoenenstad Sydney gaat wegens een uitbraak van de zeer besmettelijke 
Deltavariant van het coronavirus twee weken volledig in lockdown. Gisteren werd al besloten 
vier delen van de stad, waaronder het centrum en Bondi Beach, vanaf middernacht voor een 
week op slot te doen. Die maatregel raakt een miljoen inwoners. Vandaag werden 29 lokale 
besmettingen gemeld, de grootste stijging van het aantal infecties sinds het eerste geval 
afgelopen woensdag in Bondi werd ontdekt. Bron: AD, 26 juni 2021. 

RIVM: oprukkend RS-virus is nu epidemie, ongebruikelijk in deze tijd 

Het aantal meldingen van het RS-virus is de afgelopen weken hoger dan gebruikelijk voor deze 
tijd van het jaar, bevestigt het RIVM na berichtgeving van het Nederlands Dagblad. Omdat er 

in de tweede week van juni 21 meldingen werden gedaan en afgelopen week 37, is er zelfs 
sprake van een epidemie. 

Zodra er twee weken achter elkaar 21 meldingen of meer van het respiratoir syncytieel virus 
worden doorgegeven, is er volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu sprake 
van een epidemie. De verschijnselen van het virus lijken op die van een verkoudheid. Bij 
baby’s en peuters kan het door een ontsteking van de kleine luchtwegen of een longontsteking 
voor grote benauwdheid zorgen. Het RIVM ziet dan ook dat het aantal opnames van kinderen 
met het virus in de ziekenhuizen stijgt. Bij verzwakte ouderen is het virus vaak de oorzaak 
van luchtweginfecties, maar bij beide groepen leidt het in Nederland zelden tot een overlijden. 

Het virus komt normaal gesproken in de winter voor, tussen november en maart, en niet in 
de zomer. Het aantal meldingen op de top fluctueert de afgelopen jaren tussen de zeventig en 
tweehonderd. Afgelopen winter kon het virus zich door de coronamaatregelen niet verspreiden, 
omdat mensen minder contact hadden met en afstand hielden tot anderen en scholen en 
kinderdagverblijven dicht waren. Met het versoepelen van de maatregelen krijgt het virus weer 
meer kans zich te verspreiden. In andere landen wordt hetzelfde beeld gezien. 

De epidemie is dus later dan normaal, maar verloopt wel in hetzelfde tempo als in de winter. 
Daarom heeft het RIVM artsen ingelicht. ‘Doordat artsen in deze ongebruikelijke periode ook 
alert zijn gemaakt op het RS-virus, verwachten we extra overlijdens te voorkomen’, zegt RIVM-
viroloog Adam Meijer tegen het Nederlands Dagblad. 

Een besmetting met het RS-virus bij kinderen is volgens het RIVM moeilijk te voorkomen, 
maar vaak handen wassen en papieren zakdoekjes gebruiken, verkleint de kans. Bron: AD, 
25 juni 2021. 

Japan doneert twee miljoen doses vaccin AstraZeneca aan Taiwan en 
Vietnam 

Japan doneert nog eens twee miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin aan Taiwan en 
Vietnam. Ook treft het land voorbereidingen om Thailand, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen, 
elk nog een miljoen doses te sturen. Beide landen kregen deze maand elk al ruim een miljoen 
doses. 
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De vrijgevigheid van Japan vergroot de diplomatieke invloed in Azië en het land geeft ermee 
gehoor aan de oproep van de internationale vaccinalliantie Covax om een tekort van 200 
miljoen doses op te vullen. Dat is nodig, omdat dichtbevolkte en armere landen als broedstoof 
voor gevaarlijker varianten van het coronavirus werken. 

In sommige van de allerarmste landen is naar schatting minder dan 1 procent van 
de bevolking gevaccineerd. Japan heeft Covax daarom, naast de directe donaties, een miljard 
dollar en nog eens 30 miljoen doses toegezegd. Het land haalt de AstraZeneca-vaccins uit de 
eigen voorraad, omdat er momenteel niet mee wordt geprikt wegens internationale zorgen over 
mogelijk ernstige bijwerkingen. Bron: AD, 25 juni 2021. 

Vaccin Pfizer hoogst effectief tegen Deltavariant  volgens de farmaceut 

Farmaceut Pfizer zegt dat zijn coronavaccin hoogst effectief is tegen de Deltavariant  van het 
coronavirus. De mutatie van het virus, die voor het eerst in India werd ontdekt, is wereldwijd 
de meest voorkomende versie van het virus aan het worden, zegt de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Onderzoek naar de effectiviteit van twee Chinese 
coronavaccins op de Deltavariant  toont echter aan dat deze minder goed werken. Hoewel 
het afweersysteem na vaccinatie nog wel steeds optreedt tegen de mutatie doet het 
dat slechter dan bij andere coronavarianten, aldus Chinese staatsmedia. Bron: AD, 25 juni 
2021.  

 

Eíndelijk weer lekker dansen! Dit is hoe je vanavond de disco binnenkomt 

Vanavond, om één minuut over twaalf, barst na vijftien maanden het feest los en mogen we 
weer naar de discotheek. Wat moet je doen om weer eens lekker te kunnen stappen? En: kun 
je, net als vroeger, naar binnenglippen? De woordvoerder van minister Hugo de Jonge geeft 
antwoord. 
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Wie weer naar nachtclub of discotheek wil, moet eerst aan een aantal vereisten voldoen. Ten 
eerste is volledig gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen aantonen een must. Heb je in 
het afgelopen jaar corona gehad? Ook dan moet je je laten testen. Bron: AD, 25 juni 2021.  

Eerste mensen gevaccineerd met vaccin Janssen 

Vandaag worden de eerste tienduizenden mensen die daar bewust voor kozen gevaccineerd 
met het Janssen-vaccin. Ze konden daartoe de afgelopen dagen een speciaal telefoonnummer 
bellen, 0800-1295. 
 
Ook vandaag kan er worden gebeld. Er zijn voorlopig genoeg doses beschikbaar om 
zo'n 200.000 mensen te vaccineren. Op woensdag en gisteren wisten 154.000 mensen een 
prikafspraak te maken, wat betekent dat er nog plek is voor zo'n 46.000 mensen.  

In de Jaarbeurs in Utrecht wordt vandaag een priknacht gehouden. Mensen kunnen van 
21.00 uur 's avonds tot 01.00 uur 's nachts terecht voor een prik met Janssen. Een deejay 
draait muziek. Ook volgende week woensdag en donderdag zijn er priknachten. Bron: AD, 25 
juni 2021.   

Cafe’s mogen vannacht al open 

Eigenlijk gaat de versoepeling van de coronaregels voor de horeca pas zaterdag in, 
maar minister Grapperhaus vindt het geen ramp als cafés vanavond tussen 22.00 uur en 
middernacht open blijven. De horecaversoepeling gaat eigenlijk zaterdag pas in, alleen ziet de 
minister er geen probleem in als de burgemeesters daar mild mee omgaan. De Rotterdamse 
burgemeester Aboutaleb riep gisteren dat horecazaken met een nachtontheffing open mogen 
blijven, anders moeten ze voor twee uurtjes de tent sluiten. ‘We zijn natuurlijk een land waar 
we af en toe wel eens iets gedogen’, zegt Grapperhaus. Bron: AD, 25 juni 2021.  
 

 

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn heeft 'met verbazing en ongenoegen' de uitspraken 
van minister Hugo de Jonge gehoord. De minister zei donderdagavond dat de 
regioburgemeesters te weinig hebben gedaan om een derde coronagolf te voorkomen. © ANP  

 
Gelderse burgemeesters woest over uitspraak dat derde coronagolf hun 
schuld is: ‘Minister De Jonge moet sorry zeggen’ 
 



61 

 

De uitspraak van demissionair minister Hugo de Jonge dat burgemeesters te weinig hebben 
gedaan om een derde coronagolf te voorkomen, valt volledig verkeerd in Oost-Nederland. 
Voorzitter Ton Heerts van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laat weten de uitlating 
‘met verbazing en ongenoegen vernomen’ te hebben. Burgemeesters in de Achterhoek zijn 
woest en eisen excuses. 
 
Als in het najaar onverhoopt een nieuwe coronagolf komt in een bepaalde regio, dan grijpt het 
kabinet in, zei De Jonge in een Kamerdebat donderdagavond: ‘De les van vorig jaar is dat je 
niet moet zeggen: ‘Kijk zelf maar wat verstandig is’. Dan zie je dat men het in die regio’s 
spannend vindt om maatregelen te nemen.’ Bron: De Stentor, 25 juni 2021.  
 

Afschaffen mondkapjesplicht moet helpen toeristen weer naar Spaanse 
costa’s te trekken 
 
Vandaag is de laatste dag dat de Spanjaarden ook in de buitenlucht een mondkapje moeten 
dragen. Het afschaffen van die plicht moet meehelpen de toeristen weer naar het land van de 
costa’s te trekken. Daar zijn ze klaar voor de bezoekers. 
 
In de stadsbus van het centrum naar het strand van Gandia - een badplaats zo’n zestig 
kilometer ten zuiden van Valencia - spreekt iedereen Spaans, net als in de straatjes van El 
Grao, de drukke wijk rond de haven. Iets verderop, op de lange boulevard en in de straatjes 
erachter met hun hotels en restaurants, is het hetzelfde. Op de borden met gerechten en 
aanbiedingen staan geen schreeuwende woorden in het Engels of Duits. Bron: AD, 25 juni 
2021.   
 

Door versoepeling coronamaatregelen Britse autoproductie fors gestegen 

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is de Britse autoproductie in mei fors 
gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De afgelopen maand rolden volgens 
handelsorganisatie SMMT bijna 55.000 wagens van de band, een jaar eerder waren dat er 
slechts 5314. In 2019 lag het aantal echter twee keer zo hoog als nu. SMMT klaagt dat een 
wereldwijd tekort aan onderdelen zoals halfgeleiders het herstel van de industrie in de weg 
staat. 

Hoofd Mike Hawes van de handelsorganisatie riep op tot meer inzet van de regering. ‘Als het 
Verenigd Koninkrijk competitief wil blijven, moet het een wereldwijd aantrekkelijk politiek 
kader bieden voor zowel de productie van voertuigen als de toeleveringsketens', zei Hawes. 
Investeringen in onderzoek en ontwikkeling en in laadinfrastructuur zouden moeten worden 
gestimuleerd om de emissiedoelstelling te halen. 

Volgens SMMT werden in de eerste vijf maanden van 2021 in totaal 429.826 auto's 
geproduceerd in Groot-Brittannië, ruim 105.000 meer dan in 2020, maar 22,9 procent minder 
dan in dezelfde periode van 2019. Iets meer dan elke vijfde auto heeft een alternatieve 
aandrijving, elke zestiende wagen is een puur elektrisch exemplaar. De Britse auto-industrie 
moet het van de export hebben, meer dan een op de vier voertuigen wordt naar het buitenland 
verscheept. Ondanks de brexit blijft de EU met 53,6 procent de belangrijkste klant, vóór de 
VS (18,3 procent) en China (7,3 procent). Bron: AD, 25 juni 2021. 

Israël voert op binnenlocaties mondkapjesplicht weer in 

Israël voert de mondkapjesplicht op binnenlocaties weer in nu het aantal nieuwe 
coronabesmettingen toeneemt. In de afgelopen week zijn meermaals honderd besmettingen 
per dag gemeld en gisteren waren dat er meer dan tweehonderd, het hoogste dagcijfer in ruim 
twee maanden. De autoriteiten denken dat dit waarschijnlijk door de Deltavariant  van het 
coronavirus komt. 
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De mondkapjesplicht binnen werd op 15 juni als een van de laatste coronamaatregelen 
opgeheven, nadat het aantal besmettingen dankzij een voortvarende vaccinatiecampagne flink 
was gedaald. Meer dan 55 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Meer dan 
840.000 mensen in Israël zijn positief getest. Het coronavirus heeft er meer dan 6400 mensen 
het leven gekost. Bron: AD, 25 juni 2021.  
 

In Gent kan iedereen zich vandaag vrijwillig aanmelden voor een Pfizer-
vaccin   
 
Gentenaars die nog geen coronavaccin kregen, kunnen zich vanaf 14.30 uur deze namiddag 
vrijwillig aanmelden in het vaccinatiecentrum aan Flanders Expo voor een Pfizer-vaccin. 
 
‘We hebben vandaag nog ongeveer 1.700 sloten openstaan’, vertelt Gentse schepen voor 
Gezondheid Rudy Coddens bij Radio 1. De schepen roept de Gentenaars op die zich nog niet 
konden laten vaccineren, om deze namiddag naar Flanders Expo te trekken. ‘Wie tussen 14.30 
uur en 21.00 uur naar hier komt zal een Pfizer-vaccin krijgen.’ 
 
Vorige week werden er meer dan 40.000 vaccins geleverd en die wil het vaccinatiecentrum nu 
kwijt. Bron: De Morgen, 25 juni 2021.  
 
 

Mensen hebben geen idee wat zeevarenden met de pandemie moeten 
doormaken’ 
 
Zij zaten door corona maanden op hun schip, zonder dat ze ook maar een voet aan wal 
mochten zetten. ‘Zelfs dat recht is ze ontnomen’, zegt Astrid Feitsema. Haar man Robert voer 
op een werkschip bij Taiwan, zonder te weten wanneer hij weer thuis zou zijn. Het Maritiem 
Museum in Rotterdam wijdt een expositie aan het leven op zee in de pandemie. 
 

 
 
Leden van de bemanning van een containerschip: ‘Zeevarenden vormen een onzichtbare 
groep.’ © Arie Kievit  
 
Als vrouw van een zeeman kreeg Feitsema medeleven van vrienden en familie, maar merkte 
zij ook dat mensen geen idee hadden wat haar man moest doorstaan. Zij is blij met de mini-
expositie De Stem van de Zeevarenden. Vrijdag is de opening en zet het museum een video 
online waarin betrokkenen hun verhaal doen. Feitsema (50) uit Leeuwarden is een van hen, 
net als kapitein Pieter Dekker (60) uit Zaltbommel. Hij beschrijft hoe vermoeiend het werk aan 
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boord is als daar ook nog de onzekerheid en de coronamaatregelen bij komen. Bron: AD, 25 
juni 2021.   
 

 
Vaccinatiecentrum in Flanders Expo Gent. Beeld Photo News   
 

 

 
 
In Duitsland krijgt Deltavariant  deze zomer de overhand 
 
De Duitse minister voor Volksgezondheid Jens Spahn zegt dat de Deltavariant  deze 
zomer de overhand zal krijgen in zijn land. De virusmutatie zou zich, volgens de 
gezondheidsautoriteiten, erg snel verspreiden. Voornamelijk onder mensen die nog niet zijn 
ingeënt tegen het longvirus. Bron: AD, 25 juni 2021.  
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Dagelijkse besmettingscijfers in Rusland opnieuw boven twintigduizend 
 
De dagelijkse besmettingscijfers in Rusland liggen vandaag net als gisteren opnieuw boven de 
20.000. De gezondheidsdienst in het land meldt 20.393 nieuwe infectiegevallen, waarvan 
7916 in de hoofdstad Moskou. Het officiële aantal besmettingen sinds het begin van de 
pandemie staat nu op 5.409.088. De afgelopen 24 uur overleden 601 Russen aan de gevolgen 
het virus. 98 in Moskou. In totaal stierven 132.064 mensen door toedoen van corona.   
 
De gevreesde Deltavariant  van het longvirus, dat in India voor het eerst werd vastgesteld, zou 
de oorzaak van het toenemende aantal besmettingen zijn. Maar ook het vaccinatietempo ligt 
laag in Rusland. De gezondheidsautoriteiten proberen mensen over te halen tot laten zetten 
van een prik, alleen staan de Russen niet te trappelen. Bars en restaurants in Moskou mogen 
nu alleen nog mensen bedienen als zij een vaccinatiebewijs of negatieve test kunnen laten 
zien. Bron: AD, 25 juni 2021.   
 

Gele boekje vanaf nu in ANWB-winkels te koop, volgende week ook in 
boekenzaken 
 
Het felbegeerde gele vaccinatieboekje ligt vanaf vandaag bij de ANWB in de winkel en is vanaf 
begin volgende week ook in boekhandels verkrijgbaar. Mogelijk is de eerste lading snel 
uitverkocht, want voor de ANWB gaat het om een oplage van 30.000 stuks, laat leverancier 
SDU weten.  
 
Het gele boekje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt al jaren 
gebruikt en is vooral in trek bij mensen die veel reizen. In sommige landen is het nodig om 
ingeënt te zijn tegen bepaalde ziektes. Het boekje geeft een overzicht van de prikken die de 
eigenaar ervan heeft gehad. 
 
Sinds bekend werd dat de GGD’s ook na een coronaprik op verzoek een stempel zetten in het 
inentingsboekje, is er een ware run op ontstaan. Veel Nederlanders willen het zekere voor het 
onzekere nemen met het oog op hun zomervakantie en laten na hun inenting een 
coronastickertje in het boekje plakken, of komen daar voor terug.  
 
Uitgeverij SDU, dat de boekjes levert, ontvangt nu een slordige 20.000 bestellingen per dag 
via de webshop, zegt een woordvoerster, terwijl het bedrijf in normale tijden er ongeveer 
300.000 per jaar verkoopt. Overigens ziet de uitgeverij de drukte wel ietsje teruglopen, want 
vorige week kwamen er nog 30.000 tot 40.000 bestellingen per dag binnen. 
 
SDU sluit niet uit dat de 30.000 boekjes bij de ANWB in een mum van tijd weg zijn. Een 
grotere oplage was volgens het bedrijf nu nog niet mogelijk, zegt de woordvoerster. ‘Omdat we 
eerst onze eigen bestellingen willen uitleveren. Onze drukcapaciteit is nu echter dusdanig 
opgeschaald dat we vanaf volgende week 100.000 stuks per dag kunnen leveren.’ 
 
Met het aanbieden van de boekjes in de ANWB- en boekenwinkels hoopt de uitgeverij de 
drukte te spreiden. ‘We willen de druk van onze organisatie halen’, aldus de zegsvrouw. ‘We 
worden geconfronteerd met veel telefoontjes en afhandelingskwesties. Dat trekt een enorme 
wissel.’  
 
Voor een aantal landen - waaronder Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk - is het voor reizigers 
op dit moment genoeg om hun gele boekje met daarin het bewijs van een coronaprik te tonen. 
Wel gelden er per land vaak verschillende toelatingseisen. Voor de Nederlandse overheid is 
het gele boekje geen officieel vaccinatiebewijs. Dat kunnen mensen die zijn ingeënt vanaf 1 
juli zelf uploaden in de CoronaCheck-app. 
 
Of de vraag naar de gele boekjes tot die tijd net zo groot blijft als nu, is volgens SDU moeilijk 
te zeggen. ‘Zolang de grote vakantie nog niet is aangebroken, kan het elke dag anders zijn’, 
aldus de woordvoerster. Als voorbeeld geeft ze jongeren, die ook al in aanmerking komen voor 
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een prik en mogelijk op vakantie naar het buitenland willen. ‘Als er dan onzekerheid of 
ontevredenheid komt over de corona-app, dan kan dat ook weer voor een piek in het aantal 
bestellingen zorgen’. Bron: AD, 25 juni 2021.  
 

Zwemmer uit Enschede worstelt minutenlang met zwaan, maar komt 
boven: ‘Een kind had dit niet overleefd’ 
 
Vanuit het niets zat het dier bovenop hem en kreeg hij de ene klap na de andere. Zwemmer 
Gerrit Jan Soetman (61) uit Enschede raakte donderdag, tijdens zijn training in Het Rutbeek, 
ineens in gevecht met een zwaan. Hij kwam er met een hoofdwond nog goed vanaf, maar is 
niet het enige slachtoffer, zegt manager Guus Wijlens. ‘k werk hier al dertig jaar, het was nog 
nooit zo erg als nu.’ 
 
Gerrit Jan Soetman (61) zwemt vaak in Het Rutbeek. In zijn wetsuit, langs de randen, maakt 
hij rondjes van 2,5 kilometer per keer voor zijn training voor de triatlons. Af en toe kijkt hij 
op, om zich bewust te zijn van waar hij is en om een teug adem te halen, maar de omgeving 
ziet hij nauwelijks; het grootste deel van de tijd ligt hij met zijn gezicht in het water. Dat zwemt 
het snelst. 
 

 

Triatleet Gerrit Jan Soetman (61) werd donderdagmiddag gegrepen door een zwaan in Het 
Rutbeek, de zwemplas bij Enschede. Hij kwam er met een hoofdwond nog goed vanaf. © Gerrit 
Jan Soetman 
  
Zo ging dat donderdagmiddag ook. Onbekommerd was hij bezig aan zijn tweede ronde, toen 
hij wat op zijn rug voelde. ‘Het is bekend dat die zwaan er zit en dat ie uit instinct zijn vrouwtje 
en vooral hun jongen beschermt, maar ik probeer hem altijd te ontwijken’, vertelt Soetman. 
‘Tijdens die eerste ronde had ik hem ook niet gezien. Maar toen zat hij ineens bovenop me.’ 
Bron: de Stentor, 25 juni 2021. 
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Grote drukte op telefoonlijnen van huisartsenposten 
 
Het is 'ongekend druk' op de telefoonlijnen van de huisartsenposten. Nu de 
coronamaatregelen zijn versoepeld en het mooie weer lonkt, slaan mensen aan het bewegen. 
Al die sportiviteit leidt soms tot blessures. ‘Op dit moment bellen opvallend veel mensen voor 
zaken die geen spoed hebben', zegt koepelorganisatie voor eerstelijnszorg InEen. 
 
Op een aantal locaties liep de wachttijd afgelopen weekend op tot een uur. Dat willen de 
zorgverleners komend weekend graag voorkomen. 'Bel alleen in geval van spoed', zegt de 
woordvoerder. Huisartsenposten zijn er alleen voor dringende zorg buiten de openingstijden 
van huisartsenpraktijken, maar als de zorg kan wachten tot na het weekend is het bellen van 
de post niet de bedoeling. 
 
‘Het lijkt een combinatie van minder coronamaatregelen, meer naar buiten en weer sporten.' 
Ook wordt er veel gebeld met vragen over coronavaccinaties, waarvoor de huisartsenpost 
alleen maar kan doorverwijzen naar de GG. Mensen die lang in de wacht staan, gaan zelfs het 
spoednummer bellen, waardoor mensen die direct zorg nodig hebben de dienst niet kunnen 
bereiken. Met alle risico's van dien.  
 
Zodra mensen met hun klacht naar hun eigen huisarts worden 
verwezen, ontstaat irritatie. Huisartsenposten en InEen vragen 'met klem' om de mensen 
achter de telefoon en op de huisartsenposten met respect te behandelen. Wie 
gezondheidsklachten heeft, kan eerst op de websites thuisarts.nl of 
moetiknaardedokter.nl kijken. Bron: AD, 25 juni 2021. 
 
De Nederlandse evenementen en festivals zijn zeer alert op overcompensatie door bezoekers 
de komende zomer. Dat laat Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse 
Poppodia en -Festivals (VNPF), weten in een reactie op het verhaal dat deze site vanochtend 
bracht. ‘We zijn zeer alert op inhaalgedrag door jongeren die het gevoel hebben dat ze 
misschien nog net iets harder moeten feesten dan normaal’, stelt Schans. 
 
De leden van zijn koepelorganisatie hebben van het Trimbos-instituut een overzicht ontvangen 
van de risico's op dit gebied tijdens de doorstart van de evenementensector. ‘Ieder festival zal 
van tevoren zijn eigen risico-inventarisatie maken en indien nodig de normale procedure 
daarop aanpassen. We gaan daar heel professioneel mee om.’ 

Schans beklemtoont dat er op festivals in Nederland ook voor corona streng werd 
gecontroleerd op het gebruik van alle soorten middelen. Verslavingsexperts zijn niet alleen 
bang dat bezoekers wellicht meer stimulerende middelen kunnen gebruiken dan zij voor 
corona deden. Maar ook de fysieke tolerantie op het gebied van drugs ligt na anderhalf jaar 
zonder festivals of feestjes bij veel frequente partybezoekers lager dan voorheen. Bron: AD, 25 
juni 2021.  

Experts vrezen voor overcompenserende feestvierders: ‘Ze zijn niet 
gewend aan alle prikkels’ 

Verslavingsexperts waarschuwen voor uitwassen met drugs nu Nederlandse jongeren zich 
weer mogen uitleven op festivals en in nachtclubs. Ze vrezen voor de inhaalslag die jongeren 
willen maken, terwijl de gewenning aan drugs op een laag pitje staat. 

Omdat het alweer lang geleden is dat Nederlanders naar een club of festival zijn geweest 
hebben zij een lagere tolerantie op het gebied van alcohol- en drugsgebruik. ‘Hierdoor lopen 
ze het risico dat ze te veel gebruiken. Dit vergroot de kans op angst- of paniekaanvallen en 
irritatie of agressie’, waarschuwt verslavingszorginstelling Novadic-Kentron. Een speciale 
campagne moet de jeugd op de gevaren wijzen. Bron: AD, 25 juni 2021.    
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Burgemeesters kwaad op De Jonge 

Een aantal burgemeesters is boos op demissionair coronaminister Hugo de Jonge, die 
donderdag in de Tweede Kamer heeft gezegd dat de burgemeesters te lang hebben gewacht 
met regionale maatregelen toen een nieuwe coronagolf zich aandiende. Het kabinet zou bij 
een volgende uitbraak zelf de regie in de regio willen pakken, omdat de regio's dat 'spannend' 
zouden vinden. ‘Een gemakkelijk en compleet onterecht verwijt’, zegt de Gelderse commissaris 
van de Koning John Berends vrijdag namens de drie veiligheidsregio's in zijn provincie. 

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de burgemeesters en zelf burgemeester 
van Nijmegen, heeft de minister vrijdag direct telefonisch om opheldering gevraagd over zijn 
‘ongelukkige uitspraak.’ Daaruit zou gebleken zijn dat De Jonge niet heeft bedoeld dat de 
burgemeesters of gemeenten hebben gefaald. Bruls is zelf ook voorstander van een landelijk 
overzicht, omdat Nederland te klein is voor alleen regionale maatregelen. Bron: AD, 25 juni 
2021.  

Misverstand tussen De Jonge en de boze burgemeesters 

Minister De Jonge zei na de ministerraad vrijdag een paar boze burgemeesters aan de 
telefoon te hebben gehad. Volgens hem is er sprake van een misverstand. De bewindsman 
benadrukte dat de waardering van het kabinet voor de rol van de burgemeesters tijdens de 
pandemie juist heel groot is.  

Hij wilde in het debat aangeven dat er twee lessen te leren zijn van vorig jaar. Als er een 
regionale opleving van het coronavirus in het najaar komt, moet in de eerste plaats sneller 
worden opgeschaald naar landelijke maatregelen. En ten tweede moeten regionale 
maatregelen toch landelijk worden genomen om daarmee te laten zien dat kabinet en lokale 
overheden samen optrekken. ‘Het is geen kritiek op de burgemeesters.’ Bron: AD, 25 juni 
2021.   
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Grondpersoneel KLM hoeft niet een extra dag te werken 

KLM ziet af van een plan om parttimers bij het grondpersoneel een extra dag naar het werk te 
laten komen. De luchtvaartmaatschappij wilde de uren van deeltijders meer spreiden over de 
hele week, om zo minder uitzendkrachten in te huren en tot 7,5 miljoen euro te besparen. Na 
veel verzet bij het personeel ziet KLM nu af van die roosterplannen, bevestigt het bedrijf na 
berichtgeving van NH Nieuws. 

Medewerkers vreesden dat de roostermaatregel hun privéleven overhoop zou gooien. Vakbond 
FNV liet deze maand al weten dat de animo voor stakingen wegens de kwestie hoog was. Een 
woordvoerder van KLM kan niet aangeven of die actiedreiging de aanleiding is geweest om de 
omstreden plannen stop te zetten.  KLM moet aanzienlijk snijden in de kosten wegens de 
coronacrisis. Bron: AD, 25 juni 2021. 

Deuren open van nachtclubs en discotheken 

De meeste Amsterdamse nachtclubs en discotheken zijn er klaar voor om dit weekend hun 
deuren weer te openen. Clubs als Bitterzoet en Paradiso, die vrijdagnacht openen, en Chicago 
Social Club en NYX, die zaterdag beginnen, zijn op de eerste avonden helemaal uitverkocht. 

‘De clubs die nu open willen gaan, hebben hun personeelsbestand op orde en zijn er klaar 
voor’, zegt Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs, en eigenaar van de Chicago 
Social Club aan het Leidseplein. Zelf is hij in 'de Soos' nog de laatste dingen aan het opruimen. 
‘We kunnen niet wachten om die deuren zaterdag weer open te gooien. Het is heel gek dat we 
nu opeens zoveel werk hebben, en ook spannend om na veertien maanden eindelijk weer te 
beginnen.’ 

Het kabinet maakte vorige week bekend dat discotheken en nachtclubs vanaf 26 juni weer op 
volle capaciteit open mogen. Bezoekers hoeven binnen geen 1,5 meter afstand te houden, 
maar moeten bij de ingang wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Via testen voor toegang 
kunnen ze zich laten testen. Bron: AD, 25 juni 2021.  

 



69 

 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen 

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen. Artsen en verpleegkundigen 
behandelen momenteel nog 363 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Dat zijn er 29 minder dan donderdag. In een week tijd zijn 170 
ziekenhuisbedden vrijgekomen. 

Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nu nog 3 coronapatiënten, maar dat is niet gelijkmatig 
verdeeld over het land. Meerdere ziekenhuizen hebben hun coronavleugels kunnen sluiten. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 216 coronapatiënten. Dat zijn er 18 minder dan op 
donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde met 11 naar 147. Met beide 
cijfers is Nederland terug op het niveau van eind september, aan het begin van de tweede golf. 
Bron: AD, 25 juni 2021.   

Hackers achter ict-problemen teststraten: jongeren dreigen eerste 
stapavond mis te lopen 

Hackers hebben geprobeerd in te breken in de systemen van Testen voor Toegang. Door de 
ict-problemen liep het verwerken van testuitslagen enorme vertragingen op. Stichting Open 
Nederland, die de sneltesten regelt in opdracht van de overheid, zegt dat er geen gegevens zijn 
gelekt. Met man en macht wordt geprobeerd de achterstanden weg te werken. Vooral jongeren 
maken zich zorgen, omdat ze zich massaal lieten testen om vannacht voor het eerst weer te 
kunnen stappen. 

Vanochtend constateerde Stichting Open Nederland onregelmatigheden in de 
computersystemen. Die zijn ‘naar alle waarschijnlijkheid’ veroorzaakt door een hackpoging 
van buitenaf, stelt de organisatie in een verklaring op de website. 

De stichting heeft onmiddellijk maatregelen genomen om systemen veilig te stellen en 
hackpogingen uit te sluiten. Niets wijst erop dat de aanvallers toegang hebben gekregen tot 
het systeem of data. Wel ontstonden door het voorval vertragingen in het verwerken van 
testuitslagen waardoor bij meerdere locaties wachtrijen ontstonden. 

‘Duizenden mensen kijken er naar uit om voor het eerst in maanden weer een avond te gaan 
stappen en veel testlocaties zijn vandaag volgeboekt’, zegt Tom Middendorp, 
bestuursvoorzitter van Stichting Open Nederland. ‘Het is dan ook zeer teleurstellend om te 
zien dat iemand dit van buitenaf probeert te verstoren. Wij doen er alles aan om de 
achterstand weg te werken zodat iedereen straks van een mooie avond uit kan genieten.’ 

Het was vandaag al extra druk bij de testlocaties, omdat discotheken vannacht voor het eerst 
in vijftien maanden weer opengaan. Maar wie er binnen wil moet een vaccinatie- of testbewijs 
laten zien. 

Testen voor Toegang ziet daardoor ‘een grote toename’ van het aantal mensen dat getest wil 
worden. Er is vooral grote drukte in Amsterdam, Groningen en Utrecht. 

Op Twitter wordt door (zenuwachtige) jongeren melding gemaakt van ondergane tests in de 
ochtend of vroege middag, waarvan de uitslag nog steeds niet binnen is. De link naar de 
testuitslag geeft een foutmelding en de hulplijnen zijn onbereikbaar. 

Woordvoerder Jasper Jansen van de Stichting Open Nederland zei eerder vanavond tegen deze 
site dat een aanpassing van het systeem de IT-problemen heeft opgelost. ‘Nu wordt er hard 
gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden. We doen ons uiterste best, maar kunnen 
helaas niet garanderen dat iedereen zijn testuitslag op tijd binnen heeft.’ 
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Op Twitter maken vele mensen melding van de storingen en drukte. Sommigen ondergingen 
vanochtend al een test en kregen daarna (soms meerdere keren) een bericht dat hun 
testuitslag klaar stond, waarna vervolgens de link naar de testuitslag een foutmelding gaf. De 
hulplijnen van de teststraten zouden ook nog eens moeilijk en soms onbereikbaar zijn. De 
jongeren maken zich druk, krijgen ze hun testuitslag wel op tijd? 

Bij een testlocatie in Utrecht stond vrijdag een rij van zeker honderd mensen, de wachttijd 
was 45 minuten. Ook bij Ahoy in Rotterdam stond een lange rij mensen buiten. In Groningen 
werden mensen die al drie kwartier in de rij stonden naar huis gestuurd, meldt Dagblad van 
het Noorden. In alle drie de steden gaat het vooral om jongeren die zich willen laten testen 

voor een avondje stappen. 

Testen voor Toegang liet gisteren ook al weten ‘dat veel mensen zich aanmelden voor een test 
om te gaan stappen'. In Amsterdam liepen daardoor de timeslots bij de teststraten al snel vol. 
Een woordvoerder van Covidia, dat de tests in Amsterdam uitvoert, stelde vanmiddag dat ‘het 
redelijk vol zit'. ‘Er is zaterdag een wedstrijd voor het EK in de Arena, de nachtclubs en cafés 
gaan open en er zijn veel toeristen in de stad.’  

Een woordvoerder van de landelijke organisatie: ‘We hebben dit weekend een grote toename 
qua afspraken door de nieuwe regels, dus het is vrij druk. Als je dan vertraging hebt, dan 
kunnen de wachttijden bij sommige locaties oplopen.’ Na het weekend wordt besproken of de 
testcapaciteit verder omhoog moet. Bron: AD, 25 juni 2021.     
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Jongeren willen dit weekend losgaan: lange wachtrij bij Utrechtse 
testlocatie Den Hommel 

Utrechtse jongeren staan te springen om dit weekend weer een nachtclub of festival te 
bezoeken. Bij een testlocatie bij het Utrechtse zwembad Den Hommel staat vrijdagochtend 
een rij met bijna honderd jongeren. 

De wachttijd bedraagt zo’n 45 minuten. De jongeren staan op 1,5 meter bij het complex te 
wachten voordat ze in de teststraat een coronatest laten afnemen.  

Vanaf morgen vervallen bijna alle coronamaatregelen en mogen nachtclubs, festivals en 
discotheken de deuren weer openen. Alleen de 1,5 meterregel geldt dan nog. Mensen met een 
negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs of herstelbewijs hoeven geen afstand te houden. 
Bron: AD, 25 juni 2021.  

Hoogste leider van Iran werd gevaccineerd 

De hoogste leider van Iran heeft vrijdag een eerste dosis gekregen van het in Iran 
ontwikkelde COVIran Barekat-vaccin. Beelden van de prik voor de 81-jarige ayatollah Ali 
Khamenei werden uitgezonden op de staatstelevisie en verspreid via sociale media. 

Het door de overheidsstichting Setad gemaakte middel kreeg op 14 juni noodgoedkeuring. In 
het land worden nog vier andere Iraanse vaccins tegen Covid-19 getest. 

Van de landen in het Midden-Oosten is Iran het hardst getroffen door de coronapandemie, 
met volgens officiële cijfers meer dan 83.500 doden en 3,1 miljoen besmettingen. De 
werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger. 
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Sinds in februari een inentingscampagne begon, hebben 4,4 miljoen mensen een eerste 
prik gehad en ruim 1,1 miljoen ook een tweede. Er wordt onder meer geprikt met Chinese en 
Russische vaccins, maar ook met AstraZeneca-vaccins uit Italië en Zuid-Korea die via het 
internationale Covax-programma zijn geleverd. 

Door Amerikaanse sancties is het volgens de islamitische republiek lastig buitenlandse 
vaccins te importeren voor de 83 miljoen Iraniërs. Khamenei had bovendien in januari 
een verbod ingesteld op vaccins die in de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt omdat 
die het land zouden kunnen 'besmetten'. Bron: AD, 25 juni 2021. 

 

© AFP  

Nieuwe fabriek voor Janssen vaccin in Italië  

De Nederlandse farmaceut Janssen mag nog een fabriek gaan gebruiken voor de productie 
van zijn coronavaccin. Een installatie in het Italiaanse Anagni is goedgekeurd door de 
Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in 
Amsterdam.  

De goedkeuring betekent dat de fabriek van Catalent Anagni meteen betrokken kan worden 
bij de vaccinproductie, zodat Janssen vaccins aan Europese landen kan blijven leveren. 

Nederland heeft ruim 11 miljoen vaccindoses besteld bij de fabrikant uit Leiden, genoeg om 
evenveel mensen te vaccineren. Het kabinet gebruikt het vaccin sinds vrijdag als 
keuzemogelijkheid. Mensen kunnen zelf een afspraak maken voor het vaccin. 

Ongeveer 172.000 mensen hebben dat inmiddels gedaan, meldt de overkoepelende 
organisatie GGD GHOR Nederland. Dat betekent dat er op vrijdag zo'n 18.000 vaccinaties zijn 
ingepland. Dat is aanzienlijk minder dan de eerste twee dagen dat mensen konden bellen. 

Er zijn 200.000 prikken te vergeven. Dat betekent dat er nu nog plek is voor ongeveer 28.000 
mensen. Bron: AD, 25 juni 2021.   
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Voor vierde dag op rij 700 mensen positief getest 

Voor de vierde dag op rij zijn ongeveer 700 mensen positief getest op het coronavirus. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen donderdagochtend en 
vrijdagochtend 659 meldingen van nieuwe gevallen. 

Het laat zien hoe hard het aantal besmettingen daalt. Op vrijdagen en zaterdagen worden 
doorgaans de meeste gevallen binnen een week ontdekt. Vorige week vrijdag meldde het RIVM 
bijna 900 positieve tests, de vrijdag ervoor bijna 1400 en nog een vrijdag eerder bijna 2400. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 4725 positieve tests geregistreerd. Daarmee is Nederland 
terug op het niveau van begin september, bijna tien maanden geleden. Dat was aan het begin 
van de tweede golf. 

Zowel in Rotterdam als in Amsterdam testten 46 inwoners positief. Den Haag telde 24 nieuwe 
gevallen en in Vlaardingen kregen 16 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. 
Daarna volgen Breda (13) en Utrecht (11). 

In 151 gemeenten testte geen enkele inwoner positief, waaronder plaatsen als Almelo, Oss, 
Assen en Lelystad. Het aantal sterfgevallen door corona steeg met vijf. Dat is het hoogste 
aantal in twee weken tijd, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen dag zijn 
overleden. Bron: AD, 25 juni 2021. 

In IJsland zijn de coronamaatregelen opgeheven 

Voor de 360.000 inwoners van IJsland gelden vanaf zaterdag geen coronamaatregelen meer. 
Na ruim vijftien maanden neemt het land afscheid van afstand houden, mondkapjes en andere 
voorschriften die het coronavirus moesten indammen. 

De regering bracht het nieuws vrijdag nadat op het eiland ruim een week geen nieuwe 
besmettingen waren gemeld. ‘Het is een beetje een bizar gevoel, na vaak voor u te hebben 
gestaan om een verscherping van de maatregelen aan te kondigen, maar vandaag is de dag 
dat we ze gaan opheffen', zei premier Katrin Jakobsdottir.  

Met de vaccinaties gaat het ook voortvarend. Bijna negen op de tien IJslanders boven de 
zestien jaar hebben minstens een vaccindosis gehad. Bron: AD, 25 juni 2021. 

Op coronadashboard te zien welke varianten van het virus met meest 
rondgaan 

Op het coronadashboard van de Rijksoverheid is sinds nu ook te zien welke varianten van het 
virus het meest rondgaan. ‘Het is belangrijk om de varianten in Nederland goed in de gaten te 
houden, zodat we voorbereid zijn om eventueel in te grijpen wanneer dat nodig is', aldus 
demissionair zorgminister Hugo de Jonge. 

Op het coronadashboard worden allerlei gegevens over het coronavirus bijgehouden. Zo is er 
te zien dat het R-getal (het aantal anderen dat iedere Nederlandse coronapatiënt gemiddeld 
aansteekt) ruim onder de 1 zit, en er bijna vijftien miljoen coronavaccins zijn gezet. 

In de recent toegevoegde tabellen en grafieken is te zien dat de zogenoemde Alpha-variant, die 
als eerste in het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld, veruit de meeste mensen besmet. De 
Deltavariant  uit India en de Gamma-variant uit Brazilië groeien het sterkst, maar zijn nog 
maar goed voor 2 tot 3 procent van alle coronabesmettingen. Daarbij moet wel opgemerkt 
worden dat de cijfers voor deze week nog niet volledig zijn. 
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De Deltavariant  baart het RIVM en het Outbreak Management Team momenteel de meeste 
zorgen. Hij komt in grote steden al vaker voor dan daarbuiten. In Amsterdam is al 
ongeveer veertig procent van de coronabesmettingen met deze mutatie, schatte de GGD eerder 
deze week. Als er dit najaar een nieuwe opleving van het virus komt, komt dat volgens de 
deskundigen waarschijnlijk door deze mutatie.  Bron: AD, 25 juni 2021. 

Een miljoen mensen hebben vaccinatiebewijs aangemaakt op 
CoronaCheck app  

Ongeveer één miljoen mensen hebben een vaccinatiebewijs aangemaakt in de 
app CoronaCheck. Ze kunnen daarmee vanaf dit weekend naar plekken waar 
een coronatoegangsbewijs voor nodig is. De enorme drukte sinds de lancering van de 
mogelijkheid in de app is volgens het ministerie van Volksgezondheid afgenomen. 

De capaciteit is inmiddels verhoogd van 25 aanvragen naar 30 per seconde, ruim 100.000 per 
uur. Niet alleen de drukte zit mensen die een code willen aanmaken in de weg, ook de techniek 
hapert nog. Het ligt vooral ingewikkeld bij mensen die niet bij de GGD maar door 
hun huisarts of in een instelling zijn geprikt. 

Voor zover de gevaccineerden toestemming hebben gegeven, wordt een deel van de prikken 
nog in de systemen van de app verwerkt. Daar is nog tot 1 juli voor uitgetrokken. Mensen die 
geen toestemming hebben gegeven, kunnen dat vanaf die datum ook aanpassen. Bron: AD, 
25 juni 2021. 

Nieuwe versoepelingen 

Met ingang van zaterdag gaan in heel Nederland nieuwe versoepelingen in. Ook 
de mondkapjesplicht vervalt, maar dat geldt niet voor alle ziekenhuizen. In het Rotterdamse 
Maasstad Ziekenhuis hoeven bezoekers vanaf morgen geen mondkapje meer te dragen - 
behalve in kleine ruimtes - en mogen patiënten weer twee bezoekers per dag ontvangen. Het 
IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC versoepelen ook de bezoekersregeling,  maar 
stellen mondkapjes nog wel verplicht. 

Ook op bepaalde plekken in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda en het St. Antonius 
Ziekenhuis in Woerden blijven mondkapjes nog verplicht. Dat geldt met name voor ruimtes 
waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, zoals de lift, in wachtruimtes van poli’s 
en dagbehandelingen en bij afspraken. Bron: AD, 25 juni 2021. 

Maasstad Ziekenhuis laat mondkapjes los, in andere ziekenhuizen zijn ze 
nog wel verplicht 

Wie in het Maasstad Ziekenhuis moet zijn, hoeft vanaf zaterdag niet meer verplicht een 
mondkapje te dragen. Patiënten mogen daarnaast weer twee bezoekers op een dag ontvangen. 
Ook andere ziekenhuizen in de regio, zoals het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC, 
versoepelen de bezoekersregeling. Mondkapjes blijven hier wel verplicht. 

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam maakte vrijdag bekend dat het afscheid neemt van de 
mondkapjesplicht. Alleen in sommige ruimtes, waar het houden van 1,5 meter afstand niet 
mogelijk is, kan het dragen van een mondkapje nog nodig zijn. Patiënten mogen ook weer één 
begeleider meenemen naar hun afspraak. 

Andere ziekenhuizen in de Rotterdamse regio vragen hun bezoekers en patiënten nog wel om 
een mondkapje te  dragen. Het Erasmus MC, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en 
Franciscus Gasthuis & Vlietland houden voorlopig vast aan de regel.   
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Het Erasmus MC in Rotterdam versoepelde donderdag al de bezoekregels: er zijn weer 
maximaal twee bezoekers welkom. In het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel geldt 
dit aantal vanaf zaterdag ook. 

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid versoepelt per maandag een aantal regels. Patiënten 
mogen vanaf dan weer iemand meenemen naar hun afspraak. Ook de hokjes op het 
voorterrein, waar patiënten eerst screeningsvragen kregen, verdwijnen.  

De versoepelingen in de ziekenhuizen zijn in lijn met de landelijke veranderingen van de 
coronaregels. Een mondkapje is in veel openbare overdekte ruimten vanaf zaterdag niet meer 
verplicht. Op plekken waar de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden, zoals in het openbaar 
vervoer, blijft de mondkapjesplicht wel gelden. Bedrijven en instanties zoals ziekenhuizen 
mogen ook zelf de verplichting nog in stand houden. Bron: AD, 25 juni 2021.  

Mondkapje af in het ziekenhuis? Nog niet overal 

Met ingang van morgen (zaterdag 26 juni) gaan in heel Nederland nieuwe versoepelingen in. 
Een mondkapje blijft desondanks op bepaalde plekken in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) 
en het St. Antonius Ziekenhuis nog wel verplicht.  

Het aantal besmettingen neemt al enige tijd af en het aantal coronapatiënten daalt verder. 
Dat het de goede kant op gaat, merken het Groene Hart Ziekenhuis en het Antonius duidelijk. 
De laatste Covid-patiënten verlaten langzaam het ziekenhuis. Dus dat biedt mogelijkheden de 
touwtjes iets te laten vieren. Waar het veilig is, versoepelen beide vanaf morgen dan ook de 
coronavoorschriften.  

Bezoekers van ziekenhuizen hoeven geen mondkapje meer te dragen in publieke ruimtes waar 
1,5 meter afstand gehouden kan worden (bijv. centrale hal, brede gangen). Op plekken waar 
het niet mogelijk of heel lastig is de 1,5 meterverplichting na te leven en omdat er veel 
kwetsbare patiënten in het ziekenhuis komen, blijft een deel van de coronamaatregelen nog 
gelden. Bijvoorbeeld in de lift, in wachtruimtes van poli’s en dagbehandelingen en bij 
afspraken.  

Ook bij een bezoek aan de verpleegafdeling en in de vestiging van het Groene Hart Ziekenhuis 
in Schoonhoven blijft de verplichting een mond-neusmasker te dragen, voorlopig nog staan.   

Zowel het Antonius als het GHZ doen ook vanaf zaterdag nog steeds een beroep op bezoekers 
bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Niezen doe je in je elleboog en bij klachten, wordt 
verzocht thuis te blijven. Ondanks de versoepelingen,  blijven vanaf morgen in beide 
ziekenhuizen de huidige begeleiders- en bezoekersregeling gelden. Bron: AD, 25 juni 2021. 

Klaar voor eerste stapavondje in Deventer na toegangstest: ‘Zo’n zin om 
weer een nacht door te halen’ 

Alleen of met een giebelend groepje, op de scooter of op de fiets. Bij de gloednieuwe Testen 
voor Toegang-locatie in Deventer is het vrijdagochtend een komen en gaan van jongeren en 
de stemming is jolig. Ze verheugen zich op de eerste ‘gewone‘ stapavond in tijden. Dat ze 
daarvoor eerst langs de teststraat moeten, dat nemen ze op de koop toe.  

Vanaf zaterdag kun je weer bijna als vanouds uitgaan. Bij veel horeca geldt nog de 
anderhalvemeterregel, maar er zijn ook enkele cafés en bars waar je weer in elkaars nek mag 
hijgen. Mits je bij binnenkomst via de CoronaCheck-app kunt laten zien dat je gevaccineerd 
bent óf maximaal veertig uur eerder negatief getest bent. Bron: De Stentor, 25 juni 2021.    
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Oost-Nederland laat zich massaal prikken met Janssen-vaccin: ‘Je zag 
echt een file ontstaan’ 

Inwoners van Oost-Nederland maken massaal afspraken voor een prik met het Janssen-
vaccin, merken de regionale GGD’s. Er zijn in deze regio al duizenden vaccinaties gepland, 
blijkt uit een rondgang. En de verwachting is dat dit er nog meer zullen worden, tot grote 
blijdschap van de GGD’s. ‘Hoe meer, hoe beter.’ 

Sinds woensdag kunnen mensen die een prik met het Janssen-vaccin willen het speciale 
telefoonnummer 0800-1295 bellen. Het leverde de afgelopen twee dagen een stortvloed aan 
telefoontjes op, waardoor het nummer zelfs tijdelijk onbereikbaar was. Sommige mensen 
beiden ruim honderd keer voordat ze succes hadden. Bron: De Stentor, 25 juni 2021.   

De prikken van Janssen vliegen eruit in Breda: eindelijk weer leuke 
dingen doen in de zomer 

Met een vaccin van Janssen zorgeloos de zomer in. Voor veel jongeren is dat de belangrijkste 
reden om snel een prik te halen. ‘We hebben er anderhalf jaar op gewacht. Nu kunnen we 
weer leuke dingen doen.’  

Het is deze vrijdagochtend een drukte van belang op Breepark in Breda, het grootste 
vaccinatiecentrum van GGD West-Brabant. Duidelijk is te zien dat veel jonge mensen een 
afspraak hebben. De meesten komen voor het vaccin van Janssen waarvan voor het hele land 
in deze periode 200.000 prikken beschikbaar zijn, de eerste worden vandaag 
toegediend.  Bron: BN De Stem, 25 juni 2021. 

Een prik èn een klein feestje in de Jaarbeurs 

Een spetterende muziekshow begeleidde honderden jongeren gisteravond de vaccinatiestraten 
van de Utrechtse Jaarbeurs in. Daar kregen de gelukkigen een prik. Ze konden daarna al even 
warmdraaien, ook al werkt de prik pas na enkele dagen.  

De GGD regio Utrecht had speciaal voor deze groep de telefoonlijnen opengezet. Gisteravond 
en volgende dinsdag en woensdag kunnen mensen van negen uur in de avond tot een uur na 
middernacht een vaccinatie halen. De bellers moesten veel geduld hebben, want voor de 
20.000 vaccins van Janssen was massale belangstelling.  

De telefooncentrale raakte van streek door zo veel interesse. De mensen hadden geduld, want 
een prik van Janssen is de deur naar de vrijheid. Op vakantie, naar een festival of naar een 
trendy club. 

‘We zijn door 4,4 miljoen mensen gebeld’, meldde GGD-directeur Jaap Donker. ’Met name 
door jongeren geboren na 1990. Deze priklocatie kan 2500 mensen aan. En die zijn er ook, 
want alles zit vol. Als we nog meer vaccins krijgen de komende weken gaan we dit vaker 
organiseren. Het is lekker druk en ook gezellig. We prikken ook met Janssen in Nieuwegein 
en Driebergen, alleen niet in de avonduren.’ 

Daphne uit Breukelen vierde na haar prik al een klein feestje in de wachtruimte van de 
vaccinatielocatie. ‘Dit is top’, aldus de 22-jarige Daphne. ‘Ik ben zo blij en het geeft me een 
goed gevoel. Ik kan straks lekker op vakantie naar Italië. Helemaal weer vrij.’ 

Koen en Rink komen niet uit Utrecht, Koen uit Rotterdam, Rink uit Nijkerk. ‘Maar wij wilden 
per se een  prik hebben. We kunnen nu weer naar feestjes en met vakantie. Van dit vaccin is 
één prik genoeg. Dat maakte het zo aantrekkelijk om iets vaker te bellen.’ 
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Voor de hal staat nog iemand te dubben. ‘Ik ben erg onzeker over de prikken. Ik heb me er in 
verdiept, want wat krijg ik binnen? Veel mensen verklaarden me voor gek dat ik niet wilde, 
maar nu sta ik hier toch. En ik ga het doen ook.’ Bron: AD, 25 juni 2021.  

Reizigers uit Portugal en Rusland niet welkom in Duitsland 

Duitsland heeft vrijdag Portugal en Rusland toegevoegd aan de lijst met 'covid-variant'-
landen. Daardoor zullen er vrijwel geen reizigers uit die landen binnen worden gelaten op 
Duits grondgebied. 

Vanaf dinsdag mogen alleen Duitse staatsburgers of mensen met een Duitse 
verblijfsvergunning het grondgebied vanuit deze twee landen betreden. Voor andere reizigers 
uit Portugal en Rusland is het verboden om via het spoor, de lucht, de weg of de zee naar 
Duitsland te komen. 

Mensen uit deze landen die toch naar Duitsland reizen, moeten gedwongen een 
quarantaineperiode van veertien dagen uitzitten, zelfs met bewijs van een negatieve 
coronatest. 

Portugal en Rusland kampen met een forse toename van het aantal besmettingen, 
voornamelijk met de Deltavariant . 

Duitsland heeft momenteel veertien landen op de lijst met hoog risico staan, waaronder Groot-
Brittannië, India en Brazilië.  Bron: AD, 26 juni 2021. 

Bangladesh opnieuw in lockdown 

Bangladesh gaat vanaf maandag opnieuw in lockdown om de toename van het aantal 
coronabesmettingen in te perken. Dat heeft de regering vrijdag bekendgemaakt. 

Kantoren en vervoersdiensten, met uitzondering van hulpdiensten, blijven volgens de 
aankondiging voor een periode van zeven dagen gesloten. 

Het aantal coronabesmettingen steeg na een geleidelijke opheffing van de coronamaatregelen. 
De komst van de Deltavariant en een gebrek aan vaccins hebben de situatie de afgelopen 
maand verergerd. 

Bangladesh moest eind april de vaccinatiecampagne pauzeren toen India de export van 
vaccins stopte. Op 20 juni werd het programma hervat, dankzij meer dan 1 miljoen 
Sinopharm-vaccins geleverd door de Chinese overheid. 

Het land telde vrijdag 108 coronadoden, het hoogste aantal sinds 12 april. Tot dusver zijn er 
872.935 besmettingen vastgesteld, 13.868 mensen overleefden het virus niet. Bron: AD, 26 
juni 2021.    
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Frank Poorthuis. © Marco de Swart  
 

In mijn beste doktershandschrift zit ik mijn gele boekje in te vullen 
 
Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 468.   
 
Ik zit op dit moment een vaccinatiepaspoort in te vullen. Je zou ook kunnen zeggen ‘vervalsen’. 
Ben ik nog niet helemaal uit. Handjes losgewapperd, vulpen gepakt, drie keer droog geoefend 
op een kladblaadje en nu in het echt. Daar gaat-ie: ‘Covid-19-vaccin’, in mijn beste 
doktershandschrift. Ik blaas de inkt even droog. Mwah, kan er mee door. 
 
Voor u me veroordeelt, praat ik u even bij. Woensdag kreeg ik mijn tweede vaccinatie. Ik wil 
over een tijdje op vakantie, zoals miljoenen andere Nederlanders. 
 
En ik voorspel u: dat wordt heisa als Belgen, Duitsers en Fransen vliegende controles houden 
om te kijken of die coronalijders uit Nederland wel over de vereiste app beschikken, die hen 
ingeënt of getest verklaart. Ik schat dat een op de drie niet door zo’n controle komt. Sommigen 
zullen überhaupt niet de moeite hebben genomen, voor anderen wordt ’t downloaden van die 
app te ingewikkeld en een deel heeft netjes alle vaccinaties gehaald, maar het RIVM heeft die 
niet geregistreerd. Dus die kónden de app niet downloaden. 
 
Ik ben een van de 1,2 miljoen mensen die het RIVM niet geregistreerd krijgt. 
 
Ik haalde woensdag dus mijn tweede vaccinnatie bij de huisarts en probeerde haar ervan te 
overtuigen een paar gegevens en stempels te zetten in het gele vaccinatieboekje dat ik had 
meegenomen. 
 
Misschien zijn douaniers wel onder de indruk van zo’n boekje als je geen app 
hebt. Honderdduizenden hebben vanuit dezelfde gedachte dat gele boekje besteld. De GGD’s 
zetten er inmiddels hun eigen vaccinaties in, maar weigeren die van de huisartsen te doen. 
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Dus ik moest het aan mijn huisarts zelf vragen. ‘Maar wij melden alles bij het RIVM’, zei ze. 
Ik weet het, antwoordde ik, maar die krijgen de registraties niet verwerkt. Er ontstond een 
kleine impasse. Ik was niet van plan de boel op de spits te drijven, maar ik wil wel graag op 
vakantie. Ik legde het boekje op tafel. ‘Alstublieft?’ 
 
Ik zag een beetje vertwijfeling in haar ogen, maar uiteindelijk pakte ze het boekje, zocht een 
paar lege bladzijden en zette er een stempel en haar handtekening op. ‘De rest moet u zelf 
maar invullen’, zei ze. En nu zit ik dus met de tong tussen m’n tanden in mijn netste 
doktershandschrift mijn gele boekje in te vullen met de gegevens van de 
vaccinregistratiekaart. Lachwekkend, als het niet zo droevig was. Bron: AD, 25 juni 2021.  

Ministers doen boekje open over frustraties: kabinet verkeek zich op 
eerste prik 

Het kabinet heeft zich pijnlijk verkeken op de start van de vaccinatiecampagne. Door niet te 
kiezen voor een snelle ‘symbolische’ eerste prik kleeft er nog altijd een faalfactor aan het 
prikprogramma, terwijl Nederland de schade allang heeft ingehaald. De weg naar heropening 
was eveneens een worsteling, met een felle strijd over lockdownregels en frustraties in het 
kabinet. Ministers doen een boekje open. ‘We hadden geen idéé wat het precieze effect was.’ 

Dat zeggen betrokkenen uit en rond het kabinet in een reconstructie van de derde coronagolf. 
‘Het exacte moment van beginnen maakt op termijn epidemiologisch niets uit, maar we 
hebben qua beeldvorming onderschat wat dit betekent’, zegt een minister. ‘Inmiddels lopen 
we volmaakt in de pas, laatst prikten we zelfs het meeste weg in een week. Maar het beeld van 
die trage start kleeft er nog altijd aan.’ 

Vaccineren is de optimale weg uit de coronacrisis maar de Nederlandse prikcampagne kent 
een stroeve start. Diverse andere EU-lidstaten kozen ervoor om al voor de jaarwisseling hun 
schaarse eerste ampullen leeg te prikken, Nederland doet dat pas begin januari. Vroeg 
beginnen is een ‘symbolische’ daad, sust minister Hugo de Jonge. Het stelt niks voor, lijkt de 
boodschap. 

Maar zo ontstaat het beeld van een kabinet dat niet veel waarde hecht aan het 
vaccinatietempo. Nederland bungelt onderaan Europese lijstjes, het regent oproepen om dag 
en nacht door te prikken en daarvoor sporthallen leeg te ruimen. Dit terwijl vooral de 
bescheiden leveringen het tempo beperken. Tot in het Torentje bij premier Mark Rutte leidt 
dit alles tot ‘ongemak’ over de stroeve aanloop. 

Inmiddels is de campagne op stoom, met nu bijna vijftien miljoen vaccinaties gezet en dik 
zestig procent van de mensen die een eerste prik heeft gehad. 

Terugblikkend erkennen Haagse bronnen dat het beter was geweest om veel eerder een ‘brede 
bril’ op te zetten, om de crisis ook zichtbaarder vanuit andere perspectieven te benaderen dan 
alleen de epidemiologie. ‘Niet heel lang na die eerste kritiek zijn de planbureaus aan boord 
gekomen, zijn ook de ‘zachte kanten’ betrokken’, zegt een bron. ‘Dat hadden we ongetwijfeld 
eerder moeten doen. Dan straalde je in het beeld meer uit dat je als kabinet oog had voor alle 
aspecten.’ Bron: AD, 25 juni 2021. 

Deltavariant verspreid zich snel over Portugal 
 
De veelbesproken Deltavariant van het coronavirus verspreidt zich snel over Portugal. In meer 
dan 70 procent van de besmettingsgevallen in de regio Lissabon gaat het al om de 
virusmutatie die voor het eerst in India werd vastgesteld. De autoriteiten maken zich zorgen 
over de snelle opmars van de besmettelijker variant. 
 
Ook in andere delen van het land steekt de Deltavariant inmiddels de kop op. Inmiddels gaat 
het om 51 procent van het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in het land, meldt de 
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Portugese gezondheidsdienst. In de populaire vakantieregio Algarve is 
het reproductiegetal al opgelopen naar 1,34. Wat inhoudt dat 100 mensen 134 anderen 
aansteken. 
 
Het aantal nieuwe infecties bedroeg gisteren 1604, het hoogste aantal sinds 19 februari toen 
Portugal nog in lockdown was. Portugal heeft officieel in totaal 871.483 coronabesmettingen 
vastgesteld en 17.081 sterfgevallen. Om het virus de pas af te snijden, versnelt Portugal nu de 
vaccinatiecampagne. Zo'n 30 procent van de bevolking is momenteel volledig ingeënt.  Bron: 
AD, 26 juni 2021.  
 

Nachtclubs willen af van verplichte coronatesten 
 
Uit angst dat jongeren een clubavond laten schieten, willen nachtclubs zo snel mogelijk af van 
de verplichte coronatesten. Ook maken ze zich druk over de testcapaciteit. Is die wel 
voldoende als straks het festivalseizoen weer losbarst.  
 
Na zestien maanden gesloten te zijn geweest mogen de clubs sinds dit weekend onder 
voorwaarden weer open. Op dit moment kan een club alleen open als bezoekers 
een coronatoegangsbewijs hebben, zegt brancheclub Nachtbelang. 
 
Veel jongeren zullen zich er volgens Nachtbelang niet bewust van zijn dat er een test nodig is 
van een speciale testlocatie. ‘We sluiten niet uit dat er jongeren zijn die met negatieve test of 
vaccinatiebewijs gewoon toegang denken te kunnen krijgen.' 
Er zijn ook locaties waar je meer dan een half uur moet rijden om bij een aangewezen 
testlocatie te komen. Volgens Nachtbelang is het onzeker of alle bezoekers dat voor een 
clubavond over hebben. ‘Het is oprecht een uitdaging.' Bron: AD, 26 juni 2021.  
 

Nog eens 175.000 Janssen vaccins beschikbaar 
 
Het ministerie voor Volksgezondheid meldt dat er de komende weken nog eens 175.000 
Janssen-vaccins beschikbaar voor mensen die liever deze prik krijgen dan het vaccin van 
Moderna of Pfizer. Deze vaccins komen bovenop de 200.000 extra Janssen-vaccins die 
beschikbaar waren. Van de eerste lading waren gisterenavond nog zo'n 15.000 Janssen-
vaccins over. 
 
Wie ermee gevaccineerd wil worden, kan bellen naar nummer 0800 1295. De afgelopen dagen 
werd het afsprakennummer platgebeld. Het vaccin is populair omdat één prik genoeg is. Wel 
wijst het ministerie op de zeer zeldzame kans op een ernstige bijwerking van ernstige trombose 
in combinatie met lage bloedplaatjes op jongere leeftijd bij het Janssen-vaccin en de betere 
bescherming van Pfizer en Moderna. Bron: AD, 26 juni 2021. 
 

Dit zijn de versoepelingen van vandaag: dag mondkapje, hallo sneltest! 
 
Het mondkapje kan af in de supermarkt, de hele familie mag weer langskomen op een 
verjaardag en koren mogen weer voluit zingen. Vanaf vandaag worden de coronaregels in 
Nederland verder versoepeld. En zal het aantal mensen dat een sneltest moet doen, gaan 
toenemen. 
 
Mooi? ‘Dat is een understatement’, zegt Hans-Paul Nieskens van nachtclub Complex in 
Maastricht. Voor het eerst in ruim vijftien maanden (450 dagen!) staan er vanavond weer 1700 
mensen in zijn club voor een techno-avond. Sold out, staat er met hoofdletters op de website. 

‘Of mensen graag wilden? Alleen al bij de voorinschrijvingen hadden we vierduizend 
aanvragen.’ Nieskens was vrijdag de hele dag bezig met de voorbereidingen. ‘De lichtshow 
moet weer getest worden, de pinautomaten weer opgestart. Die hebben allemaal meer dan een 
jaar uitgestaan.’ Bron: AD, 26 juni 2021.     
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Veel coronaversoepelingen 
 
Er moet nog anderhalve meter afstand bewaard worden, maar verder kan bijna alles weer als 
vanouds. Vandaag worden veel coronamaatregelen versoepeld. Zo lang mensen niet te dicht 
bij elkaar komen, zijn er nauwelijks nog regels van kracht. Op plekken waar afstand houden 
niet lukt, gelden wel nog wat regels.  
 
Alle publiek toegankelijke locaties mogen weer open, kondigde het kabinet vorige week aan. 
Om afstand te kunnen bewaren geldt er afhankelijk van het vloeroppervlak een maximaal 
aantal gasten. Als het niet mogelijk is om afstand te bewaren, zijn de regels strenger. 

In het openbaar vervoer, de taxi, op stations en luchthavens geldt een mondkapjesplicht. 
Hetzelfde geldt voor het voortgezet onderwijs. Nachtclubs mogen ook weer open, maar dan 
alleen als de aanwezigen een test- of vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Overigens kunnen 
ook andere horecagelegenheden ervoor kiezen om alleen mensen binnen te laten met zo'n 
bewijs als ze de anderhalve meter willen loslaten. Dit alles binnen de reguliere openingstijden, 
die ook weer gelden voor de verkoop van alcohol in de winkel. 

Thuis noch buiten gelden regels voor maximale groepsgroottes, er mogen 
weer amateursportwedstrijden gehouden worden en wie kan thuiswerken, hoeft dat nog maar 
de helft van de week te doen. Zingen, blazen en schreeuwen kan weer als 
vanouds. Evenementen waar een vergunning voor nodig is, moeten wachten 
tot woensdag voor ze weer van start kunnen. 

De versoepelingen, die om middernacht ingingen en deels al vanaf 22.00 uur vrijdagavond 
werden gedoogd, zijn volgens het kabinet mogelijk omdat het virus minder rondgaat. Deels 
komt dat door het warmere weer, waar het virus minder goed in gedijt, en deels door 
de vaccinatiecampagne die behoorlijk gevorderd is. Volgens het Coronadashboard zijn 
er bijna 15 miljoen prikken gezet. Bron: AD, 26 juni 2021. 
 

Deltavariant is zeker besmettelijker 
 
RIVM-voorman Jaap Van Dissel ziet het inenten van jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar 
als belangrijk middel in de strijd tegen de Deltavariant van het coronavirus. Hij zegt in een 
interview met de NOS dat wie de virusmutatie oploopt binnen zijn of haar gezin 15 procent 
van de andere gezinsleden aansteekt. Voor contact met niet-gezinsleden is dat 7 procent, 
volgens Van Dissel. ‘De Deltavariant is zeker besmettelijker.' 
 
Niet iedereen is al gevaccineerd en de kans bestaat dat mensen die wel hun coronaprik 
hebben gehad de variant bij zich dragen, niet ziek worden maar het wel doorgeven. De OMT-
voorzitter ziet daarom graag dat de anderhalvemeterregel nog even overeind blijft. Gebieden 
waar veel ongevaccineerde mensen bijeen zijn, zoals op scholen, vormen een risico. Van 
belang is zeker dat mensen hun tweede inenting ook halen. 
 
‘Juist vanwege de Deltavariant, want één prik beschermt daar duidelijk minder tegen.' Het 
OMT ziet het inenten van 12- tot 17-jarigen als belangrijk middel om de Deltavariant onder 
controle te houden. Van Dissel: ‘In de meeste gunstige scenario's, zonder de Deltavariant, ligt 
het reproductiegetal in de winter rond de 1. Met de Deltavariant komt het zelfs in de 
meest optimistische scenario's hoe dan ook boven die 1.’ Bron: AD, 26 juni 2021. 
 

RIVM: 'Vaccineren van 12-17-jarigen zou helpen tegen verspreiding 
Deltavariant '  
 
Net nu de coronapandemie op de terugtocht is, slaat een nieuwe, besmettelijkere variant van 
het coronavirus toe. De Indiase variant, intussen herdoopt tot Deltavariant zal naar 
verwachting rond augustus de Britse (alfa)variant verdreven hebben. 
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Hoe verhouden de overal doorgevoerde versoepelingen zich met de opkomst van de 
Deltavariant? Wat betekent die nieuwe variant voor de vaccinatiecampagne? Is er reden tot 
zorg? 

Daarover sprak de NOS met Jaap Van Dissel, directeur van het Centrum voor 
Infectieziektenbestrijding van het RIVM, en Jacco Wallinga, hoofdmodelleur bij dat instituut. 

Juist nu de veel besmettelijkere Deltavariant zich snel verspreidt voert Nederland allerlei 
versoepelingen door. Dat lijkt vreemd. 

Jaap Van Dissel: ‘Personen met de Deltavariant besmetten binnen een gezin vijftien procent 
van de andere gezinsleden. Dat zogeheten secundaire aanvalspercentage was bij de Britse 
variant negen procent. Uit Engels onderzoek weten we dus dat in gezinnen lang niet iedereen 
besmet wordt als daar iemand het virus heeft, ook niet als het om de Deltavariant gaat. Voor 
nauwe contacten met niet-gezinsleden zijn die getallen zeven en vijf procent. Dat is echt niet 
te vergelijken met de mazelen of de waterpokken waarbij te verwachten is dat honderd procent 
van de bevattelijke mensen in zo'n situatie besmet raakt. Maar de Deltavariant is zeker 
besmettelijker en daarom is iedereen daar beducht voor.’ 

Israël voerde gisteren de mondkapjesplicht weer in vanwege een stijgend aantal besmettingen 
met de Deltavariant, ondanks een hoge vaccinatiegraad. Is dat vanwege de aanzienlijke groep 
orthodoxe joden die vaccinatie afwijst? 

Van Dissel: ‘Je wilt natuurlijk anticiperen op de situatie dat je groepen hebt die nog niet 
gevaccineerd zijn. Als je in Nederland naar de 65-plussers kijkt, dan zie je dat er een hoge 
vaccinatiegraad bereikt is die redelijk egaal, homogeen over het land verspreid is. Toch zijn er 
altijd regio's, dorpen of stadswijken waar die wat lager is. Dan kan spelen dat gevaccineerde 
mensen, die zich in Israël niet meer aan afstandsregels hoeven te houden, mogelijk dat virus 
nog wel bij zich dragen, zonder zelf ziek te worden, maar het intussen soms wel doorgeven. 
Daarom ziet het OMT graag dat die anderhalvemeterregel hier nog even gehandhaafd blijft, 
om dat soort effecten af te wachten. In zijn algemeenheid gaan gebieden waar te veel niet-
gevaccineerde mensen bij elkaar komen de komende tijd een risico vormen. Dat kan op 
scholen zijn of in bepaalde regio's. Als het virus daar oplaait, zeker als er geen algemene 
maatregelen meer gelden, kan het tussen niet-gevaccineerden makkelijk worden doorgegeven. 
Ik kan me voorstellen dat zoiets in Israël speelt.’ 

Vaccinatiegraad onder 65-plussers 

Volgens het RIVM is de opkomst van 65-plussers voor de vaccinatie in de meeste gemeenten 
minstens 85 procent met kleine regionale verschillen. De vaccinatiegraad, het getal dat 
aangeeft hoeveel mensen volledig gevaccineerd zijn, ligt voor 65-plussers tussen de 65 en 87 
procent. Volgens Brits onderzoek blijkt dat de effectiviteit van vaccins na een dosis tegen de 
Deltavariant 33 procent en tegen de Britse variant 50 procent is. Na twee doses zijn die 
getallen respectievelijk 81 en 88 procent.  
 
Het ECDC, zeg maar het Europese RIVM, roept op sneller te vaccineren vanwege de 
Deltavariant. Moet Nederland dat doen? 

Van Dissel: ‘In Nederland is het afgestemd op de binnenkomst van nieuwe vaccins. De 
snelheid is optimaal binnen de mogelijkheden. Als je mensen eerder hun tweede prik geeft, 
dan moeten anderen langer wachten op hun eerste.’ 

Jacco Wallinga: ‘Het is wel heel belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen hun tweede 
vaccinatie ook gaan halen. Juist vanwege de Deltavariant, want één prik beschermt daar 
duidelijk minder tegen. We schatten dat de Deltavariant in Nederland ongeveer veertig procent 
besmettelijker is dan de Britse variant. We verwachten dat in de winter de R van die 
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Deltavariant hoger dan 1 zal zijn. Dat maakt het belang duidelijk van snel vaccineren én van 
het halen van de tweede prik.’ 

Wat doen vaccinaties tegen overdracht van het virus? 

Van Dissel: ‘Vaccinaties remmen de verspreiding van het virus, maar niet tot nul. In de  laatste 
briefing voor de Tweede Kamer heb ik voorlopige resultaten getoond van Nederlands 
onderzoek. Een niet-gevaccineerd persoon draagt het virus over aan meer dan 30 procent van 
zijn of haar niet-gevaccineerde gezinscontacten. Een gevaccineerde aan minder dan 20 
procent. Als de contacten ook gevaccineerd zijn ligt dat cijfer op tien procent of minder.’ 

De Engelsen hebben versoepelingen uitgesteld vanwege de Deltavariant. Moeten wij ons 
zorgen maken? 

Wallinga: ‘De Britse situatie is niet zomaar te vergelijken met die in Nederland. De Deltavariant 
is daar al langer. De Britse variant verspreidde zich overal in Europa op dezelfde manier, maar 
de Deltavariant doet het in alle landen net even anders. Net als het vaccinatieprogramma 
overal net iets anders gaat. In het Verenigd Koninkrijk waren ze heel vroeg met vaccineren en 
kreeg iedereen snel een eerste prik. Wij zijn later begonnen, maar ons tempo is nu heel hoog. 
We zitten echt niet in dezelfde film als de Engelsen, maar het is moeilijk precies te voorspellen 
hoe het zal lopen. Het is een ingewikkeld samenspel van de verspreiding in Nederland van de 
Deltavariant, van de import ervan met reizigers, van de versoepelingen en van de snelle 
vaccinaties.’ 

Van Dissel: ‘Het is goed om te bedenken dat in het Verenigd Koninkrijk in februari 40.000 
covid-patiënten in het ziekenhuis lagen en meer dan 4.000 op de IC aan de beademing. Nu 
zijn dat er 1.500 en 246.’ 

Uit het laatste OMT-advies blijkt dat het OMT vaccinatie van 12-17-jarigen als een belangrijke 
middel ziet om de Deltavariant in te tomen. 

Wallinga: ‘De Gezondheidsraad gaat over het vaccinatieprogramma, maar het OMT gaat over 
de virusbestrijding. Vaccins dragen daaraan bij. De impact van vaccinaties van de 12-17-
jarigen zou best groot zijn. In de meeste gunstige scenario's, zonder de Deltavariant, ligt het 
reproductiegetal in de winter rond de 1. Met de Deltavariant komt het zelfs in de meest 
optimistische scenario's hoe dan ook boven die 1. Er zijn dus maatregelen nodig. Vaccinatie 
van 12-17-jarigen zou zo'n maatregel kunnen zijn.’ 

Moet de te bereiken vaccinatiegraad omhoog nu de Deltavariant het overneemt? 

Van Dissel: ‘Het gaat niet alleen om de vaccinatiegraad, maar ook over de gelijkmatige 
verdeling ervan over het land. Zelfs bij een hoge vaccinatiegraad van 85 procent, houd je een 
grote groep ongevaccineerden. Dat kan nog tot flinke aantallen besmettingen leiden als die 
personen clusters vormen. Het mooiste zou natuurlijk 100 procent zijn, maar er zijn mensen 
die om gezondheidsredenen niet gevaccineerd kunnen worden of bij wie het vaccin minder 
goed werkt.’ 

Wallinga: ‘We hebben berekend dat als alles volgens plan verloopt in september 68 procent 
van de totale bevolking sero-immuniteit zal hebben (in bloed meetbare antistoffen tegen het 
virus, redactie). Als we de 12-17-jarigen vaccineren loopt dat op naar 71 procent. We weten 

niet hoe lang die immuniteit aanhoudt. In verschillende seizoenen kan meer of minder 
immuniteit afdoende zijn. Dus een vaccinatiegraad die in september volstaat om de epidemie 
in bedwang te houden kan in de winter te laag zijn, omdat het virus zich dan makkelijker 
verspreidt.’ Bron: NOS, 26 juni 2021.  
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Daling coronabesmettingen in België 

Het coronavirus grijpt in België steeds minder hard om zich heen. Onze zuiderburen 
registreerden in de periode van 16 tot 22 juni gemiddeld 358 nieuwe besmettingen per dag. 
Een daling van 41 procent op weekbasis, volgens gezondheidsinstituut Sciensano. België 
heeft sinds het begin van de coronacrisis melding gemaakt van 1,1 miljoen coronagevallen. 

Het aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen heeft het laagste punt bereikt sinds 
september. Het gaat nog om 380 patiënten, waarvan er nog 157 op de intensive care 
liggen. Er overlijden in België gemiddeld nog zo'n 5 coronapatiënten per dag, een afname van 
12 procent op weekbasis. Er zijn tot nu toe ruim 25.000 sterfgevallen door toedoen van het 
virus. Bron: AD, 26 juni 2021. 

Vijf miljoen Nederlanders volledig gevaccineerd 
 
Vijf miljoen Nederlanders zijn volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat meldt 
demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge. Daarnaast zijn 
er nog eens vier miljoen mensen die hun eerste prik hebben gehad. Inmiddels zijn er 15 
miljoen prikken gezet. Bron: AD, 26 juni 2021.    
 

In Zuid-Afrika is de Deltavariant in opmars 

Ook in Zuid-Afrika is de Deltavariant van het coronavirus bezig aan een opmars. Uit nieuwe 
cijfers blijkt dat de mutatie die voor het eerst in India ontdekt werd in rap tempo om zich heen 
grijpt.  

Zuid-Afrika is het land dat het hardst getroffen is door het coronavirus op het continent 
Afrika, als het gaat om gemelde besmettingen en coronadoden. Ruim een derde van de 
besmettingen en meer dan veertig procent van de doden zijn gemeld in Zuid-Afrika. 

In het afgelopen etmaal meldde Zuid-Afrika nog eens 18.000 nieuwe besmettingen en 215 
doden. Bron: AD, 26 juni 2021.   

Het wonder van Frank: na acht jaar in een rolstoel kan hij weer lopen, 
met dank aan corona  

Frank van Dijk was sinds een zwaar ongeluk in 2012 aan een rolstoel gekluisterd. De 
gezondheidsproblemen stapelden zich op. En toen kreeg hij ook nog corona. Familie werd tot 
drie keer toe voorbereid op zijn dood. Bij zijn ontwaken uit een coma van drie weken, was het 
gevoel in zijn benen terug. Nu staat en loopt Frank weer. 

De elektrische rolstoel ging meteen de deur uit. Net als de tillift bij zijn bed. Weg ermee! Frank 
van Dijk had ze niet meer nodig. Hij kan weer lopen. Zelf uit bed stappen. Gewoon naar de wc 
als hij aandrang voelt en niet hoeven wachten tot er hulp is. Hij kan zelfs weer autorijden. 
‘Een enorm gevoel van vrijheid. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Hoef niet meer te wachten 
op de Regiotaxi.’ Bron: AD, 26 juni 2021. 



85 

 

 

 

Meer bezoekers welkom in Tweede Kamer na versoepelingen 

De Tweede Kamer ontvangt vanaf volgende week weer meer bezoekers. Het is dan op alle 
vergaderdagen (dinsdag, woensdag en donderdag) mogelijk om debatten in de plenaire zaal bij 
te wonen. Nu kan dat in verband met de coronamaatregelen alleen op woensdag. 

Het versoepelde regime geldt nog voor twee weken, aangezien na donderdag 8 juli het 
zomerreces begint. Dan verhuist de hele Tweede Kamer tijdelijk naar een vervangende locatie 
omdat het Binnenhof de komende jaren wordt gerenoveerd. Bron: Het Parool, 25 juni 2021.   

Politie Ermelo grijpt razendsnel in tijdens uitgaansnacht: drie arrestaties 
in vijf minuten  

Tijdens de eerste uitgaansnacht na de versoepeling van de coronamaatregelen zijn in het 
centrum van Ermelo drie mannen aangehouden voor mishandeling en belediging. Een van 
hen zit op dit moment nog vast.  

De drie arrestaties vonden binnen vijf minuten plaats, schrijft wijkagent Alex Braakenburg op 
Instagram. Eerst sloeg één van de verdachten iemand anders. Waarom dit gebeurde, is 
onbekend. Nadat deze persoon wegens mishandeling was aangehouden, volgde snel daarna 
de tweede arrestatie. Dit keer voor het beledigen van een agent.  

Even later werd ook het slachtoffer van de mishandeling opgepakt, nadat diegene 
aanwijzingen van de politie niet opvolgde en zich vervelend begon te gedragen. Volgens de 
politie was het drietal onder invloed van alcohol. Het gaat om twee 20-jarige mannen uit 
Harderwijk en een 24-jarige man uit Ermelo.  

Twee van de drie zijn vannacht weer vrijgelaten met een aantal bonnen op zak. De persoon 
die de agent beledigde zit nog wel vast. Deze verdachte zal later vandaag worden gehoord. ‘Je 
zou verwachten dat men een gezellige avond zou willen hebben zonder ellende', schrijft 
wijkagent Braakenburg. ‘Laten we nou zuinig zijn op de versoepelingen en ervan genieten in 
plaats van het te verzieken.’  Bron: De Stentor, 26 juni 2021.  
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Horecaondernemer Bram Lesterhuis uit Apeldoorn © Rob Voss  

 
Bram heropent café in Apeldoorn en krijgt woedende reacties: ‘Echt 
bizar, waar gaat dit over?’  
 
‘Hopelijk ga je failliet’, kreeg horecaondernemer Bram Lesterhuis via Facebook naar zijn hoofd 
geslingerd toen hij aankondigde Café de Zaak in Apeldoorn dit weekend weer te openen voor 
mensen met een vaccinatiebewijs of toegangstest. Lesterhuis wil na anderhalf jaar stilzitten 
weer aan de slag, maar de felle reacties raken hem. En hij is niet de enige. 
 
Dinsdag kondigde Lesterhuis via Facebook aan de deuren van zijn café tussen 20.00 en 04.00 
uur open te gooien, nu de versoepelingen van de coronaregels dat vanaf dit weekeinde weer 
toelaten. Er is wel een belangrijke voorwaarde om naar binnen te mogen: je moet een 
vaccinatiebewijs of toegangstest kunnen tonen. En dat roept boze reacties op. Bron: De 
Stentor, 26 juni 2021.   
 

Emoties en lange rij bij Café De Zaak in Apeldoorn, dat na 1,5 jaar weer 
open mag zonder 1,5 meter 
 
Alsof Apeldoorn oud en nieuw viert, en dan nog in de overtreffende trap. Om kwart voor acht 
staat er een enorme rij tieners en twintigers in de Hoofdstraat. Negatieve testuitslag paraat, 
klaar om een nacht door te halen. Een paar uurtjes zonder de verplichte anderhalve meter 
afstand. Om acht uur klinkt een daverend gejoel in het centrum van Apeldoorn. 
Om kwart over zeven zit Bram Lesterhuis nog wat zenuwachtig op het terras van Café De Zaak 
in Apeldoorn. Over drie kwartier gaat zijn kroeg na anderhalf jaar weer open. Zonder de 
verplichte anderhalve meter. ‘Iedereen heeft er echt heel veel zin in’, zegt hij. ‘Mensen hebben 
het echt gemist. Maar, erkent de horecaondernemer eerlijk, ik vind het ook wel een beetje 
spannend.’ 
 
Een dag eerder heeft hij nog aan de bel getrokken, vanwege de grote hoeveelheid negatieve 
reacties op de opening van De Zaak. Bezoekers moeten immers een negatieve test laten zien. 
Of moeten volledig gevaccineerd zijn, maar gezien de doelgroep is het overgrote merendeel 
daar te jong voor. Nu, op zaterdagavond, ziet Lesterhuis dat de ‘haters’ - sommigen wensten 
hem failliet - in de minderheid zijn. ‘Wat een rij, dit overtreft al mijn verwachtingen.’ Bron: De 
Stentor, 26 juni 2021.  
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Drie coronagolven eisten in totaal 584 levens in Amphia en Bravis 
 
Sinds de coronapandemie in maart 2020 losbrak, zijn in het Amphia en Bravis ziekenhuis in 
totaal 584 mensen overleden aan het virus: 279 in Amphia, 305 in Bravis. 
 
Zowel in Amphia als in Bravis is bijna 15 procent van de opgenomen corona-patiënten 
gestorven. Dit blijkt uit cijfers die de twee West-Brabantse ziekenhuizen naar buiten hebben 
gebracht. Totaal werden in Amphia (Breda en Oosterhout) tijdens de drie coronagolven 1872 
patiënten met Covid-19 opgenomen tegenover 2044 in Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom. 
De cijfers van Bravis lopen tot 10 juni jongstleden. 
 
Het bovenstaande betekent dat zowel in Amphia als in Bravis bijna 15 procent van de 
opgenomen corona-patiënten is gestorven. 
 
De meerderheid (ruim 61 procent in Bravis, 64 procent in Amphia) van patiënten kon na 
behandeling in het ziekenhuis rechtstreeks naar huis, terwijl 12 tot 15 procent van de mensen 
in de twee ziekenhuizen na ontslag werd doorverwezen naar thuis- of verpleeghuiszorg. Bron: 
BN De Stem, 26 juni 2021.     
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Gemiddeld ziekenhuis behandelt nog drie coronapatiënten 
 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen. Artsen en verpleegkundigen 
behandelen momenteel nog 363 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Dat zijn er 29 minder dan donderdag. In een week tijd zijn 170 
ziekenhuisbedden vrijgekomen. 
 
Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nu nog 3 coronapatiënten, maar dat is niet gelijkmatig 
verdeeld over het land. Meerdere ziekenhuizen hebben hun coronavleugels kunnen sluiten. 
Op de verpleegafdelingen liggen nu 216 coronapatiënten. Dat zijn er 18 minder dan op 
donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde met 11 naar 147. Met beide 
cijfers is Nederland terug op het niveau van eind september, aan het begin van de tweede golf. 
 
Ongeveer een maand geleden behandelden de intensive cares meer coronapatiënten dan non-
Covid-patiënten. Dat is sindsdien helemaal omgeslagen. Steeds minder coronapatiënten 
hoeven in een ziekenhuis te worden opgenomen. In de afgelopen 24 uur belandden slechts 11 
mensen vanwege corona op een verpleegafdeling of intensive care. Dat is het laagste aantal 
sinds oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met 
het delen van die gegevens. Bron: Het Parool, 25 juni 2021.    
 

 

 
 
RIVM: afgelopen 24 uur geen coronadoden 
 
De afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe sterfgevallen door corona vastgesteld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is voor het eerst sinds 7 september. 
 
Er kwamen tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 569 meldingen binnen van nieuwe 
coronabesmettingen. Dat is minder dan het weekgemiddelde van 655 coronagevallen. 
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Dat er steeds minder mensen ernstig ziek worden van corona, heeft vooral met de 
vaccinatiesnelheid van de laatste weken te maken. Inmiddels zijn ruim vijf miljoen mensen 
volledig gevaccineerd en meer dan vier miljoen gedeeltelijk. Minister Hugo de Jonge meldt op 
Twitter dat er 15 miljoen prikken zijn gezet. De vaccinatiebereidheid ligt volgens de minister 
op 87 procent.  
 
Ondertussen loopt niet alleen de vaccinatiecampagne goed, maar blijft het ook druk in de 
teststraten van Testen voor Toegang. Dat zegt de Stichting Open Nederland, het bedrijf achter 
deze testfaciliteit. ‘Vandaag is net als gisteren op meerdere plekken volgeboekt. Op dit moment 
lijkt alles goed door te lopen’, aldus de stichting. 
 
Door het hele land hebben meer dan 100.000 mensen een afspraak gemaakt voor zaterdag. 
Vooral de teststraten in de regio Amsterdam zijn volgeboekt, maar ook in onder meer 
Groningen, Utrecht, Zeeland en Hengelo is het druk. ‘Hierdoor kunnen rijen ontstaan maar 
alle mensen kunnen terecht en de wachttijden zijn op de meeste plekken in het land beperkt’, 
zegt een woordvoerder van Open Nederland. 
 
Mensen die zich vrijdag meldden bij de teststaat moesten soms uren wachten. Deze vertraging 
had te maken met een hackpoging. De poging om van buitenaf het systeem binnen te dringen 
leidde tot technische problemen en lange wachttijden. 
 
De achterstanden die vrijdag ontstonden door de hackpoging zijn inmiddels grotendeels 
ingelopen, doordat afgelopen nacht is doorgewerkt om de testuitslagen te verwerken. ‘Wel 
ondervinden systemen nog wat vertraging door technische aanpassingen die vrijdagmiddag 
zijn gedaan, waardoor e-mails met testresultaten in sommige gevallen later aankomen. Hier 
wordt met prioriteit aan gewerkt’, meldt de stichting. Mensen kunnen zaterdag gewoon terecht 
voor hun test. 
 
Van de 78.000 mensen die op vrijdag een test hadden geboekt, ontvingen uiteindelijk enkele 
honderden mensen hun testuitslag nog niet die dag. Zij krijgen hun uitslag zaterdag alsnog 
toegestuurd. 
 
Vanaf vrijdagnacht om 00.00 uur werden de coronaregels voor clubs, discotheken en cafés 
versoepeld. Door de versoepeling van de coronaregels kunnen mensen met een negatieve 
toegangstest zich weer in het uitgaansleven begeven zonder dat ze 1,5 meter afstand hoeven 
te houden. 
 
De testcapaciteit bij Testen voor Toegang wordt volgend weekend sowieso opgeschroefd. 
Daarvoor worden de openingstijden verruimd zodat de capaciteit met 50 procent toeneemt. 
Bron: De Stentor, 26 juni 2021. 
 

Het Oosten is toe aan versoepelingen, maar houden we ons aan de regels 
die wél blijven? 
 
De groepsgrootte heeft geen grenzen meer. Mondkapjes mogen op de meeste plekken af, maar 
niet in het openbaar vervoer. De anderhalvemetermaatregel blijft. Door het verlangen naar 
meer vrijheid en de spanning voor wat mogelijk volgt, liggen conflicten op de loer. ‘Het vraagt 
veel van ons sociaal vermogen.’ 
 
‘Men lijkt een voorschot te nemen op de aangekondigde versoepelingen’. Het is een passage 
aan het einde van het weekoverzicht van de Veiligheidsregio IJsselland. ‘Vanwege de 
versoepelingen is het lastig te handhaven op afstand en groepsvorming. Men gedraagt zich 
alsof Covid-19 al voorbij is. Handhaving zorgt voor hoofdbrekens, zeker wanneer straks alles 
weer mag met 1.5 meter afstand.’ 
 
Klopt, zegt voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. En het wordt vanaf vandaag nog 
lastiger, verwacht hij, wanneer na negen maanden bijna alle coronamaatregelen 
verdwijnen. Want met grofweg twee maatregelen kunnen we regelmatig in aanraking blijven 
komen. Namelijk de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en vooral het onderling 1,5 
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meter afstand houden. Er zijn te weinig handhavers om naleving af te dwingen. Bron: De 
Stentor, 26 juni 2021.   
 

Onderzoek op Mallorca naar uitbraak onder meer dan 600 mensen 

 
Autoriteiten op het Spaanse eiland Mallorca zijn een onderzoek gestart naar een uitbraak van 
het coronavirus onder meer dan 600 mensen. Studenten vierden het einde van het schooljaar. 
 
Alle studenten die positief testten op het coronavirus waren Spaans en kwamen vanuit 
verschillende delen van het land naar Mallorca. Minstens 1.000 studenten moeten in 
zelfisolatie. Bron: AD, 26 juni 2021.  
 
 

 

Boris Johnson staat onder toenemende druk om minister 
Volksgezondheid te ontslaan 

De Britse premier Boris Johnson staat onder toenemende druk om zijn minister van 
Volksgezondheid te ontslaan. Matt Hancock heeft toegegeven dat hij de coronarichtlijnen van 
zijn eigen ministerie heeft gebroken door een medewerkster te kussen en dat zorgt voor grote 
verontwaardiging. 

De getrouwde Hancock ging door het stof nadat zijn affaire was uitgelekt via tabloid The Sun, 

dat foto's publiceerde van het zoenende duo. Hij zei veel spijt te hebben en vroeg om privacy 
voor zijn gezin. Premier Johnson liet vervolgens weten dat de zaak daarmee is afgegaan, maar 
dat heeft de kritiek niet doen verstommen. 

De oppositie heeft het vertrek van Hancock al geëist en zaterdag kreeg hij ook in de 
ochtendkranten de volle laag. Bron: AD, 26 juni 2021.  
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Positie Britse minister Hancock wankelt na breken coronaregels 

De Britse premier Boris Johnson staat onder toenemende druk om zijn minister van 
Volksgezondheid te ontslaan. Matt Hancock heeft toegegeven dat hij de coronarichtlijnen van 
zijn eigen ministerie heeft gebroken door een medewerkster te kussen en dat zorgt voor grote 
verontwaardiging. 

De getrouwde Hancock ging door het stof nadat zijn affaire was uitgelekt via tabloid The Sun, 
dat foto's publiceerde van het zoenende duo. Hij zei veel spijt te hebben en vroeg om privacy 
voor zijn gezin. Premier Johnson liet vervolgens weten dat de zaak daarmee is afgegaan, maar 
dat heeft de kritiek niet doen verstommen. 

De zaak ligt extra gevoelig omdat de minister een van de gezichten is van het Britse 
coronabeleid. Toch hield hij geen afstand van iemand die niet tot zijn huishouden behoort, 
zoals was voorgeschreven door de overheid. Dat gaat volgens critici ten koste van de 
geloofwaardigheid van de regering. Bron: Het Parool, 26 juni 2021.      

Britse gezondheidsminister Hancock stapt op na rel rond breken 
coronaregels 

Matt Hancock, de Britse gezondheidsminister, stapt op nadat er een rel is ontstaan toen 
bekend werd dat hij de coronaregels heeft overtreden. Hancock heeft toegegeven dat hij de 
coronarichtlijnen van zijn eigen ministerie heeft gebroken door een medewerkster te kussen 
en dat zorgt voor grote verontwaardiging. 

De Britse premier Boris Johnson stond onder grote druk om zijn minister van 
Volksgezondheid te ontslaan. De getrouwde Hancock ging door het stof nadat zijn affaire was 
uitgelekt via tabloid The Sun, dat foto’s publiceerde van het zoenende duo. Hij zei veel spijt te 
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hebben en vroeg om privacy voor zijn gezin. Premier Johnson liet vervolgens weten dat de zaak 
daarmee is afgegaan, maar dat heeft de kritiek niet doen verstommen.  

De zaak ligt extra gevoelig omdat de minister één van de gezichten is van het Britse 
coronabeleid. Toch hield hij geen afstand van iemand die niet tot zijn huishouden behoort, 
zoals was voorgeschreven door de overheid. Dat gaat volgens critici ten koste van de 
geloofwaardigheid van de regering.  

De oppositie eiste eerder al het vertrek van Hancock. Ook in de ochtendkranten kreeg hij de 
volle laag. ‘Hoe kan hij nog doorgaan?’, schreef de Daily Mail op de voorpagina. ‘Een bedrieger 
en een leugenaar. En dus steunt de premier hem’, sneerde de Daily Mirror. 

Oppositiepartij Labour vermoedt ook dat Hancock zich niet heeft gehouden aan de 
gedragscode voor ministers. Parlementariër Angela Rayner concludeerde dat de minister 
kennelijk heeft nagelaten te melden dat hij een relatie had met iemand die hij persoonlijk had 
aangesteld als topadviseur. 

Ook een actiegroep van nabestaanden van overleden coronapatiënten mengde zich in de 
discussie. Covid-19 Bereaved Families for Justice noemde het volgens Sky News een klap in 

het gezicht dat premier Johnson weigert zijn minister te ontslaan. 

De kwestie zorgt voor verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij van Johnson en Hancock. 
Drie hoge partijfiguren vertelden persbureau Bloomberg dat de dagen van de 42-jarige 

minister vermoedelijk zijn geteld. Andere ingewijden denken dat zijn toekomst afhangt van 
mogelijke andere schadelijke onthullingen in de komende dagen. 

Hancock wordt ook achtervolgd door zijn eigen uitspraken. Hij vond het vorig jaar volkomen 
terecht dat professor Neil Ferguson opstapte als overheidsadviseur na een vergelijkbare 
kwestie. Die wetenschapper zou tijdens de lockdown zijn minnares over de vloer hebben 
gehad. 

De minister van Volksgezondheid benadrukte toen dat de coronaregels ‘voor iedereen gelden’ 
en ‘bloedserieus’ genomen moeten worden. Hancock concludeerde dat de wetenschapper na 
een dergelijke overtreding uiteraard niet meer verder kon in zijn oude rol als topadviseur. 

Volgens Dominic Cummings, de voormalige rechterhand van Johnson, loog Hancock tegen de 
premier tijdens de eerste golf dat alle getroffenen ‘adequate zorg’ kregen. Cummings liet ook 
weten minimaal dertig keer om diens ontslag te hebben gevraagd. Johnson bevestigde in 
uitgelekte appjes hem ‘hopeloos’ te vinden. Hancock bleef alleen op zijn plek om uiteindelijk 
als zondebok gebruikt te kunnen worden. 

Beide veertigers zijn getrouwd en hebben kinderen. De smeuïge beelden, waarop Hancock 
eerst zorgvuldig kijkt of de kust veilig is, roepen meer vragen op. Mevrouw Coladangelo was 
niet zomaar een secretaresse met wie hij de saaiheid van de lockdown probeerde te 
doorbreken. 

Hancock leerde haar kennen tijdens zijn studietijd in Oxford, de universiteit waar hij ook zijn 
echtgenote ontmoette. Met Coladangelo, volgens Britse bronnen een ‘hartsvriendin’, 
presenteerde hij zelfs een radioprogramma. Hancock stelde Coladangelo, een steenrijke 
lobbyiste die een belangrijke functie heeft in de modeketen Oliver Bonas van haar echtgenoot 
en multimiljonair Oliver Tress, vorig jaar maart aan als onbezoldigd adviseur om haar zes 
maanden later een betaalde rol te geven. Bron: AD, 26 juni 2021. 
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EK-gaststad Sint-Petersburg meldt recordaantal coronadoden 

EK-gaststad Sint-Petersburg heeft met 107 overleden coronapatiënten in 24 uur een grimmig 
record gebroken. Niet eerder maakte een Russische stad melding van zo'n forse stijging van 
het dodental door het virus, berichten Russische media. 

Rusland ziet het aantal coronabesmettingen de laatste tijd weer fors oplopen. Dat komt 
volgens de autoriteiten door de besmettelijke Deltavariant van het virus. Ze maakten zaterdag 
melding van 619 sterfgevallen in het hele land, het hoogste aantal sinds december. Ook 
registreerde de overheid ruim 21.000 nieuwe besmettingen. 

In Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland, worden ondertussen EK-
wedstrijden gehouden. Tientallen Finse supporters die hun land er zagen verliezen van België, 
bleken deze maand na terugkeer naar hun thuisland ook nog besmet te zijn met het 
coronavirus. In de stad wordt komende vrijdag een van de kwartfinales van het voetbaltoernooi 
gehouden. 

De Russische autoriteiten proberen ondertussen van alles om de lage vaccinatiegraad onder 
de bevolking omhoog te krijgen. De minister van Volksgezondheid zei vrijdag dat tot dusver 
21 miljoen van de 144 miljoen inwoners zeker één dosis van een coronavaccin hebben gehad. 
Bron: Het Parool, 26 juni 2021.    

Staat moet meer geld lenen vanwege langere coronasteun 

De Nederlandse staat moet miljarden meer lenen vanwege de langere steunmaatregelen tegen 
de coronacrisis. Volgens het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van 
Financiën (DSTA) komt de financieringsbehoefte dit jaar naar schatting uit op 114,8 miljard 
euro. In april werd nog gerekend op 110,6 miljard euro. 
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Het kastekort is berekend op 56,4 miljard euro, van een eerder voorspelde 52,7 miljard euro. 
DSTA zegt dat er wel een grote mate van onzekerheid is over de financieringsbehoefte en dat 
die uiteindelijk veel lager kan uitpakken. 

Doordat de coronabeperkingen langer voortduurden, verlengde het kabinet 
de steunpakketten voor bedrijven met financiële problemen. Dit heeft een financiële impact, 
maar het nieuwe kabinet hoeft volgens deskundigen straks niet te gaan bezuinigen, gaven 
economen van grote banken als ING en ABN AMRO onlangs aan. Het Centraal Planbureau 
(CPB) kwam eerder met een dergelijke boodschap. Bron: Het Parool, 25 juni 2021.   

De Jonge ondervraagd over corona-uitgaven 

In het kort 

Hugo de Jonge werd woensdag zwaar bevraagd na een kritisch rapport van de Algemene 
Rekenkamer. 

Onrechtmatige uitgaven bij het ministerie van Volksgezondheid kwamen vooral door hectiek 
van de coronacrisis. 

Het ministerie versterkt de afdeling financieel beheer. 

Waren de financiële missers op het ministerie van Volksgezondheid (VWS) vorig jaar 
onvermijdelijk in de hitte van de coronabestrijding, of werden zij veroorzaakt door structurele 
problemen in het financiële beheer? Demissionair minister Hugo de Jonge hield het woensdag 
op het eerste, maar de Tweede Kamer ging daar maar deels in mee. 

Het financieel beheer op VWS staat volop in de schijnwerpers vanwege de mondkapjesaffaire. 
Onthullingen door onderzoeksplatform Follow the Money dat mediapersoonlijkheid en CDA-
lid Sywert van Lienden miljoenen verdiende aan een partij mondkapjes die nog altijd in de 
opslag ligt, leidde tot publieke verontwaardiging. 

Die deal, die momenteel verder wordt onderzocht, maakt slechts een fractie uit van de €5,1 
mrd aan corona-gerelateerde uitgaven van het ministerie. Daarvan was volgens de controleurs 
van de Algemene Rekenkamer ruim €2 mrd onrechtmatig besteed.  

Volgens sommige Kamerleden past dat in een patroon. Het is immers niet de eerste keer dat 
het ministerie door de Rekenkamer op de vingers is getikt. In de afgelopen twintig jaar is VWS 
maar liefst zeventien keer beticht van financiële onvolkomenheden. Dat duidt op 'hardnekkig, 
chronische problemen' volgens Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, een van de 
rapporteurs over het jaarverslag. 

Mede-rapporteur Jeanet van der Laan (D66) wilde zo ver niet gaan, maar hekelde wel de 
moeilijk te volgen financiële verantwoording van de vele door De Jonge in het leven geroepen 
actieprogramma's, zoals het nationaal preventieakkoord. 

De Jonge ontkende de aantijgingen van chronische problemen. 'Ik ga niet mee met de heer 
Van Houwelingen dat dit al jaren speelt,' aldus de minister. Het afgelopen jaar stond zijn 
ministerie in 'het oog van de orkaan' waardoor niet op alle fronten de regels werden nageleefd, 
zei hij. 

Zo heeft VWS nagelaten het parlement vooraf te informeren over zo'n €950 mln aan uitgaven, 
waardoor het budgetrecht van de Kamer is geschonden. Daarnaast is er voor rond €560 mln 
aan voorschotten verstrekt zonder bankgarantie en zonder toestemming vooraf van Financiën. 
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Naast deze formele onrechtmatigheden is €590 mln aan uitgaven aan goederen en diensten 
niet goed verantwoord. Deels betreft dat IT-systemen bij de GGD's, uitgaven aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur en geld dat naar Caribisch Nederland is 
gegaan. 

De Jonge trok daar het boetekleed voor aan. Ondanks de crisis had zijn departement het 
budgetrecht van de Kamer moeten respecteren, zei hij. Maar hij vroeg begrip voor het feit dat 
zijn ministerie plots moest overschakelen van beleidsministerie naar een uitvoeringsministerie 
die snel 'hands on' veel uitgaven moest doen. 'Ik denk wel dat we de goede dingen hebben 
gedaan, maar niet op de goede manier.' 

Deels kwam dat door de beperkte mankracht op de directie financieel-economische zaken van 
het ministerie. Die afdeling wordt nu versterkt als onderdeel van een omvangrijk 
verbeterprogramma dat De Jonge reeds heeft aangekondigd. Over de voortgang van dat 
programma rapporteert de minister voortaan in oktober en in het voorjaar aan de Kamer. 

Een eerste onderzoek door een forensische accountant heeft geen integriteitsschendingen 
opgediept in de deal tussen Van Liendens bv Relief Goods Alliance en het inkoopconsortium 
LCH, schreef de demissionaire minister voor medische zorg Tamara van Ark vorige week aan 
de Tweede Kamer. Een meer uitgebreid onderzoek naar de inkoop van coronahulpmiddelen 
loopt nog. Bron: Het Financieele Dagblad, 23 juni 2021.     

 

Aandelen Pfizer en Moderna dalen na melding hartproblemen 

De coronavaccins van Pfizer-Biontech en Moderna kunnen waarschijnlijk in zeldzame gevallen 
hartproblemen veroorzaken bij jongeren. Maar het voordeel dat bescherming tegen het 
coronavirus biedt, weegt volgens de Amerikaanse autoriteiten ruimschoots op tegen het risico 
van de bijwerking. 
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De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen, de FDA, maakte woensdag bekend dat het 
snel een waarschuwing wil doen uitgaan. Daartoe is besloten nadat adviseurs van het 
Amerikaanse Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC) hebben geconcludeerd dat 
er vermoedelijk een verband is tussen de hartklachten en de coronavaccins. 

Beleggers schrokken woensdag van de berichten. De koers van het aandeel Moderna verloor 
op de Amerikaanse beurs 4,2 procent en Pfizer moest 1,4 procent inleveren. Biontech noteert 
donderdagochtend een verlies van 3,0 procent. Pfizer-Biontech en Moderna leveren de twee 
belangrijkste coronavaccins, die beide zijn gebaseerd op de zogenoemde mRNA-technologie. 
Bron: Het Financieele Dagblad, 26 juni 2021.   

 

Ook bij succesvaccins Pfizer & Moderna duikt uiterst zeldzame bijwerking 
op 

Ook succesvaccins van Moderna en Pfizer hebben een smetje op het blazoen. In heel zeldzame 
gevallen – een op de 75.000 keer – lijken de vaccins een ontsteking van de hartspier of het 
hartzakje te veroorzaken. Dat heeft de Amerikaanse FDA als eerste grote medicijnautoriteit deze 
week formeel bevestigd. De kans op de aandoening weegt echter niet op tegen de voordelen van 
het vaccin.  

De aandoening is minder griezelig dan ze klinkt: een kwaal die benauwdheid, pijn op de borst 
en hartkloppingen kan geven, en in de regel na behandeling met ontstekingsremmers snel 
geneest – als hij al niet spontaan wegtrekt. Toch kan de bijwerking vervelende gevolgen hebben 
voor het vaccinbeleid. De aandoening komt namelijk vooral voor bij net ingeënte jongemannen 
onder de 25 jaar. Dat kan meewegen in de discussie of de vaccins al dan niet moeten worden 
aangeboden aan tieners. 

In de VS meldden na een slordige 6,5 miljoen vaccinaties meer dan 350 jongemannen de 
ontsteking, veel meer dan het handjevol dat men normaal gesproken door toeval zou 
verwachten. Opvallend is dat de kwaal veel vaker optrad na de tweede prik en iets vaker na 
vaccinatie met Moderna dan met Pfizer. Ook vrouwen onder de 30 en mannen tussen de 30 



98 

 

en de 50 jaar kregen de hartontsteking wat vaker dan verwacht. Maar veruit de meeste 
meldingen kwamen van jongens en jongemannen van boven de 12 jaar.  

 

Bij bijwerkingencentrum Lareb zijn, na tien miljoen prikken met het Pfizervaccin en één 
miljoen met Moderna, inmiddels zeker dertig meldingen bekend. ‘En omdat dit in veel gevallen 
niet zo’n heel opvallende aandoening is, moet je er rekening mee houden dat lang niet iedereen 
het meldt’, zegt Lareb-directeur Agnes Kant. 

Over twee weken hoopt ook het Europees Geneesmiddelenbureau EMA met een rapport over 
de zaak te komen. Mogelijk kan dat leiden tot een ‘waarschuwing’ in de bijsluiter, zodat 
hulpverleners weten waar ze na vaccinatie bedacht op moeten zijn. Een formele stap verder is 
dat het EMA de ontsteking bestempelt tot zeldzame ‘bijwerking’. Daarvoor zal men echter wel 
eerst moeten hardmaken dat de ontsteking echt wordt veroorzaakt door de vaccins en er geen 
sprake is van grillig toeval. 

In de VS benadrukken de betrokken overheidsdiensten en wetenschappers in elk geval dat de 
ontsteking absoluut niet opweegt tegen de voordelen van vaccinatie. Maar in vakblad The 
BMJ plaatst biostatisticus Vinay Prasad daarbij een kanttekening: omdat kinderen zelf niet 

veel last hebben van corona, hoort voor hen een andere risicoafweging te gelden. 

‘Vaccinatie dient twee doelen: de persoon die het vaccin krijgt zelf beschermen en anderen 
beschermen. We zijn bereid om dingen te doen voor dat tweede doel, maar niet als dat netto 
schade toebrengt aan de individuen.’ Prasad vindt dan ook dat men de vaccins beter niet aan 
jongeren onder de 18 jaar kan aanbieden. 

In zeldzame gevallen kan de, op zich al zeldzame, aandoening wel degelijk problemen geven. 
Zo moesten in de VS 22 personen opgenomen worden in het ziekenhuis, nadat ze de een 
hartontsteking hadden gekregen. Twee belandden op de intensive care. In Groot-Brittannië 
overleden twee patiënten aan de ontsteking, al zijn de precieze medische details onbekend. 

De vermoede bijwerking kwam in april al aan het licht bij jongemannen in Israël. Omdat de 
ontstekingen, ‘myocarditis’ en ‘pericarditis’ in jargon, echter af en toe ook spontaan 
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voorkomen, kon men niet met zekerheid zeggen in hoeverre die gevallen het gevolg zijn van de 
inenting. Bron: De Morgen, 25 juni 2021.  

 

Mondkapjes zijn het nieuwe zwerfafval: 'Voorkomen dat kinderen ze 
oprapen' 

Naast de vertrouwde blikjes, flesjes en snoepzakjes duikt er steeds vaker een nieuwe soort 
zwerfafval op: de gebruikte mondkapjes. De wegwerpkapjes worden argeloos achtergelaten in 
plantsoenen, bij bushaltes en bij supermarkten. Tot grote ergernis van mensen die hun 
mondkapjes wel keurig in de afvalbak doen en de mensen die de troep mogen opruimen. In 
Bergen op Zoom zijn dat Ton Verraes en Peter Elsevier van leerwerkbedrijf WVS.   
 
Binnen een paar minuten hebben ze er in de buurt van een supermarkt al vier gevonden. 
Volgens voorman Ton Verraes liggen ze vooral in de bosjes bij de parkeerplaats. 
Onbegrijpelijk’, zegt Ton als hij er weer eentje ziet bij een glasbak. Geroutineerd stopt hij met 
zijn afvalgrijper het blauwe mondkapje in een plastic zak. ‘Je vraagt je af waarom mensen dit 
doen. Er zijn afvalbakken genoeg.’ 
 
Omdat je nooit weet wanneer een mondkapje is weggegooid, is het belangrijk om ze zo snel 
mogelijk te verzamelen, legt Ton uit. Aan mondkapjes die er nog maar net liggen, kunnen 
immers gevaarlijke virusdeeltjes kleven: ‘Vooral kinderen rapen van alles op en dat moet je 
zien te voorkomen.’ 
 
Ton en Peter hadden zichzelf liever dit klusje bespaard. Maar sinds het dringende advies om 
een mondkapje te dragen in supermarkten, hebben ze er alleen maar meer werk mee. Voor 
hun eigen bescherming houden ze zoveel mogelijk afstand van wat ze vinden. Bovendien 
dragen ze handschoenen. ‘Normaal deed ik dat niet, maar nu toch maar wel’, vertelt Peter.  
 
Op sommige plekken worden de mondkapjes zelfs opgehangen bij een verkeersbord. 
 
Zijn plastic zak raakt naar verloop van tijd aardig vol met een bonte verzameling mondkapjes. 
De vuilniszak wordt aan het einde van zijn ronde hermetisch afgesloten en afgevoerd naar de 
milieustraat. En over een paar dagen begint hij met zijn collega’s weer van voor af aan. ‘Wie 
had dit nu kunnen bedenken een jaar geleden?’ Bron: Omroep Brabant, 12 oktober 2020.  
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Eftelingmedewerkers verbranden ‘ritueel’ hun mondkapje, directie 
pretpark niet blij met beelden  
 
Eftelingmedewerkers hebben hun mondkapje ‘ritueel verbrand’ voor de versoepelingen van 
zaterdag. Het pretpark is niet blij met de beelden die de medewerkers maakten en nu op 
sociale media rondgaan. ‘Dit is echt niet handig van ze.’  
 

 

Op de beelden, die pretparksite Looopings heeft gedeeld, is te zien hoe medewerkers van het 
pretpark hun mondkapje in brand steken. Ze zijn opgelucht en blij, omdat de mondkapjes 
niet meer hoeven te worden gedragen.  
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De ludieke video, die rondgaat op sociale media, zegt het personeel: ‘Het ergste waren de 
mondkapjes. Maandenlang kon je niks van onze glimlach zien.’ 
 
In eerste instantie werd de video geplaatst door het personeel op een besloten Facebookpagina. 
De video ging vrij snel daarna rond op verschillende sociale mediakanalen, waar veel reacties 
opkwamen.   
 
Van de Facebookpagina is hij inmiddels afgehaald, op verzoek van de directie van het 
pretpark.  
 
De directie vindt het ‘jammer dat de beelden nog altijd rondgaan’. ‘Het is niet handig dat ze 
gemaakt zijn en geeft een verkeerd signaal af. We hebben ons al die tijd aan de maatregelen 
gehouden, dan houd je niet zo'n actie, zeker niet op deze manier met medewerkers die in het 
openbaar zichtbaar zijn.’ Verder zegt de woordvoerder dat het een actie was van een klein 
groepje medewerkers en niet bedoeld was voor het grote publiek.  
 
De medewerkers zelf zijn op hun vingers getikt. ‘Ze zijn erg geschrokken dat dit zo vaak is 
gedeeld en hebben ook laten weten dat ze spijt hebben’, aldus de woordvoerder van de 
Efteling.   
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De mondkapjesplicht ging op 1 december vorig jaar in. Die is sinds vandaag bij de 
versoepelingen afgeschaft. Alleen in het openbaar vervoer, stations, luchthavens en in 
middelbare scholen moeten mondkapjes nog worden dragen. Bron: Brabants Dagblad, 26 juni 
2021.  
 

Zonder mondkapje de supermarkt in: ‘Het voelt als een bevrijding!’ 
 
Waar de een triomfantelijk om zich heen kijkt terwijl hij zonder mondkapje de supermarkt 
binnen loopt, is de ander nog wat voorzichtig en onwennig: ‘Is het niet te druk binnen?’ Of: 
‘Ben ik de enige die het nog wel op wil?’ De eerste mondkapjesloze boodschappendag is een 
feit. 
 
De flessen en tissuerollen met desinfecterend spul staan nog gewoon voor de klanten klaar bij 
de Albert Heijn XL aan de Limburglaan in Eindhoven. Ze worden ook gewoon gebruikt om de 
handvatten van de winkelkarretjes te ontsmetten. Maar mensen mét een mondkapje? Die zijn 
vandaag op één hand te tellen. 
 
Harriet Tas (36) uit Eindhoven is met haar zoontje net door de winkel  gelopen voor haar 
boodschappen. Zónder mondkapje. ‘Het voelt nog heel raar en wat onwennig’, zegt ze met een 
lach, die we nu ook weer kunnen zien. ‘Maar ook een stuk vrijer. Er schoot wel steeds de 
gedachte door mijn hoofd dat ik iets fouts aan het doen was.’  
 
Nu scheelde het ook dat het binnen vrij ruim is opgezet én het nog niet zo druk was deze 
zaterdagochtend. ‘Ik weet niet wat ik zou doen als het wel druk was geweest. Ik ben jong, heb 
mijn eerste vaccinatie gehad. Maar als het in de Rechtestraat retedruk is, ga ik wel naar huis, 
ik zoek het niet op.’ 
 
David O'Dwyer (36), oorspronkelijk uit Ierland maar vanwege ASML woonachtig in Eindhoven 
komt onverstoorbaar mét mondkapje buiten. ‘Oh, mogen ze officieel af’, zegt hij gelaten. ‘Ik 
wist dat er versoepelingen kwamen maar nog niet welke.’ 
 
Toch is de mededeling geen reden voor hem om nu mondkapjesloos te winkelen. ‘Het is een 
simpel ding om te doen en ik ben wat onzeker over de snelheid waarmee er nu wordt 
versoepeld. Vanwege die nieuwe variant en omdat we nog volop aan het vaccineren zijn. Het 
laatste wat we volgens mij willen is dat we opnieuw met strenge maatregelen komen te zitten. 
Ik heb nog wel even geduld.’ 
 
Bij de Jumbo aan het Boscheind in Eindhoven  is een deel van de klanten mondkapjesloos, 
maar loopt ook een groot aantal mensen mét mondkapje. Zoals Vincent Jansen (30) uit 
Eindhoven. ‘Eigenlijk draag ik het nu puur uit gewoonte’, zegt hij. ‘Ik heb er geen last van en 
nu we er al anderhalf jaar mee lopen, ben ik er aan gewend geraakt denk ik.’ 
 
Dat is voor Eefje Sieben (50) uit Eindhoven wel anders. ‘Ik ben zó opgelucht dat die kapjes af 
mogen’, zegt ze met zichtbaar geluk. ‘Ik moest ze ook voor mijn werk acht uur per dag op en 
vond het echt heel vervelend. Nee, ik heb er niet aan kunnen wennen. Blij dat ze af mogen.’ 
 
Miranda van der Sanden (42) uit Deurne kan haar geluk niet op: én jarig én zonder mondkapje 
de Jumbo in Deurne in. ‘Het is wel een beetje wennen’, zegt ze. ‘ Maar het is zoveel makkelijker 
en fijner. Ik liep wel steeds om me heen te kijken naar andere mensen. Het voelt nog wat 
vreemd, een echte omschakeling weer na anderhalf jaar. Ik vind het wel prettig dat het weer 
een beetje normaal wordt vanaf nu.’   
 
Bij Ekoplaza in Helmond hebben ze de mondkapjesplicht al een paar weken geleden los 
gelaten. ‘Wij denken dat het dragen ervan heel ongezond is’, zeggen zussen Linda (39) en Anke 
(36) Peters, samen zijn ze de filiaalhouders. 
 
Anne Eißfeller is vaste klant in de buurtsuper en lacht besmuikt. ‘Ik droeg toch al geen 
mondkapje’, zegt ze gedecideerd. ‘Uit principe, maar ik heb ook een medisch attest. Het deed 
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me teveel denken aan de gele sterren uit ‘40-’45. Ik ben in elk geval blij dat nu de plicht ervan 
af is, ik niet meer word aangesproken op het niet dragen van een kapje.’ 
 
‘We zagen een deel van onze klanten die ze echt niet wilden dragen’, zegt Linda Peters. ‘Maar 
ook een aantal mensen die zich heel strikt aan de regels hielden en ze wel droegen. Dat is 
prima, iedereen mag dat voor zichzelf bepalen.’ 
 
Maar omdat de zussen Peters blij zijn dat het nu officieel is, hebben ze tientallen mondkapjes 
aan elkaar geknoopt en als slinger opgehangen in de winkel. ‘Het voelt een beetje als een 
feestdag!’ Bron: ED, 26 juni 2021.  
 

 

 
Ostrea Lyceum in Goes dicht vanwege tientallen coronabesmettingen: 
‘Dit raakt de school diep’  
 
Alle locaties van het Ostrea Lyceum in Goes blijven in elk geval tot en met woensdag dicht. 
Tientallen leerlingen en personeelsleden zijn besmet geraakt met het coronavirus. Eén docent 
is opgenomen op de intensive care in het ziekenhuis. ‘Gezondheid en veiligheid staan voorop’, 
zegt rector Eric Boerhout.  
 
Een week geleden moest de vmbo-afdeling van de school al overschakelen op online onderwijs, 
vanwege coronabesmettingen. Die afdeling zou eigenlijk maandag weer open kunnen, maar 
de besmettingen hebben zich uitgebreid naar andere afdelingen.  
 
‘Net voor het weekend waren er 32 besmettingen onder leerlingen en personeelsleden. En in 
het weekend kwamen er nog meer bij, op andere locaties’, zegt rector Eric Boerhout. ‘Toen een 
collega op de IC opgenomen werd, gingen ook emoties meespelen. Dat doet wat met mensen. 
Dit raakt de school diep. Collega's ervaren het gevoel van onveiligheid. Leerlingen zijn ook 
flink ziek door het virus. Daarom hebben we besloten alle locaties te sluiten. De gezondheid 
en veiligheid van leerlingen het personeel staan voorop.’ 
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Alle leerlingen van het Ostrea Lyceum volgen in elk geval tot en met woensdag uitsluitend 
online onderwijs. ‘Vanaf donderdag zijn belangrijke proefwerken gepland. We kijken hoe de 
besmettingen zich ontwikkelen. Maar de situatie is heel zorgelijk.’ Leerlingen en ouders krijgen 
woensdag te horen of de school nog langer dicht moet blijven.  
 
Alle middelbare scholen in het land zijn sinds 7 juni weer volledig open, na maanden van 
(gedeeltelijk) online onderwijs. Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te 
houden. De onderwijsbonden uitten grote zorgen over de volledige openstelling. Ze vinden het 
niet verantwoord dat leraren - soms ongevaccineerd - lesgeven aan grote groepen leerlingen. 
Bron: PZC, 26 juni 2021.  
 
 

 
 

179 miljoen mensen in VS gevaccineerd met eerste prik 
 
Bijna 179 miljoen mensen in de Verenigde Staten hebben een eerste coronaprik gehad, meldt 
het Amerikaanse Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC). Nog eens ruim 152 miljoen 
mensen zijn volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Bron: AD, 26 juni 2021. 
 

Braziliaanse autoriteiten melden 64.134 nieuwe coronabesmettingen in 
afgelopen etmaal 
 
Braziliaanse autoriteiten melden 64.134 nieuwe coronabesmettingen in het afgelopen etmaal. 
Daarnaast zijn 1.593 mensen overleden door het coronavirus.   
 
Sinds het begin van de pandemie heeft Brazilië meer dan 18,3 miljoen besmettingen met het 
coronavirus gemeld. Het dodental staat inmiddels op ruim een half miljoen: 512.735. Bron: 
AD, 26 juni 2021. 
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Koning viert Veteranendag op sobere wijze  
 
Voor het tweede jaar op rij heeft koning Willem-Alexander op bescheiden wijze stilgestaan bij 
Veteranendag. Net als vorig jaar was er vanwege de coronacrisis geen defilé. Wel vond er een 
programma plaats voor genodigden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 
 
Willem-Alexander zat samen met onder anderen demissionair minister-president Mark Rutte 
en voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn op de eerste rij in het theater. Er 
werden verhalen van en door veteranen verteld. De ruim 111.000 Nederlandse militairen die 
zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede werden geëerd. Dat gebeurde 
met onder meer filmpjes en toespraken, en met muziek van Claudia de Breij, Snelle en Stef 
Bos. 
 
Premier Rutte bedankte in zijn toespraak de Nederlandse veteranen voor hun inzet ‘ergens op 
de wereld en ergens in onze geschiedenis of in het hier en nu’. De premier stond ook stil bij 
de kameraadschap dat ‘zit ingebakken bij alle militairen’ en vertelde ter illustratie het verhaal 
van Paul Moerman, de oudste Nederlandse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Moerman 
overleed afgelopen december een dag na zijn 104e verjaardag. 
Voor de koning zit het programma er nog niet op na het openbare deel. Na afloop spreekt hij 
met een aantal aanwezige veteranen. 
 
Willem-Alexander is beschermheer van Veteranendag en is er sinds de eerste editie in 2005 
altijd bij geweest. Bron: AD, 26 juni 2021. 
 

 

 



106 

 

 

Dit gaat echt goed, dacht Ton de Boer toen zijn College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
in januari het derde coronavaccin goedkeurde. Daarna volgde de AstraZeneca-soap, en een 
nog altijd voortdurende strijd tegen vaccinscepsis en -desinformatie. 
‘Langetermijnbijwerkingen, na één of twee prikjes? Uitermate, úítermate onwaarschijnlijk.’ 
 
Plotsklaps was Ton de Boer, de voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
(CBG), ‘eindeloos op tv’ om uitleg te geven over de coronavaccins die in aantocht waren, door 
het CBG goedgekeurd werden, of bijwerkingen vertoonden. ‘Je bent ineens een BN’er hè, 
bijzonder is dat. Ze weten je allemaal te vinden.’ Bron: AD, 26 juni 2021.  
 
 

In juli bijna honderd festivals minder dan in 2019 
 
Ondanks de versoepelingen voor grote evenementen in juli, staan er nog niet heel veel festivals 
op de agenda. Dat laat de nieuwssite Festivalinfo desgevraagd aan het ANP weten. Er zijn 
bijna honderd festivals minder te bezoeken in juli dan in 2019. 
 
In totaal vinden er in juli 49 festivals plaats in Nederland volgens de hoofdredacteur van de 
Nederlandse nieuwssite over festivals. In juli 2019 waren dat er nog zo’n 146. De meeste 
festivals die niet doorgaan zijn naar 2022 verhuisd. Sommige zijn verplaatst naar later in de 
zomer of in het najaar. 
 
Dat de meeste festivals nog niet door kunnen gaan is geen verrassing volgens Berend Schans, 
directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). ‘We hebben lang 
moeten wachten op het garantiefonds. Als dat er eerder was geweest, hadden organisatoren 
eerder gedurfd om harde verplichtingen aan te gaan’, vertelt hij aan het ANP. 
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Zo komen sommige festivals in tijdnood met leveranciers strikken of krijgen ze niet op tijd de 
vergunningen rond met de gemeente of provincie. Bovendien is er her en der nog een flink 
tekort aan personeel, zegt Schans. ‘Het is maatwerk. Als je het vergelijkt met een normaal jaar 
is 2021 dus inderdaad minder druk.’ 
 
Vanaf 30 juni mogen festivals weer doorgaan zonder grote beperkingen. Bezoekers hoeven 
geen mondkapje op en ook de anderhalve meter afstand kan worden losgelaten. Ze moeten 
zich wel vooraf laten testen of een vaccinatiebewijs hebben. Bij meerdaagse evenementen moet 
ook tussentijds getest worden. Bron: AD, 26 juni 2021.  
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Eén gewonde na vuurbal uit Londens trein- en metrostation 
 
Er is een grote brand uitgebroken in de buurt van een centraal metro- en treinstation in 
Londen. Op videobeelden is te zien hoe een vuurbal uit het station komt, terwijl een grote 
rookpluim opstijgt. Voor zover bekend is een man gewond geraakt. Hij wordt ter plaatse 
behandeld.  
 
Het is nog onbekend hoe de brand uitbrak, maar de politie zegt geen aanwijzingen te hebben 
voor een terroristische daad. De brand ontstond rond 14.00 uur plaatselijke tijd. De London 
Fire Brigade laat weten dat  vijftien brandweerauto's en honderd brandweerlieden bezig zijn 
om te brand te blussen. Drie winkels in het station zijn in vlammen opgegaan. Ook zes auto’s 
en een telefooncel staan in brand. 
 
Nabijgelegen wegen zijn afgesloten. Het station en omliggende gebouwen zijn ontruimd. 
Treinen worden momenteel omgeleid. Mensen wordt geadviseerd het gebied te mijden en 
ramen en deuren gesloten te houden. 
 
Het gaat om het station Elephant and Castle, net ten zuiden van de rivier de Theems en in de 
buurt van enkele belangrijke Londense bezienswaardigheden. In hetzelfde gebied bevindt zich 
ook de populaire Borough Market, reuzenrad London Eye en de London Bridge. Elephant and 
Castle is een druk verkeersknooppunt. Het is ook een belangrijk spoorwegknooppunt, met 
een druk metrostation op de Northern Line en bovengrondse treinen. Bron: AD, 28 juni 2021.  
                                                                                                                                                                 
Bolsonaro mogelijk berecht na biecht parlementslid: ‘Hij wist van 
corruptie rond Indiase vaccindeal’  
 
De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is ernstig in verlegenheid gebracht, nadat een aan 
hem gelieerd parlementslid tegen een senaatscommissie heeft verklaard dat de president op 
de hoogte was van onregelmatigheden en corruptie rond de aanschaf van Indiase 
coronavaccins. Bolsonaro zou er niets aan hebben gedaan. De commissie kan de president 
daarom aanklagen bij het Braziliaanse Hooggerechtshof wegens het plegen van een misdrijf. 

 
Parlementariër Luis Miranda deed zijn ontboezemingen gisterenavond aan het einde van een 
urenlang verhoor door de senaatscommissie die het coronabeleid van de Braziliaanse regering 
en president Bolsonaro onderzoekt. Brazilië is met meer dan 510.000 coronadoden het op één 
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na zwaarst getroffen land door Covid-19. Nog altijd overlijden in het grootste land van Zuid-
Amerika dagelijks zo’n 2000 mensen aan het longvirus. 
 
De met Bolsonaro bevriende Miranda verklaarde onder ede dat de president tegen hem heeft 
gezegd dat de invloedrijke leider van de Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden, Ricardo 
Barros, betrokken is bij corruptie rond de aanschaf van Indiase coronavaccins. Miranda, die 
uit veiligheidsoverwegingen een kogelvrij vest droeg, wilde de naam van Barros aanvankelijk 
niet noemen tegen de commissie. 
 
Hij verklaarde dat Bolsonaro, die in 2018 onder meer werd gekozen met de belofte een einde 
te maken aan de corruptie in de Braziliaanse politiek, had gezegd dat ‘het weer zo’n zaakje 
was van huppeldepup, maar je weet wie dat is hè, als ik me daarin ga mengen, krijg ik stront 

aan de knikker’, zonder te zeggen over wie de president het had. Pas na bijna zeven uur 
verhoor en tientallen vragen van de commissieleden brak Miranda 
 
Hij gaf hij toe dat Bolsonaro de naam had genoemd van Barros, een prominent en cruciaal lid 
van het zogenoemde blok middenpartijen Centrão dat Bolsonaro de benodigde steun geeft in 

het parlement. Eerder dit jaar maakte Barros, voormalig minister van Gezondheid, zich sterk 
voor een wetswijziging die het makkelijker maakte om het Indiase vaccin te importeren, zonder 
dat daarvoor toestemming nodig was van de Braziliaanse toezichthouder Anvisa. Miranda was 
zwaar geëmotioneerd na het noemen van Barros’ naam.  
 
‘Ik wilde het al vanaf het begin zeggen, maar jullie weten niet wat er dan gebeurt’, sprak hij 
vechtend tegen de tranen. ‘De president van de Republiek beschuldigen, die door iedereen 
wordt verdedigd als een eerlijk mens. Maar die weet dat er iets verkeerd is, de naam van 
degene kent die daarbij betrokken is, maar er niks tegen doet uit angst voor de druk die hij 
van de andere kant krijgt. Wat voor president is dat, die bang is voor druk van iemand die 
iets verkeerds doet? Iemand die publiek geld wegsluist van de mensen die sterven aan dat 
klote-Covid?’, verklaarde de parlementariër. 
 
Het verhoor van Miranda en diens broer Luis Ricardo - op het ministerie van Gezondheid 
verantwoordelijk voor de invoer van medicamenten en vaccins - draaide om 
onregelmatigheden rondom de aanschaf van 20 miljoen doses van het Indiase coronavaccin 
Covaxin. De Braziliaanse regering sloot daarvoor op 25 februari een contract met de Indiase 
vaccinproducent Bharat Biotec en zou 300 miljoen dollar betalen voor de vaccins, een hogere 
prijs dan andere en lange tijd niet aangekochte vaccins zoals dat van Pfizer. 
 
Het land was op dat moment vooral afhankelijk van het Chinese CoronaVac, dat door 
Bolsonaro’s politieke rivaal João Doria, gouverneur van de belangrijkste deelstaat São Paulo, 
naar Brazilië werd gehaald. Luis Ricardo vertelde de commissie dat er rondom de formaliteiten 
die de invoer van het Indiase vaccin mogelijk moesten maken ‘abnormale druk werd 
uitgeoefend’ door zijn superieuren. Op vreemde tijdstippen, zoals vrijdagavond om 23.00 uur 
en in het weekend, kreeg Luis Ricardo vragen of hij de benodigde documenten al in orde had 
gemaakt. 
 
Ook constateerde hij dat er sprake was van een merkwaardige factuur voor de vooruitbetaling 
van 45 miljoen dollar, te betalen voordat de eerste levering van 300.000 doses zou 
plaatsvinden. Maar het bedrijf waaraan het geld moest worden overgemaakt, Madison Biotech, 
kwam niet voor in de contracten tussen het ministerie van Gezondheid, producent Bharat en 
tussenpersoon Precisa, aldus Luis Ricardo. Bovendien is het bedrijf gevestigd in het 
belastingparadijs Singapore. 
 
Luis Ricardo vertrouwde het niet en weigerde zijn handtekening te zetten voor de invoer van 
de vaccins. Hij besprak zijn twijfels met zijn broer en parlementslid. Miranda besloot het 
staatshoofd in te lichten over de onregelmatigheden. Op zaterdag 20 maart bezochten de 
broers Bolsonaro in diens werkpaleis Alvorada. Ze brachten hem met kopieën van de 
documenten en app-conversaties op de hoogte van de vraagtekens rondom de Covaxin-deal.  
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‘Dit is heel erg’, was de reactie van Bolsonaro, zo verklaarde Miranda tegen de 
senaatscommissie. Volgens de parlementariër beloofde de president dat hij de zaak zou laten 
onderzoeken door de Federale Politie, maar vervolgens hoorde Miranda niets meer van de 
president en was hij ook niet meer welkom om de zaak verder te bespreken. Een onderzoek 
van de Federale Politie heeft ook niet plaatsgevonden. 
 
Wel ontkende Bolsonaro vandaag dat er iets mis is met de deal. Het Braziliaanse openbaar 
ministerie onderzoekt het Covaxin-contract inmiddels ook. Het OM vermoedt overfacturatie 
en vraagt zich af waarom de overeenkomst met de Indiase producent in een kleine drie 
maanden rond was, terwijl de onderhandelingen met andere, goedkopere aanbieders als Pfizer 
en AstraZeneca aanzienlijk langer duurden. 
 
Vicevoorzitter Randolfe Rodrigues van de onderzoekscommissie wil Bolsonaro nu wegens het 
plegen van een misdrijf aanklagen bij het Braziliaanse Hooggerechtshof. ‘Vandaag zijn alle 
elementen naar voren gekomen van een misdrijf door de president’, aldus Rodrigues. ‘Hij is 
op de hoogte gebracht van een crimineel feit, heeft daarop niet de gepaste maatregelen 
genomen om een onderzoek te laten doen en heeft ook niets gedaan om te voorkomen dat het 
delict zich bleef voordoen.’ Volgens het Braziliaanse recht zou de president voor het plegen 
van een misdrijf drie maanden tot een jaar gevangenisstraf en een boete kunnen krijgen. Bron: 
AD, 26 juni 2021.   
 

De meeste van de 100.000 afspraken voor Testen voor Toegang zijn 
afgehandeld 
 
De meeste van de 100.000 afspraken die voor zaterdag waren gemaakt bij Testen voor 
Toegang, zijn afgehandeld. Er was in de ochtend nog vertraging, door eerdere technische 
problemen die het gevolg waren van een hackpoging. Daardoor kwamen e-mails met de 
testuitslag later aan. Maar alles werkt weer naar behoren, meldt de Stichting Open Nederland. 
 
‘Verreweg het grootste deel van de 100.000 mensen heeft hun testuitslag ontvangen en ook 
de supporters voor de wedstrijd Denemarken-Wales zijn op tijd binnengekomen bij de ArenA 
met hun testuitslag. Voor enkele duizenden mensen wordt de achterstand nog weggewerkt. 
Wij werken er hard aan om dit op te lossen maar wij kunnen helaas niet garanderen dat 
iedereen vanavond nog hun testresultaat krijgt. Sommige resultaten volgen mogelijk pas in 
de nacht of morgenochtend. Wij vragen hiervoor begrip’, aldus Open Nederland. 
 
Vanaf vrijdagnacht om 00.00 uur zijn de coronaregels voor clubs, discotheken en cafés 
versoepeld. Mensen met een negatieve toegangstest kunnen zich weer in het uitgaansleven 
begeven zonder dat ze 1,5 meter afstand hoeven te houden. Bron: AD, 26 juni 2021.   

Prijzen van vliegvakanties verder gedaald 

De prijzen van vliegvakanties zijn afgelopen week flink gedaald omdat veel Nederlanders 
nog afwachtend zijn met boeken. Reiswebsite Zoover meldt dat de prijzen met zo'n dertien 
procent daalden. De reisbranche heeft veel ruimte in hotels ingekocht met de verwachting dat 
Nederlanders zitten te springen om vakantie. De onduidelijkheid over vakantieregels en 
de onzekerheid over het verloop van de coronapandemie maakt mensen echter voorzichtig. 

De laatste weken wordt vooral gezocht naar autovakanties naar landen als Frankrijk en Italië. 
Terwijl vorig jaar Nederland het populairste land was voor de vakantie, is dat nu weer 
Frankrijk. Bijna een derde van de zoekopdrachten bij Zoover betreft dat land, terwijl dat vorige 
maand nog minimaal was. Bron: AD, 27 juni 2021. 
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Oranjefans kunnen zondag Nederlands elftal op grote schermen zien 
spelen maar onweersbuien verpesten Oranje-voetbalfeestje in tuin of op 
terras 
 
Oranjefans kunnen zondag op verschillende plekken in het land op terrassen en in kroegen 
het Nederlands elftal voor het eerst sinds lange tijd weer op grote schermen zien spelen. 
Tijdens de EK-wedstrijd tegen Tsjechië hoeven voetbalfans bovendien geen anderhalve meter 
afstand meer van elkaar te houden, als ze een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. 
 
Bij restaurant en evenementenlocatie Strand-zuid in Amsterdam zijn 1500 mensen welkom. 
In één gedeelte van de gelegenheid kunnen tachtig mensen op 1,5 meter afstand van elkaar 
zittend naar de wedstrijd kijken. De overige Oranjefans mogen in een ander gedeelte genieten 
van het duel zonder afstand te houden. Deze mensen moeten een coronatoegangsbewijs laten 
zien. Dat kan een bewijs van een negatieve testuitslag of een bewijs van volledige 
vaccinatie zijn. De mensen met en zonder toegangsbewijs blijven van elkaar gescheiden door 
onder meer een muur. 
 
De wedstrijd Nederland-Tsjechië begint zondag om 18.00 uur en wordt gespeeld in Boedapest. 
Bron: AD, 27 juni 2021. 
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@ ANP — Oranje kijken op een terras of in de kroeg, het mag weer! 

 

Sydney meldt dertig nieuwe coronabesmettingen met Deltavariant  

Een dag nadat de Australische miljoenenstad Sydney voor twee weken in lockdown is gegaan, 
hebben de autoriteiten van New South Wales zondag dertig nieuwe coronagevallen gemeld. 
Daarmee komt het aantal besmettingen als gevolg van een uitbraak met de zeer 
besmettelijke Deltavariant  op 110. Een dag eerder werden 29 positieve testresultaten gemeld. 
Er zijn ongeveer 52.000 mensen getest in de grootste stad van Australië. 

‘Gezien hoe besmettelijk deze stam van het virus is, verwachten we dat het aantal gevallen in 
de komende dagen waarschijnlijk zal toenemen tot boven wat we vandaag hebben gezien. 
Omdat we zien dat mensen die in thuisisolatie zitten helaas anderen al hebben besmet met 
wie ze contact hebben gehad’, vertelde staatspremier Gladys Berejiklian van New South Wales, 
waar Sydney onder valt, op een persconferentie. 

Zaterdag gingen de vijf miljoen inwoners van Sydney en omliggende regio's in lockdown om 
de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bron: AD, 27 juni 2021.  

Nederlanders hoeven aan de Duitse grens zich niet aan te melden en 
negatieve coronatest of vaccinatiebewijs te overleggen 

Nederlanders die naar Duitsland gaan, hoeven zich niet meer aan te melden en ze 
hoeven geen negatieve coronatest of vaccinatiebewijs meer te tonen om het land in te mogen. 
Vanaf zondag geldt Nederland niet meer als risicogebied voor Duitsland, waardoor deze 
maatregelen zijn afgeschaft. In Duitsland zijn nog wel coronamaatregelen van kracht. 

Friesland, Groningen en Zeeland werden eerder al op 'groen' gezet door de Duitse overheid. 
Die provincies zijn erg populair bij Duitse toeristen. Nu Nederland niet meer als risicogebied 
geldt, mogen Duitsers ook weer ons land binnen, zonder dat ze bij thuiskomst een negatieve 
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coronatest moeten hebben of in quarantaine moeten. Duitsland gold al langere tijd niet meer 
als risicogebied voor Nederland. 

Voor vandaag waren de regels redelijk streng en moest er van tevoren een test worden 
afgenomen, met negatief resultaat, een vaccinatiebewijs zijn of een bewijs van genezing na een 
recente corona-infectie. Dat moest worden aangegeven via een digitale aanmelding. Als dat 
niet gebeurd was, was er een verplichte quarantaine van vijf dagen met een test op de vijfde 
dag of tien dagen, zonder test. Bron: AD, 27 juni 2021.  

AstraZeneca is begonnen met test voor aangepaste versie vaccin 

Farmaceutisch bedrijf AstraZeneca is begonnen met een test voor een aangepaste versie van 
zijn coronavaccin. In totaal moeten 2250 mensen in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, 
Brazilië en Polen aan die test meedoen. Het gaat zowel om mensen die eerder al gevaccineerd 
zijn als mensen die nog niet eerder een vaccin kregen. 

Het nieuwe vaccin is aangepast op basis van de betavariant van het coronavirus, die als eerste 
opdook in Zuid-Afrika. Dat had een iets andere versie van het zogenoemde spike-eiwit dat het 
virus gebruikt om menselijke cellen binnen te dringen. Veel andere varianten hebben volgens 
AstraZeneca vergelijkbare mutaties. 

De eerste resultaten van de test worden later dit jaar verwacht. Daarna is AstraZeneca van 
plan om het vaccin als een extra boost goedgekeurd te krijgen. Bron: AD, 27 juni 2021. 

Autoriteiten Oman melden recordaantal coronabesmettingen 

Autoriteiten in Oman, een sultanaat in West-Azië, hebben een recordaantal 
coronabesmettingen en doden gemeld in de afgelopen 72 uur. 

Ruim 5.500 mensen raakten besmet met het coronavirus, daarnaast overleden nog eens 119 
mensen. Bron: AD, 27 juni 2021. 

Coronamaatregelen in België verder versoepeld 

Ook België laat vanaf vandaag de teugels nog meer vieren omdat het de goede kant uitgaat 
met het aantal besmettingen. In de horeca mogen nu groepen van maximaal acht mensen aan 
één tafel zitten. De sluitingstijd voor de cafés verschuift van 23:30 naar 01:00 uur. Wie door 
de zaak loopt moet nog wel een mondkapje dragen. In winkels gelden de coronaregels niet 
meer, afgezien van het verplichte mondkapje. Bron: AD, 27 juni 2021.  

Moskou meldt vandaag 144 doden door coronavirus  

De Russische hoofdstad Moskou heeft vandaag melding gemaakt van 144 sterfgevallen door 
het coronavirus. Niet eerder heeft een Russische stad in een dag tijd zo'n forse stijging 
genoteerd van het dodental door het virus. 

Het grimmige record stond voorheen op naam van Sint-Petersburg, de tweede stad van het 
land. Daar waren een dag eerder 107 sterfgevallen geregistreerd. In die metropool wordt 
vrijdag een kwartfinale gehouden van het EK-voetbal. Dan worden duizenden supporters 
verwacht. 

Het coronavirus grijpt in Rusland de laatste weken weer snel om zich heen. Dat komt volgens 
de autoriteiten door de zeer besmettelijke Deltavariant . Er speelt mee dat de vaccinatiegraad 
in Rusland relatief laag is in vergelijking met westerse landen. 
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Landelijk overleden in een etmaal 599 mensen. Ook registreerden de autoriteiten ruim 20.000 
nieuwe besmettingen. Moskou wordt gezien als het epicentrum van de corona-uitbraak. 
Burgemeester Sergej Sobjanin zei zaterdagavond dat in zijn stad dagelijks 2000 
coronapatiënten opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Bron: AD, 27 juni 2021. 

 

De innovatieve vaccinatienaald van U-Needle. © Cees Elzenga /hetoog.nl  
 
 

210 euro verdienen? Laat je deze week vaccineren met nieuwe Twentse 
vaccinatienaald 
 
Door het hoge vaccinatietempo dreigt een klinische proef van het Enschedese bedrijf U-Needle 
met een innovatieve naald te mislukken. U-Needle en de Universiteit Leiden zoeken met spoed 
minimaal vijftig jongeren van 18 tot 30 jaar die zich uiterlijk vrijdag met het Moderna-vaccin 
willen laten vaccineren. 
 
U-Needle heeft een vaccinatienaald ontwikkeld waarmee slechts een vijfde van de hoeveelheid 
vaccin nodig is om hetzelfde resultaat te bereiken. De naald is zo dun, dat er onder de huid 
mee wordt geprikt. Deze intradermale naalden worden gebruikt bij therapeutische vaccinatie 
- zoals bij immunotherapie bij kankerpatiënten - maar kunnen dus ook worden ingezet bij 
inenting tegen virussen. 
 
In het academisch ziekenhuis Leiden wordt de Twentse injectienaald sinds begin dit jaar 
gebruikt in een klinische test op patiënten. Dit is nodig om de naald ook gecertificeerd te 
krijgen voor coronavaccinaties. ‘Voor de derde testfase van eind juli hadden we een lijst met 
ruim 800 vrijwilligers’, zegt directeur Jeroen Wissink van U-Needle. ‘Daarvan zijn er nu nog 
65 over. Want het vaccineren gaat plotseling veel sneller dan gepland en de vrijwilligers die 
zich hadden aangemeld gaan niet tot eind juli wachten als dat niet nodig is. Die willen allemaal 
zo snel mogelijk worden geprikt, omdat ze op vakantie willen en willen feesten. Mede daarom 
hebben we de derde en laatste fase van de test al vooruit gehaald naar deze week.’ 
 
Jeroen Wissink noemt het voor het onderzoek ‘rampzalig’ als de vijftig vrijwilligers deze week 
niet worden gevonden. ‘Dan valt heel het onderzoek in het water en zijn we terug bij 
af.’ Probleem is dat deelnemers aan de proef niet direct een vaccinatiebewijs krijgen.  
 
Wissink: ‘Dat volgt pas vijftig dagen na afloop van de klinische test. We moeten het dus hebben 
van studenten en jongeren die niet op vakantie gaan en een paar centjes willen 
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bijverdienen.’ De vergoeding voor deelname aan de test, waarvoor de deelnemers naar het 
ziekenhuis in Leiden moeten, bedraagt 210 euro.  Bron: Tubantia, 27 juni 2021. 
 
Tennisser Nielsen trekt zich terug van Wimbledon na coronabesmet 
persoon 
 
Tennisser Frederik Nielsen heeft zich noodgedwongen moeten 
terugtrekken van Wimbledon nadat hij in nauw contact is geweest met een persoon die is 
besmet met het coronavirus. De organisatie van het grandslamtoernooi in Londen maakte 
bekend dat de Deense dubbelspecialist en oud-winnaar van Wimbledon volgens de richtlijnen 
van de Britse regering 10 dagen in isolatie moet. 

De 37-jarige Deen won in 2012 de dubbeltitel op Wimbledon met de Britse tennisser Jonathan 

Marray. Hij zou dit jaar in actie komen met de Kroaat Franko Skugor.  Bron: AD, 27 juni 

2021. 

China heeft 1.2 miljard vaccinaties gezet 

China, waar de pandemie begon, heeft inmiddels 1,2 miljard vaccinaties gezet. Het land meldt 
dat op het vasteland gisteren 14 nieuwe corona-infecties werden ontdekt. Volgens de 
autoriteiten waren deze besmettingen het gevolg van reizen buiten China. Volgens officiële 
cijfers zijn in land 91.732 coronagevallen geweest. 4,636 mensen overleden aan de gevolgen 
ervan. Bron: AD, 27 juni 2021.   

 

Tieners vaccineren zonder toestemming van ouders 

Overheden in de Verenigde Staten worstelen met de vraag of jongeren zelf mogen beslissen of 
ze zich laten inenten tegen het coronavirus. In sommige staten wordt gewerkt aan wetgeving 
die tieners de mogelijkheid geeft om zich te laten vaccineren zonder toestemming van hun 
ouders, terwijl de regels volgens The New York Times op andere plaatsen juist worden 
aangescherpt. 



116 

 

Uit een recente peiling kwam naar voren dat slechts drie op de tien ouders van tieners vanaf 
12 jaar het prima vinden als hun kinderen zich meteen laten inenten. Veel andere mensen 
nemen een afwachtende houding aan, bijvoorbeeld omdat ze meer informatie willen over 
mogelijke langetermijneffecten. De VS hebben het coronavaccin van Pfizer/BioNTech 
goedgekeurd voor jongeren vanaf 12 jaar. Bron: AD, 27 juni 2021.  

Mondkapje verplicht op priklocaties GGD 

Op de priklocaties van de GGD is het mondkapje nog altijd de norm. Zowel personeel als de 
mensen die voor een eerste of een tweede prik komen dragen er een. 'Het zou gek zijn om hier 
geen mondkapje te dragen. Wie hier komt is immers nog niet helemaal gevaccineerd’,aldus 
een medewerkster van een priklocatie in Nieuwegein. Bron: AD, 27 juni 2021.  

 

RIVM: minder dan zeshonderd mensen positief getest 

Voor de tweede dag op rij zijn er minder dan 600 mensen positief getest op het coronavirus. 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen zaterdagochtend en 
zondagochtend 522 meldingen van nieuwe coronagevallen. Een dag eerder waren dat er 563. 

Het aantal positieve tests ligt ruim onder het weekgemiddelde van 625 besmettingen. Het laat 
zien hoe hard het aantal besmettingen daalt. Vorige week zondag meldde het RIVM 716 
positieve tests, de zondag ervoor 1043 en nog een zondag eerder 1596. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 1. Een dag eerder werden 
er voor het eerst sinds september geen nieuwe coronadoden gemeld bij het RIVM. Dat betekent 
niet met zekerheid dat er die dag ook daadwerkelijk geen enkel persoon is overleden aan de 
gevolgen van het coronavirus. 
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In de afgelopen zeven dagen zijn 4377 positieve tests geregistreerd. Daarmee is Nederland 
terug op het niveau van begin september, bijna tien maanden geleden. Dat was aan het begin 
van de tweede golf.  

In Amsterdam testten 31 inwoners positief. Rotterdam telde 26 nieuwe gevallen en in Den 
Haag kregen 20 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Daarna volgen Utrecht 
(12) en Hilversum (11). Bron: AD, 27 juni 2021.  

Combinatie van langdurige hitte en vochtigheid zal veel slachtoffers 
maken, vergelijkbaar met corona’ 

Worden dodelijke hittegolven als gevolg van versnelde klimaatverandering straks wereldwijd 
‘de volgende grote killer na corona’? De Japanse krant Japan Times stelde deze week bezorgd 

de vraag na een uitgelekte VN-ontwerprapport. Daarin wordt veel meer ellende als gevolg van 
klimaatverandering voorzien dan we nu al verwachten.  

‘Klimaatverandering zal het leven op aarde in de komende decennia fundamenteel veranderen, 
zelfs als mensen de uitstoot van broeikasgassen die de planeet opwarmen kunnen temmen’, 
stelt de gelekte concepttekst.  Bron: AD, 27 juni 2021.   

 

Uitgaansleven terug naar normaal: ‘Alleen wat incidenten die bij de 
horeca horen’ 

Rijen voor de kroeg, shoarmatenten die hoogtij vieren en volle pleinen en straten. Het leek 
zaterdagavond op sommige plekken in het land wel of er oud en nieuw werd gevierd. In Tilburg 
werd het zó druk dat de politie moest ingrijpen omdat mensen in de verdrukking dreigden te 
komen. Toch waren er weinig excessen. ‘Het was vooral druk’, aldus diverse politie-eenheden 
in het land.  
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Door de versoepelingen die vanaf zaterdag zijn ingegaan, was het zaterdagavond weer mogelijk 
om een paar uur te dansen en te feesten, zonder de verplichte anderhalve meter afstand te 
houden. Dit kon wanneer mensen een negatieve testuitslag lieten zien aan de deur. Hierdoor 
ontstonden wel vaak flinke rijen.  

Bij Café Philip aan de Korte Heuvel in Tilburg was het zelfs zo druk, dat de politie in actie 
moest komen. ‘Op verzoek van de portiers en de eigenaar hebben wij maatregelen 
genomen. Mensen dreigden in de verdrukking te komen’, laat een woordvoerster van de politie 
weten. Café Philip heeft uiteindelijk de deuren tijdelijk gesloten, om te zorgen dat de mensen 
in de wachtrij zich wel moesten gaan verspreiden over de verschillende kroegen in de Tilburgse 
binnenstad. 
 
Volgens de woordvoerster is de eerste stapavond wel goed verlopen. Wat opviel, is dat er 
relatief veel jonge stappers waren. ‘Men was al vroeg dronken. Er zijn ook wat bekeuringen 
uitgedeeld voor gebruikelijke zaken als wildplassen en verlichting, maar niet in verband met 
corona.’ 

De vroege dronkenschap was ook in Utrecht waar te nemen. Verslaggever Ard Schouten ging 
gisteren de Utrechtse binnenstad in en trof daar rond middernacht veel aangeschoten 
uitgaanspubliek. ‘Het was opvallend hoeveel beschonken mensen er over straat liepen. Beter 
gezegd: zwalken. Of is het een straatbeeld dat we niet meer gewend zijn?’ 

Wie op stap wilde, moest zich eerst laten testen. Dikke rijen met een wachttijd van anderhalf 
uur stonden er daarom gisteren bij de teststraat aan De Werf in Den Haag om toegang te 
krijgen tot een evenement. En dat was diezelfde nacht nog te zien in het Haagse 
centrum. Waar dansvloeren aan het Plein de afgelopen vijftien maanden leeg bleven, stonden 
ze dit weekend weer vol. Stampvol. 

Met een boog van anderhalve meter afstand om iemand heen lopen, hoefde gisteren ook niet 
meer. Dat was ook niet te doen trouwens. Schouders waren nodig om in Den Haag door de 
mensenmassa’s te lopen. 

Ook in Rotterdam was het dit weekend druk. Zaterdagavond was het beeld even na 
middernacht in hartje Rotterdam ‘onwerkelijk’. Een lange rij bij Perron, een lange rij bij 
Annabel. Een vol terras bij de Biergarten. Het Schieblok bij het Centraal Station in Rotterdam 
was populair. Maar niet alleen het Schieblok was the place to be. Ook op het Stadhuisplein en 

bij Beurs op de Kruiskade stonden lange rijen. In de Witte de Withstraat was het eveneens 
druk.   

In Amsterdam was het heel erg druk, maar excessen bleven uit in de hoofdstad. Er werden 
zaterdagavond zes mensen aangehouden, maar al deze aanhoudingen waren 
‘voetbalgerelateerd’, en hadden niets te maken met uitgaanspubliek. Een Amsterdamse 
wijkagent meldde vanmorgen op Twitter dat er zoveel overlastmeldingen binnenkwamen dat 
agenten met nachtdienst langer moesten doorwerken. 

De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, liep afgelopen nacht mee met agenten en 
handhavers. ‘Voor gastvrij Arnhem is uitgaan een kunst die de meesten van ons vrij goed in 
de vingers hebben’, schrijft Marcouch op Twitter. ‘Wij waren blij zoveel drukte en levendigheid 
te zien in onze stad. Houden zo, dus vandaar ook streng en met droge ogen vijf aanhoudingen 
tegen vernielingen, overlast, bedreiging en mishandeling.’ Naast een vrolijke nacht was het 
voor de burgemeester en de handhavers ook ‘een vermoeiende nacht’, schrijft Marcouch. ‘Maar 
dat hebben wij graag over voor iedereen die van gezelligheid houdt. Zorg goed voor elkaar, ook 
de komende Oranje-avond! #MakeMyCityProud’. 

In Helmond, Eindhoven en Den Bosch bleef het overzichtelijk. De politie laat daar weten: ‘In 
algemene zin was de situatie vergelijkbaar met hoe die ‘voor corona’ was. Dat betekent dat er 
weer kleine vechtpartijen waren, beledigingen, overtredingen op de wet ID, wildplassen; de 
incidenten die bij de horeca horen. Er zijn enkele aanhoudingen verricht en daarnaast zijn er 
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ook boetes uitgeschreven. We hebben geen incidenten die er echt uitspringen of die als 
‘bijzonder’ kunnen worden aangemerkt.’ 

Ook bij de Spoedeisende hulp in ziekenhuizen merkten ze dat het normale leven weer terug 
is. Daar was het op sommige locaties tijdens de stapavonden weer net zo druk als voor de 
corona-pandemie, zegt voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van 
Spoedeisende Hulp Artsen. Er werden vooral stappers binnengebracht die teveel drugs of 
drank hadden gebruikt en daardoor bijvoorbeeld gewond raakten. Ook waren er weer de 
nodige mishandelingen. ‘Zo’n avond hadden collega’s lang niet meer meegemaakt.’ 

Nu de corona-patiënten langzaam uit de ziekenhuizen verdwijnen, betekent niet dat ze het op 
de Spoedeisende Hulp rustiger krijgen. De werkdruk is juist hoger. De normale hoeveelheid 
patiënten is nu weer terug nadat de maatregelen zijn opgeheven maar er zijn wel veel mensen 
die worden binnengebracht die verschijnselen hebben van corona. ‘We moeten ze dan alsnog 
isoleren totdat er duidelijkheid over is na een test’, aldus Baden. Bron: AD, 27 juni 2021. 

 

Club Annabel -- Het is weer als van ouds, de clubs zijn weer open het nachtleven is weer 
opgang gekomen in Rotterdam. © Frank de Roo  
 

Rotterdam geniet van ‘ouderwetse’ stapavond: ‘Ik ben het dansen erg 
verleerd’ 
 
Thuisblijven op zaterdagavond, pardon zaterdagnacht, dat is voorlopig voorbij. Corona lijkt 
even verdreven. Dansen, flirten, hossen en kussen zijn er voor in de plaats gekomen. Ook al 
moest eerder op de dag nog wel een wattenstaafje in het neusgat. De feestzomer is begonnen.  
 
Het is even na middernacht in hartje Rotterdam en het beeld is onwerkelijk. Een lange rij bij 
Perron, een lange rij bij Annabel. Een vol terras bij de Biergarten. Het Schieblock bij het 
Centraal Station in Rotterdam is vanavond populair. Dit is het weekend dat de versoepelingen 
in zijn gegaan en de feestbeesten trekken de stad in. De 29-jarige Anneke en de 30-jarige Irene 
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uit Rotterdam staan op het punt om Perron naar binnen te gaan. Anneke heeft een feesthoedje 
op. ‘We gaan kijken of we Perron nog aan kunnen.’ Bron: AD, 27 juni 2021.   

Na 15 maanden eindelijk weer dansen: ‘Maar elke keer als mensen mij 
aanraken, denk ik: corona’ 

Dikke rijen met een wachttijd van anderhalf uur stonden gisteren bij de teststraat aan De 
Werf in Den Haag om toegang te krijgen tot een evenement. En dat was diezelfde nacht nog te 
zien in het Haagse centrum. Waar dansvloeren aan het Plein de afgelopen vijftien maanden 
leeg bleven, stonden ze dit weekend weer vol. Stampvol. 

Uit de speakers komen harde beats. Paarse en rode lichten flikkeren op het Plein. Op de 
terrassen zit de oude garde. Voor de danstenten staan jongeren in immense rijen. Bij de 
Haagsche Kluis staat zo'n 150 man. Tientallen minuten wachten om binnen komen? Geen 
probleem. Dat vinden ook Joep en Douwe (beiden 19).  Bron: AD, 27 juni 2021. 

Utrecht geniet weer van dansvibes, maar ‘we zijn het stappen verleerd, 
ze zijn na twee biertjes al kachel’  
 
Utrecht danste en flirtte er weer op los dit weekeinde. Want de clubs mochten weer open tot 
het licht werd. Mits een vaccinatie of (negatief) testbewijs werd overlegd.  Waar de één 
dapper volhield, haakte de ander ruim voor het krieken van de dag al af.  
 
De Maarssense Shanti (29) is er klaar mee. Ze laat de dreunende beats en de dansvloer van 
club Poema in de Zakkendragerssteeg - ‘de chilste die er is’, waarvan akte- al halverwege de 
nacht voor wat ze zijn. Ondanks aansporingen van zus Laetitia die nog wel een paar uur 
dóór wil. ‘Ja, sorry, ik ben door corona een enorme trut geworden. Ik kán niet meer. Ben 
kapot. Geen conditie meer om te stappen. Mijn benen voelen van rubber.’ Bron: AD, 27 juni 
2021. 
 

 

De rij bij de Millers zaterdagavond. © Roel Dijkstra  
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Rijen wachtenden voor Utrechtse clubs. afgelopen zaterdag. Met toegangstest, maar zonder 
anderhalvemeter kan er weer volop gedanst worden. © Angeliek de Jonge 

 

 

De drukte in de Tilburgse binnenstad. De politie moest uiteindelijk ingrijpen bij Café Philip. © 
Persburo BMS / Jack Brekelmans  
 
 

Topdrukte tijdens eerste stapavond in Tilburg: ‘Mensen dreigden in de 
verdrukking te komen’ 
 
Het leek wel alsof zaterdag oud en nieuw gevierd werd in de Tilburgse binnenstad. De clubs 
en cafés mochten eindelijk weer open voor een ouderwetse stapavond en dat zorgde voor een 
topdrukte. Het werd zelfs zo druk, dat er moest worden ingegrepen bij Café Philip omdat 
mensen in de verdrukking dreigden te komen. Dat meldt de politie zondagochtend.  
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Door de versoepelingen die vanaf zaterdag zijn ingegaan, was het zaterdagavond weer mogelijk 
om een paar uur te dansen en te feesten, zonder de verplichte anderhalve meter afstand te 
houden. Dit kon wanneer jongeren een negatieve testuitslag lieten zien aan de deur.  
 
Bij Café Philip aan de Korte Heuvel was het zelfs zo druk in de rij, dat de politie in actie heeft 
moeten komen. ‘Op verzoek van de portiers en de eigenaar hebben wij daar maatregelen 
genomen. Mensen dreigden in de verdrukking te komen’, laat een woordvoerster van de politie 
weten. Café Philip heeft uiteindelijk de deuren tijdelijk gesloten, om te zorgen dat de mensen 
in de wachtrij zich wel moesten gaan verspreiden over de verschillende kroegen in de Tilburgse 
binnenstad. 
 
Volgens Frank van Dongen, uitbater van Café Philip, was de opkomst zo massaal dat de hele 
straat compleet gevuld was met mensen die in de rij stonden om bij zijn club naar binnen te 
komen. ‘We hebben de politie gevraagd om assistentie en om samen te kijken wat mogelijk 
was, zodat de drukte zou verminderen.’ Uiteindelijk besloot de uitbater om de deuren van zijn 
kroeg tijdelijk te sluiten. Bezoekers die nog binnen waren mochten gewoon blijven en konden 
via een zijdeur naar buiten. ‘We hebben de hekken voor Café Philip uiteindelijk 
gereorganiseerd waardoor er een nieuwe rij gevormd kon worden. Daarna hebben we onze 
deuren weer geopend.’  
 
Van Dongen vermoedt dat de drukte op straat ervoor zorgde dat de toegangsdeuren van Café 
Philip zaterdagnacht zeker een goed uur gesloten waren. ‘Maar het was absoluut fijn om te 
zien dat het zo druk was. Natuurlijk hebben wij ook het liefste dat iedereen gewoon zo snel 
mogelijk naar binnen kan, maar de toegang controleren via negatieve testen moet gewoon.’ De 
uitbater verklaart dat Café Philip een van de weinige horecagelegenheden is die 
gebruikmaakte van de testen: ‘Zodra meer kroegen in Tilburg deze manier van testen gaan 
gebruiken, zal bij ons ook de druk enigszins van de ketel gaan.’ 
 
Volgens de woordvoerster is de eerste stapavond goed verlopen. Wat wel opviel, is dat er 
relatief veel jonge stappers waren. ‘Men was al vroeg dronken. Er zijn ook wat bekeuringen 
uitgedeeld voor gebruikelijke zaken als wildplassen en verlichting, maar niet in verband met 
corona.’ Bron: BN De Stem, 27 juni 2021. 

 

 

De drukte in de Tilburgse binnenstad. De politie moest uiteindelijk ingrijpen bij Café Philip. © 
Persburo BMS / Jack Brekelmans    
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Agent in burger neergestoken na ruzie over te hard rijdende scooters 

Een politieman in burger is zaterdagnacht het slachtoffer geworden van een steekpartij in het 
Limburgse dorp Bingelrade. De man is volgens de politie met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht. Zijn toestand is stabiel. Een 20-jarige man uit Brunssum is als verdachte 
aangehouden. 

 

De politie zocht met honden tevergeefs naar een tweede verdachte © AS Media 
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De steekpartij vond rond 00:30 uur plaats bij een ontmoetingscentrum in de Dorpsstraat, 
vlakbij de woning van het slachtoffer. Volgens L1 sprak de agent in burger enkele jongeren 
aan over hard rijdende scooters die geregeld door het dorp zouden razen. Een van de jongens 
zou het slachtoffer daarop hebben neergestoken. De agent liep onder meer een klaplong op. 

De agent was op dat moment in het gezelschap van zijn partner, ook een agent in burger. Zij 
bleef ongedeerd en belde het alarmnummer. 

Twee verdachten gingen er direct vandoor. De 20-jarige man uit Brunssum werd met hulp 
van politiehonden aangehouden. Naar de andere verdachte werd ook met een politiehelikopter 
gezocht. Hij is nog spoorloos.  Bron: AD, 27 juni 2021.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zuid-Afrika verscherpt coronamaatregelen 
 
Zuid-Afrika scherpt de maatregelen tegen corona aan om de opmars van de zeer besmettelijke 
Deltavariant  een halt toe te roepen. Alle bijeenkomsten, of ze nu binnen of in de buitenlucht 
plaatsvinden, worden verboden. De verkoop van alcohol gaat ook in de ban. 
 
Dat heeft president Cyril Ramaphosa zondag laten weten. Hij noemde de verspreiding van de 
Deltavariant  ‘zeer serieus’. Vanaf woensdag gaan scholen dicht. Stranden en parken blijven 
open. Er komt een avondklok van 21.00 tot 04.00 uur. De strenge maatregelen gelden voor 
twee weken. 
 
Sinds eind mei wordt Zuid-Afrika overspoelt door een nieuwe coronagolf. Afgelopen zaterdag 
werden er bijna 18 duizend nieuwe besmettingen geconstateerd. Bron: AD, 27 juni 2021.  
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Huisartsenposten overspoeld met telefoontjes: ‘Het is niet meer te 

behappen’ 

Huisartsenposten in Brabant maken een ongekende drukte mee in de weekeinden. Met ruim 

een verdubbeling van het aantal telefoontjes liep de wachttijd vorige week op tot een uur. 

Extra personeel is er niet. ‘Stop met bellen over bultjes en vaccinatievragen’.   

De Huisartsenposten Oost-Brabant kregen het afgelopen weekeinde 2775 telefoontjes . 

‘Duizend meer dan normaal’, geeft bestuursvoorzitter Harrie Geboers aan. De druk neemt 

volgens Geboers sinds Pinksteren al toe. maar bereikte het afgelopen weekeinde een 

hoogtepunt, wat resulteerde in soms ruim een uur aan wachttijd. ‘Normaal is dat tien 

minuten.’ 

Een verklaring heeft Geboers wel. ‘Het is het corona-effect. We gaan weer meer naar buiten 

gaan, meer sporten en meer buiten ondernemen dus dan gebeuren er ook meer ongelukken. 

Dat is elk jaar zo als de zon weer gaat schijnen, maar doordat we zo lang binnen hebben 

gezeten, lijkt het wel alsof we het ‘verleerd’ zijn. Het aantal telefoontjes is echt nog nooit zo 

hoog geweest.’ 

Niet alleen zijn we vergeten hoe we bijvoorbeeld blessurevrij moeten sporten, we kunnen ook 

nergens meer tegen, blijkt uit het verhaal van Geboers. ‘Er wordt heel veel voor kleine dingen 

gebeld.’  

Dat ervaren de Huisartsenposten Midden-Brabant ook. ‘Insectenbeten, bultjes. Mensen bellen 

zelfs nog voor vragen over het vaccineren. Het is niet meer te behappen’, zegt bestuurslid Ellen 

Otte aan.  

In Midden-Brabant duurde het dit weekeinde ongeveer drie kwartier voordat je iemand aan 

de lijn kreeg. Iets korter dan in ‘Oost’, maar beide onacceptabel lang, vinden Otte en Geboers. 

‘Het lijkt wel alsof we na een jaar op slot, alles weer spannend vinden. Ook die insectenbeet’, 

merkt algemeen manager triage van Huisartsenposten Oost-Brabant Tanja van Wiggen.  

Extra personeel inzetten is niet gemakkelijk. In Oost-Brabant werden er in de afgelopen vier 

maanden 25 extra opgeleid, maar de spoeling bij de triagisten blijft dun. ‘We schakelden 

regelmatig extra studenten geneeskunde in, maar die zeggen nu vaker nee. Zij willen ook even 

vrij en geven aan pas in september weer te willen komen’, vertelt Van Wiggen.  Externe 

bureaus (die telefoontjes overnemen) worden al gebruikt. ‘Maar ook daar kunnen ze niet 

verder opschalen.’  

De Huisartsenposten roepen daarom op tot geduld. ‘Altijd bellen bij spoed. Daar zijn we 

voor. Maar denk alsjeblieft wel even goed na voordat je in het weekend belt’, zegt Geboers. 

‘Sommige dingen kunnen echt wachten tot maandag.’ Bron: DG, 23 juni 2021.  

Enorme drukte bij huisartsenposten, zelfs artsen springen bij aan de 
telefoon 
 
De telefooncentrales van de huisartsenposten in Zeist, Nieuwegein en de rest van de 
regio hebben het sinds de versoepeling van de coronamaatregelen begin juni ongekend druk. 
De wachttijd aan de telefoon kan soms oplopen tot drie kwartier. Daarmee komt de spoedzorg 
in gevaar. ‘Wij hebben op dit moment artsen die bijspringen aan de telefoon.’ 
 
Dat laat Priscilla de Roo, directeur van de huisartsenposten in Zeist en Nieuwegein weten. Bij 
de post kunnen mensen ’s avonds en in het weekend terecht voor spoedzorg als de eigen 
huisartsenpraktijk gesloten is. Waar de twee posten in een weekend normaal gesproken zo’n 
800 tot 900 telefoontjes in een weekend binnen krijgen, ligt dat aantal nu zo rond de 1200. 
En daarmee lopen ook de wachttijden enorm op. ‘Op piekmomenten staan mensen soms een 
half uur of drie kwartier in de wacht. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.’ Bron: AD, 27 
juni 2021.  
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Foto ter illustratie van een triagist, het eerste aanspreekpunt op de huisartsenpost. © 
Pix4Profs/René Schotanus   
 

 
Luxemburgse premier test positief op corona 
 
De Luxemburgse premier Xavier Bettel is positief getest op corona, kort na zijn aanwezigheid 
op een Europese top in Brussel. Maar geen van de andere EU-leiders die daar donderdag en 
vrijdag bij waren, heeft nauw contact gehad met Bettel, heeft zijn staf verklaard.  
 
Bettel, die een keer gevaccineerd is, gaat nu tien dagen in quarantaine. Hij heeft lichte 
symptomen als koorts en hoofdpijn, maar kan vanuit huis blijven werken. Bron: AD, 27 juni 
2021.   
 

Voldoende vaccins om iedereen die wil volgend jaar te vaccineren 
 
Coronaminister De Jonge laat weten dat er ook volgend jaar voldoende vaccins zijn 
om iedereen die dat wil te vaccineren. Het demissionaire kabinet heeft overeenstemming 
bereikt over de aanschaf van nog eens ruim zes miljoen doses van het coronavaccin van 
Moderna. 
 
Of en zo ja hoe het vaccinatieprogramma volgend jaar wordt voortgezet, is nog niet duidelijk. 
Dat is onder meer afhankelijk van adviezen van de Gezondheidsraad. Maar er zijn straks hoe 
dan ook voldoende doses beschikbaar om iedereen boven de 12 jaar twee prikken aan te 
bieden. Bron: AD, 28 juni 2021. 
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Mensen kregen vaccinatiebewijs zonder volledig te zijn gevaccineerd 
 
Naar schatting hebben een paar duizend mensen een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-
app gekregen, terwijl zij nog niet volledig gevaccineerd zijn. Dat zegt een woordvoerder van het 
ministerie van Volksgezondheid tegen NU.nl. 
 
Sinds afgelopen donderdag is het mogelijk om in de corona-app een vaccinatiebewijs te 
genereren. Daarvoor moeten mensen in Nederland volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19. 
Dat betekent dat zij twee AstraZeneca-, Moderna- of Pfizer-prikken moeten hebben. 
 
Toch konden zeker duizenden mensen na één dosis van deze vaccins een vaccinatiebewijs 
maken. Het probleem is maandag opgespoord en opgelost, zegt de woordvoerder. 
 
Het is onduidelijk wat precies de oorzaak was. Omdat de app uit verschillende systemen 
gegevens moet ophalen, is het waarschijnlijk dat zaken ‘niet goed op elkaar waren aangesloten 
of er ergens een vinkje verkeerd stond’, legt de woordvoerder uit. Bron: AD, 28 juni 2021. 
 

Dreigend tekort aan arbeidskrachten belemmering voor economisch 
herstel 
 
Het dreigende tekort aan arbeidskrachten vormt mogelijk een belemmering voor het 
economische herstel uit de coronacrisis. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO 
in een maandrapport over de stand van de economie. Zowel in de eurozone als in de Verenigde 
Staten trekt de economie harder aan dan eerder gedacht. Dat is de reden voor de bank zijn 
prognoses bij te stellen. 
 
Terwijl steeds meer bedrijven moeite hebben om vacatures vervuld te krijgen, ligt de totale 
vraag naar arbeidskrachten volgens ABN AMRO nog wel ver onder het niveau van voor de 
pandemie. Zodra steunmaatregelen van de overheid worden afgebouwd zal de arbeidsmarkt 
minder krap worden, voorspellen de kenners. 
 



130 

 

Naast het mogelijke tekort aan vakkrachten kunnen ook leveringsproblemen en logistieke 
uitdagingen zorgen voor een vertraging van het herstel. Zo is er onder meer sprake van stevige 
prijsstijgingen bij grondstoffen. Bron: AD, 28 juni 2021. 
 

Mail je huisarts wanneer je bewijs vaccinatie snel nodig hebt 
 
Als je niet meteen een bewijs nodig hebt dat je door je huisarts bent gevaccineerd tegen het 
coronavirus, wacht dan met het aanvragen van dat bewijs. Die oproep doet de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV). Heb je zo'n bewijs wel snel nodig vraag het dan het liefst per 
mail aan je huisarts.  
 
Sinds vorige week is de CoronaCheck-app in de lucht. Daarmee kunnen mensen bewijzen dat 
ze gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld als ze naar het buitenland willen reizen. Die app haalt 
de informatie uit de systemen van onder meer de GGD's en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. 
 
Maar niet iedereen staat in die administratie. Sommige mensen wilden niet dat hun gegevens 
werden gedeeld en bij anderen is de informatie nog niet aangekomen in het centrale systeem. 
Voor die mensen is een 'uitzonderingsroute' bedacht. Als ze door de huisarts zijn gevaccineerd, 
kan de b daarvoor aanmaken. Dat kan vanaf donderdag. Bron: AD, 28 juni 2021. 
 

Griekse jongeren krijgen bij vaccinatie 150 euro 
 
Griekse jongeren krijgen een tegoedbon van 150 euro als ze zich laten inenten tegen Covid-
19. De regering hoopt op deze manier de vaccinatiegraad te verhogen in de aanloop naar het 
vakantieseizoen. De regering wil mensen sneller vaccineren omdat slechts een derde van de 
bevolking volledig is ingeënt en er in toenemende mate zorgen zijn over de Deltavariant van 
het virus.  
 
De ongeveer 940.000 Grieken van 18 tot 25 jaar krijgen een zogeheten 'vrijheidspas' als ze 
zich dit jaar minstens één keer laten vaccineren. Zij kunnen deze tegoedbon vanaf 15 juli 
gebruiken voor zomervakanties en culturele activiteiten. Daarnaast krijgen ze in 
augustus gratis onbeperkt mobiel internet voor hun smartphones. Griekenland telt tot nu 
toe 420.000 besmettingen coronabesmettingen en bijna 12.700 overlijdens. Bron: AD, 28 juni 
2021. 
 

 

De kinderen zaten opgesloten in de auto op een parkeerplaats van een teststraat, met de 
ramen dicht bij een buitentemperatuur van 29 graden. © Marechaussee Schiphol  
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Drie kinderen uit snikhete auto gered bij testraat Schiphol 
 
De marechaussee heeft zondag drie kinderen uit een geparkeerde auto gered bij Schiphol. Een 
van de kinderen was onwel geworden door de hitte in de auto.  
 
De kinderen zaten opgesloten in de auto op een parkeerplaats van een teststraat op de 
luchthaven. De ramen waren dicht bij een buitentemperatuur van 29 á 30 graden. De 
marechaussee werd gealarmeerd, omdat het niet goed leek te gaan met de kinderen.  
 
Ter plekke werd besloten een raam in te slaan aan de bijrijderskant en de kinderen uit de 
auto te halen. ‘De kinderen konden niet zelfstandig uit de auto en één van de kinderen 
reageerde niet op aanspreken’, schrijft de marechaussee in een bericht op Instagram. 
 
Ze zijn alle drie nagekeken door ambulancepersoneel, daarna ging het snel weer beter met ze. 
‘Let alstublieft op jonge kinderen en/of huisdieren in de auto met warme temperaturen!’, aldus 
de marechaussee. 
De zaak is na overleg met het Openbaar Ministerie overgedragen aan Bureau Jeugdzorg. Bron: 
AD, 28 juni 2021. 
 
Problemen met CoronaMelder-app worden verholpen 
 
Het ministerie voor Volksgezondheid zegt dat er de afgelopen dagen 'hard gewerkt' is om 
de problemen met vaccinatiebewijzen binnen de CoronaMelder-app te verhelpen, maar dat 
het slechts gedeeltelijk is gelukt. Mensen die hun eerste coronaprik hebben gehad én een 
coronabesmetting hebben doorgemaakt, zouden eigenlijk een groen vinkje moeten kunnen 
krijgen in de app. Dat gaat nog steeds niet altijd goed. 
 
Volgens coronaminister De Jonge had het euvel vrijdag verholpen moeten zijn. Het vermoeden 
is dat het probleem optreedt bij mensen die ergens tussen april en begin juni hun eerste 
prik hebben gekregen van de GGD. In de verwerking van de data van deze groep lijken de 
grootste problemen op te treden.  
 
Wat er precies misgaat, waarom er geen oplossing is gevonden en hoeveel mensen hierdoor 
worden getroffen, blijft onduidelijk. Met een vaccinatiebewijs kunnen mensen sinds dit 
weekend plekken bezoeken waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. 
Een groen vinkje als bewijs van vaccinatie geeft toegang tot nachtclubs en discotheken. Bron: 
AD, 28 juni 2021. 
 

Drukker in winkelstraten sinds opheffing coronamaatregelen 
 
Nu bijna alle coronamaatregelen zijn geschrapt, wordt het drukker in de winkelstraten. 
Hoewel er nog wel een maximum aantal klanten per winkels geldt, was het vorige week zelfs 
een kwart drukker dan in dezelfde week vorig jaar, becijferde marktonderzoeker RMC dat de 
drukte bijhoudt. Wel golden toen ook de winkelmaatregelen al. 
 
Vooral op zondag kwam de stroom flink op gang, maar in vergelijking met voor de crisis is er 
wel nog altijd veel minder winkelend publiek. Zo'n veertig procent lager. Wat de onderzoekers 
opvalt is dat het winkelend publiek veel effectiever shopt in vergelijking met voor corona, toen 
een dagje 'stadten' veel meer een uitje was. Bron: AD, 28 juni 2021. 
 
Indonesische medicijntoezichthouder adviseert gebruik Chinees vaccin 
bij jongeren 
 
De Indonesische medicijntoezichthouder adviseert het gebruik van het Chinese Sinovac-
vaccin bij jongeren tussen de 12- en 17-jaar. Het land stelde de afgelopen dagen ruim 2000 
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besmettingen per dag vast en wil daarom het vaccinatieprogramma uitbreiden. Tot nu toe 
heeft het land 13,18 miljoen mensen volledig ingeënt. 
 
Het ministerie voor Volksgezondheid is blij met de aanbeveling, maar vraagt mensen te 
wachten tot het middel officieel goedkeuring voor gebruik bij minderjarigen krijgt. Wanneer 
dat precies is, blijft vooralsnog onduidelijk. Afgelopen zaterdag werd het recordaantal van 1,3 
miljoen coronaprikken gezet. 
 
Indonesië dient hoofdzakelijk het vaccin van Sinovac Biotech toe en had een voorraad van 94 
miljoen doses. Daarnaast kreeg het nog tien miljoen doses van AstraZeneca en het eveneens 
Chinese Sinopharm. Uit cijfers van het ministerie blijkt 12,6 procent van alle besmettingen in 
Indonesië om kinderen te gaan. Bron: AD, 28 juni 2021.  
 

 
 
In Rusland opleving coronavirus 
 
Rusland heeft te kampen met een opleving van het coronavirus en noteert vandaag 
opnieuw meer dan 20.000 nieuwe besmettingen. Met 21.650 komt het officiële aantal 
coronabesmettingen op 5.472.941. Er overleden het afgelopen etmaal 611 Russen aan de 
gevolgen van Covid-19, waarmee het totale sterftecijfer op 133.983 komt. Bron: AD, 28 juni 
2021. 
 
Ontvangers NOW-loonsteun willen niet terugbetalen 
 
Geen van de 25 grootste ontvangers van de NOW-loonsteun is van plan om terug te betalen, 
blijkt uit een rondgang van de NOS. Aanleiding daartoe is het besluit van Booking.com om 
de ontvangen steun terug te geven. Het bedrijf deed dat na ophef over het uitbetalen van 
bonussen. Minister Koolmees zei toen met andere bedrijven die steun ontvingen, maar waarbij 
de gevolgen van de crisis meevielen, te gaan praten. 
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Onder meer DAF en Randstad maakten afgelopen jaar gewoon winst, zij het minder dan het 
jaar ervoor. Beide bedrijven geven aan de steun niet terug te betalen omdat ze 
daarmee personeel aan het werk hebben gehouden waarvoor tijdelijk geen werk was. Andere 
bedrijven als payrollbedrijf Ev Tilburg, cateraar Albron en horecagroothandel Bidfood zeggen 
dat het te vroeg is om al een beslissing te nemen over terugbetaling. 
 
Sommige bedrijven betalen wel terug, maar dan komt dat omdat ze moeten. 
Openbaarvervoersbedrijven QBuzz en GVB betalen terug omdat ze anders niet in aanmerking 
komen voor een andere vergoeding voor de vervoerssector. Staalbedrijf Tata Steel 
Nederland betaalt een deel van de ontvangen steun terug omdat er niet genoeg omzetverlies 
bleek te zijn. 
 
Ruim 139.000 bedrijven ontvingen een voorschot voor de eerste periode van de NOW, die liep 
van maart tot en met mei 2020. Sinds oktober vorig jaar kunnen ze de definitieve berekening 
aanvragen. Tot nu toe hebben slechts zo'n 55.000 ondernemers dat gedaan. Ruim 84.000 
deden dit nog niet. Uitkeringsinstantie UWV is bang dat ze straks in problemen kunnen 
komen. Geen aanvraag indienen betekent het hele voorschot terugbetalen. Bron: AD, 28 juni 
2021. 
 
In Australië zijn nudisten bekeurd voor overtreden lockdown 
 
Twee Australische nudisten - 30 en 49 jaar oud - zijn gisteren op de bon geslingerd voor het 
overtreden van de lockdown in Sydney. De zonaanbidders lagen op een afgelegen strandje en 
werden opgeschrikt door een hert. Het blote duo sprong op en rende in adamskostuum 
het Royal National Park in. In het bos raakten ze hopeloos verdwaald. 
 
De mannen moesten uiteindelijk de hulpdiensten bellen om te worden gered. 
Een politiehelikopter ontwaarde de mannen, waarvan een zonder kleren en de ander deels 
gekleed, op een bospad. ‘Het is moeilijk om wetten te maken tegen idioten', zegt 
politiecommissaris Mick Fuller van New South Wales. ‘Ze hadden niet alleen de hulp van de 
politie nodig, maar ze kregen ook allebei een boete.'  
 
Geen misselijke boete overigens: 1000 Australische dollars, pakweg zo'n 635 euro. Hun 
hachelijke avontuur leidde op sociale media tot leedvermaak en flauwe grappen. Het woord 
'hert' was snel trending op Twitter. Overigens waren de blootlopers niet de enigen die tegen 
een coronaprent aanliepen. Dit weekend werden in totaal 44 mensen rond Sydney bekeurd. 
Bron: AD, 28 juni 2021.  
 

Taiwan meldt laagst aantal besmettingen sinds 15 mei 
 
Taiwan rapporteert vandaag het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds 15 mei toen het 
land een piek van 180 infecties zag. Gisteren werden er nog 88 nieuwe coronagevallen 
gemeld, vandaag zijn het er 60. Taiwan telde tot nu toe 14.634 besmettingen en 632 
sterfgevallen door toedoen van het virus. Bron: AD, 28 juni 2021. 
 
In India 30.27 miljoen coronabesmettingen 
 
Het aantal coronabesmettingen in India loopt vandaag met 46.148 op tot ruim 30,27 miljoen. 
Nog eens 979 Indiërs stierven aan de gevolgen van een infectie met het coronavirus. In totaal 
kwamen 396,730 inwoners van het land te overlijden. Bron: AD, 28 juni 2021.  

 
Maleisië verlengt nationale lockdown 
 
Maleisië verlengt de nationale lockdown, laat premier Muhyiddin Yassin weten. Die zou 
eigenlijk vandaag verstrijken, maar om de verspreiding van het coronavirus binnen de perken 
te houden, zullen de restricties pas worden opgeheven zodra het dagelijkse aantal 
besmettingen onder de 4000 komt. Yassin hoopt op half juli. 
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De lockdown duurt nu een maand, toch blijft het aantal nieuwe infecties hoog. Gisteren 
werden 5586 nieuwe coronagevallen vastgesteld, waarmee het officiële totaal op 783.048 komt 
te staan. Bijna 5000 Maleisiërs overleden aan de gevolgen van Covid-19. De vaccinatiegraad 
in het land ligt op 10 procent. Slechts 6 procent van de bevolking is volledig ingeënt. Bron: 
AD, 28 juni 2021.  
 

Grenscontroles in Japan verscherpt 
 
Yasuhiro Yamashita, voorzitter van het Japanse Olympisch Comité, zegt dat het uitgesloten 
is dat er onder arriverende deelnemers aan de Spelen in Tokio geen coronagevallen zullen zijn. 
Om verspreiding te voorkomen zullen de grenscontroles daarom verscherpt moeten worden. 
 
Ook zegt Yamashita dat het onder quarantaine plaatsen van delegaties uit landen als 
India noodzakelijk is. Met minder dan een maand te gaan voor aanvang van de Olympische 
Spelen komen er dagelijks sporters en begeleiders uit het buitenland aan in Japan. Twee leden 
van Oegandese delegatie testten al positief op het longvirus. Bron: AD, 28 juni 2021. 
 
Australië steeds verder op slot 
 
Australië gaat vanwege een corona-opleving steeds verder op slot. Zo'n 18 miljoen van de 25 
miljoen Australiërs heeft op dit moment met beperkingen te maken. Variërend van 
een mondkapjesplicht tot een totale lockdown, zoals in de regio Sydney. De besmettelijker 
Deltavariant grijpt om zich heen en zorgt voor 'een kritieke fase', aldus minister Josh 
Frydenberg. Vandaag werden opnieuw 18 nieuwe besmettingen gemeld in de deelstaat New 
South Wales, waarin Sydney ligt. 
 
In totaal zijn er nu 130 gevallen vastgesteld. Een speciale commissie, onder leiding van 
premier Scott Morrison, komt vandaag bijeen om de situatie te bespreken. Een nationale 
lockdown wordt niet uitgesloten. ‘We moeten erop voorbereid zijn dat de cijfers aanzienlijk 
stijgen’, zegt premier Gladys Berejiklian van New South Wales. ‘Bij deze variant zien we bijna 
100 procent overdracht binnen huishoudens.' Bron: AD, 28 juni 2021.  
 

Vandaag ook lockdown in Brisbane 

Na de Australische steden Sydney, Perth en Darwin, is vandaag ook in Brisbane de lockdown 
afgekondigd. De extra besmettelijke Deltavariant dreigt zich versneld over het land te 
verspreiden. De lockdowns raken zo'n tien miljoen Australiërs.  

In de gebieden waar een lockdown geldt, wordt van mensen verwacht dat ze tot nader order 
thuis blijven. Uitzonderingen worden gemaakt voor essentieel werk, sporten, het kopen van 
levensmiddelen en medische redenen. 

In reactie op de nieuwe uitbraken heeft het Australische kabinet aangekondigd om het tot 
dusver traag verlopende vaccinatieprogramma uit te breiden. Slechts vijf procent van de 
Australiërs is op dit moment ingeënt met twee doses van een vaccin. 

Gisteren werden in Sydney achttien nieuwe besmettingen vastgesteld. Er zijn nog geen doden 
gevallen als gevolg van de nieuwe uitbraken, wel zijn twee mensen vanwege corona op de 
intensive care opgenomen. Bron: AD, 29 juni 2021.   

Australië gaat nog verder op slot 

Australië gaat nog verder op slot. Het aantal reizigers uit het buitenland was al beperkt, maar 
nu scherpt het land het grensbeleid nog verder aan. Vanaf medio juli mogen nog zo'n 3000 
mensen per week op commerciële vluchten naar het land komen. Dat is de helft van wat nu 
is toegestaan. Burgers en mensen met een permanente verblijfsvergunning zijn nog welkom, 
maar de grens blijft gesloten voor buitenlandse toeristen. Reizigers moeten na aankomst 
wekenlang in quarantaine. 
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De Deltavariant van het coronavirus dwingt Australië tot het zetten van deze stap. ‘Dit 
is dramatisch nieuws voor de ruim 34.000 Australiërs die nog zijn gestrand in het buitenland’, 
zeg mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Australië is naar verluidt verdergegaan 
dan andere democratische landen met de reizigersquota waar ook de eigen burgers mee te 
maken hebben. ‘We moeten niet vergeten dat alle Australiërs het recht hebben om terug te 
keren naar hun eigen land.'  Bron: AD, 2 juli 2021. 

Voor de helft naar kantoor is stap te ver 
 
Na meer dan een jaar thuiswerken mogen we weer naar kantoor, maar het wegvallen van het 
thuiswerkadvies maakt niet meteen alles anders. Bedrijven zijn terughoudend met opschalen, 
meldt BNR na een rondgang langs grote werkgevers in Nederland. Voor de helft weer naar 
kantoor is nog een stap te ver. 
 
Hoeveel dagen de medewerkers gemiddeld weer op de werkvloer mogen komen, verschilt per 
onderneming. Waar bij Unilever, Aegon en ABN AMRO de maximale bezetting naar 25 procent 
gaat, laat ING de teugels een stuk minder ver vieren. De bank gaat naar 10 procent van de 
normale bezetting en zegt het rustig op te bouwen.  
 
Ook Shell gaat verder opschalen, maar weet nog niet precies hoeveel medewerkers er extra 
naar kantoor mogen komen. Achmea zet de deuren het verst open. Nu mag het personeel 
ongeveer 30 procent van hun werkweek naar kantoor, vanaf 5 juli is dat maximaal 50 procent. 
Bron: AD, 28 juni 2021.  
 

Man uit Den Helder voor de rechter vanwege aanslag vaccinatielocatie 
 
Een 38-jarige man uit Den Helder moet zich maandag voor de rechter verantwoorden omdat 
hij mogelijk een aanslag wilde plegen op een vaccinatielocatie in zijn woonplaats. Het gaat om 
een inleidende zitting, de rechtbank Haarlem behandelt de zaak nog niet inhoudelijk. 
 
De man werd afgelopen maart opgepakt op verdenking van een voorgenomen 
terreuraanslag op een coronavaccinatielocatie van de GGD. Beoogd doelwit was het 
voormalige stadhuis van Den Helder. De man zou plannen hebben gehad om met 
een vuurwerkbom een explosie te veroorzaken. 
 
Politie en justitie kwalificeren de voorgenomen aanslag als een terreurdaad, omdat de 
verdachte heeft ‘beoogd om de bevolking ernstige vrees aan te jagen en economische en sociale 
structuren van het land te ontwrichten'. 
 
Eerder werden op diverse plaatsen in het land al coronatestlocaties van de GGD doelwit van 
geweld. Bij een teststraat in Bovenkarspel ging begin maart een explosief af. Eind januari werd 
in Urk tijdens rellen een teststraat van de GGD in brand gestoken. In Hilversum werd een 
week later bij een teststraat vuurwerk met brandbaar materiaal eraan gevonden. Bron: AD, 
28 juni 2021. 
 

VK: minister van defensie  en topman koninklijke marine in quarantaine 
 
De Britse minister van Defensie en de eerste militaire bevelslijn van het Verenigd Koninkrijk 
moeten in quarantaine, nadat het hoofd van de Britse strijdkrachten vorige week positief 
testte op Covid-19. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt. 
 
Minister Ben Wallace en de topmannen van de koninklijke marine, de luchtmacht en het 
strategisch commando zijn gealarmeerd door de gezondheidsautoriteiten en moeten 
daarom tien dagen thuisblijven. 
 
Ze hebben vorige week donderdag allemaal nauw contact gehad met generaal Nick Carter (62) 
tijdens een bijeenkomst van de militaire academie in Schrivenham. Na het evenement testte 
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legerchef Carter positief op het virus. Op de bijeenkomst werden de regels rond social 
distancing in acht genomen, maar toch worden de betrokkenen gezien als 'nauw contact'. 
 
De werkzaamheden van de minister en de andere medewerkers gaan komende tien dagen 
gewoon door, van afstand. Bron: AD, 28 juni 2021. 
 

Britten zijn niet welkom in Duitsland 
 
Duitsland wil voorkomen dat Britten nog langer naar EU-landen kunnen reizen, ongeacht of 
ze volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat meldt de Britse krant The Times. De 

Duitse bondskanselier Angela Merkel stelt voor Groot-Brittannië aan te wijzen als 'land van 
zorg' omdat de zeer besmettelijke Deltavariant  er zo wijdverbreid is, aldus de krant. 
 
De plannen zullen worden besproken door hoge Europese en nationale functionarissen in een 
speciaal EU-comité dat zich bezighoudt met politieke crisisrespons. Griekenland, Spanje, 
Cyprus, Malta en Portugal zouden niets in de plannen zien. ‘Veel landen zullen denken dat 
het hun eigen beslissing is en niet een besluit dat in Berlijn moet worden genomen', zegt een 
Britse regeringsbron tegen de krant. 
 
De Britse premier Boris Johnson ontvangt Merkel vrijdag in zijn buitenverblijf Chequers. 
Groot-Brittannië is van plan volgende maand plannen te onthullen om volledig gevaccineerde 
mensen onbeperkt naar alle landen te laten reizen, behalve die met het hoogste Covid-19-
risico. 
 
In het Verenigd Koninkrijk werd zaterdag het hoogste aantal coronabesmettingen op een dag 
vastgesteld sinds 5 februari. De gezondheidsautoriteiten meldden 18.270 positieve 
testuitslagen. Er werden 23 sterfgevallen geregistreerd. In Groot-Brittannië zijn al veel mensen 
ingeënt, maar de erg besmettelijke Deltavariant  van het coronavirus gaat er ook rond. Mensen 
die één keer zijn ingeënt, zijn niet goed genoeg beschermd tegen deze coronamutant. Bron: 
AD, 28 juni 2021.  
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Het ging niet goed met toegangstesten 
 
Het afgelopen weekend is het niet overal goed gegaan met het toegangstesten bij bijvoorbeeld 
nachtclubs, erkent demissionair coronaminister Hugo de Jonge. ‘Het ging niet vlekkeloos.' Er 
kwamen meldingen dat bezoekers naar binnen konden met het toegangsbewijs van iemand 
anders. Ook waren er lange wachttijden bij Testen voor Toegang, waar mensen een 
toegangstest kunnen laten doen.  
 
Sommigen kregen zelfs als compensatie voor de wachttijden een negatieve testuitslag zonder 
een test te ondergaan, meldde NH Nieuws afgelopen weekend. De Jonge benadrukt dat alleen 
mensen met een negatieve test of een vaccinatiebewijs naar binnen mogen. ‘Je moet er vanuit 
kunnen gaan dat degene naast je op de dansvloer veilig is.’ Is die garantie er niet, dan is het 
volgens hem niet meer mogelijk om 'achter de poort' geen 1,5 meter afstand meer te houden. 
 
De minister zegt in gesprek te gaan met Stichting Open Nederland, die verantwoordelijk is 
voor Testen voor Toegang. Ook moet beter worden gehandhaafd dat portiers niet alleen de QR-
code uit de CoronaCheck controleren, maar ook de identiteit van de bezoeker checken. Anders 
kunnen mensen met een code van een ander naar binnen. ‘Volgend weekend zal het beter 
gaan’, verzekert De Jonge. Of de problemen van afgelopen weekend tot besmettingen hebben 
geleid, kon hij niet zeggen. Bron: AD, 28 juni 2021.   
 

Gezonde jongeren wel of niet vaccineren 
 
Deze week wordt naar verwachting bekend of gezonde jongeren wel of niet in aanmerking 
komen voor vaccinatie tegen het coronavirus, en onder welke voorwaarden. De wet is duidelijk 
over de vraag wie beslist over wel of niet vaccineren: daar gaan jongeren uiteindelijk zelf over. 
 
De Gezondheidsraad heeft aangekondigd voor 1 juli advies uit te brengen over het al dan niet 
vaccineren van jongeren vanaf 12 jaar. Een besluit hoeft daarna niet lang op zich te laten 
wachten. Minister Hugo de Jonge maakte eerder al duidelijk dat hij voorstander is en hoopt 
op een positief oordeel van de deskundigen. Als jongeren worden geprikt, wordt de kans op 
besmettingen in klassen kleiner en dragen ze eraan bij dat de samenleving zo goed mogelijk 
beschermd zal zijn tegen het virus, zei De Jonge onlangs. 
 
In het advies zal de Gezondheidsraad niet alleen ingaan op de bijdrage aan immuniteit die 
jongeren kunnen leveren, maar ook op de ethische kant. Gezonde jongeren worden zelf over 
het algemeen niet heel ziek van het virus. Ze belanden zelden in het ziekenhuis. Bron: AD, 28 
juni 2021.   
 

Gezondheidsraad komt dinsdag met advies wel of niet vaccineren tieners 
 
De Gezondheidsraad komt dinsdag met het langverwachte advies over het wel of niet 
vaccineren tegen corona van gezonde tieners van 12 tot en met 17 jaar. 
 
Gezondheidsminister Minister Hugo de Jonge zei eerder voorstander te zijn. Als jongeren 
worden geprikt, wordt de kans op besmettingen in met name schoolklassen kleiner. ‘Zo wordt 
de samenleving zo goed mogelijk beschermd tegen het virus’, denkt de bewindsman. 
 
Kinderartsen waren aanvankelijk niet voor, omdat de risico's van corona voor gezonde 
jeugdigen zelf klein zijn. Uit de Volkskrant van maandag echter blijkt dat ze hun mening 
hebben gewijzigd: zij adviseren nu ook tieners van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren tegen 
Covid-19. De opmars van de besmettelijkere Deltavariant  maakt dit noodzakelijk, aldus 
Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 
Bron: AD, 28 juni 2021. 
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Stichting Open Nederland (Testen voor Toegang) gaat aangifte doen na 
hackpoging 
 
Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, gaat aangifte doen na 
de hackpoging van afgelopen vrijdag. Dat meldt een woordvoerder. Door het incident kwamen 
e-mails met daarin de testuitslagen later aan. Testen voor Toegang regelt 
coronatoegangstesten namens de overheid. In totaal gaat het om 95 testlocaties in heel het 
land. 
 
Vanaf vrijdagnacht 00.00 uur mochten mensen weer naar nachtclubs, mits ze een negatieve 
testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs konden laten zien. Maar voor veel mensen 
kwamen hun testuitslagen vrijdag te laat binnen. Volgens de stichting komt de vertraging 
door een hackpoging, waar tegen nu aangifte wordt gedaan. 
Onder meer de Gelderlander schreef dat bezoekers die eigenlijk nog geen geldige testuitslag 
hadden, toch een negatieve uitslag kregen aangeboden ter compensatie of om er vanaf te zijn 
zonder dat bekend was wat de uitslag van de test was. Stichting Open Nederland zegt hier 
later nog inhoudelijk op te reageren. Bron: AD, 28 juni 2021.   
 

Record aantal mensen getest via Testen voor Toegang 
 
Afgelopen weekend zijn een record aantal mensen getest via Testen voor Toegang. In totaal 
boekten 227.000 mensen tussen vrijdag en zondag een test. Zaterdag was de drukste dag tot 
nu toe met uiteindelijk 130.000 boekingen, waarvan het grootste deel voor 
uitgaansgelegenheden. Ondanks vertragingen in het IT systeem na een hackpoging op vrijdag 
konden de meeste mensen terecht. Wel kregen veel mensen hun testuitslag later binnen. 
Het record was tot nu toe 25.000 op één dag. 
 
Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, gaat aangifte doen na 
de hackpoging. Testen voor Toegang regelt coronatoegangstesten namens de overheid. In 
totaal gaat het om 95 testlocaties in heel het land. Bron: AD, 28 juni 2021.   
 

Toegangsbewijzen Testen voor Toegang aan elkaar doorgegeven 
 
Het is ongelooflijk zonde dat mensen misbruik maken van het testen voor toegang. Dat zei 
minister Ferd Grapperhaus voorafgaand aan het Veiligheidsberaad, het overleg van de 
burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's. ‘Je laat anderen een risico lopen. Dat is 
buitengewoon onverstandig. Dat moet je niet doen.’ 
 
Het is dit weekeinde niet goed gegaan met het toegangstesten. concludeert de minister van 
Justitie en Veiligheid. Zo bleken op meerdere plekken mensen toegangsbewijzen aan elkaar 
te hebben doorgegeven en werd niet iedereen gecontroleerd. Volgens Grapperhaus is het 
primair de verantwoordelijkheid van de organisatoren en horecagelegenheden om dit goed te 
doen. ‘Dat is de afspraak. Als het niet goed gaat, moeten ze dit zichzelf aantrekken.’  

 
Volgens de burgemeesters van het beraad moeten mensen zich ook de komende tijd aan de 
regels houden. ‘Opletten is het kernwoord’, aldus Sybrand van Haersma Buma van 
Leeuwarden. Bron: AD, 28 juni 2021.  
 

Nog geen bewijs voor negatieve testbewijzen terwijl er geen test is 
afgenomen  

Er is nog geen bewijs gevonden dat dit weekend negatieve testbewijzen zijn afgegeven voor de 
app CoronaCheck terwijl er helemaal geen test is afgenomen. Als dat alsnog wordt 
vastgesteld, kan sprake zijn van valsheid in geschrifte en aangifte worden gedaan, zei minister 
De Jonge (Volksgezondheid) op vragen uit de Tweede Kamer.  
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NH Nieuws meldde dit weekend dat door problemen bij de testbedrijven met de bewijzen werd 
geknoeid. 

De Jonge erkende dat er het een en ander mis ging en dat dat voor sommige mensen 
frustrerend moet zijn geweest. Dat kwam door technische problemen met de systemen achter 
de app, problemen met de controles van negatieve coronatests en een hackpoging waardoor 
negatieve coronatests niet goed doorkwamen. Bron: AD, 29 juni 2021. 

Update RIVM 
 
De afname van het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen houdt aan. Het ging 
afgelopen weekend wel iets minder snel omlaag dan in de week ervoor. Volgens de laatste 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) lagen maandag nog 
331 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. 
Dat zijn er 32 minder dan afgelopen vrijdag. 
 
Van de opgenomen coronapatiënten zijn er 142 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat 
zijn er vijf minder dan afgelopen vrijdag. In de zeven dagen daarvoor kwamen in de 
ziekenhuizen 170 ziekenhuisbedden van coronapatiënten vrij. Dat is een gemiddelde afname 
van 24 per dag. Afgelopen weekend lag het tempo van de afname dus wat lager, met tien per 
dag. 
 
Het aantal nieuwe opnames wegens Covid-19 blijft intussen relatief laag. Op de 
verpleegafdelingen zijn de afgelopen 24 uur acht nieuwe patiënten binnengekomen, op de ic's 
vier.  
 
Voor de tweede keer in drie dagen zijn er geen sterfgevallen door corona gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen 72 uur is het overlijden 
van slechts één persoon geregistreerd. Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het 
RIVM 580 meldingen van positieve tests. Het is de derde achtereenvolgende dag dat dit aantal 
onder de zeshonderd uitkomt. 
 
Dat er op maandag relatief weinig sterfgevallen zijn, is op zich gebruikelijk. Wanneer een 
coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven, 
waarna het RIVM dit meldt in de cijfers van dinsdag. Maar tussen vrijdagochtend en 
zaterdagochtend waren er ook geen sterfgevallen geregistreerd. Dat was voor het eerst sinds 
7 september. 
 
In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 4368 positieve tests. Dat komt neer op 
gemiddeld 624 nieuwe gevallen per dag. Daarmee is Nederland terug op het niveau van 5 
september, aan het begin van de tweede golf. In de laatste week zijn veertien sterfgevallen 
geregistreerd en dat is het laagste peil sinds half september. Een maand geleden waren er 
ongeveer veertien sterfgevallen per dag. Bron: AD, 28 juni 2021.   
 
Zeventien gemeenten in Oost-Nederland zonder nieuwe besmettingen, Veluwe kleurt nog 
oranje. Het aantal mensen in Oost-Nederland dat het afgelopen etmaal positief is getest op 
het coronavirus, is gedaald. Maar het virus is nog niet volledig bedwongen. Zeven gemeenten 
in deze regio zijn nog oranje gekleurd, de rest is grijs. 
 
Elburg is de gemeente in Oost-Nederland waar gisteren de besmettingsgraad relatief het 
hoogst lag, met 17,3 besmettingen per 100.000 inwoners, dat zijn vier besmettingen in totaal. 
Putten (4 besmettingen), Nunspeet (3), Nijkerk (4), Zeewolde (2), Zwartewaterland (3) en 
Bronckhorst (4) zijn de andere gemeenten die oranje kleuren op de kaart, met meer dan 7 
besmettingen per 100.000 inwoners.  
 
Het goede nieuws is dat het RIVM in zeventien gemeenten in Oost-Nederland maandag 
helemaal geen positieve coronatests heeft gemeld: Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Dronten, 
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Oldebroek, Kampen, Hattem, Heerde, Epe, Steenwijkerland, Staphorst, Ommen, Hardenberg, 
Olst-Wijhe, Voorst, Lochem en Berkelland. 
 
In heel Nederland werden 580 mensen positief getest op 28 juni, dat is lager dan het 
gemiddelde van de week ervoor (625). In Flevoland werden gisteren tien mensen positief getest, 
in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland testten twintig mensen positief, terwijl in de 
veiligheidsregio IJsselland zeven mensen positief getest werden.  
 
De daling is ook te zien in het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Op dit 
moment zijn 189 gewone ziekenhuisbedden bezet door patiënten met Covid-19, dat is 15 
minder dan een week ervoor. Het aantal coronapatiënten op intensive cares is 142, dat is één 
meer dan in de voorgaande twee dagen.  
 
Twee personen werden op 28 juni in Nederland met Covid-19 opgenomen in een ziekenhuis, 
in de regio Oost-Nederland was dat aantal nul. Op deze dag werden in Nederland ook geen 
nieuwe coronapatiënten opgenomen op ic-afdelingen. 
 
En goed nieuws: er werden maandag nul coronadoden geregistreerd. Nadat zaterdag voor het 
eerst sinds 7 september 2020 zo was, volgt nu opnieuw een heugelijke dag. Wel worden 
sterfgevallen vaak iets later pas doorgegeven: zo meldde het RIVM op zondag één 
overlijdensgeval. 
 
Het aantal covidvaccinaties in Nederland staat nu op 15.342.995, dit zijn zowel eerste als 
tweede prikken. In de afgelopen zeven dagen zijn elke dag gemiddeld 209.689 
vaccinatieprikken gezet, dat betekent dat elke minuut in Nederland 291 mensen gevaccineerd 
worden. Bron: De Stentor, 28 juni 2021. 
 

Belg kreeg drie maanden cel en boete 4000 euro omdat hij rechter 
mateloos ergerde 
 
Een Belg heeft drie maanden cel en een boete van 4.000 euro gekregen omdat hij 
als hardnekkige non-believer de rechter mateloos ergerde. Een hemelsbreed verschil met de 
250 euro die Johan M. naliet te betalen nadat hij in volle lockdown betrapt werd tijdens een 
feestje.  
 
Iedereen in de woning kreeg een minnelijke schikking aangeboden maar M. betaalde die niet. 
Hij profileerde zich tegenover de verbalisanten als een non-believer wat de coronapandemie 
betreft. ‘Covid-19 is een verzinsel’, liet hij optekenen. In de politierechtbank trok hij die lijn 
door. ‘Mijn echtgenote is besmet geraakt, maar toch geloof ik niet in Covid-19’, hield de man 
vol.  ‘Er zijn geen afdoende bewijzen dat het coronavirus effectief bestaat.’ Bron: AD, 28 juni 
2021.   
 

‘Vaccins van Pfizer en Moderna beschermen mogelijk jaren tegen 
coronavirus’, concludeert studie Washington University 
 
Twee inentingen met het vaccin van Pfizer of Moderna geven mogelijk een veel langere 
bescherming dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek naar de 
immuunrespons van volledig gevaccineerden met een van beide merken vaccins tegen het 
coronavirus. Zogenaamde boostershots zouden dan ook mogelijk bij de meeste mensen niet 
nodig zijn. 
 
Zelfs maanden na de inspuiting zijn de immuuncellen nog steeds aan het werk om het 
coronavirus te verslaan, zegt Ali Ellebedy, immunoloog aan de Washington University in het 
Amerikaanse St. Louis, tegenover The New York Times. De studie waarvan hij de hoofdauteur 
is, is verschenen in het vakblad Nature. ‘Dat is een goed teken over de duurzaamheid van ons 
immuniteitssysteem tegen het virus.’ In de studie zijn enkel de mRNA-vaccins van Pfizer en 
Moderna onderzocht, en niet die van Johnson & Johnson en AstraZeneca. 
 



141 

 

Na een infectie of vaccinatie worden er zogenaamde geheugencellen aangemaakt in het 
kiemcentrum van onze lymfeklieren. Bij een echte infectie met corona, kan het 
immuunsysteem dan veel sneller aan de slag, omdat het de aanval herkent, wat een betere 
afweerreactie geeft. Het zijn die geheugencellen die ook nog maanden na de vaccinatie aan het 
werk zijn in het lichaam. 
 
Tijdens de studie werden veertien mensen opgevolgd die twee keer gevaccineerd waren, en 
waarbij vijf keer stalen van de lymfeklieren werden afgenomen, een erg pijnlijke procedure. 
De staalafnames gebeurden tussen de drie en vijftien weken na de eerste dosis. In alle veertien 
gevallen was het aantal geheugencellen nog niet afgenomen op vijftien weken na de eerste 
dosis. 
 
Volgens Ellebedy is het feit dat de reacties vier maanden na de vaccinaties bleven doorgaan, 
een zeer, zeer goed teken. Meestal neemt het aantal nieuwe geheugencellen één tot twee weken 
na vaccinatie af. 
 
Een boostershot zou volgens de resultaten van het onderzoek niet nodig zijn bij de meeste 
gezonde volwassenen, als het virus tenminste niet verder evolueert dan in zijn huidige vorm. 
Wie al Covid-19 heeft doorgemaakt en daarna twee inentingen kreeg, zou ook bij een verdere 
evolutie in nieuwe varianten, geen derde prik nodig hebben. Ouderen of mensen met een laag 
immuunsysteem, zijn mogelijk wel gebaat bij een derde boostershot. Bron: De Morgen, 28 juni 
2021.   
 
De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zetten het immuunsysteem dusdanig lang 
aan het werk, dat het volgens Amerikaanse onderzoekers weleens zou kunnen dat ze jarenlang 
bescherming zullen geven tegen het virus. Mits dat niet muteert op een manier die vaccins 
omzeilt.  
 
‘Een zeer, zeer goed teken’, noemt immunoloog Ali Ellebedy van Washington University de 
resultaten van het onderzoek tegenover The New York Times. Hij en zijn team hebben hun 
bevindingen gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature.  
 
Hoe lang de vaccins precies bescherming zullen bieden tegen het coronavirus, valt ook na 
deze studie nog niet met zekerheid te zeggen. Het onderzoek zegt ook niets over de vaccins 
van Johnson & Johnson en AstraZeneca. Die werken op een andere manier dan de zogeheten 
mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech. Bron: AD , 28 juni 2021. 
 

Eindelijk! Deze chefs mogen weer koken  
 
Zien hoe mensen hun met liefde gemaakte gerechten aan een vork prikken en opeten, dát is 
voor veel chefs de reden om voor een leven als kok te kiezen. Precies dat hebben ze de 
afgelopen acht maanden moeten missen. Nu de restaurants weer open zijn, kunnen deze chef-
koks in Utrecht hun geluk niet op. De Gouden Pollepel-recensent Marco Bosmans ook niet. 
Ook hij mag eindelijk weer op pad. 
 
Acht maanden lang stonden chef Rob Midavaine (64) en zijn vrouw Linda (53) niet in de 
keuken van hun bistro Le Canard aan de Gansstraat. Toen ze de verlossende woorden van 
premier Mark Rutte hoorden en 5 juni eindelijk groen licht kregen om hun deuren weer open 
te gooien, deden ze dat meteen. Sindsdien zitten ze elke avond vol. ‘De sluiting heeft veel te 
lang geduurd. Afhalen en alleen het terras open, was voor ons niet rendabel. We hebben hier 
dus echt op gewacht. Alle gasten waren enthousiast, we kregen zelfs bloemen. Ik heb steeds 
vanuit de keuken naar de gasten gespiekt. Het gaf me zo’n adrenaline om ze weer te zien eten.’ 
Bron: AD, 28 juni 2021.   
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Chef Rob en Linda Midavaine van Bar Bistrot à Vins Le Canard aan de Gansstraat. © Angeliek 
de Jonge 

 
RVO heeft 205 aanvragen binnengekregen voor evenementen en 
concerten 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft tot nu toe 205 aanvragen 
binnengekregen bij het garantieloket voor evenementen. Volgens een woordvoerder zijn de 
aanvragen in totaal goed voor een subsidie van 235,4 miljoen euro. 
 
Op 18 juni werd het loket geopend waar organisatoren van evenementen een garantieregeling 
konden aanvragen voor het geval het evenement niet kon doorgaan vanwege een verbod van 
de rijksoverheid. Als er ten tijde van het evenement geen verbod is, vervalt het recht op 
subsidie van deze regeling. Aangevraagde, maar niet uitgekeerde subsidies komen vervolgens 
weer terug in de pot. Onder de aanvragen zitten twintig concerten en 150 festivals.  Bron: AD, 
28 juni 2021.   
 

EU maakt voor het eerst geld over uit coronaherstelfonds 
 
De Europese Unie heeft voor het eerst geld overgemaakt uit een van haar miljarden euro's 
tellende coronaherstelfondsen. De eerste 800 miljoen euro ging naar zestien EU-landen, 
waaronder Nederland.  
 
Het geld komt uit een noodfonds dat armere of minder ontwikkelde regio's in de EU moet 
helpen door de coronacrisis niet nog verder achterop te raken. Op die REACT-EU-gelden 
maakten ook Nederlandse regio's aanspraak. Voor de bulk van de ongeveer 750 miljard euro 
aan subsidies en gunstige leningen die de EU ter beschikking stelt, komt Nederland nog niet 
in aanmerking. Daarvoor moet eerst een nationaal herstelplan zijn ingediend, en dat wil het 
demissionaire kabinet aan een nieuwe regering overlaten. 
 
De eerste betalingen van maandag zijn overgemaakt aan 41 projecten in onder meer 
Duitsland, Frankrijk en Portugal, laat de Europese Commissie weten. Bron: AD, 28 juni 2021. 
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Prinsjesdag wéér in de Grote Kerk, maar deur Ridderzaal blijft op een kier 
 
De koning leest op Prinsjesdag de Troonrede voor in de Grote Kerk in Den Haag, net als vorig 
jaar. Ténzij de coronacijfers zo blijven dalen en de 1,5 meter van de maatregelen af is, dan 
kan Prinsjesdag toch nog een keer in de Ridderzaal voor de grote verbouwing van het 
Binnenhof.  
 
Het zal erom spannen of Prinsjesdag 2021 toch nog een keer in de Ridderzaal kan worden 
gevierd, de zaal waar het voorlezen van de Troonrede hoort te zijn. Vanwege de 
coronamaatregelen kon dat vorig jaar niet en op dit moment zou het ook niet kunnen: de 1,5 
meter maatregel geldt nog steeds en er is te weinig ruimte in de Ridderzaal. Bron: AD, 28 juni 
2021.   
 

Pauze van enkele maanden tussen eerste en tweede dosis AstraZeneca 
leidt tot betere immuniteit 
 
Een pauze van enkele maanden tussen de eerste en tweede dosis van het coronavaccin van 
AstraZeneca/Oxford leidt tot een betere immuniteit. Dat blijkt uit een studie die de 
universiteit van Oxford heeft gepubliceerd. 

De onderzoekers toonden aan dat een tussentijd tot 45 weken tussen beide doses de 
immuniteitsrespons tegen het coronavirus verbetert. ‘Dit moet geruststellend nieuws zijn voor 
de landen die een mindere vaccinbevoorrading kennen, die zich kunnen verontrusten over 
vertragingen in de bevoorrading van tweede doses voor hun bevolkingen’, aldus professor 
Andrew Pollard, directeur van Oxford Vaccin Group, die het vaccin ontwikkelde samen met 
het Engels-Zweedse bedrijf AstraZeneca. ‘Er is een uitstekende reactie op een tweede dosis, 
zelfs na een tijdspanne van tien maanden tegenover de eerste.’ 
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In februari bleek al uit een studie van de universiteit, gepubliceerd in The Lancet, dat de 
werkzaamheid van het vaccin groter was met een tussenruimte van drie maanden tussen de 
doses (81 procent) dan met een interval van zes weken (55 procent). 

De onderzoekers stellen ook dat het vaccin minder gevallen van bijwerkingen had na de 
tweede en derde dosis, dan na de eerste.  Bron: AD, 28 juni 2021. 
 

Turkije stopt alle vluchten vanuit Bangladesh, Brazilië, Zuid-Afrika, 
India, Nepal en Sri Lanka 
 
Turkije heeft vluchten en alle directe reizen vanuit Bangladesh, Brazilië, Zuid-Afrika, India, 
Nepal en Sri Lanka stopgezet vanwege nieuwe varianten van het coronavirus. Dat meldt het 
Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken.  Bron: AD, 28 juni 2021. 

 

Aantal politiebonden voert actie voor minder evenementen 

Een aantal politiebonden heeft in Utrecht actiegevoerd voor minder evenementen. ‘Gun ons 
nu onze rust’, vroegen zij aan de burgemeesters in het beraad. 

Volgens voorzitter Gerrit van de Kamp van vakorganisatie ACP willen politiemensen het niet 
alleen de komende maanden rustig aan doen, maar gaat het om een periode van twee tot drie 
jaar. Want de problemen spelen al langer en hebben niet alleen met de drukte door corona te 
maken. De bonden voelen zich gesteund door de burgemeesters, maar Van de Kamp vraagt 
zich af hoe lang de burgemeesters de rem erop kunnen houden. ‘Vooral niet als de tijd vordert.’ 

Nu nog worden veel evenementen afgeblazen of geven de burgemeesters geen vergunningen 
af. ‘Dat is voor ons heel belangrijk. Wij staan hier als reminder. De capaciteit is echt een 
enorm probleem’, aldus Van de Kamp. Hij maakt zich vooral zorgen over het najaar. ‘Stel dat 
het dit najaar weer misgaat met het virus. Wat dan? Daar zijn we niet gerust op.’  Bron: AD, 
28 juni 2021.  
 

Inreisregels voor toeristen uit VK verscherpt in Spanje en Portugal 
 
In een poging om de verspreiding van de gevreesde Deltavariant in te dammen, hebben Spanje 
en Portugal de inreisregels voor toeristen afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk verscherpt. 
De regeringen in Madrid en Lissabon hebben vandaag onafhankelijk van elkaar verklaard dat 
iedereen die vanuit het Verenigd Koninkrijk binnenkomt, ofwel een negatieve PCR-test moet 
kunnen voorleggen of moet kunnen aantonen dat hij of zij volledig is ingeënt.  
 
De toestand in het Verenigd Koninkrijk is 'onrustwekkend', verklaarde de Spaanse premier 
Pedro Sanchez. De aangekondigde verscherping zal in de komende 72 uur van kracht worden, 
voegde Sanchez eraan toe. Het Portugese ministerie van Binnenlandse Zaken dreigt Britten 
die de regels overtreden, een quarantaine van veertien dagen en boetes van 500 tot 2.000 euro 
op te leggen. 

In Portugal worden Britse vakantiegangers deels verantwoordelijk geacht voor de 
verslechterende coronacijfers. Volgens het ECDC heeft het land nu een incidentie van iets 
meer dan 124 besmettingen per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen, het hoogste van 
alle onderzochte landen. De Deltavariant is in Portugal verantwoordelijk voor meer dan 
zeventig procent van de nieuwe besmettingen. In Spanje is de situatie nog relatief onder 
controle.  Bron: AD, 28 juni 2021.  
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Deltavariant  coronavirus rukt verder op in Oost-Nederland: ‘Reden voor 
verhoogde waakzaamheid’ 
 
In Noord- en Oost-Gelderland is de besmettelijke Deltavariant  van het coronavirus de 
afgelopen week veertien keer aangetroffen. Tot dusver was deze regio nog verschoond gebleven 
van deze mutatie. Ook in Flevoland en IJsselland gaat Delta rond.  
 
Bij veertien personen in de regio Noord- en Oost-Gelderland is de Deltavariant  van het 
coronavirus aangetroffen. Vier mensen hebben de variant opgelopen tijdens een vakantie in 
Spanje. Van de tien overige besmette personen is nog niet bekend waar en hoe ze het virus 
hebben opgepikt. Volgens de GGD wonen de besmette personen verdeeld over de regio die zich 
uitstrekt van Veluwe tot Achterhoek. Bron: De Stentor, 28 juni 2021.  
 

Onderzoek verschillende soorten vaccin bij eerste en tweede vaccinatie 
 
The Oxford Vaccine Group’s Com-Cov vaccine trial is studying the use of different 
combinations of approved COVID-19 vaccines for the first and second immunisation doses. 

This study is being led by the Oxford Vaccine Group (Chief Investigator Associate Professor 
Matthew Snape), and delivered by a network of trial sites across the UK. The study is funded 
by the Vaccine Task Force and the National Institute for Health Research (NIHR). 

Our researchers are working hard to get the results available to inform UK immunisation 
policy as quickly as possible.  We ask that the media do not continue to contact researchers 
while this critical work is underway, and to use the media contact form for press enquiries. 
Bron: The University of Oxford, 28 mei 2021. 

Proefpersonen produceren hoge niveaus immuuncellen en anti=lichamen 
na vaccinatie twee soorten vaccins 
 
De eerste resultaten van een Britse studie naar de werking van coronavaccins suggereren dat 
een mix van twee soorten vaccins adequate bescherming tegen corona biedt. Proefpersonen 
produceerden hoge niveaus van antilichamen en immuuncellen nadat ze één dosis van het 
Pfizer-vaccin en één dosis van het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen. 
 
De onderzoekers, voor het merendeel verbonden aan de Universiteit van Oxford, begonnen in 
februari met het onderzoek, Com-COV genaamd. Van de 830 vrijwilligers kregen sommigen 
twee doses toegediend van Pfizer of AstraZeneca, waarvan is aangetoond dat ze beide effectief 
zijn tegen Covid-19. Anderen kregen een dosis AstraZeneca, gevolgd door een van Pfizer, of 
omgekeerd. 
 
De onderzoekers ontdekten dat de vrijwilligers die verschillende vaccins kregen 
toegediend meer koude rillingen, hoofdpijn en spierpijn rapporteerden dan mensen die twee 
doses van hetzelfde vaccin kregen. Die bijwerkingen waren echter van korte duur. 
 
Tevens bleek uit de studie dat het gebruik van verschillende vaccins leidde tot een hoger 
niveau van immuuncellen die klaar waren om het coronavirus aan te vallen dan het gebruik 
van twee doses van hetzelfde vaccin. Het is nog niet duidelijk waarom mengen dat voordeel 
zou hebben. 
Vooralsnog raden de onderzoekers aan om twee doses van hetzelfde vaccin te krijgen. Grote 
klinische onderzoeken hebben immers aangetoond dat deze strategie de kans op het krijgen 
van corona verkleint. 
 
Maar er zijn gevallen waarin dat niet mogelijk is, zoals wanneer vaccinzendingen vertraagd 
zijn. In dergelijke situaties is het belangrijk om te weten dat dit onderzoek geruststellend 
bewijs levert dat mensen kunnen overstappen op een ander vaccin, stellen de onderzoekers. 
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De groep Britse wetenschappers is inmiddels een soortgelijk onderzoek begonnen, waarbij 
ditmaal vaccins van Moderna en Novavax aan de lijst met mogelijkheden zijn toegevoegd. 
Bron: AD, 28 juni 2021. 
 

Fors meer geld uitgegeven aan zorg 
 
Vooral vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben huishoudens, verzekeraars en de 
overheid in 2020 fors meer geld uitgegeven aan zorg. Zij gaven hier gemiddeld per persoon 
6660 euro aan uit, 475 euro meer dan in 2019. 
 
Niet alleen de zorg aan coronapatiënten leidde tot extra kosten, maar ook bijvoorbeeld 
de inkoop van mondkapjes en de bonus voor zorgmedewerkers. Dat meldt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
De extra zorguitgaven werden met name door de overheid gedaan. Die gaf hier vorig jaar per 
persoon 340 euro meer aan uit. Via de zorgverzekering en Wet langdurige zorg werd 190 euro 
meer uitgegeven per Nederlander. De rekeningen die mensen zelf moesten betalen voor zorg 
gingen juist 40 euro omlaag. Dat komt mede omdat zij minder langsgingen bij specialisten als 
de fysiotherapeut en de tandarts. 
 
De zorgkosten gingen niet alleen omhoog door de behandeling van Covid-patiënten en 
uitgaven aan beschermingsmiddelen, maar ook bijvoorbeeld door extra opvang voor dak- en 
thuislozen. 
 
In totaal werd vorig jaar 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is 8,9 miljard 
euro meer dan in 2019. De uitgaven van aanbieders van verpleging, verzorging en medisch 
specialistische zorg stegen het meest.  Bron: AD, 29 juni 2021.  
 

Bolsonaro aangeklaagd wegens omstreden deal met coronavaccins 
 
De Braziliaanse senator Randolfe Rodrigues heeft maandag een formele strafrechtelijke klacht 
ingediend bij het Braziliaanse hooggerechtshof tegen president Jair Bolsonaro voor zijn rol in 
een mogelijk frauduleuze deal tussen de Braziliaanse overheid en Bharat Biotech, een Indiase 
producent van onder meer coronavaccins. 
 
Bolsonaro ontkent enige betrokkenheid bij die deal en zei maandag dat hij niet op de hoogte 
was van onregelmatigheden. Een klokkenluider van het ministerie van Volksgezondheid heeft 
echter gezegd dat hij de president er persoonlijk op heeft gewezen dat hij door zijn superieuren 
onder druk is gezet om de vaccins te kopen. 
 
Dat de president geen actie ondernam nadat hij op de hoogte was gesteld van het bestaan van 
een gigantische corruptieregeling binnen het ministerie van Volksgezondheid was voor senator 
Rodrigues aanleiding om het Hof te verzoeken een onderzoek naar Bolsonaro te openen. 
 
Het contract met Bharat wordt al onderzocht door federale aanklagers en wetgevers om boven 
tafel te krijgen waarom de regering een snelle overeenkomst sloot met een tussenpersoon van 
de producent, nadat aanbiedingen van Pfizer voor vaccins, tegen een lagere prijs, werden 
genegeerd. Het onderzochte contract betreft 20 miljoen doses van het door Bharat Biotech 
ontwikkelde vaccin en heeft een waarde van 268 miljoen euro (1.6 miljard Braziliaanse realen). 
 
Aanklagers noemden onder meer de relatief hoge prijzen en de snelle besluitvorming als rode 
vlaggen voor het contract met Bharat, dat in februari van dit jaar werd ondertekend. 
Rodrigues, die de oppositiepartij Rede Sustentabilidade vertegenwoordigt, is lid van een 
Senaatscommissie die onderzoekt hoe de regering omgaat met de coronapandemie. 
 
Het valt nog te bezien of het verzoek van Rodrigues door het hooggerechtshof zal worden 
aanvaard, maar de ernst van de beschuldigingen zal mogelijk een rol spelen in de aanloop 
naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Bron: AD, 29 juni 2021.  
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De Braziliaanse Senator Randolfe Rodrigues © Reuters   

 

‘Pandemierecord' voor Fast & Furious 9 in Verenigde Staten 

Het negende deel van de Fast & Furious-serie heeft in veel landen al een groot publiek naar 
de bioscoop getrokken. In de Verenigde Staten zorgde de film met zo’n 70 miljoen dollar zelfs 
voor het beste openingsweekend sinds het begin van de coronacrisis. Momenteel is zo’n tachtig 
procent van de Amerikaanse bioscopen weer heropend. 

Ook in onder meer Mexico, Engeland, Brazilië en Argentinië ging de film in première. De 
wereldwijde opbrengst bedraagt nu al 405 miljoen dollar, waarmee Fast & Furious 9 hard op 
weg is om de eerste film sinds Star Wars: The Rise of Sky Walker uit 2019 te worden die meer 

dan een half miljard dollar in het laatje brengt. 

Nederlandse bioscoopgangers moeten nog even wachten op Fast & Furious 9. De film is vanaf 

donderdag te zien. Volgens Universal zijn er tot nu toe al 15.000 bioscoopkaartjes verkocht. 

Fast & Furious 9 is een van de vele grote blockbusters waarvan de release door de coronacrisis 
werd uitgesteld. Ook de James Bond-film No Time To Die is zo’n film. Deze komt in september 

uit. Bron: AD, 28 juni 2021. 

Geen enkele coronapatiënt opgenomen op ic 

Geen enkele coronapatiënt hoefde in de afgelopen 24 uur te worden opgenomen op een 
intensive care. Dat is voor het eerst sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding half oktober begon met het delen van die gegevens. 

Volgens de gegevens van Stichting NICE, die verder teruggaan, waren op 29 juli vorig jaar voor 
het laatst geen nieuwe opnames op de ic's. Bron: AD, 29 juni 2021. 

Wereldwijd meer dan 3 miljard coronavaccins toegediend 

Wereldwijd zijn tot dusver meer dan 3 miljard coronavaccins toegediend, meldt persbureau 
AFP op basis van een eigen telling. De tempo waarin mensen worden geprikt versnelt. De 
laatste miljard prikken zijn binnen een maand tijd gezet. 



148 

 

Landen proberen zo veel mogelijk mensen snel te vaccineren nu er zorgen zijn vanwege de 
Deltavariant  van het coronavirus. Deze is besmettelijker dan andere mutaties en heeft 
gezorgd voor een stijging van het aantal besmettingen in meerdere landen, waardoor eerder 
opgeheven coronamaatregelen weer worden ingevoerd. 

In rijke landen zijn 79 doses toegediend per 100 inwoners, meldt AFP. Dat betekent echter 
niet dat 79 procent van de bevolking van die landen is ingeënt. De meeste coronavaccins 
bestaan voor betere bescherming uit twee doses. In minder welvarende landen heeft 1 op de 
100 inwoners een prik gehad. Om ervoor te zorgen dat ook daar mensen beschermd worden, 
delen steeds meer landen vaccins. Bron: AD, 29 juni 2021.  

Britse adviseur medische zaken wordt op straat gemolesteerd 

De Britse premier Boris Johnson hekelt de ‘verachtelijke intimidatie’ van Chris Whitty, die de 
regering advies geeft over medische zaken. Op sociale media verschenen maandag beelden 
waarop te zien is dat de topadviseur door twee mannen wordt gegrepen terwijl hij over straat 
loopt. 

Whitty, die vanwege zijn rol in de coronacrisis vaker te maken heeft met intimidatie, werd 
door twee joelende mannen vastgehouden, terwijl een van hen het incident filmde. Op de 
beelden is te zien dat de adviseur zich met moeite losmaakte van het lachende duo. 

‘Ik veroordeel het gedrag van deze schurken’, laat Johnson op Twitter weten. ‘Onze 
hardwerkende ambtenaren zouden dit soort intimidatie niet moeten ondergaan en we zullen 
het niet tolereren.’ 

De Britse politie meldt dat onderzoek wordt gedaan naar het incident. Bron: AD, 29 juni 2021.   

 

Kinderen moeten gevaccineerd worden volgens kinderartsen 

Kinderartsen vinden het voor de gezondheid van kinderen, én om het coronavirus in het 
najaar onder de duim te houden, belangrijk om gezonde jongeren te vaccineren. ‘We moeten 
alles op alles zetten om de Deltavariant onder de duim te houden en nieuwe lockdowns en 
discussies over schoolsluitingen te voorkomen’, zegt voorzitter Károly Illy van de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde. 

De gezondheidsraad adviseert vandaag om ook gezonde jongeren vanaf 12 jaar in aanmerking 
te laten komen voor een coronaprik. Kinderartsen vinden dat een goede zaak. ‘De kans voor 
jongeren om heel ziek te worden van het coronavirus is veel kleiner dan bij volwassenen, maar 
nog altijd groter dan de kans op bijwerkingen. Die zijn mild en ze komen ook minder vaak 
voor dan onder volwassenen.’ 

Nu de extra besmettelijke Deltavariant in ons land rondgaat en mogelijk snel de dominante 
coronavariant zal worden, is het ook voor de maatschappij als geheel belangrijk dat jongeren 
worden gevaccineerd, stelt de NVK. Een nieuwe piek in september of oktober, zoals voorspeld 
door de rekenmeesters van het RIVM, kan zo laag mogelijk worden gehouden. Bron: AD, 29 
juni 2021.  
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Onderwijsbond achter advies van Gezondheidsraad om gezonde kinderen 
te vaccineren 

Onderwijsbond AOb staat achter het advies van de Gezondheidsraad om gezonde tieners te 
vaccineren tegen corona. Wel is goede voorlichting aan jongeren van belang, aldus een 
woordvoerder.  

Volgens de wet mogen kinderen vanaf 12 jaar uiteindelijk zelf bepalen of ze het coronavaccin 
willen of niet. ‘Je kunt jongeren niet opleggen om zich te laten vaccineren, het is aan henzelf 
om die keuze te maken’, zegt de zegsman. ‘Maar daar moeten zij dan wel van op de hoogte 
zijn.’ Daarom moeten jongeren goed worden geïnformeerd over hun rechten en plichten, stelt 
de AOb. Die verantwoordelijkheid ligt volgens de bond niet bij scholen, maar bij de GGD's, 
overheid en ouders. Bron: AD, 29 juni 2021. 

Russische vaccin Sputnik-V werkt niet goed tegen Deltavariant  

Het Russische Sputnik-V vaccin blijkt minder goed te werken tegen de besmettelijke 
Deltavariant, melden de ontwikkelaars van het coronavaccin vandaag. Eerder vandaag werd 
bekendgemaakt dat de afgelopen 24 uur een recordaantal van 652 mensen zijn overleden aan 
de gevolgen van Covid-19. Bron: AD, 29 juni 2021.  

Dringend gevraagd om na vakantie zelftest te doen 

‘Corona is nog niet weg, dus blijf je aan de maatregelen houden', sprak coronaminister De 
Jonge bij de laatste persconferentie. 'Ook bij thuiskomst.' De minister vraagt iedereen 
dringend, ook zij die al gevaccineerd zijn, om na de vakantie - zowel in het buitenland als in 
Nederland - uit voorzorg een corona-zelftest te doen. 

‘De zelftests worden huis aan huis verspreid', aldus De Jonge. Hoe en wanneer laat zich nog 
bezien. Wie met klachten terugkeert, moet zich bij de GGD melden voor een test. Jongeren die 
terugkeren kunnen sowieso bij de GGD's terecht voor een test. Ook zonder klachten. ‘Op die 
manier snijden we het virus de pas af.' Bron: AD, 29 juni 2021. 

Gegevens van gevaccineerden staan nu in centrale administratie GGD 

Alle gegevens van de mensen die door de GGD'en zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, 
staan nu in de centrale administratie. De achterstand bij het doorgeven van die informatie 
aan het RIVM is weggewerkt, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten. 

De gegevens van enkele honderdduizenden gevaccineerden waren vorige week nog niet 
binnen. Vanaf vandaag kunnen alle Nederlanders in de CoronaCheck-app en op mijn.rivm 
zien wanneer ze geprikt zijn en welk vaccin ze hebben gehad. Mensen die hun gegevens niet 
wilden delen zien hun prik alleen in de app CoronaCheck.  Bron: AD, 29 juni 2021. 

Digitale quarantaineverklaring niet mogelijk 

Het is niet gelukt om vanaf 1 juli een digitale quarantaineverklaring mogelijk te maken, 
schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Reizigers zouden 
vanaf donderdag de verklaring op hun telefoon kunnen opslaan, maar die optie blijkt volgens 
De Jonge nu 'niet voldoende werkbaar'. 

Gebruikers kunnen de digitale verklaring niet altijd goed terugvinden in hun telefoon en ook 
zouden privacy-instellingen de opslag kunnen belemmeren. De optie voor het ontvangen van 
een bevestigingsmail ontbreekt ook nog. Aan deze problemen wordt nu gewerkt, aldus De 
Jonge. Hij verwacht dat de digitale verklaring in 'de tweede helft van juli' beschikbaar is. Bron: 
AD, 29 juni 2021. 

In Rusland recordaantal coronadoden 

Rusland wordt vandaag geconfronteerd met een recordaantal coronadoden. De afgelopen 24 
uur overleden 652 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Dat is het hoogste aantal 
overlijdens sinds het uitbreken van de pandemie. Gisteren werden al 611 sterfgevallen gemeld. 



150 

 

De opmars van de Deltavariant wordt als oorzaak van het stijgend aantal besmettingen en 
doden gezien. 

Ook de inentingscampagne stagneert en de vooruitzichten zijn somber, aangezien het Kremlin 
vandaag heeft toegegeven dat het niet zal lukken om voor de herfst 60 procent van de 
bevolking in te enten tegen het virus. De verwachtingen zullen naar beneden worden 
bijgesteld, erkende regeringswoordvoerder Dmitri Peskov. Een hoge vaccinatiegraad is nodig 
om het virus in te dammen. 

Bij benadering 22,2 miljoen van de 146 miljoen inwoners hebben ten minste één dosis 
gekregen, maar officiële statistieken ontbreken. Rusland heeft in één dag 20.616 nieuwe 
besmettingen vastgesteld. Officieel zijn 134.545 Russen door toedoen van het coronavirus 
bezweken, maar tellingen van het Russische statistiekbureau Rosstat gaan uit van 270.000 
tussen maart vorig jaar en april van dit jaar. Bron: AD, 29 juni 2021.  

Wethouder Zeewolde weggestuurd na kritiek op keuzevrijheid bij 
coronavaccins  

Wethouder Winnie Prins (Volksgezondheid) van Leefbaar Zeewolde moet van een ruime 
meerderheid in de gemeenteraad vertrekken, nadat ze op sociale media kritiek uitte op de 
keuzevrijheid bij het nemen van coronavaccins. Het zou de zoveelste keer zijn dat Prins haar 
persoonlijke mening niet voor zich kon houden.  

Dat meldt Omroep Flevoland Gisteravond werd een motie van wantrouwen gesteund door 13 
van de 18 raadsleden. Alleen haar eigen partij stemde tegen. Nadat Prins daarop weigerde te 
vertrekken, werd er schriftelijk gestemd over haar ontslag.  

De motie van wantrouwen werd ingediend omdat de raad vindt dat ze heeft laten zien dat ze 
haar persoonlijke opvattingen niet voor zich wil houden, aldus de omroep. Burgemeester en 
wethouders spreken naar buiten toe in principe met één mond. En nadat Prins in 2017 en 
2019 al door de raad hierover op de vingers was getikt, was de emmer vol na haar meest 
recente opmerkingen. 

In reactie op de Facebookpagina ‘Je bent Zeewoldenaar als’ schreef Prins onlangs dat er rond 
coronavaccinaties weinig keuzevrijheid meer is. Ze stelde onder meer dat  ‘mensen worden 
ontslagen in niet-essentiële beroepen als ze niet ingeënt zijn’. Dat ze erbij schreef dat ze dit 
op persoonlijke titel meldde, was voor de gemeenteraad kennelijk niet genoeg om zich te 
onthouden van het indienen van een motie van wantrouwen.  

Ruim een week geleden had ze op Twitter een discussie met Eerste Kamerlid Annemarie 
Jorritsma. Daarin stelde ze dat we nog niet weten of de coronavaccins op de lange termijn 
onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken. En in 2019 schreef Prins dat het RIVM goochelde met 
stikstofcijfers. Bron: AD, 29 juni 2021.  

Vaccinatieplicht voor Poolse zorgmedewerkers en anderen die hoog 
besmettingsrisico lopen  

Poolse zorgmedewerkers en anderen die een hoog besmettingsrisico lopen, krijgen mogelijk 
een vaccinatieplicht opgelegd. Adam Niedzielski, de Poolse minister voor Volksgezondheid, 
zegt dat te overwegen. Er zou te veel weerstand tegen de inentingen zijn en het land wil dat 
doorbreken. 
 
Van de 38 miljoen inwoners zijn er inmiddels 12,7 miljoen volledig gevaccineerd. Niedzielski 
is echter bang dat er een 'bepaald plafond is bereikt'. De bewindsman noemt het 'moeilijk, om 
degenen die niet te overtuigen zijn te overtuigen'. Alle argumenten en acties daartoe zijn al 
ingezet, zegt hij. 

De vaccinatieplicht zou één van de scenario's zijn om een mogelijke vierde golf, waarvoor hij 
in de tweede helft van augustus vreest, af te wenden. Niedzielski wijst naar landen als het 
Verenigd Koninkrijk waar momenteel de Deltavariant rondwaart. ‘We hebben zo'n reeks in 
Europa, wat betekent dat wat er in Groot-Brittannië gebeurt hier ongeveer twee 
maanden later gebeurt.' Bron: AD, 29 juni 2021.  
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India meldt vandaag 37.566 nieuwe coronabesmettingen 

De Indiase gezondheidsautoriteiten melden vandaag 37.566 nieuwe coronagevallen en 907 
overlijdens ten gevolge van een besmetting met het virus. Het officiële aantal besmettingen in 
India komt daarmee op 30.31 miljoen. Het dodental stijgt naar 397,637. Bron: AD, 29 juni 
2021. 

Deltavariant wint ook in Duitsland terrein 

De Deltavariant van het coronavirus wint ook in Duitsland terrein. De afgelopen week is 
het aantal besmettingsgevallen dat door de mutatie is veroorzaakt meer dan verdubbeld. De 
verwachting is dat de Deltavariant de overhand krijgt, zegt de directeur van het Robert Koch-
instituut, Lothar Wieler. Genetische analyses laten zien dat in de week van 14 tot 20 
juni het infectiepercentage van de variant zo'n 36 procent beliep. Bron: AD, 29 juni 2021. 

Rode Kruis waarschuwt dat Indonesië op rand van afgrond staat 

Het Rode Kruis waarschuwt dat Indonesië op de rand van een catastrofe balanceert nu 
de besmettelijker Deltavariant van het coronavirus in het land domineert. De virusmutatie 
zorgt voor overvolle ziekenhuizen in het Zuidoost-Aziatische land. De afgelopen dagen heeft 
Indonesië ruim 20.000 besmettingen per dag vastgesteld. 

‘De Deltavariant duwt Indonesië dagelijks dichter naar een ramp', zegt Jan Gelfand, hoofd van 
de lokale afdelingen van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. In meerdere rode zones, 
waaronder hoofdstad Jakarta, kan de zorg de stroom aan patiënten bijna niet meer aan. De 
ic-capaciteit is voor 93 procent bezet.  

Het Rode Kruis dringt aan op een betere wereldwijde verdeling van vaccins. Van de 181.5 
miljoen Indonesiërs die in aanmerking komen voor vaccinatie hebben er pas 13,3 miljoen 
twee prikken gehad. Om de opmars van het virus af te remmen, worden naar verwachting 
morgen strengere maatregelen ingevoerd. Restaurants gaan dicht en ook voor binnenlandse 
vliegreizen is voortaan een PCR-test vereist. Bron: AD, 29 juni 2021. 

Deltavariant is in Frankrijk goed voor twintig procent van dagelijkse 
besmettingen  

De Deltavariant is in Frankrijk inmiddels goed voor twintig procent van 
de dagelijkse besmettingsgevallen, zegt gezondheidsminister Oliver Veran. ‘De variant 
wordt langzaamaan dominant, net als in alle andere landen ter wereld.' Vorige week was de 
inschatting nog dat het om 9 tot 10 procent van de infecties ging. 

‘Het percentage loopt wel op', zegt Veran. ‘Maar niet de absolute aantallen, omdat het aantal 
besmettingsgevallen afneemt.' Gisteren rapporteerde Frankrijk slechts 509 nieuwe infecties 
met het longvirus. Het zevendaags gemiddelde daalde afgelopen week naar 1819, het laagste 
niveau in bijna tien maanden tijd. Bron: AD, 29 juni 2021.  

Olieprijzen iets gezakt 

Na de stevige opmars van de laatste weken zijn de olieprijzen vandaag weer iets weggezakt. 
Het oplaaiende coronavirus - met name de Deltavariant - wakkert de zorgen over de vraag 
naar olie aan. Dat gebeurt in de aanloop naar de vergadering van landen van oliekartel OPEC 
en bondgenoten als Rusland (OPEC+), die mogelijk zullen beslissen om de olieproductie weer 
op te schroeven. 

De besmettelijker Deltavariant van het coronavirus heeft onder meer gezorgd voor een piek in 
het aantal besmettingen. In verschillende landen en regio's worden coronamaatregelen weer 
aangescherpt. Dat leidt tot een mindere vraag naar olie omdat de economische activiteit 
lager ligt en mensen ook minder reizen vanwege bijvoorbeeld lockdowns. Bron: AD, 29 juni 
2021.   
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Twentse tandarts rekent op ‘flinke inhaalslag’: ‘Corona was een mooi 
smoesje om een bezoekje over te slaan’  

De tandarts is altijd een ‘veilige plek’ als het om coronabesmettingen gaat, benadrukken 
specialisten uit de regio. Toch sloeg een groep Twentse patiënten een bezoek aan de 
mondzorgpraktijk liever over in de pandemie. Inmiddels trekt Covid-19 zich terug, maar hoe 
gaat het nu met de tandartsen in de regio? Drie specialisten aan het woord.  

‘Een tandkundig probleem lost zich meestal niet vanzelf op’, zegt tandarts Wim Hobbelink van 
de gelijknamige tandartspraktijk in Enschede. Hij rekent de komende periode op een ‘flinke 
inhaalslag’ in zijn praktijk. Vooral patiënten op leeftijd vermeden een bezoek aan de tandarts 
uit angst voor een besmetting, aldus Hobbelink. Nu velen onder hen zijn gevaccineerd stroomt 
de praktijk langzaam weer vol. Hobbelink: ‘Als patiënten lang met klachten rondlopen wordt 
het er vaak niet beter op. Dat vertaalt zich logischerwijs in meer werk voor later.’ 

‘Dat betekent dat we harder moeten werken, maar we moeten het doen met de menskracht 
die we hebben. vanwege onvoldoende opleidingscapaciteit is het ongelofelijk moeilijk om aan 
tandartsen te komen. Dat las je laatst nog in een artikel in de krant. Ik ben 64 en wil er ook 
een keer mee stoppen, maar zie maar eens aan een opvolger te komen.’  

Sinds het laatste kwartaal draait de tandprothetische praktijk Varwijk, met locaties in 
Oldenzaal en Enschede, weer op volle toeren. Eigenaar Jörn Varwijk merkt dat patiënten de 
praktijk met een ontspannen gevoel bezoeken. Dat staat in groot contrast met de eerste 
maanden van de corona-uitbraak. Het aantal patiënten met lichte klachten nam flink af 
vanwege ‘angst voor het onbekende’, zo vermoedt hij. Varwijk: ‘Waar mensen voorheen direct 
aan de bel trokken keken ze het destijds nog even aan. Bovendien was de coronapandemie 
een mooi excuus om een tandartsbezoek over te slaan. Ik denk dat mensen daar veelvuldig 
gebruik van maakten.’  

‘Hoewel we verder goed door kunnen met het werk, merken we wel dat de vraag naar 
vervangingsprotheses behoorlijk is gekrompen. Dat is logisch. Vergelijk het met schoenen: als 
ze nog goed zitten, dan is het geen noodzaak om nieuwe te halen.’ 

Bas Wemekamp van Praktijk Bas in Den Ham merkte sinds de uitbraak van het coronavirus 
nauwelijks een afname in het aantal patiënten. ‘Het was constant druk’, zegt hij. ‘En nog 
steeds. Slechts een kleine groep mensen wilde afwachten tot de situatie rond corona weer 
normaler werd. We werken gewoon door.’ 

 
 

Bas Wenekamp. © Reinier van Willigen  
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Wim Hobbelink benadrukt dat de tandartspraktijk óók in de pandemie een ‘veilige plaats’ 
is. ‘Naar de tandarts gaan is niet bezwaarlijk vanwege corona. Wij hanteren een goede 
infectiepreventie. Dat is een wereld van verschil met 45 jaar geleden toen ik als tandarts 
begon. Het was destijds heel normaal om zonder handschoenen te werken. Nou, dat kun je je 
nu niet meer voorstellen.’ 

Dat protocollen rondom reiniging, desinfectie en sterilisatie tegenwoordig strikter zijn 
onderstreept Jörn Varwijk. ‘Nederland loopt op het gebied van hygiëneprotocollen voorop. In 
het buitenland trekt de branche daar lessen uit. Dat geldt niet alleen voor de mondzorg in 
Europa, zelfs in de VS wordt daar een voorbeeld aan genomen’, zegt hij. Als het om hygiëne 
en infectiepreventie gaat staan veel praktijken in het buitenland tijdens de pandemie voor een 
grotere uitdaging dan collega’s in Nederland. 

Toch ontkwamen de vijfduizend mondzorgpraktijken in Nederland in maart 2020 niet aan een 
sluiting (spoedzorg uitgezonderd). Eind april openden de praktijken weer de deuren, met een 
nieuw veiligheidsprotocol. Hobbelink: ‘Als aanvulling op de nieuwe leidraad hebben we CO2-
meters geplaatst. Zo voorzien we in een uitstekende ventilatie. Elk kwartier ververst de lucht 
in onze ruimte. We doen er alles aan om een veilige locatie te zijn. Professioneel is er binnen 
onze praktijk niemand besmet geraakt.’  

Hobbelink moest zijn werk overigens wel vier tot vijf weken noodgedwongen neerleggen 
vanwege thuisquarantaine. Als via contact- en brononderzoek aan het licht kwam dat iemand 
binnen zijn praktijk met een besmet persoon in contact was geweest, dan nam hij geen enkel 
risico. Al waren die onderbrekingen in zijn werk allesbehalve welkom.  

De voorbij periode gaf Bas Wemekamp van Praktijk Bas een nieuw inzicht: het gebruikelijke 
handen schudden met een patiënt bij aanvang van een behandeling gebeurt niet meer. 
Vanwege de hygiëne. ‘Nu denk ik weleens: Waarom deed ik dat überhaupt? Nee, handen 
schudden doe ik niet meer!’ Bron: Tubantia, 29 juni 2021. 

Coronabesmettingen dalen nog steeds snel 

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt nog steeds snel. Het gaat wel iets minder hard dan in 
de voorgaande weken. In de afgelopen week is het aantal positieve tests waarschijnlijk met 
een kwart gedaald naar ruim 4000. In de weken ervoor zakte het aantal positieve tests steeds 
met meer dan 30 procent. 

Het RIVM komt vandaag met het exacte aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen. 
Vorige week meldde het instituut dat het in de week ervoor 5714 meldingen van nieuwe 
gevallen had gekregen. Dat was zo'n 36 procent minder dan in de week ervoor. Nog een week 
eerder daalde het aantal gevallen met 38 procent. 

In de zes dagen na de laatste update zijn 3668 positieve tests geregistreerd. Dat zijn 
gemiddeld iets meer dan 600 gevallen per dag. Daarmee zou het weekcijfer kunnen uitkomen 
op 4200 tot 4300. Dat zou 25 procent minder zijn dan de week ervoor. Bron: AD, 29 juni 
2021.  

Minder mensen dragen mondkapje in openbaar vervoer 

Sinds de mondkapjesplicht afgelopen zaterdag op veel plekken is afgeschaft, dragen een stuk 
minder mensen een mondkapje in het openbaar vervoer. Dat zegt de landelijke 
branchevereniging OV-NL. 

Precieze cijfers heeft de vereniging niet, daar is het nog te vroeg voor. ‘Maar iedereen ziet het', 
zegt een woordvoerder, verwijzende naar een overleg met alle vervoerders in Nederland, 
waaronder de NS, Connexxion en GVB en ook spoorbeheerder ProRail. ‘Zij zien een duidelijke 
toename in het aantal mensen dat op stations en perrons geen mondkapje draagt.' Dat is 
verklaarbaar, meent de woordvoerder. ‘Daar is de directe en sociale controle een stuk minder 
dan in bijvoorbeeld de bus of trein.’ 
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Hoewel de sterkste toename sinds zaterdag zichtbaar is, is dit een trend die zich al drie weken 
voordoet. De woordvoerder van OV-NL noemt de toename 'zorgelijk'. ‘We moeten niet gaan 
denken dat alles al voorbij is, dat is het niet.' 

In het openbaar vervoer is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden, zegt hij. 
‘Daarom is het belangrijk dat mensen wel blijven meewerken, al doe je het voor een ander.' 

Strengere maatregelen zullen waarschijnlijk niet volgen. ‘Wij hebben een de-escalatiebeleid, 
wat inhoudt dat we reizigers altijd eerst rustig zullen vragen een mondkapje op te doen. Pas 
wanneer mensen niet willen meewerken, kan een boa een boete opleggen.' Bron: AD, 29 juni 
2021.  

 

 

© ANP  

Gezondheidsraad: Pfizer-vaccin voor alle 12- tot 18-jarigen die dat willen 

Alle kinderen van 12 tot en met 17 jaar die dat willen zouden een coronavaccin van 
BioNTech/Pfizer moeten krijgen. Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies aan het kabinet. 
Volgens de raad kan vaccinatie de kinderen directe en indirecte gezondheidswinst opleveren. 
De verwachting is dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid het advies snel 
overneemt.  

Vaccinatie van deze groep tieners kan helpen de corona-epidemie af te remmen, schrijft de 
Gezondheidsraad ‘na een uitgebreide ethische en juridische afweging’. Jongeren die dat willen, 
zouden twee prikken van het Pfizer-vaccin moeten krijgen, stelt Gezondheidsraad-voorzitter 
Bart-Jan Kullberg.  

Het positieve advies van de raad komt nadat in de afgelopen weken directeur RIVM Jaap Van 
Dissel en minister De Jonge zich al uitspraken voor het vaccineren van de 12- tot en met 17-
jarigen. Ook de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde vindt vaccineren van deze 
tieners een goed idee, mede vanwege de opkomst van de besmettelijkere Deltavariant. Eerder 
werd door de Gezondheidsraad al een positief advies uitgebracht over het vaccineren van 
kwetsbare jongeren in die leeftijdscategorie. 

Jongeren vanaf 16 jaar mogen in Nederland helemaal zelf beslissen of ze gevaccineerd willen 
worden. Tieners van 12 tot 15 jaar moeten in principe overleggen met hun ouders, maar 
uiteindelijk is het standpunt van het kind juridisch doorslaggevend. De Gezondheidsraad stelt 
dat voor een ‘vrijwillige en goed geïnformeerde keuze’ toegankelijke, begrijpelijke en op de 
leeftijdscategorie afgestemde informatie nodig is over de voor- en nadelen van 
coronavaccinatie. 
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Covid-19 verloopt bij kinderen en jongeren meestal mild. Toch kan het ook bij hen voor 
gezondheidsklachten zorgen, stelt de Gezondheidsraad. ‘In zeldzame gevallen kan het 
bijvoorbeeld leiden tot ‘MIS-C’, een ernstige ontstekingsreactie waarbij opname in het 
ziekenhuis of op de intensive care nodig is. Ook kunnen kinderen en adolescenten, net als 
volwassenen, langdurige klachten ontwikkelen (long Covid).’ Sinds begin vorig jaar belandden 
zo'n honderd 12- tot 17-jarigen in het ziekenhuis nadat ze corona kregen. De helft van hen 
had geen onderliggende klachten. Twee 12 -tot 17-jarigen zijn volgens de Gezondheidsraad 
overleden aan de gevolgen van het virus. 

De raad wijst ook op de indirecte gezondheidswinst van vaccineren. Zo zou een 
inentingscampagne onder tieners ervoor zorgen dat het virus onder hen minder circuleert, 
waardoor er minder kans is op beperkende maatregelen op bijvoorbeeld scholen. 

Verder draagt het vaccineren van de oudere kinderen bij aan het indammen van een mogelijke 
opleving van het coronavirus komende winter, valt te lezen in het advies. Zo wordt volgens de 
Gezondheidsraad ook de ziektelast bij volwassenen teruggedrongen. 

Gezondheidsraadvoorzitter Kullberg wil geen percentages plakken op de mate waarin deze 
drie factoren - directe gezondheidsklachten, hinder door beperkende maatregelen en de 
bijdrage aan de groepsimmuniteit - hebben meegewogen in het advies. ‘Het is een optelsom 
van deze belangen.’ 

Specialisten van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, schatten 

dat in Nederland zo’n 350 kinderen ernstige klachten hebben overgehouden na een corona-
infectie. ‘Het is maar een klein percentage kinderen dat last houdt, maar hun klachten zijn 
echt zeer ernstig.’  

Een groep artsen van het kinderziekenhuis heeft speciaal voor kinderen met langdurige 
klachten na Covid-19 een polikliniek opgezet. Net als bij volwassenen die kampen met long-
covid, liggen ook kinderen maanden na hun infectie nog in de kreukels, verklaren de 
specialisten.  

Mede-initiatiefnemer en kinderlongarts Suzanne Terheggen-Lagro: ‘Over het geheel genomen 
worden kinderen heel weinig ziek van corona. Maar er is een kleine groep op wie de impact 
van de ziekte heel groot is.’ 

De schrijvers van het advies erkennen dat er ook nadelen zijn aan het vaccineren van tieners, 
namelijk het risico op bijwerkingen. De meeste daarvan zijn matig en verdwijnen na enkele 
dagen, stelt de Gezondheidsraad. Wel zijn er meldingen van myocarditis (ontsteking van de 
hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje) na vaccinatie. Maar het verloop 
daarvan is volgens de Gezondheidsraad meestal mild, en nog onduidelijk is of het optreden 
van deze ontstekingen het gevolg is van het Pfizer-vaccin. Dat wordt door de Europese 
geneesmiddelenautoriteit EMA onderzocht. Myocarditis en pericarditis komen ook voor bij een 
infectie met het coronavirus zelf, schrijft de raad. 

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is dus voorstander van het prikken van tieners. 
‘Vanuit epidemiologisch oogpunt zeg ik: sowieso doen’, antwoordde hij vorige week nog op 
vragen van deze nieuwssite. ‘Het is een onmisbare bijdrage bij het beheersen van de epidemie 
in het najaar. Vanuit maatschappelijk oogpunt zeg ik ook: absoluut doen. Zoveel jongeren 
hebben al onderwijs gemist.’ 

Maar De Jonge wil ook nog alle ‘medisch-ethische’ aspecten meewegen, onder meer via het 
advies van de Gezondheidsraad. Het besluit om inentingen mogelijk te maken voor 12- tot 17-
jarigen kan de minister van Volksgezondheid zelf nemen, daar is geen kabinetsoverleg voor 
nodig, meldt een woordvoerder. 

Het vaccineren van jongeren is politiek controversieel: de Tweede Kamer stemt vanmiddag nog 
over een motie van PVV en Denk om een prikcampagne voor tieners te blokkeren, maar die 
lijkt geen meerderheid te halen. Bron: De Stentor, 29 2021.  
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Zesentwintig procent minder positieve coronatesten gemeld dan de week 
ervoor  

In de afgelopen week zijn er 26 procent 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 34 naar 25.   

Het aantal nieuwe patiënten dat met covid-19 in het ziekenhuis moest worden opgenomen is 
gedaald met 52%. Op de ic werden 48% minder nieuwe covid-19 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 ruim 15 miljoen vaccinaties gezet. Bron: AD, 29 juni 2021.  

 

De bewuste afbeelding. © Twitter  
 

Gelders FVD-statenlid deelt Auschwitz-spotprent met Rutte en De Jonge 
als Nazi ‘om mensen spiegel voor te houden’ 
 
Het Gelderse FVD-statenlid Alex van Wijhe heeft voor beroering gezorgd op sociaal medium 
Twitter door een oude afbeelding te delen waarop Hugo de Jonge en Mark Rutte samen met 
Bill Gates als bewakers van Nazivernietigingskamp Auschwitz staan afgebeeld. ‘Maar als ik 
voor nazi word uitgemaakt is er géén ophef.’ 
 
Boven de poort op de afbeelding staan niet op de originele letters ‘Arbeit macht frei’, maar 
‘Vaccinatie maakt vrij’.  In de tekst schrijft Van Wijhe, een bekend tegenstander van 
vaccineren: ‘Niet meer reizen, geen evenementen meer, uitgesloten worden van het 
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economische verkeer, gecensureerd worden....en nu ook experimenteren op kinderen. Het 
wordt tijd dat de nazi-roepers een spiegel wordt voorgehouden #coronavaccinatie #vaccinazis’ 
 
Het zorgt voor veel discussies. Verschillende Twitteraars rapporteren de tweet als kwetsend 
aan Twitter. Van Wijhe gaat de discussie grif aan en plaatst dan twee uur later een tweet 
waarin hij aangeeft dat hij de afbeelding, die ook eind 2020 al rondging op het sociale medium, 
geplaatst heeft om mensen een spiegel voor te houden. Hij  schrijft: ‘En dan nu de clou. 
Natuurlijk vind ik een dergelijke prent verschrikkelijk. Je moet nooit iemand vergelijken met 
een nazi en/of Jodenhater. Maar dit is wel steeds wat mij overkomt (en de FVD algemeen). En 
dan geeft iedereen applaus. Stop daarmee en ga discussie op inhoud aan!’   
 
In een toelichting zegt hij zijn tweet op het randje  te vinden. Maar spijt heeft hij niet.  Bron: 
De Stentor, 29 juni 2021.    
 

 
 
Forum voor Democratie-statenlid Alex van Wijhe met de tweet die hij plaatste. © Rob Voss 
 

FVD-statenlid verwijdert Twitterbericht met afbeelding Auschwitz: ‘Punt 
is bewezen, terug naar de inhoud’ 
 
Alex Wijhe, Statenlid voor Forum voor Democratie in Gelderland, heeft een veel bekritiseerd 
bericht dat hij gisteren op Twitter deelde toch verwijderd.  
 
Hij deelde dinsdag een afbeelding waarop Hugo de Jonge en Mark Rutte samen met Bill Gates 
als bewakers van Nazivernietigingskamp Auschwitz staan afgebeeld. 
 
Boven de poort op de afbeelding staan niet de originele letters ‘Arbeit macht frei’, maar 
‘Vaccinatie maakt vrij’. Van Wijhe zegt dat hij de tweet deelde om mensen een spiegel voor te 
houden. ‘Want als ik voor nazi word uitgemaakt is er géén ophef.’ 
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Het zorgt voor veel discussie. Verschillende Twitteraars rapporteren de tweet als kwetsend 
aan Twitter. Ook het CIDI  (Centrum Informatie en Documentatie Israël) roerde zich. 
 
Van Wijhe ging de discussie grif aan en plaatste  twee uur later een tweet waarin hij aangeeft 
dat hij de afbeelding, die ook eind 2020 al rondging op het sociale medium, geplaatst heeft 
om mensen een spiegel voor te houden. ‘Ik vond het tijd een keer een statement te maken.’ In 
eerste instantie meldde hij het bericht niet te willen verwijderen.  
 
Uiteindelijk verwijderde hij de  tweet gisteravond toch. In een bericht schrijft hij: ‘Veel mensen 
hebben aanstoot genomen aan mijn Tweet en mij erop aangesproken. Mijn punt is bewezen. 
Tweet verwijderd want dergelijke plaatjes hoeven natuurlijk niet verder te circuleren. En nu 
weer debat op de inhoud.’  Bron: De Stentor, 30 juni 2021.  
 

Honderden mensen nemen coronavirus mee terug van zomervakantie 

Opnieuw hebben honderden mensen het coronavirus mee teruggenomen van 
hun zomervakantie. Zeker 400 mensen die in de afgelopen week positief zijn getest, waren in 
de twee weken ervoor in het buitenland. De kans is groot dat ze het virus daar hebben 
opgelopen. 
 
Zeker 139 positief geteste mensen zijn onlangs in Spanje geweest, blijkt uit de cijfers van het 
RIVM. Dat is 34,8 procent van de positief geteste reizigers. Verder heeft 17,8 procent recent 
een bezoek gebracht aan Portugal.  
 
De cijfers melden niet hoe ze het virus daar hebben opgelopen. Het is dus niet duidelijk of ze 
daar in contact zijn geweest met toeristen uit Groot-Brittannië, waar veel mensen besmet zijn 
geraakt met de Deltavariant  (voorheen de Indiase variant). Het is ook niet bekend welke 
coronavariant deze toeristen hebben opgelopen. 
 
Uit de cijfers blijkt dat de meeste mensen nog altijd thuis besmet raken. Ongeveer de helft 
van de gevallen van de afgelopen week is daarop terug te voeren. In de afgelopen maanden 
zijn drie op de vijf mensen aangestoken door een huisgenoot. Bron: AD, 29 juni 2021.  
 

Kabinet verstrekt geen coronasteunpakket na derde kwartaal 
 
Het demissionair kabinet voorziet geen verlenging van het coronasteunpakket na het derde 
kwartaal van dit jaar.  
 
Daarnaast is er ook een verandering doorgevoerd voor de NOW-regeling met de betrekking tot 
de maanden juli, augustus en september. In het nieuwe pakket mogen werkgevers nog een 
omzetverlies tot maximaal tachtig procent opgeven. Eerder was dit tot honderd procent. 

‘De maatschappelijke- en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de 
economie herstelt zich. Het gaat ook wezenlijk beter dan vier weken geleden bij de 
aankondiging van het nieuwe steunpakket werd verwacht’, aldus het ministerie van 
Economische Zaken. Bron: AD, 29 juni 2021. 

Aanpassingen steunpakket door herstel economie 
 
De maatschappelijke- en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de 
economie herstelt zich. Het gaat ook wezenlijk beter dan vier weken geleden bij de 
aankondiging van het nieuwe steunpakket werd verwacht. Het kabinet ziet daarin aanleiding 
om een wijziging te doen in de loonsubsidie NOW. Nu alle bedrijven open mogen, mogen 
werkgevers in het nieuwe pakket nog een omzetverlies tot maximaal tachtig procent opgeven. 
Daarnaast verlengt het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen 
aanvragen tot 1 oktober. 
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Sneller dan verwacht vallen beperkingen weg en herstelt de economie zich. Wel zijn er nog 
onzekerheden voor ondernemers en werkenden, zoals de ontwikkeling van het virus. Ook 
hebben ondernemers soms fors moeten interen op hun reserves. Op 27 mei heeft het kabinet 
daarom het steunpakket verlengd voor juli, augustus en september voor de bedrijven die dat 
nog echt nodig hebben. In dit pakket zitten ook extra maatregelen om bedrijven te helpen met 
de gegroeide schuldenlast. 
 
De steunpakketten zijn zo ontworpen dat het gebruik ervan mee-ademt: hoe meer 
omzetverlies, hoe meer steun. Andersom geldt dat dus ook: naarmate de economie verder open 
gaat en bedrijven meer omzet maken, groeien ze uit het steunpakket. Dat laatste is van groot 
belang om terug te keren naar een gezonde economie, met een normale economische 
dynamiek. Dat is ook de reden dat het kabinet bij de aankondiging van het pakket voor het 
derde kwartaal van 2021 heeft gezegd dat een gunstige economische en epidemiologische 
situatie aanleiding is opnieuw na te denken over de risico’s en negatieve effecten van het 
steunpakket. Nu de economische situatie positiever is dan vier weken geleden verwacht, leidt 
dit tot een aanpassing in de NOW. 

In het nieuwe pakket mag een bedrijf tot tachtig procent omzetverlies opgeven voor het derde 
kwartaal. Dit betekent dat een bedrijf nog voor maximaal tachtig procent van de loonsom een 
tegemoetkoming kan krijgen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast. Het 
vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal, net als het minimale 
omzetverlies van twintig procent. Nu de contactbeperkingen grotendeels zijn verdwenen en 
bedrijven met ‘testen-voor-toegang’ open kunnen, is een volledig omzetverlies als gevolg van 
de coronacrisis niet meer te verwachten. Daarom wordt het op te geven omzetverlies begrensd. 
Ook draagt deze maatregel bij aan het verminderen van het risico op misbruik en oneigenlijk 
gebruik. Een omzetverliesgrens is ook overwogen voor de vaste lastenregeling TVL maar bleek 
in de praktijk onuitvoerbaar. Door de wijziging in de NOW is publicatie van de regeling 
vertraagd en zal ook de opening van het loket enkele weken later worden. Het kabinet beseft 
dat dit een tegenvaller kan zijn voor bedrijven. 

Het kabinet verlengt verder de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging 
van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel 
of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder 
dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. 
De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schoof eerder al op naar 1 oktober 
2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 
oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. 

Gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld zal het kabinet het steun- en 
herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar vooralsnog niet verlengen. In het geval van 
grootschalige en nationale sluitingen kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen. 

In de vandaag verzonden Kamerbrief doet het kabinet daarnaast opnieuw een moreel appel 
aan ondernemers om de steun alleen aan te vragen als deze echt nodig is door de coronacrisis 
en scherp te bekijken of steun in de coronaperiode ook echt nodig is. 

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op 
rijksoverheid.nl. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de 
Kamer van Koophandel: kvk.nl. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het 
adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op 
hoewerktnederland.nl. 

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld 
hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning 
zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb 
(TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst 
Zakelijk. Bron: Rijksoverheid, 29 juni 2021.  
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Stoppen coronasteun klap in gezicht voor bedrijven volgens ANVR 

Reisbrancheorganisatie ANVR noemt de kabinetsmededeling dat de coronasteun voor 
bedrijven na het derde kwartaal gaat stoppen, een klap in het gezicht. ‘Dit is onacceptabel’, 
zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam. Volgens hem zal het besluit leiden tot 'veel ontslagen 
en veel faillissementen' bij reisorganisaties die het nog steeds erg moeilijk hebben.  

Ook vakbond CNV vindt dat het afbouwen te vroeg komt. ‘Veel bedrijven zijn nog niet hersteld 
van de coronacrisis. Deze abrupte afbouw brengt veel ondernemers onnodig in de problemen. 
En daarmee werkenden in veel sectoren die onder druk staan', zegt Piet Fortuin van de bond 
CNV en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Bron: AD, 29 juni 2021.   

Geen coronapatiënt opgenomen op ic afgelopen 24 uur 

Geen enkele coronapatiënt hoefde in de afgelopen 24 uur te worden opgenomen op een 
intensive care. Dit is voor het eerst in bijna een jaar. Ook de wekelijkse RIVM-cijfers tonen 
veel jubelcijfers. In de afgelopen week zijn er 26 procent minder positieve coronatesten gemeld 
dan in de week ervoor.   

Volgens de gegevens van Stichting NICE, die gegevens bijhouden over coronapatiënten op de 
IC, waren op 29 juli vorig jaar voor het laatst geen nieuwe opnames op de ic’s. Dat is vandaag 
elf maanden geleden.     

De verpleegafdelingen namen in totaal 12 nieuwe mensen op vanwege Covid-19. In de 
afgelopen week zijn 113 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Ook dat is het 
laagste aantal in de LCPS-gegevens. Ter vergelijking: ongeveer een maand geleden waren er 
zo’n 113 nieuwe opnames per dag. Nu is dat aantal dus in een gehele week opgenomen.  

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde met 22 naar 309. Dat is het 
laagste aantal sinds half september. Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nog twee tot drie 
mensen vanwege corona. Dat aantal is niet gelijkmatig verdeeld. Veel ziekenhuizen hebben 
hun corona-afdeling kunnen opdoeken. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 182 coronapatiënten, zeven minder dan op maandag. 
Het aantal patiënten op de intensive cares daalde met vijftien naar 127. Het aantal nieuwe 
patiënten dat met Covid-19 in het ziekenhuis moest worden opgenomen is gedaald met meer 
dan de helft (52 procent). Op de ic werden 48 procent minder nieuwe Covid-19 patiënten 
opgenomen dan een week eerder. 

Door de leegloop krijgen ziekenhuizen steeds meer ruimte om patiënten met andere 
aandoeningen te behandelen. Op de intensive cares liggen momenteel 577 ‘non-Covid-
patiënten’, 61 meer dan op maandag. 

Het besmettingscijfer ging in de afgelopen week wel iets langzamer naar beneden dan in de 
weken daarvoor. In totaal testten 4208 mensen positief, 26 procent minder dan een week 
eerder, zo blijkt uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Een week eerder bedroeg de afname in het aantal positieve testen 36 procent, weer 
een week daarvoor 38 procent. Het aantal nieuwe gevallen daalde van 34 naar 25 per 100.000 
inwoners. 

Uit de laatste cijfers blijkt dat nog maar 3,2 procent van de coronatesten die mensen bij de 
GGD lieten afnemen positief uitviel. Dat was een week eerder 4,3 procent. Het aantal 
ziekenhuisopnames halveerde, tot 82 in een hele week. Van deze patiënten waren er 17 zo 
ziek na een corona-infectie dat ze op de intensive care belandden. 
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Volgens berekeningen van het RIVM ligt het reproductiegetal op 0,76. Dat is nog iets lager 
dan vrijdag, toen het op 0,79 stond. Het cijfer maakt nog eens extra duidelijk dat de pandemie 
aan het uitdoven is. Iedere 100 mensen die het virus oplopen besmetten gemiddeld 76 
anderen. Overigens kijkt het RIVM twee weken terug in de tijd om het reproductiegetal te 
bepalen. 

Momenteel zijn nog ruim 17.000 mensen die het virus bij zich dragen, besmettelijk voor 
anderen, schat het RIVM in. De bandbreedte van die schatting is wel vrij groot: het zijn er 
volgens het instituut in elk geval tussen de 10.338 en 24.811.  

Het RIVM noteerde afgelopen week 15 aan corona gerelateerde sterfgevallen, tegen 17 in de 
week daarvoor. Sinds het begin van de uitbraak zijn er bijna 1,7 miljoen Nederlanders positief 
getest. Van ruim 17.700 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. 

Punt van zorg blijft nog wel de opmars van de besmettelijkere Deltavariant. Aura Timen, hoofd 
landelijke coördinatie infectieziektebestrijding van het RIVM verwacht dat de opmars van de 
Deltavariant de komende twee weken boven de 50 procent zal zijn. ‘En dat deze variant zal 
winnen.’ Het hangt er volgens Timen om of de bevolking snel genoeg immuniteit opbouwt 
tegen het coronavirus door vaccinaties. Dat kan dit najaar volgens haar ‘een heel kwetsbaar 
evenwicht’ tot gevolg hebben. 

Het RIVM verwacht de komende maanden, vanwege de steeds lagere aantallen besmettingen 
nog geen problemen. RIVM-epidemioloog Susan van den Hof verwacht bijvoorbeeld dat we een 
‘relatief rustige zomer tegemoet gaan’. Bron: AD, 29 juni 2021.  

Onder druk van Deltavariant: WHO roept gevaccineerden op om 
mondmasker te blijven dragen  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is bezorgd om de opkomst van de Deltavariant in 
verschillende delen van de wereld. Daarom pleit de organisatie ervoor om ook in landen met een 
hoge vaccinatiegraad niet te snel te versoepelen. Dat schrijft The New York Times. 

‘De opkomst van nieuwe varianten maakt het nog belangrijker dat we alle middelen gebruiken 
die we hebben om overdracht te voorkomen’, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, topman van 
de WHO, op een persconferentie vrijdag. Dat betekent dat ook gevaccineerde personen zich 
best aan de aan de maatregelen blijven houden, werd er gezegd tijdens de persconferentie. 

Tijdens de briefing benadrukt de organisatie dat zelfs gevaccineerde mensen consequent 
mondmaskers moeten blijven dragen, mensenmassa’s moeten vermijden en sociale afstand 
moeten respecteren, willen we die nieuwe varianten klein krijgen. 

‘Wat we zeggen is: ‘Als je eenmaal volledig bent gevaccineerd, blijf dan op veilig spelen, want 
je zou deel kunnen uitmaken van een transmissieketen.’ Het kan zijn dat je eigenlijk niet 
volledig beschermd bent,’ zei Bruce Aylward, adviseur bij de WHO. ‘Ik denk dat we in de eerste 
plaats voorzichtig moeten zijn met de boodschap dat als je eenmaal gevaccineerd bent, je 
gewoon je gang kunt gaan en doen wat je wilt.’ 

De Deltavariant - die in India werd ontdekt - rukt razendsnel op. In Israël, dat een van de 
hoogste vaccinatiepercentages ter wereld heeft, werd er vorige week al teruggegrepen naar de 
indoor mondmaskerplicht.. Daar stijgen de cijfers opnieuw door de bijzonder besmettelijke 
Deltavariant van het coronavirus. 

In België maakte het Crisiscentrum vorige vrijdag bekend dat de Deltavariant verantwoordelijk 
was voor ongeveer 16 procent van de besmettingen in ons land. Naar verwachting stijgt dit 
deze week naar twintig procent. Bron: De Morgen, 29 juni 2021.   
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Rechten van vliegreizigers nagelaten te beschermen 
 
Nederland en veertien andere EU-landen hebben tijdens de coronacrisis nagelaten de rechten 
van vliegreizigers te beschermen. Zo stonden ze ten onrechte toe dat 
luchtvaartmaatschappijen passagiers geen geld teruggaven, oordeelt de Europese 
Rekenkamer. Dat hadden ze juist kunnen afdwingen in ruil voor de royale staatssteun. 
 
Vliegmaatschappijen en reisorganisaties als Air France-KLM, Corendon en TUI dwongen 
reizigers vorig voorjaar om een tegoedbon aan te nemen voor een geannuleerde vlucht, 
constateert de Rekenkamer in een rapport, maar dat mag helemaal niet. Ze moeten een 
passagier een andere vlucht aanbieden of het geld teruggeven, schrijft het EU-recht voor. 

De bedrijven zaten in de knel, begrijpt de Rekenkamer ook wel. Maar de EU-landen hielpen 
hun luchtvaartmaatschappijen erdoorheen, met tientallen miljarden euro's aan staatssteun. 
Van al dat geld zagen de gedupeerde passagiers echter weinig terug. Pas in de loop van de 
zomer werden tickets terugbetaald. Passagiers die hun kaartje niet rechtstreeks bij de 
vliegmaatschappij hadden gekocht, kregen na soms langdurig getouwtrek maar een klein deel 
of helemaal niets terug. Bron: AD, 29 juni 2021.   
 

Virus komt terug in de zomer 
 
Corona is al maanden duidelijk op zijn retour en de vaccinatiecampagne loopt goed. Toch valt 
niet uit te sluiten dat het virus na de zomer opnieuw om zich heen zal grijpen. Deskundigen 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreken van een 'kwetsbaar 
evenwicht'. Ze benadrukken het belang van de vaccinaties en waarschuwen voor een 
herhaling van dingen die vorig jaar misgingen. Toen nam het aantal besmettingen na een 
rustige zomer weer snel toe in het najaar, met een hevige nieuwe besmettingsgolf tot gevolg.  
 
‘De onbezorgdheid van 2020 is voorbij’, zegt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding. ‘We zijn ons bewust van de risico's.’ Een van die risico's is dat 
vakantiegangers het virus in het buitenland oplopen en na thuiskomst verder verspreiden in 
Nederland. Dat gebeurde vorig jaar veelvuldig. Zeker nu veel jongeren nog niet zijn 
gevaccineerd, kan hetzelfde probleem zich voordoen. 

Topepidemioloog Jaap Van Dissel roept daarom iedereen op zich na terugkeer van vakantie te 
testen op het virus.  Bron: AD, 29 juni 2021. 

Grens van 2 euro is bereikt: dit is het duurste tankstation in Oost-
Nederland 

Wie graag autorijdt, moet bij zijn volgende tankbeurt misschien even slikken. De eerste 
tankstations in Oost-Nederland vragen nu twee euro per liter benzine, een prijs die een paar 
jaar geleden nog onvoorstelbaar was. 

Het goede nieuws is dat deze prijs vrijwel alleen bij een paar snelwegpompen te vinden is. 
Maar andere tankstations ontkomen ook nauwelijks aan de stijgende trend. Volgens het CBS 
kost Euro 95 in Nederland gemiddeld 1.773 euro per liter. In mei 2020 was de gemiddelde 
literprijs nog 1,482 euro. Bron: De Stentor, 29 juni 2021.  



163 

 

 

Wel mensen die stoppen voor koffie, nauwelijks mensen die tanken. Dat is dinsdagmorgen het 
beeld bij dit ‘dure' benzinestation aan de A6 bij de Ketelbrug. © Foto Freddy Schinkel  
 

Op bezoek bij een van de duurste tankstations in de wijde regio: ‘De prijs 
is belachelijk hoog’ 
 
Het is lang wachten op automobilisten die benzine tanken bij de Esso aan de A6 bij de 
Ketelburg. Genoeg klanten voor koffie en broodjes, maar er zijn bijzonder weinig mensen die 
de wagen volgooien voor bijna 2 euro per liter. ‘De prijs is belachelijk hoog.’  
 
Met 199,9 cent per liter benzine is dit tankstation een van de duurste in de verre regio. Wie 
wil dit betalen?  Bron: De Stentor, 30 juni 2021.  
 
Negentig procent van de jongeren wil zich laten vaccineren 

Van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar wil 90 procent zich 
laten vaccineren. Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en 
Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM is blij met het relatief hoge cijfer, omdat een hoge 
vaccinatiegraad belangrijk is om het virus onder de duim te houden. 

De complete resultaten van het gedragsonderzoek worden pas vrijdag gepubliceerd. De vorige 
keer dat het RIVM de vaccinatiebereidheid peilde, kwam die bij de 16- tot en met 24-jarigen 
uit op bijna 85 procent. Bron: AD, 29 juni 2021.   



164 

 

 

Klasgenoten Sam (16), Koen (15) en Ben (16) zitten in 4 havo van het Leidse Da Vinci College. © 
Peter Franken 

Middelbare scholieren positief over coronavaccinatie: ‘Het helpt als wij 
het ook doen’ 

De vaccinatie van jongeren tussen de 12 en 18 jaar tegen corona is verstandig, adviseert de 
Gezondheidsraad. Als middelbare scholieren in Leiden maatgevend zijn, kan een aanzienlijke 
opkomst worden verwacht.    

Een representatieve poll is het uiteraard geenszins, maar op het schoolplein van twee grote 
middelbare scholen in Leiden weten de leerlingen wel wat ze zouden doen als het kabinet hen 
de mogelijkheid biedt tot vaccinatie. ‘Ik vind het een goed idee en zou mijzelf zeker laten 
inenten’, vertelt Denna (15), ze zit in 3 vwo van het Visser ‘t Hooft Lyceum. ‘Niet omdat ik 
corona zelf zo vrees, maar juist om anderen te beschermen, bijvoorbeeld mijn eigen ouders of 
mensen met een slechte gezondheid.’ Bron: AD, 29 juni 2021.   

Ook een prik voor West-Brabantse dak- en thuislozen, zoals Anniek 
 
Tientallen dak- en thuislozen uit West-Brabant lieten zich dinsdag vaccineren tegen het 
coronavirus. In Breda gebeurde dat in het grote vaccinatiecentrum Breepark, in Bergen op 
Zoom op de locatie aan de Wattweg. Anniek was één van de velen. ‘Ik vind het dom als mensen 
besluiten om zich niet te laten vaccineren.’  
 
In Bergen op Zoom loopt een groepje dak- en thuislozen 's ochtends vanuit de dag- en 
nachtopvang naar het prikcentrum van de GGD. ‘Een afstand van een kwartiertje, we maken 
er een groepsuitje van’, vertelt Esther de Jongh, manager bij WijZijn Traverse groep. Het Rode 
Kruis zorgt voor flesjes water en wat te eten. Bron: BN De Stem, 29 juni 2021. 
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Anniek Lust Ze krijgt een prik van medewerkster Angèle Laurijssen van GGD West-
Brabant. © Pix4Profs/René Schotanus 
 

Alleen veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft nog risiconiveau ‘ernstig’ 

Alleen de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft nog het risiconiveau 'ernstig'. Een week 
geleden waren dat nog vijf regio's, blijkt uit cijfers op het coronadashboard. Het risiconiveau 
daalt omdat er steeds minder besmettingen met het coronavirus zijn en ook het aantal 
ziekenhuis- en ic-opnames daalt.  

Onder de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid vallen onder meer de gemeenten Dordrecht, 
Papendrecht, Sliedrecht, Gorinchem en Hoeksche Waard. 

Er zijn in Nederland vier risiconiveaus. Sinds vorige week is geen enkele regio meer op het 
hoogste niveau 'zeer ernstig'. Daarna volgen de categorieën 'ernstig', 'zorgelijk' en 'waakzaam'. 

Het aantal regio's dat de kwalificering 'zorgelijk' heeft, is met vier gestegen naar achttien, 
terwijl het aantal regio's waar de situatie 'waakzaam' is steeg van twee naar tien regio's. Het 
laatste niveau geldt voor de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland en Limburg en een groot 
deel van Noord-Holland en Overijssel. Bron: AD, 29 juni 2021. 

Met Corendon op vakantie naar Turkije ondanks oranje reisadvies 

Corendon voert weer vakanties uit naar Turkije, ondanks dat het reisadvies van de 
Nederlandse overheid voor dat land nog steeds op oranje staat. Topman Steven van der 
Heijden denkt namelijk dat een strandvakantie aan de Turkse zuid- en westkust weer 
verantwoord kan. ‘De Turkse kusten hadden al lang op geel gestaan als er volgens Europese 
normen naar was gekeken.' 

De Corondon-baas benadrukt dat zijn bedrijf de situatie in Turkije uitgebreid heeft 
beoordeeld. Hij constateert dat er veel getest wordt op corona en dat de besmettingscijfers er 
goed uit zien. ‘Aan Egypte, wat voor ons normaal ook een belangrijke bestemming is, zou ik 
me nog niet wagen. Daar wordt veel te weinig getest', zegt hij naar aanleiding van berichtgeving 
op diverse reissites. 
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De Nederlandse overheid raadt niet-noodzakelijke reizen naar Turkije nog steeds af. Maar 
volgens Van der Heijden staat dat de stap van Corendon niet in de weg. Hij geeft aan dat 
het aan mensen zelf is of ze willen gaan of niet. Luchtvaartmaatschappijen mogen sinds het 
begin van de virusuitbraak immers ook ongehinderd losse vluchten aanbieden naar oranje 
landen of gebieden. En dat geldt ook voor hotelboekingen bij hotelsites. 

Bij een oranje reisadvies, moet je je wel voor vertrek terug naar Nederland laten testen en krijg 
je het dringende advies om bij terugkomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Bron: AD, 
29 juni 2021.    

 

© ANP — Een toestel van Corendon Dutch Airlines op Schiphol 

Plotselinge overstromingen door hevig onweer in zuiden van Limburg, 
KNMI geeft code oranje af 

Onweer en hevige regenval zorgen vanavond in Limburg voor grote overlast. De veiligheidsregio 
meldt stormschade en wateroverlast door stevige buien in met name de gemeenten Landgraaf 
en Kerkrade. Het KNMI heeft code oranje afgegeven. 

De meldkamer van de politie krijgt veel telefoontjes over wateroverlast in Landgraaf, Kerkrade 
en Eygelshoven. De brandweer heeft in Zuid-Limburg vier kazernes als alarmcentrales 
ingericht. Het gaat om de kazernes in Maastricht, Gulpen, Heerlen en Sittard. Van daaruit 
worden de acties tegen de wateroverlast gecoördineerd. 

Meteoroloog Wouter van Bernebeek meldt dat er 'enorme flash floods’ in het zuiden van 
Limburg zijn. ‘Naar verluidt is daar lokaal al meer dan 100 millimeter (!) regen gevallen.’ Een 
inwoner van Landgraaf schrijft op Twitter: ‘Echt niet normaal. Keuken en kelder gewoon 
ondergelopen. Dakpannen konden de aanvoer van water niet aan.’ 

De veiligheidsregio meldt stormschade en wateroverlast door stevige buien in met name 
Landgraaf en Kerkrade. Terwijl veel straten in Kerkrade blank staan, is er in de Velhofstraat 
in stadsdeel Eygelshoven een gaslek ontstaan. Of er een verband is met de hevige 
onweersbuien kon een woordvoerster van de brandweer nog niet direct zeggen. De 
hulpdiensten sloegen groot alarm. Onder meer een supermarkt en een zorgcentrum zijn in 
verband met het gaslek ontruimd. Omstreeks 22.30 uur was de situatie veilig en konden 
bewoners weer naar huis. 

Het is nagenoeg windstil, waardoor de hevige buien zich nauwelijks verplaatsten en er 
plaatselijk veel neerslag viel. Sommige straten veranderden in snel stromende beken. Het 
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verkeer wordt er ernstig door gehinderd, temeer omdat de riolen het op veel plaatsen niet 
aankunnen en straatstenen omhoog worden gedrukt, en kasseien worden meegesleurd door 
het snel stromende water. 

Ook het treinverkeer heeft te leiden onder de regenval. Het treinverkeer tussen Heerlen en 
Herzogenrath (DLD) en tussen Maastricht en Sittard ligt stil en zal waarschijnlijk vandaag 
niet meer op gang komen, laat ProRail weten. Arriva en NS zetten bussen in om reizigers te 
vervoeren. 

Meteorologen waarschuwden gisteren al voor de kans op forse buien op sommige plekken in 
het zuiden. Het KNMI heeft code oranje afgegeven vanwege onweersbuien, waarbij lokaal in 
korte tijd meer dan 50 millimeter per uur kan vallen. De buien worden in de loop van de avond 
geleidelijk minder, aldus het KNMI. Volgens WeerPlaza is een lokale hoosbui ook vannacht 
echter niet uit sluiten. In het noorden valt vandaag de minste regen. 

Politie en brandweer roepen op alleen in noodsituaties het alarmnummer 112 te bellen, omdat 
dat nummer anders onbereikbaar kan worden. ‘We weten dat diverse straten blank staan. 
Brandweer en gemeente zijn hier druk mee. Indien er geen levensbedreigende situatie is 
verzoeken wij geen 112 te bellen’, laat de politie weten op Twitter. Bron: De Stentor, 28 juni 
2021.  

 

Hevige wateroverlast in Zuid-Limburg: op beelden is te zien hoe hekken en fietsen door de 
stroom worden meegesleurd. © Tom Reubzaet  

Los Angelos roept mensen op in binnenruimtes mondkapjes te dragen 

De regio Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië heeft inwoners opgeroepen 
om binnen een mondkapje te blijven dragen, ook als ze volledig gevaccineerd zijn. 
Dit advies komt overeen met de richtlijnen van wereldgezondheidsorganisatie WHO, die 
waarschuwt voor de razendsnelle verspreiding van de Deltavariant van het coronavirus. 

Hiermee gaan WHO en plekken als Los Angeles in tegen de Amerikaanse gezondheidsdienst 
CDC. Die adviseert dat mensen die volledig gevaccineerd zijn in de meeste gevallen binnen 
hun mondkapje niet hoeven te dragen, mits ze voldoende afstand kunnen bewaren. 

In Los Angeles gelden sinds 15 juni nauwelijks nog beperkingen. Dat geldt ook voor New York, 
een andere stad die hard werd getroffen door het virus. In New York liet burgemeester Bill de 
Blasio echter weten dat hij nog niet over wil gaan tot het opnieuw verplicht stellen van 
mondkapjes in binnenruimtes. Bron: AD, 30 juni 2021. 



168 

 

Veel positief geteste mensen zijn in Spanje en Portugal geweest 

Zeker 139 positief geteste mensen zijn onlangs in Spanje geweest, blijkt uit de cijfers van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is 34,8 procent van de positief 
geteste reizigers. Verder heeft 17,8 procent recent een bezoek gebracht aan Portugal. In de 
cijfers van vorige week was ruim 40 procent in Portugal geweest en bijna 23 procent in Spanje. 
Nog een week eerder kwam 37 procent net uit Spanje en 26 procent uit Portugal. 

De cijfers melden niet hoe ze het virus daar hebben opgelopen. Het is dus niet duidelijk of ze 
daar in contact zijn geweest met toeristen uit Groot-Brittannië, waar veel mensen besmet zijn 
geraakt met de Deltavariant  (voorheen de Indiase variant). Het is ook niet bekend welke 
coronavariant deze toeristen hebben opgelopen. 

Uit de cijfers blijkt dat de meeste mensen nog altijd thuis besmet raken. Ongeveer de helft 
van de gevallen van de afgelopen week is daarop terug te voeren. In de afgelopen maanden 
zijn drie op de vijf mensen aangestoken door een huisgenoot. 

Ook op scholen en kinderdagverblijven gaat het virus de laatste tijd weer wat vaker rond. 
Ruim 14 procent van de positieve tests van de afgelopen week is daarop terug te voeren. De 
week ervoor was het net geen 14 procent. Dat is relatief veel, want in de afgelopen maanden 
waren scholen en de kinderopvang de bron van 7 procent van de besmettingen. 

Uit de cijfers blijkt ook dat de regels zijn versoepeld en dat mensen hun sociale leven 
hervatten. Zo’n 6 procent van de nieuwe gevallen komt door een feest, zoals een bruiloft of 
een verjaardag. Over de afgelopen maanden is dit 1,1 procent. Ook de horeca blijkt relatief 
vaak de plek te zijn waar mensen het virus hebben opgelopen. Bron: De Telegraaf, 29 juni 
2021.   

 

Spanje zit met de grootste uitbraak, sinds het begin van de pandemie, die tot één concrete 
plaats is te herleiden. © AFP   
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Grote corona-uitbraak onder Spaanse scholieren op vakantie-eiland 
Mallorca 
 
Nederlandse scholieren zijn niet de enige die tijdens hun eindexamenreis naar Mallorca 
besmet zijn geraakt met corona. In Spanje zelf zijn inmiddels bijna 1200 gevallen onder 
scholieren bekend. 
 
De smalle straatjes, de boulevard, de barretjes en de hotels van S’Arenal, het bij Nederlandse 
jongeren traditiegetrouw meest populaire deel van Mallorca, hebben de hele maand juni 
hetzelfde beeld laten zien. Vakantievierende en onophoudelijk feestende scholieren, begin van 
de maand vooral uit Nederland, later afgelost door leeftijdgenoten van het Spaanse vasteland, 
stonden avonden en nachten dicht op elkaar, drinkend, feestend, pratend en kussend.  
 
De coronamaatregelen waren ver te zoeken, terwijl in Spanje tot afgelopen zaterdag nog de 
verplichting gold om in de buitenlucht mondkapjes te dragen. Maar die gingen massaal af in 
S’Arenal en de autoriteiten stonden het oogluikend toe. De politie beperkte zich ertoe de 
feestende jongen in een bepaalde, smalle straat bijeen te houden, waar een massaal 
drinkgelag van duizenden jongeren ontstond, met de bedoeling de rest van de bevolking te 
vrijwaren van de risico’s. Maar jonge inwoners van Mallorca kwamen ook af op de spontane 
feesten. 
 
Nu zit Spanje met de grootste uitbraak, sinds het begin van de pandemie, die tot één concrete 
plaats is te herleiden. ‘We beginnen de zomer slecht, we maken dezelfde fout als een jaar 
geleden. Covid blijft een zeer besmettelijk virus, als we de voorzorgen vergeten, dan krijg je 
uitbraken als deze’, waarschuwde een epidemioloog, Joan Caylà, eerder deze week in de 
krant El Mundo. Die uitbraak volgt op de enkele honderden positieve gevallen die de GGD’s in 
Nederland halverwege deze maand constateerden onder scholieren uit onder andere Utrecht 
en Amsterdam die op eindexamenreis naar Mallorca waren geweest.  
 

 
© Reuters   

Mede door de uitbraak onder Spaanse scholieren, die vermoedelijk niet beperkt zal blijven tot 
de meer dan 1200 gevallen die tot nu toe bekend zijn (bijna 5000 eindexamenscholieren zitten 
op dit moment in quarantaine), is het aantal positieve testen in Spanje sinds een week weer 
aan het stijgen. En ook Mallorca, dat van Nederland code geel had gekregen zodat reizen weer 
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mogelijk was, ondervindt de gevolgen: van de 39 besmettingen per 100.000 inwoners (over 
twee weken gemeten) begin deze maand is het aantal verdubbeld naar 79, al is dat nog onder 
het Spaanse gemiddelde van 106. 

De uitbraak op het vakantie-eiland heeft de gezondheidsautoriteiten daar een uitzonderlijke 
beslissing doen nemen: bijna 300 Spaanse scholieren zijn deze week kort na hun aankomst 
voor tien dagen opgesloten in een groot hotel in Palma de Mallorca in een poging verdere 
verspreiding te voorkomen. De verplichte quarantaine heeft geleid tot protesten onder ouders 
en de reisbureaus die de examenreizen hebben georganiseerd, omdat deze scholieren er 
‘willekeurig’ uitgepikt zouden zijn. Enkelen van hen zijn uit het hotel ontsnapt om naar huis 
terug te keren. ‘Dit is onrechtvaardig. We zijn met een negatieve PCR-test naar Mallorca 
gereisd’, is het argument dat de jongeren via sociale media vanuit hun hotel herhalen. 

Het Spaanse ministerie van Gezondheid heeft nu gevraagd alle examenreizen naar Mallorca 
te schrappen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Volgens de eerste 
testresultaten wordt bij de scholieren zowel de klassieke variant als de besmettelijker 
Deltavariant aangetroffen. Bron: De Stentor, 30 juni 2021.  

Franse regering dreigt met vaccinatieplicht voor zorgpersoneel 

De Franse regering is van plan zorgpersoneel een vaccinatieplicht op te leggen als 80 procent 
van hen tegen september niet minstens één dosis van een coronavaccin heeft gekregen. 
Minister Olivier Véran van Volksgezondheid schrijft dat met een collega aan de directeuren 
van ziekenhuizen en verpleeghuizen. 

De bewindslieden wijzen vooral op instellingen voor langdurige zorg waar ‘slechts’ 55 procent 
van de zorgprofessionals een eerste dosis heeft gehad. Dat is ‘onvoldoende’ en ‘niet normaal’ 
gezien de kwetsbaarheid van de bewoners en de opmars van zorgwekkende virusvarianten, 
benadrukken de twee ministers. 

Véran had dinsdag op de radio al gedreigd met een vaccinatieplicht voor zorgverleners. ‘Ik kan 
het risico niet nemen om Covid-golven in verpleeghuizen te krijgen en ze te moeten sluiten.’ 

De Franse autoriteiten zijn deze week begonnen met het prikken van tieners nu steeds minder 
volwassenen animo tonen voor een injectie. In Frankrijk hebben tot dusver ruim 30 miljoen 
mensen zeker één vaccindosis gehad, wat neerkomt op ongeveer 58 procent van de 
volwassenen. 

Het aantal coronadoden in Franse ziekenhuizen nam het afgelopen etmaal toe met 28 tot bijna 
85.000. Op de intensive cares liggen nu 1250 coronapatiënten, 54 minder dan een dag eerder. 

Ook in andere EU-landen wordt geschermd met een vaccinatieplicht voor medewerkers in de 
zorgsector. In Polen wordt dat overwogen om het verzet tegen vaccinatie te breken. Het is 
volgens minister van Volksgezondheid Adam Niedzielski ‘moeilijk om degenen die niet 
overtuigd zijn te overtuigen, omdat alle argumenten en andere soorten acties al zijn 
ondernomen.’ Bron: De Telegraaf, 29 juni 2021. 

RIVM-deskundigen hopen herhaling fouten vorig najaar te voorkomen 

Corona is al maanden duidelijk op zijn retour en de vaccinatiecampagne loopt goed. Toch valt 
niet uit te sluiten dat het virus na de zomer opnieuw om zich heen zal grijpen. Deskundigen 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreken van een ‘kwetsbaar 
evenwicht.’ Ze benadrukken het belang van de vaccinaties en waarschuwen voor een 
herhaling van dingen die vorig jaar misgingen. Toen nam het aantal besmettingen na een 
rustige zomer weer snel toe in het najaar, met een hevige nieuwe besmettingsgolf tot gevolg. 
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‘De onbezorgdheid van 2020 is voorbij’, zegt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding. ‘We zijn ons bewust van de risico’s.’ Een van die risico’s is dat 
vakantiegangers het virus in het buitenland oplopen en na thuiskomst verder verspreiden in 
Nederland. Dat gebeurde vorig jaar veelvuldig. Zeker nu veel jongeren nog niet zijn 
gevaccineerd, kan hetzelfde probleem zich voordoen. 

Topepidemioloog Jaap Van Dissel roept daarom iedereen op zich na terugkeer van vakantie te 
testen op het virus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) deed dat eerder op de dag ook 
al. ‘Dat is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat we geen herhaling krijgen van vorige zomer’, 
aldus Van Dissel. Een cruciaal verschil met vorig jaar is wel dat momenteel veel mensen 
worden gevaccineerd. 

Hoe het na deze zomer zal gaan, is volgens de RIVM-deskundigen onder meer afhankelijk van 
de bereidheid van de bevolking om zich te laten vaccineren en om maatregelen die nog van 
kracht zijn na te leven. De zogeheten Deltavariant  blijft een groot punt van zorg. Die is tussen 
de veertig en zestig procent besmettelijker dan de alfa-variant, die eerder Britse variant werd 
genoemd. Het RIVM schat in dat in de praktijk de Deltavariant  nu al ongeveer de helft van 
alle besmettingen in ons land veroorzaakt. Nu zorgt dat nog niet voor grote problemen; het 
totale aantal infecties neemt nog steeds af. Timen noemt de ontwikkeling van deze variant 
desondanks ‘bepalend voor hoe we het najaar ingaan.’ Bron: De Telegraaf, 29 juni 2021. 

Gezondheidswinst kind staat voorop in vaccinatieadvies 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is erg te spreken over het advies van de 
Gezondheidsraad om ook gezonde kinderen vanaf 12 jaar een vaccin tegen Covid-19 aan te 
bieden. ‘Een heel mooi opgebouwd advies. Er wordt in het advies eerst gekeken naar het 
belang van de kinderen: hebben ze gezondheidswinst door gevaccineerd te worden? Die winst 
is er’, zegt Kalverboer. 

‘Ik had eerder de angst dat het belang van het kind weleens overgeslagen zou kunnen worden 
en er meteen gekeken zou worden naar het algemene maatschappelijke belang, namelijk dat 
het goed is voor heel veel mensen als kinderen ingeënt worden. Maar die angst is weg. Er is 
heel goed gekeken waarom dit goed is voor kinderen zelf’, aldus de Kinderombudsvrouw. 

Volgens haar is het wel heel belangrijk dat kinderen goed geïnformeerd worden. Ook moeten 
ze vrijwillig een keuze over vaccineren kunnen maken. ‘Maar ik heb in de afgelopen maanden 
met veel kwetsbare kinderen en ouders te maken gehad die de informatie van de overheid niet 
goed begrijpen. Zij zijn dus niet goed geïnformeerd’, aldus de Kinderombudsvrouw. Om die 
informatievoorziening te verbeteren zullen volgens haar nog stappen gezet moeten worden. 
Daarin spelen scholen en GGD’en mogelijk ook een rol. 

Volgens haar is het ook nog onduidelijk waar kinderen in de praktijk terechtkunnen wanneer 
ze het oneens zijn met hun ouders over wel of niet vaccineren. ‘Of als kinderen zeggen ’ik word 
hier gedwongen tot iets wat ik niet wil’, waar kan een kind dan naartoe?’ Bron: De Telegraaf, 
29 juni 2021. 

Ierland stelt heropening horeca deels uit om Deltavariant  

Ierland stelt de heropening van de horeca deels uit vanwege de verspreiding van de 
Deltavariant  van het coronavirus in het land. Alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn of 
recent hersteld zijn van Covid-19 mogen straks in restaurants en bars komen eten. 

Het is nog onduidelijk wat de nieuwe datum wordt voor het binnen dineren. De versoepeling 
gaat pas in wanneer de regering een nieuw systeem heeft opgezet waarmee mensen kunnen 
bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. 
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Binnen eten bij horeca had eigenlijk op 5 juli weer mogelijk moeten worden. Bij hotels mocht 
dit al vanaf 2 juni, maar dan alleen voor gasten die daar blijven slapen. Andere versoepelingen 
gaan volgens lokale media op 5 juli wel door, zoals dat het aantal gasten op huwelijken 
toeneemt naar vijftig en er 200 tot 500 supporters naar sportwedstrijden mogen. Bron: De 
Telegraaf, 29 juni 2021. 

Zorguitgaven in 2020 met 475 euro per persoon omhoog door corona 

Huishoudens, verzekeraars en de overheid hebben vooral vanwege de uitbraak van het 
coronavirus in 2020 fors meer geld uitgegeven aan zorg. Zij gaven hier gemiddeld per persoon 
6660 euro aan uit, 475 euro meer dan in 2019. Niet alleen de zorg aan coronapatiënten leidde 
tot extra kosten, maar ook bijvoorbeeld de inkoop van mondkapjes en de bonus voor 
zorgmedewerkers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

De extra zorguitgaven werden met name door de overheid gedaan. Die gaf hier vorig jaar per 
persoon 340 euro meer aan uit. Via de zorgverzekering en Wet langdurige zorg werd 190 euro 
meer uitgegeven per Nederlander. De rekeningen die mensen zelf moesten betalen voor zorg 
gingen juist 40 euro omlaag. Dat komt mede omdat zij minder langsgingen bij specialisten als 
de fysiotherapeut en de tandarts. 

De zorgkosten gingen niet alleen omhoog door de behandeling van Covid-patiënten en 
uitgaven aan beschermingsmiddelen, maar ook bijvoorbeeld door extra opvang voor dak- en 
thuislozen. Daarnaast werden zorgaanbieders gecompenseerd voor weggevallen omzet, omdat 
veel reguliere zorg was uitgesteld of vervallen. Naar deze steunregelingen ging naar schatting 
4,1 miljard euro. Ook de bonus die zorgmedewerkers kregen voor hun inzet tijdens de eerste 
golf en de vele coronatests leidden tot hoge kosten. 

In totaal werd vorig jaar 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is 8,9 miljard 
euro meer dan in 2019. De uitgaven van aanbieders van verpleging, verzorging en medisch 
specialistische zorg stegen het meest. Bron: De Telegraaf, 29 juni 2021. 

Kim Jong-un ontslaat topambtenaren vanwege ernstig incident gelinkt 
aan strijd tegen corona 

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft verschillende topambtenaren 
ontslagen vanwege een 'ernstig incident' gelinkt aan de strijd tegen de coronapandemie. Dat 
heeft staatspersagentschap KCNA woensdag gemeld. 

De leiders 'hebben een ernstig incident veroorzaakt die leidde tot een enorme crisis voor de 
veiligheid van de natie en haar volk', aldus Kim tijdens een bijeenkomst van het politiek 
bureau. KCNA gaf geen enkel detail over wat er is gebeurd. 

Kim besliste in januari 2020 om de grenzen van zijn land te sluiten om een verspreiding vanuit 
het virus vanuit buurland China tegen te gaan. Door die beslissing is het land geïsoleerder 
dan ooit. De handel met China, waarvan Pyongyang erg afhankelijk is, is sterk afgenomen en 
humanitaire medewerkers hebben het land verlaten. Bron: AD, 30 juni 2021. 

Wet op de nationale noodrem loopt af 

De wet voor de 'nationale noodrem' in Duitsland loopt om middernacht af. Berlijn gebruikt 
deze omstreden maatregel sinds april om coronabeperkingen in te voeren in de gebieden met 
veel besmettingen, voorheen een verantwoordelijkheid van de deelstaten. Er zijn nog steeds 
discussies over het wel of niet in stand houden van de noodrem. 

De noodrem is omstreden omdat de zestien deelstaten eerst zelf mochten beslissen welke 
coronamaatregelen ze hanteerden. Berlijn greep in toen het aantal besmettingen flink steeg 
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en de deelstaten op verschillende manieren de verspreiding probeerden tegen te 
houden. Volgens Angela Merkel was landelijke inmenging nodig omdat de deelstaten geregeld 
niet streng genoeg optraden. 

Merkel kondigde in mei aan dat de noodrem na 30 juni zou verdwijnen, maar dat deze ook 
weer zou kunnen worden ingevoerd indien dat nodig is. Bron: AD, 30 juni 2021.   

Reizigers kunnen gratis coronatest inplannen 

Wie op reis gaat, kan vanaf vandaag een afspraak inplannen voor een gratis coronatest. De 
testen zijn bedoeld voor mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd tegen het virus, of die niet in 
aanmerking komen voor een herstelbewijs. In de maanden juli en augustus zijn de 
testen kosteloos. 

Voor sommige landen is een PCR-test nodig, voor andere volstaat een sneltest. Die laatste 
gaat via een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gecontracteerde 
commerciële testlocatie. De afspraak kan gemaakt worden via een speciale webpagina van de 
Rijksoverheid: testenvoorjereis.nl. De uitslag volgt binnen drie uur na de testafname. Het 
afnemen van een PCR-test kan ook via een commerciële testlocatie. De uitslag is er binnen 24 
uur. Nog niet alle commerciële testlocaties zijn vandaag aangesloten op het afsprakenportaal 
of de CoronaCheck-app. 

De PCR-test kan verder ook bij een aantal GGD-testlocaties worden afgenomen, de uitslag is 
er dan binnen 26 uur. Het kan daarna nog vier uur duren voor de uitslag in de CoronaCheck-
app staat.  

De GGD'en vragen mensen om nog niet te bellen wanneer ze deze week nog niet op vakantie 
gaan. ‘Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen die deze week wel met vakantie gaat, 
hun test kan inplannen.' 

De testen zijn bedoeld voor mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd tegen het virus, of die niet 
in aanmerking komen voor een herstelbewijs. In de maanden juli en augustus zijn de 
testen kosteloos.  

De animo voor een gratis test voor reizigers is groot. Het telefoonnummer voor het maken van 
een afspraak heeft moeite om alle bellers te verwerken, waardoor sommigen mensen te horen 
krijgen dat ze het later nog eens moeten proberen. Bij anderen lijkt er ineens te worden 
opgehangen.  

Het is niet voor het eerst dat de coronalijnen overbelast raken. Ook het nummer voor het 
maken van een afspraak voor een Janssen-prik, ging direct na opening plat. Bron: AD, 30 
juni 2021.   

Testen voor je reis is vandaag niet beschikbaar 

Testenvoorjereis.nl zou vanaf vandaag beschikbaar moeten zijn, maar het is toch nog niet 
mogelijk om via de website een gratis coronatest voor reizen aan te vragen. Geïnteresseerden 
kunnen alleen telefonisch terecht voor een testafspraak bij de GGD. 

De tests zijn bedoeld voor mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd tegen corona of die niet in 
aanmerking komen voor een zogeheten herstelbewijs. Op het speciale nummer 0800-5005 is 
het erg druk. De testen zijn gratis in de maanden juli en augustus. Bron: AD, 30 juni 2021.   
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Telefoonlijnen voor vakantietesten overbelast, ict niet klaar: 'Race tegen 
de klok’ 

Het openstellen van gratis ‘vakantietesten’ voor Nederlanders die op reis willen naar het 
buitenland, zorgt vanmorgen voor grote drukte op de telefoonlijnen van de GGD. ‘Wacht met 
bellen als je nu nog niet op vakantie gaat’, meldt die organisatie. Het had vanaf vandaag ook 
mogelijk moeten zijn online afspraken te maken voor gratis vakantietesten, maar de overheid 
heeft de ict daarvoor nog niet klaar. 

Alle Nederlanders die deze zomer op vakantie gaan naar het buitenland, kunnen in juli en 
augustus een gratis coronatest aanvragen voor vertrek. Sommige vakantielanden eisen zo'n 
negatieve test voordat ze toegang verlenen. Vanaf vandaag zou het daarom mogelijk moeten 
zijn om via testenvoorjereis.nl een sneltest of PCR-test in te plannen. Die test kan dan worden 
afgenomen door de GGD of door een reeks commerciële bedrijven die in opdracht van het 
kabinet werken. 

Die website is echter nog niet in gebruik. ‘Het bleek technisch behoorlijk ingewikkeld om alle 
nieuwe aanbieders op de systemen aan te sluiten’, meldt een woordvoerder van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. Hij doelt daarbij op het systeem waarmee online afspraken 
kunnen worden ingepland en op de CoronaCheck-app waar de uiteindelijke uitslag van de 
test moet worden opgehaald. 

Daardoor is het op dit moment alleen mogelijk om telefonisch een afspraak in te plannen bij 
de GGD. Die organisatie meldde vanochtend al direct ‘grote drukte’ op haar telefoonlijnen en 
roept op alleen te bellen als iemand deze week al op vakantie gaat. Ook duurt het langer 
voordat de uitslag van de test bekend is: dat is nu voor een PCR-test nu maximaal 26 uur, 
waarna het ook nog vier uur kan duren voordat de uitslag in de CoronaCheck-app staat. 

Het ministerie hoopt ‘dat later vandaag het ook mogelijk wordt online een afspraak te maken'. 
‘Maar dat zal nog niet gelden voor alle commerciële aanbieders waar we mee samenwerken.’ 
De woordvoerder spreekt van ‘een race tegen de klok’. 

De vertraging zit onder meer in de nieuwe aanbesteding die voor de vakantietesten moest 
worden opgezet. De afgelopen weken werden in Nederland al tientallen teststraten opgezet 
voor Testen voor Toegang, waar mensen die naar sportwedstrijden en evenementen willen zich 
kunnen laten testen. Maar vanwege juridische regels mochten die locaties niet ook zomaar de 
vakantietesten erbij gaan doen. Dat project moet eerst openbaar worden aanbesteed. 

Het kabinet vermoedt dat maximaal 3,5 miljoen mensen zich zullen laten testen. Er wordt 249 
miljoen euro voor uitgetrokken. Het gaat om zowel pcr-testen als de (snellere) antigeentesten. 
Mensen die via hun reisorganisatie al een test hebben ingepland, kunnen dat geld via het 
reisbureau terug krijgen. Bron: De Stentor, 30 juni 2021.   

Website testen voor je reis is bereikbaar 

De website waar Nederlandse vakantiegangers naar het buitenland een afspraak kunnen 
maken voor een gratis coronatest is sinds woensdagavond bereikbaar. Er kan echter alleen 
nog maar een afspraak worden gemaakt bij één van de commerciële testlocaties.  

‘De komende dagen zullen er steeds meer testaanbieders zijn aangesloten op het systeem. Dat 
betekent dat een reiziger op steeds meer plekken een test kan laten afnemen’, aldus 
demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede 
Kamer. 

De website testenvoorjereis.nl had de hele dag al in de lucht moeten zijn, maar er waren 
problemen. Het was volgens de minister 'een grote uitdaging' om in zeer korte tijd de juiste 
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testaanbieders te contracteren. De techniek die erbij komt kijken, was ook lastig om rond te 
krijgen. 

Vakantiegangers konden eerder op de dag alleen telefonisch een afspraak maken met de GGD 
voor een gratis test. De GGD meldde woensdag dat het erg druk was op het speciale 
telefoonnummer daarvoor, 0800-5005. Bron: AD, 30 juni 2021.   

Ict-problemen opgelost, online afspraak maken voor vakantietesten weer 
mogelijk 

Het openstellen van gratis ‘vakantietesten’ voor Nederlanders die op reis willen naar het 
buitenland, zorgde dinsdagmorgen voor grote drukte op de telefoonlijnen van de GGD. Het 
had 's ochtends ook mogelijk moeten zijn online afspraken te maken voor gratis 
vakantietesten, maar de overheid had de ict daarvoor niet op tijd klaar. Inmiddels is het wel 
mogelijk online afspraken in te plannen. 

Die website kwam echter pas dinsdagavond rond 21.00  uur in gebruik. ‘Het bleek technisch 
behoorlijk ingewikkeld om alle nieuwe aanbieders op de systemen aan te sluiten’, meldt een 
woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij doelt daarbij op het 
systeem waarmee online afspraken kunnen worden ingepland en op de CoronaCheck-app 
waar de uiteindelijke uitslag van de test moet worden opgehaald. 
 
Daardoor was het grootste deel van de dinsdag alleen mogelijk om telefonisch een afspraak in 
te plannen bij de GGD. Die organisatie meldde 's ochtends al direct ‘grote drukte’ op haar 
telefoonlijnen en roept op alleen te bellen als iemand deze week al op vakantie gaat. Ook duurt 
het langer voordat de uitslag van de test bekend is: dat is nu voor een PCR-test nu maximaal 
26 uur, waarna het ook nog vier uur kan duren voordat de uitslag in de CoronaCheck-app 
staat. 
 
Het ministerie stelde 's ochtends te hopen ‘dat het later vandaag ook mogelijk wordt online 
een afspraak te maken'. ‘Maar dat zal nog niet gelden voor alle commerciële aanbieders waar 
we mee samenwerken.’ De woordvoerder spreekt van ‘een race tegen de klok’. Rond 21.00 uur 
‘s avonds was de site inderdaad bereikbaar. 
 
De vertraging zit onder meer in de nieuwe aanbesteding die voor de vakantietesten moest 
worden opgezet. De afgelopen weken werden in Nederland al tientallen teststraten opgezet 
voor Testen voor Toegang, waar mensen die naar sportwedstrijden en evenementen willen zich 
kunnen laten testen. Maar vanwege juridische regels mochten die locaties niet ook zomaar de 
vakantietesten erbij gaan doen. Dat project moet eerst openbaar worden aanbesteed. Bron: 
AD, 30 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. 

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. 
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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.  

Denemarken, Zweden en Letland op ‘geel’, reizen naar Spanje wordt nog 
altijd ontraden 

Reizen naar Denemarken, Zweden en Letland worden vanaf morgen niet meer ontraden. Ook 
de Griekse hoofdstad Athene en het Belgisch hoofdstedelijk gewest Brussel kleuren dan 'geel’ 
op de Europese landkaart. 

Dat maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag bekend. Het reisadvies voor België 
en Griekenland zelf werd vorige week al versoepeld. Als Nederlanders naar landen met een 
geel reisadvies reizen, hoeven ze bij terugkomst in ons land geen negatieve test te laten zien 
en niet in quarantaine.  

Het bij Nederlanders populaire vakantieland Spanje blijft op ‘oranje’ staan, wat betekent dat 
alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn. De coronacijfers in het land zijn volgens het 
ministerie en het RIVM ‘nog niet goed genoeg'. Datzelfde geldt voor de regio rond de Portugese 
hoofdstad Lissabon, waar sprake is van een uitbraak van de Deltavariant van het coronavirus. 
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Morgen, op 1 juli, wordt in Europa het Digitaal Corona Certificaat ingevoerd, waarmee 
Nederlanders kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, negatief zijn getest of een besmetting 
met het coronavirus hebben doorgemaakt. Toch betekent dat niet dat Nederlanders met dat 
certificaat op zak zomaar naar een land kunnen reizen, benadrukt Buitenlandse Zaken. Het 
land zelf kan namelijk nog inreisbeperkingen en voorwaarden, zoals quarantaine, opleggen 
aan Nederlanders. In het hele reisadvies staan die regels per land opgesomd. Bron: De Stentor, 
30 juni 2021. 
 
Reizen naar Denemarken, Zweden en Letland worden vanaf morgen niet meer afgeraden. Ook 
de Griekse hoofdstad Athene en het Belgisch hoofdstedelijk gewest Brussel kleuren 
dan 'geel' op de Europese landkaart.  
 
Spanje blijft op ‘oranje’ staan, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn. De 
coronacijfers in het land zijn volgens het ministerie en het RIVM ‘nog niet goed genoeg'. 
Datzelfde geldt voor de regio rond de Portugese hoofdstad Lissabon, waar sprake is van een 
uitbraak van de Deltavariant van het coronavirus. 

De reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken kloppen lang niet altijd. 
Informatie over vaccinatie-eisen of het al dan niet beëindigen van de avondklok is bij 
verschillende landen hopeloos achterhaald, meldt BNR.  

Zo is in Luxemburg de avondklok weken geleden afgeschaft, maar volgens de website van 
Buitenlandse Zaken geldt deze op het moment van schrijven nog altijd. En de Italianen 
maakten halverwege deze maand bekend dat een van de twee prikken niet langer genoeg is 
om het land in te mogen. Toch staat de eis pas sinds deze week op de website van het 
ministerie. 

Dat de informatie niet altijd klopt, erkent ook een woordvoerder van het ministerie. ‘Het kan 
voorkomen dat we fouten maken. Die proberen we zo snel mogelijk aan te passen.' Dat 
wijzigingen niet of pas veel later op de site staan, komt ook door de gebrekkige communicatie 
van sommige landen, aldus het ministerie. Bron: AD, 30 juni 2021. 

Winkeliers hebben in mei een tiende meer verkocht dan in mei vorig jaar 

Winkeliers hebben in mei bijna een tiende meer verkocht dan in dezelfde maand een jaar 
eerder. Vooral winkels in de non-foodsector voerden de omzet op.  

Die groei komt niet alleen maar doordat de verkopen in mei 2020 erg laag waren door 
de coronacrisis. Ook ten opzichte van mei 2019 verkochten winkeliers meer, meldt het 
CBS. Vergeleken met mei 2019 gaat het om een stijging van ruim negentien procent. Bron: 
AD, 30 juni 2021.  

D66'er Wieke wil erkenning: ‘Ik ben echt bang geweest, durfde niet te 
gaan slapen’ 

Op de dag dat alle nieuwe Kamerleden werden geïnstalleerd lag D66’er Wieke Paulusma ziek 
in bed. Corona. Vandaag vraagt ze aandacht voor de langdurige klachten bij veel oud-
patiënten onder wie zijzelf. 

‘Ik moet even op adem komen’, excuseert Wieke Paulusma (42) zich als ze haar werkkamer 
binnenloopt. Een korte wandeling over het Binnenhof maakt het D66-Kamerlid direct 
kortademig. Het is één van de vele klachten waarmee ze te maken heeft sinds ze op 30 maart 
positief werd getest op het coronavirus - een dag vóór ze zou worden beëdigd als 
parlementariër. Bron: AD, 30 juni 2021.  
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Rusland meldt opnieuw recordaantal coronabesmettingen binnen 24 uur 

Russische gezondheidsautoriteiten hebben opnieuw een recordaantal van 669 overlijdens 
binnen 24 uur gemeld. Gisteren bezweken op één dag 652 Russen aan de ziekte, waarmee 
ook al een triest record werd gevestigd sinds de uitbraak van het virus. De hausse wordt 
toegeschreven aan de besmettelijke Deltavariant en de lage vaccinatiegraad in Rusland. 

De situatie is zo zorgelijk dat de Russische president Vladimir Poetin zich naar verwachting 
later vandaag via een tv-uitzending tot het volk zal richten. 

De gezondheidsautoriteiten lieten verder weten dat de laatste 24 uur er 21.042 nieuwe 
coronabesmettingen zijn vastgesteld, waardoor het aantal gevallen sinds het begin van de 
pandemie in Rusland is opgelopen tot 5.514.599. 

Dinsdag liet het Kremlin weten dat het niet zal lukken om voor de herfst 60 procent van de 
bevolking in te enten tegen het virus. Een hoge vaccinatiegraad is nodig om het virus en de 
gevolgen daarvan in te dammen. Bron: AD, 30 juni 2021.    

Vladimir Poetin roept mensen op zich te laten vaccineren 

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn landgenoten vandaag in een televisie-
uitzending opgeroepen zich te laten inenten tegen Covid-19. Poetin zie geen verplichting op te 
willen leggen, maar liet duidelijk merken dat vaccinatie volgens hem wel noodzakelijk is. 
 
‘Het is noodzakelijk te luisteren, niet naar de mensen die er weinig van begrijpen en geruchten 
verspreiden, maar naar specialisten’, sprak hij wijzend op wantrouwen tegen het Russische 
Sputnik-V vaccin. De Russen zijn volgens enquêtes in meerderheid tegen vaccinatie. De 
president liet zich in maart en april wel inenten met 'eigen' vaccin. 

‘Ik dacht dat ik me zo lang mogelijk moest laten beschermen’, sprak de 68-jarige Poetin. 
‘Daarom koos ik voor Sputnik-V. Het leger wordt ermee gevaccineerd en ik ben tenslotte de 
bevelhebber der strijdkrachten.’ Hij zei niets van de eerste prik gevoeld te hebben en na de 
tweede hooguit wat verhoging. 'Dat was het', aldus Poetin.  Bron: AD, 30 juni 2021.  

 

© Reuters  'Laat je prikken', dringt Poetin aan bij zijn wantrouwende landgenoten. 
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Maatregelen in de prullenbak: wij gaan weer op pad, maar de boeven ook 

Het is alsof corona niet meer bestaat: we gaan weer net zo vaak op pad als voor de pandemie. 
Tot grote genoegen van woninginbrekers. Sinds de versoepelingen die de afgelopen maanden 
zijn doorgevoerd hebben zij hun criminele activiteiten weer kunnen oppakken. ‘We keren terug 
naar het oude niveau.’ 

Nu de meeste maatregelen in de prullenbak liggen, trekken we er weer massaal op uit. Dat 
blijkt uit verplaatsingscijfers van Dat.mobility, een Deventer bedrijf dat deze gegevens 
beschikbaar heeft gesteld aan de Stentor. Het autoverkeer is in Oost-Nederland nooit eerder 

in de geschiedenis zo hard gedaald als tijdens het begin van de coronacrisis. Inmiddels ligt 
het weer zo goed als op het oude niveau. ‘We zien dat onze panelleden weer meer tijd 
doorbrengen in de auto’.  vertelt data-expert Sander van der Drift van Dat.mobility. Bron: De 
Stentor, 30 juni 2021.  

Coronacijfers in België dalen minder snel: ‘Mogelijk dat aantal 
besmettingen opnieuw gaat stijgen’ 

Het blijft de goede kant uitgaan met de coronacijfers in ons land, maar de daling in nieuwe 

coronabesmettingen en ziekenhuisopnames lijkt wel te vertragen. De komende dagen zullen 

uitwijzen of we de bodem hebben bereikt. Dat heeft Sciensano-viroloog Steven Van Gucht gezegd 

op de wekelijkse persconferentie. De meer besmettelijke Deltavariant maakt ondertussen al 

bijna een kwart van alle besmettingen uit.  

‘De coronacijfers blijven hun gunstige pad verderzetten’, aldus Van Gucht. ‘Dat is nog altijd 

goed nieuws, zeker gezien we nu drie weken na de eerste stap van het zomerplan zitten.’ Maar 

de daling van de cijfers remt wel af, aldus viroloog Van Gucht. 

De viroloog waarschuwt ook dat het aantal nieuwe besmettingen de komende dagen opnieuw 

kan stijgen. De komende dagen zal duidelijk worden of we de bodem hebben bereikt. ‘Door de 

vele versoepelingen is het zelfs mogelijk dat de besmettingen opnieuw gaan stijgen de komende 

weken.’ De meeste besmettingen zitten nog steeds bij de twintigers, en de vertraging van de 

daling is het felst te merken bij tieners en twintigers. Dat laatste is mogelijk te verklaren 

doordat er meer jongeren getest worden omdat ze op reis willen vertrekken. 

De besmettelijkere Deltavariant is nu verantwoordelijk voor 23 procent van de besmettingen, 

tegenover 16 procent een week geleden. ‘De Deltavariant neemt dus verder toe in het nadeel 

van de alfavariant (de Britse variant, red.). In absolute aantallen stijgen de besmettingen met 

de Deltavariant wel nog traag, door de algemeen dalende circulatie van het virus.’ 

Toch maakt Van Gucht zich geen zorgen wat de ziekenhuisbezetting betreft, met dank aan de 

vaccinatiecampagne. Die vaccins werken trouwens goed, zo zegt Van Gucht: de meeste 

mensen die momenteel opgenomen worden in het ziekenhuis zijn jonger dan 60 jaar. Bron: 

De Morgen, 30 juni 2021.   

In België tweede prik met vaccin AstraZeneca nu voor iedereen mogelijk 

na acht weken  

AstraZeneca heeft deze namiddag 696.000 nieuwe coronavaccins geleverd aan België. Dat 

bevestigt de taskforce Vaccinatie. De vaccins zullen het voor risicopatiënten en 65-plussers 

mogelijk maken om vanaf volgende week hun afspraak voor hun tweede prik te vervroegen. Dat 

zal via het reservatiesysteem kunnen waarmee de eerste afspraak vastgelegd werd, of via de 

helpdesk van het lokale vaccinatiecentrum. 

Het interval tussen beide AstraZeneca-prikken werd midden mei verlaagd van 12 naar 8 

weken, maar enkel voor wie vanaf 24 mei zijn eerste prik kreeg. Wie op dat moment al een 
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eerste inenting had gekregen, bleef met zijn afspraak 12 weken later zitten. Volgens de 

overheid waren er niet genoeg vaccins om de tussentijd ineens voor iedereen te verlagen. 

Die situatie leidde er in de praktijk wel toe dat veel risicopatiënten en ouderen pas half 

augustus volledig gevaccineerd zouden zijn, veel later dan jongere en gezonde mensen. Die 

krijgen namelijk een vaccin van Pfizer of Moderna, met een tussentijd van slechts 5 of 4 weken. 

Zeker met de oprukkende Deltavariant leidde dat tot veel onvrede. 

‘Ik steun absoluut de vraag van mensen met onderliggende aandoeningen om dat van twaalf 

naar acht weken terug te brengen’, zei Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke 

(CD&V) vanmiddag al in het Vlaams parlement. ‘Maar daarvoor is er één voorwaarde en dat 

is dat de leveringen er moeten zijn. Ik heb vanochtend gehoord dat ze deze namiddag zouden 

toekomen, ik hoop dat dat zo is.’ Deze namiddag kwam dan de definitieve bevestiging van de 

levering. Het gaat om 696.000 vaccins voor heel België. Met de geavanceerde spuiten waarmee 

onze vaccinatiecentra werken, kunnen daar zelfs meer dan 835.000 dosissen uitgehaald 

worden. 

Doordat er ineens genoeg vaccins geleverd zijn voor alle nog resterende tweede prikken met 

AstraZeneca, zal iedereen die dat wil vanaf de komende dagen toch zijn afspraak kunnen 

vervroegen. 

Concreet zullen de vaccinatiecentra door de grote levering extra afspraakmomenten met 

AstraZeneca openstellen, die mensen dan zelf kunnen inboeken. Volgens Beke zal dat over 

enkele dagen kunnen. Hij vraagt wel begrip van de bevolking voor de vaccinatiecentra. ‘Het 

gaat potentieel om honderdduizenden mensen. We kunnen het moeilijk inschatten, want velen 

zullen ook rekening gehouden hebben met hun vakantie.’ 

‘Maar de centra zitten momenteel ook niet met hun vingers te draaien. De komende twee 

weken worden er een miljoen vaccins gezet. Er zullen openstaande momenten zijn en de centra 

zullen er alles aan doen om die momenten in te vullen. Maar heb een beetje begrip, zeker de 

eerste dag, want de centra zullen overspoeld worden. We zullen de concrete procedures ook 

goed communiceren.’ 

Wie dat wil zal dus een vroeger moment kunnen kiezen voor zijn of haar tweede prik, 

afhankelijk van de beschikbaarheid. Dat kan door uw bestaande tweede afspraak te 

annuleren via de bevestigingsmail die u hebt gekregen toen u die afspraak vastlegde. Via de 

link zal u een nieuwe afspraak kunnen inboeken en daarbij een eerder moment kunnen kiezen 

dat ligt tussen 8 en 12 weken na uw eerste afspraak. 

Iedereen kan vanaf morgen al nagaan of er volgende week of later al tijdstippen beschikbaar 

zijn, via de bevestigingsmail van je afspraak voor de tweede dosis na 12 weken. 

De federale taskforce Vaccinatie vraagt om de afspraak zo veel als mogelijk zelf te herboeken, 

en enkel als dat niet lukt naar de helpdesk van het vaccinatiecentrum te bellen om uw 

afspraak te vervroegen. Ook als u uw bevestigingsmail niet meer hebt, kan u naar het 

vaccinatiecentrum bellen zodat zij voor u een nieuwe afspraak kunnen inboeken. Ook dat kan 

in principe vanaf morgen, maar de taskforce waarschuwt dat de helpdesk morgen mogelijk 

tijdelijk overbevraagd zal zijn. Bron: De Morgen, 30 juni 2021. 

Niemand naar buiten in Bangladesh, militairen handhaven de 

maatregelen 

Ook in Bangladesh houdt de Deltavariant van het coronavirus huis. Het land ziet een 

explosieve toename van het aantal dagelijkse besmettingen. Om het virus de pas af te snijden, 

wordt nu het leger ingezet om een strikte lockdown af te dwingen. 

‘Niemand mag tijdens deze periode naar buiten, behalve bij een noodgeval’, zegt een 

regeringswoordvoerder. De militairen zullen samenwerking met lokale politiekorpsen om de 

coronamaatregels in Bangladesh te handhaven.  
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Alle kantoren zullen worden gesloten en het openbaar vervoer stilgelegd. Fabrieken blijven, zij 

het onder strikte voorwaarden, open. Als voorzorgsmaatregel tegen de Deltavariant is 

de grens met buurland India in april al gesloten. 

‘Hoe strenger we zijn, des te veiliger wordt het', zegt de politiechef van Dhaka, Shafiqul Islam. 

Tienduizenden arbeidsmigranten hebben de stad al voor de lockdown verlaten. De afgelopen 

week noteerde Bangladesh 7666 nieuwe besmettingen en 112 doden. 

In totaal zijn er in het land 904.436 mensen besmet geraakt met het longvirus. 14.388 van 

hen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Sinds India de uitvoer van het AstraZeneca-

vaccin heeft gestaakt, kampt Bangladesh met een vaccintekort. Nog geen drie procent van 

de 170 miljoen inwoners is volledig gevaccineerd. Bron: AD, 20 juni 2021.   

Mensen met allergische reactie op coronavaccin kunnen niet op vakantie 

Mensen die wegens een allergische reactie op het coronavaccin geen tweede prik kunnen 

krijgen, hebben twee keer pech. Ze krijgen geen mogelijkheid volledig gevaccineerd te worden 

en het is lastiger of soms onmogelijk om nog naar het buitenland op vakantie te kunnen.  

 

Marilijn van Hees-van Bergen kreeg een allergische reactie na haar coronaprik: ‘Rond 20 
minuten na de vaccinatie zwol mijn tong op en trok mijn keel dicht.’ © Gerard Verschooten  
 
 

Marilijn (31) bleek allergisch voor coronaprik: 'Bij de tweede keer kan het 
echt fout gaan’ 
 
En daar is niks aan te doen, heeft ook de 31-jarige Marilijn van Hees-van Bergen uit Nijmegen 
gemerkt. Vrijdag kreeg ze haar eerste Pfizer-prik en net als de meeste mensen had ze vooraf 
niet het idee dat ze daar veel last van zou gaan krijgen. 
 
‘Ik ben ook nergens allergisch voor. Ja, lichtelijk voor honden, katten en cavia's. Maar ik heb 
zelf een hond. Ik heb ook altijd alle inentingen gehad, tijdens mijn zwangerschap nog de 
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laatste. Dus ik was er niet op voorbereid dat er nu wél iets zou gebeuren.’ Bron: AD, 30 juni 
2021. 
 

GHOR adviseert te stoppen met gebruik sneltesten 

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland adviseert alle regionale GGD's om te stoppen met 
het gebruik van sneltesten. De PCR-test heeft de voorkeur boven de zogenoemde 
antigeentesten, want die zijn beter geschikt voor 'deze fase van de bestrijding van de 
pandemie, waarin een toenemend aantal mensen gevaccineerd is of een coronabesmetting 
heeft doorgemaakt', aldus de GHOR. 

Deze mensen dragen minder virusdeeltjes met zich mee en 'de testeigenschappen van 
een PCR-test zijn beter geschikt om het virus te traceren en nauwlettend te blijven 
volgen'. Antigeentesten zijn minder gevoelig. De GGD's hebben het advies overgenomen, maar 
krijgen de ruimte om de overgang qua tijdpad 'binnen hun eigen mogelijkheden' in te vullen. 
Bron: AD, 30 juni 2021. 

 

De GGD-teststraat aan de Diaconessenweg in Breda. Bij het testen schakelt de GGD volledig 
terug op de PCR-test. © Beeld Werkt  
 

GGD ruilt corona-sneltest per direct weer in voor PCR-test: ‘Nodig om 
zicht te houden op Deltavariant’ 
 
De GGD West-Brabant stopt per direct met antigeensneltesten op corona om volledig terug te 
schakelen op de PCR-test. Reden: de GGD wil grip houden op nieuwe varianten van het 
coronavirus, zoals de nu oprukkende en veel besmettelijker Deltavariant. Alleen bij de PCR-
test is een goede analyse mogelijk op corona-varianten. 
 
Dat heeft de GGD West-Brabant woensdag bekendgemaakt. Het gaat om landelijk beleid van 
de Dienst Testen (onderdeel van het ministerie van VWS) op grond van RIVM-advies. 
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Koepelorganisatie GGD GHOR heeft alle GGD’en geadviseerd om dit beleid te volgen.  Bron: 
BN De Stem, 30 juni 2021. 
 

Update RIVM 
 
Het RIVM heeft afgelopen etmaal 657 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 11 
minder dan vorige week woensdag. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 597 
besmettingen per dag gemeld.  

 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt woensdag geen nieuwe sterfgevallen. 
Het is de derde keer in vijf dagen dat er geen sterfgevallen zijn geregistreerd. Dat wil niet 
zeggen dat er op die dagen niemand overleed, want het duurt een tijdje voordat het overlijden 
van een coronapatiënt is doorgegeven. 

In Amsterdam kregen afgelopen etmaal 51 mensen te horen dat ze een coronabesmetting 
hebben opgelopen. In Rotterdam waren dat er 42, in Den Haag 22 en in Groningen 16. In 
zowel Utrecht als Goes waren het er 15. In 156 gemeenten kreeg niemand een positieve 
testuitslag. Bron: AD, 30 juni 2021.   

 

Negentien gemeenten zonder nieuwe corona-gevallen, Brummen neemt twijfelachtige eer over. 
In liefst negentien gemeenten uit Oost-Nederland werden het afgelopen etmaal geen nieuwe 
positieve coronagevallen gemeld. Brummen is de regionale koploper en één van de drie 
gemeenten die een oranje kleurtje heeft op de coronakaart. 

Het is de enige gemeente in deze regio met deze tint oranje. Dinsdag had Nunspeet die 
twijfelachtige eer nog. Maar het domein van burgemeester Breunis van de Weerd is nu weer 
grijs (minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners). Net als de rest van de Veluwe. Op 
Hattem na dan. Daar noteren ze een 8,2. Raalte (10,6) is de enige andere gemeente die op de 
Stentor-coronakaart (licht)oranje is.  



184 

 

Ook landelijk ziet het er rooskleurig uit. Het RIVM registreerde afgelopen etmaal 657 nieuwe 
coronabesmettingen. Dat zijn er 11 minder dan vorige week woensdag. Afgelopen zeven dagen 
werden gemiddeld 597 besmettingen per dag gemeld. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt woensdag geen nieuwe sterfgevallen. 
Het is de derde keer in vijf dagen dat er geen sterfgevallen zijn geregistreerd. Dat wil niet 
zeggen dat er op die dagen niemand overleed, want het duurt een tijdje voordat het overlijden 
van een coronapatiënt is doorgegeven. 

In Amsterdam kregen afgelopen etmaal 51 mensen te horen dat ze een coronabesmetting 
hebben opgelopen. In Rotterdam waren dat er 42, in Den Haag 22 en in Groningen 16. In 
zowel Utrecht als Goes waren het er 15. In 156 gemeenten kreeg niemand een positieve 
testuitslag. Daaronder ook Ermelo en Dalfsen, twee gemeenten die dinsdag nog oranje 
kleurden. Bron: De Stentor, 30 juni 2021.  

 

Op Terschelling worden kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd 

Op Terschelling worden de komende dagen al kinderen van 12 jaar en ouder 
gevaccineerd tegen het coronavirus. Ze kunnen donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
langskomen voor een prik. Ze hoeven geen afspraak te maken en hebben geen 
uitnodigingsbrief nodig, een identiteitsbewijs of een burgerservicenummer is voldoende. De 
vaccinatielocatie is een gebouw bij het dorp Midsland op het Friese eiland. 

Het is nog niet bekend hoe Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog de vaccinaties regelen. 
Voor de volwassenen op de Waddeneilanden waren eerder ook speciale vaccinatiedagen. De 
GGD kwam naar de eilanden, zodat de eilanders niet de oversteek naar het vasteland hoefden 
te maken. Op de vier eilanden wonen in totaal ongeveer 10.000 mensen. 

In de rest van het land kunnen kinderen van 12 jaar en ouder vanaf vrijdag een afspraak 
maken voor een coronaprik. Vanaf 10.00 uur zijn de oudste jongeren aan de beurt, die in 
2004 zijn geboren. Daarna wordt per dag gekeken of nieuwe geboortejaren uitgenodigd 
kunnen worden. De eerste prikken worden vanaf volgende week gezet. Bron: AD, 30 juni 2021.    

Op Schiermonnikoog zijn eerste kinderen gevaccineerd 

Op Schiermonnikoog zijn woensdag de eerste kinderen gevaccineerd tegen het coronavirus. 
De Friese GGD was al op het Waddeneiland aanwezig om volwassenen hun tweede prik te 
geven. Toen coronaminister Hugo de Jonge bekendmaakte dat alle kinderen van 12 jaar en 
ouder een prikafspraak mogen maken, heeft de gemeente meteen de 41 eilanders in die 
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leeftijdsgroep gebeld. ‘Ze gingen snel op de fiets naar de vaccinatielocatie en inmiddels zijn al 
zo'n dertig tieners gevaccineerd', laat een GGD-woordvoerder weten.  

Op Ameland mogen jongeren donderdag, vrijdag en zaterdag een prik laten zetten. 
Op Terschelling kunnen ze tot en met zondag een prik halen. Jongeren op Vlieland zijn 
volgende week aan de beurt. 

Op de vier Friese eilanden wonen in totaal ongeveer 600 jongeren van 12 tot 17. Zij hoeven 
geen afspraak te maken voor de prik en ze hebben geen uitnodigingsbrief nodig. 
Een identiteitsbewijs of een burgerservicenummer is voldoende. De vaccinatiemogelijkheid 
geldt alleen voor jongeren die op het eiland wonen en er ingeschreven staan. Jongeren die er 
vakantie vieren, komen niet in aanmerking. Bron: AD, 30 juni 2021.  

Kabinet: ook coronavaccin voor tieners, 17-jarigen kunnen vanaf vrijdag 
bellen voor Pfizer 

Om het coronavirus verder te bedwingen kunnen ook gezonde tieners vanaf 12 jaar het Pfizer-
vaccin krijgen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vandaag 
besloten na advies van de Gezondheidsraad. Vanaf vrijdag 10.00 uur kunnen kinderen uit 
2004 bellen voor een afspraak, daarna volgen dagelijks de jongere jaargangen.  

Volgens De Jonge is het belangrijk om ook deze groep kinderen -  1,2 miljoen in totaal - in te 
enten. Zelf worden tieners gemiddeld genomen niet erg ziek, maar als zij worden gevaccineerd 
scheelt het volgens het OMT tot 35 procent in de reproductiewaarde van het coronavirus, zo 
kan het dus nieuwe lockdowns helpen voorkomen.  

Alle jongeren tot 18 zouden hun eerste prik dan voor het begin van het nieuwe schooljaar 
kunnen krijgen, en de tweede in september. Volgens het kabinet levert vaccinatie ‘directe en 
indirecte’ gezondheidswinst op. Soms treft het virus een tiener hard, maar vaker hebben ze 
last van de indirecte gevolgen. ‘Jongeren hebben veel last van maatregelen tegen het virus’, 
zegt De Jonge in een toelichting aan de media.  

‘Er zijn onderwijsachterstanden ontstaan, ook virtuele lessen, quarantaines en gemis aan 
sporten valt jongeren zwaar. Vaccineren vermindert de kans op quarantaines en kan de 
reproductiefactor van het virus met 20 tot 35 procent verminderen in het najaar. Dat is fors.’ 
Om dat effect te bereiken zou 65 tot 85 procent van de tieners gevaccineerd moeten worden. 
De vraag is of dat lukt: de gepeilde vaccinatiebereidheid ligt voor volwassenen op dik 85 
procent, maar voor jongere leeftijdsgroepen lijkt dat wat lager uit te pakken, stelt De Jonge. 
Daarom komt er een voorlichtingscampagne speciaal voor de tieners en hun ouders.  

Vanaf 6 juli valt bij alle tieners een uitnodigingsbrief op de mat. Jongeren vanaf 16 jaar mogen 
in Nederland helemaal zelf beslissen of ze gevaccineerd willen worden. Tieners van 12 tot 15 
jaar moeten in principe overleggen met hun ouders, maar het standpunt van het kind is 
juridisch doorslaggevend. ‘Uiteindelijk zijn ze zelf de baas’, aldus de minister. Om de kinderen 
en hun ouders goed te informeren is meer specifieke informatie beschikbaar op de site 
coronavacinatie.nl/jongeren.  

Het vaccineren van kinderen is niet onomstreden. In de Tweede Kamer haalde een voorstel 
om de tienerprik te blokkeren gisteren geen meerderheid, ondanks de poging van de PVV, 
Denk, CU, SGP en PvdD (samen dik dertig zetels). Wilders wil ‘geen gezonde kinderen 
vaccineren’, ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker suggereerde dat eerst volwassenen in 
andere landen een vaccin moeten krijgen voordat hier kinderen aan de beurt komen: ‘Het is 
een ethisch vraagstuk ook, omdat het niet gaat om de directe bescherming van kinderen zelf, 
maar de mensen om hen heen.’  

Bijwerkingen van de Pfizer-prik bij tieners zijn wel gemeld. Onder de miljoenen kinderen die 
gevaccineerd zijn met het Pfizer-vaccin, kwamen in de VS een paar honderd meldingen binnen 



186 

 

van diverse hartontstekingen, myocarditis en pericarditis, bij 30-minners. Meestal waren de 
klachten mild en waren patiënten binnen enkele dagen hersteld. In Europa waren er 248 
meldingen hierover op een totaal van 160 miljoen gezette prikken. Daarom vindt de 
Gezondheidsraad de bijwerking niet ernstig genoeg om te concluderen dat tieners niet 
gevaccineerd zouden moeten worden. Bron: AD, 30 juni 2021.   

Reizigers kunnen in alle EU-landen terecht met coronareiscertificaat 

Reizigers kunnen vanaf morgen in op een na alle EU-landen terecht met het 
nieuwe coronareiscertificaat van de EU. Alleen Ierland is er nog niet klaar voor, zegt de 
Europese Commissie. De lidstaten hebben afgesproken de QR-code waarmee een reiziger kan 
aantonen dat hij vermoedelijk niet besmettelijk is vanaf 1 juli te accepteren. 

Heel wat landen doen dat al enige tijd. De commissie rekent erop dat Nederland en een 
handvol andere lidstaten morgen aansluiten. Veel Nederlanders hebben het certificaat al 
gedownload. Reizigers kunnen ermee laten zien dat ze volledig zijn ingeënt, recent negatief 
zijn getest of beschermd zijn doordat ze al ziek zijn geweest. Bron: AD, 30 juni 2021.   

Corona zorgt voor stress bij vakantieplanning: ‘Plan E is een tent in het 
weiland bij mijn schoonouders’ 

Vanaf woensdag kunnen Nederlanders die op vakantie naar het buitenland willen gratis een 
coronatest doen. Maar gratis test of niet, het woud van regeltjes, die ook weer per land 
verschillen, maakt van de zomervakantie alsnog een logistieke puzzel met steeds wisselende 
stukjes. ‘Ik zou in 24 uur met de caravan naar Spanje moeten rijden, dat gaat nooit lukken.’ 

Heel fijn dat Nederlanders nu een gratis coronatest kunnen doen om zo vrijer te kunnen 
reizen, zegt Nienke Stevens uit Apeldoorn, maar daarmee is het vakantieplan van Nienke en 
haar gezin nog steeds niet helemaal rond. ‘Normaal heb ik het maanden van tevoren al 
helemaal gepland. Nu heb ik een plan A, B, C en D in mijn hoofd, maar nog steeds niets 
geboekt.’ Bron: AD, 30 juni 2021.  

In Frankrijk moeten buitenlandse toeristen betalen voor coronatest 

Buitenlandse toeristen in Frankrijk moeten vanaf 7 juli betalen voor een coronatest. PCR-
tests zullen tot 49 euro kosten,  een antigeen-sneltest 29 euro. Dat heeft 
regeringswoordvoerder Gabriel Attal woensdag aangekondigd in een interview met de 
financiële krant Les Echos.   

Het is volgens hem een kwestie van wederkerigheid, wetende dat Fransen die reizen in de 
meeste landen ook moeten betalen voor deze tests. Bron: AD, 30 juni 2021.  
 

Roemenië verkoopt meer dan miljoen doses vaccin Pfizer aan 
Denemarken   
 
Roemenië verkoopt meer dan een miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin aan 

Denemarken, laat premier Florin Citu weten. De vraag naar inentingen daalt en het land 

heeft te veel doses op voorraad. De afgelopen weken is het aantal dagelijkse vaccinaties in 

Roemenië van 100.000 gedaald naar pakweg 20.000. Slechts 23 procent van de ruim 19 

miljoen Roemenen is volledig ingeënt tegen het longvirus. 

‘We overleggen met meerdere landen over het exporteren of doneren van vaccins', zegt Citu. 

‘We zullen Denemarken 1 miljoen doses Pfizer verkopen voor de inkoopprijs.’ De overheid 

maakt zich zorgen om de terughoudendheid en zegt sommige priklocaties te moeten sluiten. 

Ook moeten tienduizenden doses AstraZeneca worden vernietigd, omdat 

de houdbaarheidsdatum vandaag verstrijkt. Bron: AD, 30 juni 2021. 
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Nog strengere maatregelen in Indonesië, aantal kinderen dat overlijdt 

stijgt  

Indonesië grijpt naar nog strengere coronamaatregelen om de verslechterende situatie in het 

land te bedwingen. Niet essentiële winkels moeten daarom sluiten, dineren in restaurants is 

niet langer mogelijk en ook binnenlandse vluchten worden aan banden gelegd, meldt het 

ministerie voor Volksgezondheid. 

Het Zuidoost-Aziatische land kampt al zes dagen met recordaantallen aan nieuwe 

besmettingen. Vandaag werden 21.807 infecties vastgesteld. Ook het aantal kinderen dat 

besmet raakt, ziek wordt en overlijdt, stijgt. De afgelopen week kwamen 24 jonge kinderen om 

het leven na een besmetting. Vorige week waren het er 13. Bron: AD, 30 juni 2021.  

 

IC-intensivist Koos van de Wetering. © Frans Paalman  
 

Na drukste zorgjaar ooit, kunnen Isala-medewerkers op vakantie: ‘De 
volgende golf kunnen we ook aan’ 
 
Eindelijk kan de warme beschermende verpleegoutfit uit na de ongekend zware 
coronamaanden. Tijd voor reflectie, bezinning én verlangen naar normale tijden zonder het 
virus. De Stentor sprak er vier medewerkers van ziekenhuis Isala in Zwolle over. ‘De eerste 
coronagolven hebben we goed weten te doorstaan, dan kunnen we een volgende ook aan.’ 
 
IC-intensivist Koos van de Wetering: ‘Dubbele diensten, maar het is gelukt’ 
 
Hartverscheurende momenten waarop geliefden op de intensive afscheid van elkaar moesten 
nemen, voordat een van hen kunstmatig in slaap werd gebracht. Het zal ic-intensivist Koos 
van de Wetering altijd bijblijven. De dood zag hij in deze coronapandemie vaker voorbijkomen 
dan in de 25 jaar daarvoor. Bron: De Stentor, 30 juni 2021.  
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Flauwvallende jongeren bij vaccineren 
 
De GGD in Friesland zit opvallend veel jong volwassenen die flauwvallen bij hun 
coronavaccinatie. EHBO'ers op verschillende priklocaties in Leeuwarden en Drachten zijn er 
druk mee, meldt de Leeuwarder Courant. Volgens GGD-woordvoerder Marcel de Jong gaat het 

dagelijks om een tiental jonge mensen per locatie. ‘Maar dat gebeurt ook elders.’ De GGD 
spreekt van een 'normale bijwerking'. 
 
Mogelijk heeft het te maken met een toenemende prikangst. Nu de jongere doelgroepen aan 
de beurt zijn voor een coronavaccinatie, stijgt het aantal mensen dat liggend geprikt wil 
worden uit angst om flauw te vallen. Dat merken de artsen op de vaccinatielocaties, zegt arts 
Vicky Sideridou van GGD IJsselland. Bron: AD, 30 juni 2021. 
 
GGD ziet prikangst toenemen met dalen van leeftijd in de vaccinatiestraat: ‘Vooral mannen 
gaan onderuit’. Nu de jongere doelgroepen aan de beurt zijn voor een coronavaccinatie, stijgt 
het aantal mensen dat liggend geprikt wil worden uit angst om flauw te vallen. Dat merken 
de artsen op de vaccinatielocaties, zegt arts Vicky Sideridou van GGD IJsselland. 
 
‘In het begin hadden we natuurlijk vooral de ouderen, die hebben wat meer meegemaakt in 
het leven en zijn niet zo bang voor de prikken. Nu merken we dat jongere mensen vaker 
aangeven dat ze bang zijn of slechte ervaringen hebben met (bloed)prikken.’ Bron: De Stentor, 
23 juni 2021.   
 
EHBO’ers in de vaccinatielocaties in Leeuwarden en Drachten hebben het druk met 
flauwvallende jongvolwassenen. Volgens de GGD gaat het om een ‘normale bijwerking’ van 
het vaccineren. Er zijn meerdere verklaringen voor. 

De GGD wordt sinds vrijdag geconfronteerd met flauwvallende jongeren, bevestigt 
woordvoerder Marcel de Jong. Sinds die dag wordt er weer met het Janssen-vaccin ingeënt. 
‘Het ligt niet zozeer aan het vaccin, maar aan andere omstandigheden. Jongeren hebben er 
eerder last van en het gebeurt vaker bij jongens dan bij meisjes.’ Bron: Leeuwarder Courant, 
30 juni 2021.  

Duitsland gaat geen vaccins leveren omdat hun coronavaccin 48 procent 
effectief is 

 
Het Duitse coronavaccin van biofarmaceut CureVac is slechts voor 48 procent effectief, blijkt 
uit de definitieve onderzoeksresultaten die het bedrijf heeft gepresenteerd. Uit eerdere proeven 
bleek al dat het coronavaccin voor 47 procent effectief was. Het bedrijf verwachtte aan het 
einde van het jaar vaccins te gaan leveren, met deze resultaten gaat dat niet door.  
 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam had in afwachting van de 
definitieve gegevens en analyses nog geen oordeel geveld over het coronavaccin van CureVac. 
De Europese Unie had 450 miljoen doses van het CureVac-vaccin besteld, met de voorwaarde 
dat het middel wordt goedgekeurd. 
 
Topman Franz-Werner Haas van CureVac zei eerder tegen persbureau Reuters dat als 
het Duitse biotechbedrijf er niet in slaagt een goed werkend coronavaccin af te leveren, het 
bedrijf zijn partners toe zou kunnen staan om vaccins voor andere bedrijven te maken. 
 
Het Duitse bedrijf gaf eerder al aan dat de tegenvallende resultaten te wijten zijn aan 
de nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus. Onder de ongeveer 40.000 
proefpersonen in Europa en Latijns-Amerika kwam de oorspronkelijke coronavariant, die voor 
het eerst opdook in China, nauwelijks nog voor. Bron: AD, 1 juli 2021. 
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In maart een derde minder mensen overleden aan coronavirus dan in 
februari 
 
Artsen zien dat in maart een derde minder mensen zijn overleden aan het coronavirus dan in 
februari. Dat meldt het statistiekbureau CBS. Deze daling was eerder ook al zichtbaar in de 
minder complete cijfers van het RIVM. Door de vaccinatiecampagne wordt de kans steeds 
kleiner dat mensen het coronavirus oplopen en daar ernstig ziek van worden of zelfs aan 
overlijden.  
 
In maart overleden volgens het CBS ruim 1600 mensen zeker of vermoedelijk aan Covid-19. 
Dat zijn er veel minder dan in februari, toen bijna 2600 mensen aan het virus overleden. 
Bovendien was het sterftecijfer het laagst in een half jaar. In het najaar begon een door corona 
veroorzaakte sterftegolf. Die kwam in januari tot een piek van zo'n 4400 overlijdens en is 
sindsdien ingekrompen. 

Sinds het coronavirus in maart 2020 zijn eerste slachtoffers eiste, zijn hier volgens de cijfers 
van het CBS bijna 29.000 Nederlanders aan overleden. Dat zijn er grofweg driekwart meer 
dan het RIVM telde over deze periode. 

Dit verschil tussen sterftecijfers van beide instituten wordt veroorzaakt doordat 
het RIVM mensen alleen meetelt als zij positief zijn getest op het coronavirus. Het CBS telt 
ook mensen mee die overlijden en niet zijn getest, als artsen op basis van het klinisch beeld 
vaststellen dat Covid-19 zeker of vermoedelijk de doodsoorzaak is. Bovendien is het RIVM 
afhankelijk van berichten van GGD'en. Die delen informatie over sterfgevallen op hun beurt 
niet altijd. 

Tijdens de virusuitbraak overleden opvallend veel verpleeghuisbewoners en andere 
ontvangers van langdurige zorg. Deze mensen mochten zich daarom ook snel laten vaccineren. 
In maart is te zien dat het aantal door corona veroorzaakte sterfgevallen in deze groep snel 
daalt. Bron: AD, 1 juli 2021.   
 

Brand in gebouw Bureau Openbare Gezondheidszorg in Suriname 

 
De Surinaamse bestrijding van het coronavirus is woensdag weer opgepakt, na uren stil te 
hebben gelegen door de gevolgen van een brand in het gebouw van Bureau Openbare 
Gezondheidszorg (BOG). In de loop van de dag was de telefonische informatielijn over het 
coronavirus weer bereikbaar en kon er ook weer getest worden in het gebouw. Dat hebben de 
autoriteiten van het land bekendgemaakt.  
 
Er zijn geen coronavaccins door de brand verloren gegaan, deze lagen niet opgeslagen in 
het BOG-gebouw dat fungeert als het commandocentrum van de coronabestrijding in 
Suriname. De brand is ontstaan in een zekeringkast, zo heeft de brandweer vastgesteld. 
 
President Chan Santokhi kwam woensdag zelf poolshoogte nemen bij het gebouw, waar hij 
zijn wens uitsprak om een nieuw, modern gebouw voor het BOG neer te zetten met meer 
veiligheidsvoorzieningen. Het inmiddels deels afgebrande gebouw van BOG stond al in de 
planning om gerenoveerd te worden. Voor het moderniseren van het gebouw heeft Suriname 
zelf geen budget, daarvoor moet een investeerder worden gevonden. Bron: AD, 1 juli 2021.   

Coronabestrijding Suriname weer opgestart na brand 

De Surinaamse bestrijding van het coronavirus is woensdag weer opgepakt, na uren stil te 
hebben gelegen door de gevolgen van een brand in het gebouw van Bureau Openbare 
Gezondheidszorg (BOG). In de loop van de dag was de telefonische informatielijn over het 
coronavirus weer bereikbaar en kon er ook weer getest worden in het gebouw. Dat hebben de 
autoriteiten van het land bekendgemaakt. 



190 

 

Er zijn geen coronavaccins door de brand verloren gegaan, deze lagen niet opgeslagen in het 
BOG-gebouw dat fungeert als het commandocentrum van de coronabestrijding in Suriname. 
De brand is ontstaan in een zekeringkast, zo heeft de brandweer vastgesteld. 

President Chan Santokhi kwam woensdag zelf poolshoogte nemen bij het gebouw, waar hij 
zijn wens uitsprak om een nieuw, modern gebouw voor het BOG neer te zetten met meer 
veiligheidsvoorzieningen. Het inmiddels deels afgebrande gebouw van BOG stond al in de 
planning om gerenoveerd te worden. Voor het moderniseren van het gebouw heeft Suriname 
zelf geen budget, daarvoor moet een investeerder worden gevonden. Bron: De Telegraaf, 1 juli 
2021.  

 

Nederlanders op reis in EU kunnen coronacertificaat gebruiken 
 
Nederlanders en andere EU-burgers kunnen vanaf donderdag op reis in de Europese 
Unie hun coronacertificaat gebruiken. De Europese regels voor het certificaat, met een QR-
code die aantoont dat een reiziger vermoedelijk niet besmettelijk is, gaan in.  
 
Douaniers in flink wat EU-landen konden de QR-code de afgelopen weken al uitlezen. Maar 
met ingang van donderdag mogen reizigers daarop ook rekenen. Nagenoeg alle 
lidstaten kunnen nu vaststellen of ze een reiziger veilig toegang kunnen verlenen, omdat hij 
of zij volledig tegen het coronavirus is gevaccineerd, onlangs nog negatief is getest of 
beschermd is door het al eerder doormaken van de ziekte. 
 
Ook Nederland en het laatste handvol andere resterende landen sluiten donderdag aan. Enkel 
Ierland is nog niet klaar om mee te doen. De lancering van het certificaat heeft daar vertraging 
opgelopen door een cyberaanval. 
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Nederlanders kunnen het certificaat sinds een week aanmaken in de CoronaCheck-app. 
Vanaf donderdag kan ook een herstelbewijs worden geladen, dat aantoont dat de drager het 
afgelopen halfjaar al eens besmet is geweest en daarvan genezen. 
 
Met het certificaat ontkomen reizigers aan bijvoorbeeld quarantaine. Alleen als in het EU-land 
van vertrek bijvoorbeeld een nieuwe virusvariant gevaarlijk om zich heen grijpt, kan het 
aankomstland nog terugvallen op zulke maatregelen. 
 
De invoering van het coronacertificaat stemt vliegmaatschappijen en luchthavens nog niet 
tevreden. Ze vrezen voor oponthoud en lange rijen, doordat er nog ruimte is voor lidstaten om 
eigen regels te stellen en die dus her en der zullen verschillen.  Bron: AD, 1 juli 2021.   
 

Massavaccinatie in voetbalstadion in Indonesië 
 
Duizenden Indonesiërs krijgen in  een voetbalstadion een coronavaccin. De overheid houden 
vandaag eenmalig een massavaccinatie in een poging de snelle opmars van het virus een halt 
toe te roepen.  
 
Volgens het Rode Kruis staat Indonesië op de drempel van een 'catastrofe'. De ziekenhuizen 
stromen vol met patiënten. De hulporganisatie roept het land op meer te testen en vaccineren. 
 
President Joko Widodo heeft nieuwe maatregelen aangekondigd voor de eilanden Java en Bali. 
Die gelden van zaterdag tot en met 20 juli. Widodo: ‘Ik roep mensen op om gedisciplineerd te 
zijn bij het naleven van deze beperkingen voor de veiligheid van iedereen.' Bron: AD, 1 juli 
2021.  
 

Italiaanse ambassade waarschuwt Engelse fans 
 
De Italiaanse ambassade in Londen waarschuwt Engelse fans. Als die niet kunnen aantonen 
dat ze vijf dagen in quarantaine zijn geweest en geen negatieve coronatest hebben, komen ze 
zaterdag het Olympisch Stadion in Rome niet in, ook al hebben ze een geldig kaartje. 
Engeland speelt die dag EK-kwartfinale tegen Oekraïne. De waarschuwing geldt ook voor 
degenen die al twee keer gevaccineerd zijn. Bron: AD, 1 juli 2021.  

Aantal opgenomen coronapatiënten blijft dalen  

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, blijft dalen. In de 
afgelopen 24 uur zijn slechts negen mensen nieuw op een verpleegafdeling beland vanwege 
Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Eén persoon ging vanwege 
corona naar de intensive care. Dat was de eerste opname daar in drie dagen. 

In totaal werden dus 10 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds 
half oktober. Daar staat tegenover dat 28 mensen het ziekenhuis hebben verlaten. Daardoor 
daalde het totale aantal opgenomen coronapatiënten met 18 naar 278. Dat is 
het laagste aantal sinds half september. Toen zat Nederland aan het begin van de tweede golf 
en liep de druk op de ziekenhuizen juist op. Bron: AD, 1 juli 2021. 

Reizigers uit oranje risicogebied bij terugkomst niet in quarantaine 

Reizigers uit risicogebieden die oranje kleuren hoeven sinds donderdag niet meer bij 
terugkomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan, heeft het ministerie van Buitenlandse 
Zaken bekendgemaakt. Het gaat om gebieden als Spanje en de hoofdstad van 
Portugal, Lissabon. 

Het dringende advies tot thuisquarantaine voor deze risicogebieden vervalt voor Europese 
reizigers met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs na een 
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besmetting. Dit geldt ook voor reizigers met een Digitaal Coronabewijs, aldus het ministerie. 
Bron: AD, 1 juli 2021. 

In EU al meer dan 200 miljoen coronareisbewijzen afgegeven 

Binnen de Europese Unie zijn al meer dan 200 miljoen coronacertificaten afgegeven, meldt de 
Europese Commissie. Sinds donderdag maken bijna alle EU-lidstaten gebruik van deze 
certificaten. Alleen Ierland is nog niet helemaal klaar als gevolg van een cyberaanval. 

Het certificaat, dat ook wel bekendstaat als het coronareisbewijs, laat zien dat iemand negatief 
is getest op het coronavirus, recent is hersteld na een besmetting of gevaccineerd is tegen 
Covid-19. Dit moet veilig reizen binnen de Europese Unie mogelijk maken. Bron: AD, 1 juli 
2021.  
 

Landelijke vaccinatiegraad licht gestegen 
 
De algemene landelijke vaccinatiegraad is opnieuw licht gestegen, nadat vorig jaar voor het 
eerst in vijf jaar een stijging werd gemeten. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een Kamerbrief. De staatssecretaris noemt het 'bijzonder 
positief' dat ondanks de coonapandemie het Rijksvaccinatieprogramma 'zoveel mogelijk is 
doorgegaan'. 
 
Minstens 93 procent van alle kinderen tot 2 jaar heeft alle vaccinaties voor hun leeftijdsgroep 
gehad. Dat was een jaar eerder nog 90,8 procent. De grootste stijging onder jonge kinderen is 
gezien bij de prikken tegen hepatitis B en DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus en polio). 
 
Blokhuis meldt ook een nieuwe stijging onder 14-jarige meisjes die gevaccineerd zijn 
tegen HPV. Waar de staatssecretaris vorig jaar nog een vaccinatiegraad van 53 procent meldde 
in deze categorie, is die dit jaar 63 procent. Doordat vrouwen ook op latere leeftijd nog die 
HPV-prik kunnen krijgen, is de totale vaccinatiegraad voor dit vaccin 68 procent. Bron: AD, 1 
juli 2021. 
 

Hoogst onzeker of Olympische Spelen met publiek doorgaan 
 
Drie weken voor de start is het nog hoogst onzeker of de Olympische Spelen in Tokio 
met publiek kunnen doorgaan. Het aantal coronagevallen stijgt al twaalf opeenvolgende 
dagen. Woensdag waren er 673 nieuwe besmettingen. 
De Japanse premier Yoshihide Suga kan geen garantie geven dat fans welkom zijn. Gevreesd 
wordt dat de Olympische Spelen de verspreiding van het coronavirus zouden versnellen. 
Experts waarschuwen dat de zeer besmettelijke Deltavariant kan leiden tot een 
snelle heropleving van het virus. Dat kan leiden tot een nieuwe noodsituatie tijdens het 
evenement, dat op 23 juli van start gaat. 
 
‘Ik heb duidelijk gemaakt dat het een mogelijkheid is dat er geen toeschouwers zijn', zegt Suga 
terwijl. ’We zullen stappen ondernemen, omdat we prioriteit geven aan de veiligheid van de 
mensen.’ Bron: AD, 1 juli 2021.  
 

Buren worden gek van bromtoon bij prikhal: ‘Alsof er continu een bij 
naast je oor vliegt’ 
 
Leuk die vaccinaties, maar mag het wat zachter? Omwonenden van de Dick van Dijkhal in 
Gouda worden gek van het aggregaat dat de koeling aandrijft van de hal. ‘Ik wist niet dat je 
van een monotoon geluid zúlke gevoelens kunt krijgen.’ 
 
Vanwege de warmte plaatste GGD koelinstallaties met aggregaat. Die gaan draaien als de 
temperatuur boven de 22 graden uitkomt. De installaties staan ook ‘s nachts aan om ‘s 
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ochtends koel te beginnen en om te voorkomen dat de temperatuur in de middag al te veel 
oploopt. 
 
De monotone bromtoon drijft de buren van de hal tot wanhoop. ‘Je wordt er gek van. Het is 
alsof er continu een bij naast je oor vliegt', zegt een van hen. 
 
Om de geluidsgolven te weren in de richting van de woning, zijn 
inmiddels zandzakken opgestapeld rond het aggregaat. Eerder 
werden geluidsschermen geplaatst, maar dat hielp niet viel. Bron: AD, 1 juli 2021. 
 

 
Geen muziek tijdens protestactie van Viruswaarheid 
 
Tijdens de protestactie van Viruswaarheid komende zaterdag op het Malieveld in Den 
Haag is geen muziek toegestaan. Dit om te voorkomen 'dat het te gezellig wordt en mensen te 
dicht bij elkaar gaan staan'. Dat laat een woordvoerder van de burgemeester van Den Haag 
donderdag weten. 
 
De keuze is gemaakt naar aanleiding van eerdere protestacties tegen de coronamaatregelen. 
‘Toen zagen we dat mensen door muziek al snel dichter bij elkaar gingen staan dan de 
bedoeling was.' 
 
Van tevoren moet de organisatie een helder plan indienen, waarin ook moet worden vastgelegd 
hoe de coronamaatregelen worden nageleefd. Hulpdiensten zullen daar op toezien. Bron: AD, 
1 juli 2021. 
 

Nederland stuurt 150.000 vaccins naar Kaapverdië 

Nederland stuurt komende week 150.000 vaccins naar Kaapverdië. Daarnaast zal Nederland 
circa 3 miljoen vaccins doneren aan Indonesië. Dat heeft minister Hugo de Jonge van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenspraak met minister Sigrid Kaag van 
Buitenlandse Zaken (BZ) besloten. 

Door een grote levering van ruim één miljoen AstraZeneca-vaccins is het mogelijk om nu hulp 
aan Kaapverdië te bieden en te starten met een eerste hoeveelheid van 500.000 vaccins aan 
het Covax-programma. De vaccins voor Indonesië zullen later volgen. 

De corona-situatie op de Kaapverdische eilanden is ernstig. Het aantal dagelijkse 
besmettingen is hoog en de druk op de ziekenhuizen groot. De Kaapverdische regering heeft 
Nederland daarom gevraagd te helpen bij de bestrijding van het Coronavirus.  

Net als met Suriname speelt mee dat vanwege de grote Kaapverdische gemeenschap in 
Nederland veel verkeer en contact is tussen Nederland en Kaapverdië. Rotterdam stuurt 
een medisch hulpteam naar de eilanden om te helpen bij het prikken. Bron: AD, 1 juli 2021.  

Liefst 320.000 wachtenden voor u: 'Uitstel operaties niet zo onschuldig 
als het lijkt’ 

Artsen en verpleegkundigen staat een monsterklus te wachten, nu de coronapatiënten het 
ziekenhuis hebben verlaten. Uit nieuwe cijfers blijkt dat tussen maart 2020 en mei 2021 
ongeveer 320.000 operaties minder uitgevoerd zijn dan normaal, verklaart de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa). Dat is veel meer dan de 140.000 oepraties waar eerder vanuit werd 
gegaan.  
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De 320.000 niet uitgevoerde operaties zijn volgens de toezichthouder NZa 22 procent van het 

aantal operaties in een jaar. De operaties en behandelingen moeten nog worden uitgevoerd, 

omdat ziekenhuizen daar tijdens de coronadrukte niet aan toe zijn gekomen. 

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) noemde het eerder al niet 

realistisch om nog dit jaar de 140.000 uitgestelde operaties uit te voeren. De inhaalzorg staat 

op losse schroeven, doordat een meerderheid van de zorgmedewerkers kampt met fysieke en 

mentale klachten. Een ruime meerderheid van de zorgmedewerkers (60 procent) geeft aan dat 

ze nog met een of meer klachten kampen. Van de zorgprofessionals tobt 54 procent zelfs met 

drie of meer klachten. 

Een op de vijf medewerkers is uitgevallen door hun fysieke en mentale klachten, in de helft 

van de gevallen voor langere tijd. Niet alleen blijkt dat een aanzienlijk aantal van de 

zorgprofessionals kampte met fysieke en mentale klachten, maar dat een groot deel nog steeds 

klachten ervaart. 

Vooral niet-acute ingrepen zijn komen te vervallen. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van 

een nieuwe heup of knie, of een ingreep tegen staar. Voorzitter van de Nederlandse 

Orthopaedische Vereniging Sjoerd Bulstra benadrukte eerder tegenover deze site dat het 

uitstellen van operaties van mensen die wachten op een nieuwe heup of knie ook niet zo 

onschuldig is als het lijkt. ‘De conditie en beweeglijkheid van patiënten is afgenomen. 

Daarmee is de revalidatie van patiënten moeilijker. Zelfs het uiteindelijke resultaat van een 

revalidatie kan daardoor achterblijven.’ Als je te lang wacht kan een knie bijvoorbeeld niet 

meer tot 90 graden buigen. ‘Dit betekent dat een kunstknie minder goed zit’, aldus Bulstra. 

‘Het gevolg is dat de patiënt dan niet zo goed kan lopen als anders het geval was geweest.’ 

De 74-jarige Amsterdamse Hatice Sener is één van de vele wachtenden. Zij leeft naar eigen 

zeggen ‘op pijnstillers, anders red ik het niet’. ‘Ik moet aan mijn beide schouders geopereerd 

worden. Nu schuurt het bot van mijn bovenarm, tegen mijn schouderblad aan. Als ik mijn 

armen recht naar voren doe, kan ik ze alleen naar beneden bewegen en niet omhoog of naar 

links of rechts. Probeer je broek maar eens op te halen zonder je arm naar achteren te 

bewegen. Dat is heel lastig.’ Volgens haar ziekenhuis staat zij nog steeds op de lijst voor 

oktober. ‘Wat een ongelooflijk aantal gaat het om. Het gaat minstens drie jaar duren om die 

achterstand weg te werken vrees ik.’ 

Het aantal opgenomen coronapatiënten daalt de laatste weken hard en daardoor krijgen de 

ziekenhuizen meer ruimte. Van alle operatiekamers is 87 procent weer beschikbaar. Een paar 

weken geleden was het 76 procent. Enkele ziekenhuizen hebben nog steeds moeite om de 

zogeheten kritieke planbare zorg op tijd te leveren. Dat zijn de ingrepen die binnen zes weken 

moeten worden gedaan om gezondheidsschade te voorkomen. Een paar weken geleden was 

dit voor meer dan twintig ziekenhuizen een groot probleem. 

Huisartsen verwijzen iets minder mensen door naar ziekenhuizen dan ze waarschijnlijk 

zouden hebben gedaan als er geen corona-uitbraak was geweest. Het aantal verwijzingen staat 

op 97 procent van het verwachte niveau. Dat is vergelijkbaar met voorgaande weken. 

Niet alle vervallen operaties hoeven te worden ingehaald. Sommige patiënten zijn op een 

andere manier behandeld en bij anderen is de noodzaak tot opereren komen te vervallen. 

Maar de NZa voegt eraan toe dat een groot deel van deze 320.000 operaties nog wel zal moeten 

worden ingehaald. Tot aan december ging het om minstens 100.000 operaties, en dat is 

sindsdien alleen maar meer geworden. Bron: AD, 1 juli 2021.  

In Europa dalen trend coronabesmettingen tot stilstand gekomen 

De dalende trend in het aantal coronabesmettingen in Europa is na tien weken tot 

in stilstand te komen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een nieuwe 

golf als burgers en overheden niet gedisciplineerd blijven. Dat zei Hans Kluge, hoofd van de 

WHO in Europa, donderdag op een persconferentie. 
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Afgelopen week steeg het aantal nieuwe gevallen in Europa met tien procent. Dat komt omdat 

door alle versoepelingen mensen weer vaker met elkaar in contact komen, reizen en naar 

bijeenkomsten gaan.  

‘Dit gebeurt allemaal in de context van een snel evoluerende situatie. Een nieuwe bron van 

zorg, de Deltavariant, en in een regio waar ondanks enorme inspanningen van de 

lidstaten miljoenen mensen niet gevaccineerd zijn', aldus Kluge. ‘Er komt een nieuwe golf in 

de Europese regio, tenzij we gedisciplineerd blijven.' Bron: AD, 1 juli 2021. 

Vrij reizen met digitaal coronacertificaat maar lidstaten mogen 

aanvullende voorwaarden stellen  

In principe kunnen mensen met een digitaal coronacertificaat vrij reizen in Europa, maar 

lidstaten mogen aanvullende voorwaarden stellen. Zo verwachten sommige lidstaten dat 

je twee weken of langer geleden volledig gevaccineerd bent, en gaan andere lidstaten voor een 

testbewijs alleen akkoord met een negatieve PCR-test (en niet met een negatieve sneltest). 

Wie op reis gaat, doet er daarom volgens het ministerie van Volksgezondheid 'altijd goed aan' 

om tijdig via wijsopreis.nl na te gaan welke regels precies gelden in het land van bestemming. 

Minister Hugo de Jonge: ‘Op vakantie gaan wordt makkelijker en veiliger nu in heel Europa 

het digitaal coronacertificaat wordt gebruikt. In Nederland hebben we daar de CoronaCheck-

app voor. Ruim 3 miljoen mensen hebben de app al gedownload', aldus de CDA-

bewindsman. ‘Nu de app ook toegang verschaft tot andere EU-landen, kan de zomer echt 

beginnen.’ Bron: AD, 1 juli 2021.    

Digitaal Europees reiscertificaat kon nog niet door alle Nederlandse 

luchtvaartmaatschappijen worden gecontroleerd 

Het digitale Europese reiscertificaat kon donderdag op de dag van invoering nog niet door alle 

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen worden gecontroleerd. De app die de overheid aan hen 

moest leveren om de QR-code te scannen was voor TUI en Transavia nog niet te downloaden, 

bevestigen de luchtvaartmaatschappijen. KLM heeft de app donderdagochtend van het 

ministerie van Infrastructuur ontvangen en meldt positieve eerste resultaten.  

Met het Digitaal Corona Certificaat kan met een QR-code in de CoronaCheck-app worden 

aangetoond dat iemand volledig gevaccineerd, negatief getest of hersteld is van een 

coronabesmetting. Zo kunnen reizigers weer door de Europese Unie reizen. Veel landen 

werkten al langer met dit certificaat, Nederland sloot zich donderdag aan. Bron: AD, 1 juli 

2021. 

In Israël dreigt crisis, Deltavariant rukt op 

Israël, dat wereldwijd voorop liep in de vaccinatiecampagne, dreigt terug te vallen in een crisis. 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt. Gisteren werden 307 nieuwe 

gevallen gerapporteerd, het hoogste aantal in drie maanden. Vooral de Deltavariant rukt 

op. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat die aantallen de komende dagen zullen 

stijgen. 

De autoriteiten willen met spoed kinderen vaccineren en overwegen 

strengere reisbeperkingen op de belangrijkste luchthaven van het land. Het kabinet wil 

vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv, eventueel sluiten vanwege 'de enorme kwetsbaarheid'.  

De afgelopen maanden heropende Israël bedrijven, scholen en evenementenlocaties en werden 

bijna alle beperkingen opgeheven nadat het ongeveer 85 procent van de volwassen was 

ingeënt. 

Israël verplicht mensen opnieuw om binnen mondkapjes te dragen. Ook wordt overwogen om 

alleen gevaccineerden toegang te geven tot bepaalde locaties en evenementen. 
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De regering wilde vandaag het land weer volledig openstellen voor gevaccineerde toeristen. 

Maar dat is uitgesteld tot 1 augustus. Bron: AD, 1 juli 2021. 

Vaccineren tegen corona gebeurt in West-Brabant vanaf augustus alleen 

nog op één locatie 

De GGD West-Brabant bouwt stapsgewijs haar vaccinatielocaties in de regio af en 

concentreert vanaf medio augustus de vaccinaties op één locatie: Breepark in Breda.  

Volgens sectormanager Mark van Beers van de GGD verloopt het programma ‘erg succesvol’. 

‘Veel mensen zijn gevaccineerd. Het is nu tijd om de volgende stap te nemen.’  Bron: BN De 

Stem, 1 juli 2021. 

Met een kopie van een testbewijs de kroeg in, dat lukt komend weekend niet zomaar 

Kun je met een kopie van een coronatestbewijs van een ander de kroeg in? Tijdens het eerste 

uitgaansweekend probeerden sommige stappers dat wel. Betere controles en meer 

testmogelijkheden moeten dat komend weekend nagenoeg onmogelijk maken. 

De Bredase student Frank probeerde afgelopen zondag met een valse coronavrije-verklaring 

op stap te gaan in Breda. ‘Een vriend van me had spontaan kaarten voor ons gekocht voor 

feestje in een café aan de Vismarktstraat. Maar hij wist niet dat je hiervoor een testbewijs 

moest hebben.’ Bron: BN De Stem, 1 juli 2021.  

EMA verklaart dat de vier in Europa goedgekeurde vaccins beschermen 

tegen de varianten van het virus 

Het Europese Geneesmiddelenbureau EMA zegt dat elk van de vier in Europa goedgekeurde 

coronavaccins bij een volledig vaccinatieschema bescherming lijkt te geven tegen de 

circulerende varianten van het virus, inclusief de meer besmettelijke Deltavariant. 

‘De gegevens die we verkrijgen van concrete proeven en studies tonen aan dat twee dosissen 
van de vaccins tegen de Deltavariant beschermen’, zei Marco Cavaleri, de 
hoofdverantwoordelijke van de vaccinatiestrategie bij het EMA, tijdens een persconferentie. 

De WHO waarschuwde vanmiddag dat het aantal coronabesmettingen in Europa opnieuw 
begint te stijgen na een daling van tien weken. Reden is vooral de snellere verspreiding van 
de Deltavariant. ‘We zijn ons bewust van de ongerustheid over die variant’, aldus Cavaleri. 
‘Op dit moment lijkt het er wel op dat alle vier de vaccins die in de EU zijn goedgekeurd, tegen 
alle varianten beschermen die momenteel in Europa circuleren, inclusief de Deltavariant.’ 

Het gaat dan om de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson & 
Johnson. waarbij voor die laatste slechts één dosis nodig is voor een volledig 
vaccinatieschema. Bron: AD, 1 juli 2021.   
 

Webportaal van huisartsen was even niet bruikbaar 
 
Het webportaal waarmee huisartsen een vaccinatiebewijs kunnen aanmaken voor mensen 
die bij hen zijn ingeënt tegen corona, was donderdagmiddag nog niet bruikbaar. Dat laat de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten. Volgens de LHV zou het portaal in de nacht 
van woensdag op donderdag al worden gelanceerd. Het ministerie van Volksgezondheid zegt 
dat bij de laatste checks voor de lancering bleek dat het systeem niet goed functioneerde. 
 
Huisartsen zouden het bewijs vanaf donderdag kunnen aanmaken voor mensen van wie de 
prik niet in het centrale register van het RIVM staat. Met het bewijs kan de gevaccineerde dan 
alsnog een groen vinkje krijgen in de CoronaCheck-app. Bron: AD, 1 juli 2021.    
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Webportaal huisartsen weer online 
 
Het webportaal waarmee huisartsen een vaccinatiebewijs kunnen aanmaken voor mensen die 
bij hen zijn ingeënt tegen corona is sinds vanavond in de lucht. Dat meldt het ministerie van 
Volksgezondheid. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat weten dat het 
morgenochtend gaat checken of alles goed werkt, aldus een LHV-woordvoerder 
Met het webportaal kunnen huisartsen een vaccinatiebewijs aanmaken voor mensen van wie 
de prik niet in het centrale register van het RIVM staat. Met het bewijs kan de gevaccineerde 
dan alsnog een groen vinkje krijgen in de CoronaCheck-app. 

Het portaal zou eigenlijk al in de nacht van woensdag op donderdag worden gelanceerd, maar 
kort voor de lancering bleek dat het systeem niet goed functioneerde. Inmiddels zijn de 
problemen volgens het ministerie opgelost. Bron: AD, 1 juli 2021. 
 

Mensen laten zich testen om avondje uit te kunnen 
 
Veel mensen willen zich de komende dagen laten testen op het coronavirus zodat ze een 
avondje uit kunnen. Bij Testen voor Toegang zijn meer dan 260.000 testafspraken gemaakt, 
en dat kan nog oplopen. De organisatoren van de tests zeggen dat ze zich voorbereiden op een 
druk weekend.  
 
Ongeveer 60.000 mensen laten zich vandaag testen, zo'n 130.000 doen dit op vrijdag en iets 
meer dan 70.000 mensen gaan zich zaterdag laten testen. Veel mensen komen uit de regio 
Amsterdam. De Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, ziet 
ook veel afspraken in Venlo en omgeving. Daar is vrijdag en zaterdag het festival Stereo 
Sunday, waar onder meer Bizzey, Jonna Fraser en Lucas & Steve optreden. 

Sinds vorige week mogen mensen weer naar discotheken en festivals, als ze een negatieve 
testuitslag, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs kunnen laten zien. Bij de eerste nacht 
ontstonden grote vertragingen. Dat kwam volgens Stichting Open Nederland door een 
hackpoging. Volgens regionale media kregen meerdere mensen een negatieve uitslag 
aangeboden 'ter compensatie', zonder dat de uitslag bekend was. Een woordvoerder van de 
stichting kan de meeste verhalen 'niet verifiëren'. 

Stichting Open Nederland zegt dat de computersystemen in de aanloop naar het komende 
weekend zijn getest, en dat de testafspraken begin deze week zonder problemen verliepen. 
Bron: AD, 1 juli 2021.  

Aantal wekelijkse coronabesmettingen in VK heeft hoogste niveau sinds 
midden februari bereikt 

Het aantal wekelijkse coronabesmettingen in Engeland heeft het hoogste niveau sinds medio 
februari bereikt. In de week tot 23 juni testten in totaal 79.248 mensen positief, zo blijkt uit 
cijfers van het Office for National Statistics (ONS). 

In totaal hebben 44.860.978 mensen in het VK minstens één vaccinatie gehad, 33.048.199 
Britten zijn volledig gevaccineerd. 385.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk 
hebben langdurige COVID-klachten ervaren, die minstens een jaar aanhouden. 

Op 19 juli gaat Engeland over naar de laatste fase van het exitplan van de regering, dan 
worden alle resterende COVID-19-beperkingen opgeheven. Premier Boris Johnson heeft 
gezegd dat twee injecties met een COVID-vaccin een 'bevrijding' zullen zijn voor mensen die 
deze zomer naar het buitenland willen reizen. Bron: AD, 1 juli 2021. 
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De boom waar het lichaam van Jurgen Conings werd gevonden. Onder de boom liggen een 
bloemen, kaarsen en zelfs blikjes bier die wellicht ter plaatse voor hem zijn leeggedronken.   © 
Marco Mariotti    
 
 

Vindplaats Jurgen Conings blijkt te goed verstopt, dus hangen 
aanhangers pijlen op 
 
De boom waar militair Jurgen Conings stierf, blijkt zo moeilijk vindbaar dat aanhangers nu 
pijlen hebben opgehangen. Nochtans klonk vanuit diezelfde groep dat speurders hem 
makkelijk hadden moeten vinden, net omdat het niet ver van een mountainbiketrail ligt. De 
plek ligt intussen vol bloemen en kaarsen.  
 
Sinds het overlijden van de veelbesproken militair Jurgen Conings en het aantreffen van zijn 
lichaam, is de vindplaats zowat omgedoopt naar bezinningsplek. Dat geldt toch zo voor zijn 
aanhangers en andere nieuwsgierigen. Maar de bewuste boom waar zijn lichaam werd 
gevonden en waar hij volgens de speurders uit het leven stapte, blijkt niet makkelijk te vinden. 
Het Dilserbos blijkt te groot en niet makkelijk toegankelijk. 
 
Je kan er te voet heen, maar op eigen houtje het bos in trekken is onbegonnen werk. Enkele 
aanhangers bonden nu verschillende pijlen in de vorm van een bloem in de richting van de 
boom. Zeker naar het einde toe, word je van het wandelpad afgeweken, moet je een overgroeide 
mountainbiketrail volgen om daarna plots een afslag te nemen door de varens. Vijfentwintig  
meter verder achter een eikenboom lag het lichaam van Conings.  
 
De plek krijgt sinds vorige week steeds meer bezoek en zeker zondag na de dan toch toegelaten 
mars, werden een pak bloemen en kaarsen neergelegd. Bron: HLN, 29 juni 2021. 
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De weg naar de boom waar Jurgen Conings overleed is bewegwijzerd. © Marco Mariotti 

 
Familie Conings denkt dat militair is vermoord, maar ziet juridisch 
proces niet zitten 
 
De nicht en tante van Jurgen Conings staken de gerechtelijke stappen die ze namen, bedoeld 
om in hun ogen de waarheid te achterhalen. Dat maakt hun advocaat Carine Knapen vandaag 
bekend. De familie denkt dat Conings vermoord werd, maar het gerechtelijk onderzoek wees 
duidelijk in de richting van zelfmoord. 
 
‘De familie Conings heeft collectief beslist geen verdere stappen meer te ondernemen in het 
dossier van wijlen hun bloedverwant Jurgen Conings’, zegt advocaat Carine Knapen in een 
mededeling. Bron: AD, 1 juli 2021.  
 

In Spanje bijna 6000 mensen in quarantaine nadat scholieren grote 
corona-uitbraak veroorzaakten op Mallorca  
 
Bijna 6000 mensen zitten in Spanje in quarantaine nadat middelbare scholieren tijdens hun 
vakantie een grote corona-uitbraak hebben veroorzaakt op Mallorca. Honderden jongeren 
moesten op het mediterrane eiland gedwongen in isolatie in een viersterrenhotel met 
politiebewaking. Er zijn al bijna 2000 positieve gevallen gemeld verspreid over heel Spanje. 
 
De feestende tieners die vorige week het einde van het schooljaar vierden, creëerden een 
perfecte voedingsbodem voor het virus terwijl ze zich vermengden met andere toeristen uit 
Spanje en het buitenland, vertelde Fernando Simón van de Spaanse gezondheidsdiensten op 
een persconferentie. 
 
De gezondheidsautoriteiten van Mallorca voerden massale tests uit op honderden studenten - 

voornamelijk afkomstig uit Andalusië - nadat de uitbraak werd opgemerkt. Er wordt 

aangenomen dat het coronavirus zich heeft verspreid toen honderden feestende studenten 

een concert en straatfeesten bijwoonden. Bron: AD, 1 juli 2021. 
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@ Reuters 

Huisarts in Lelystad is tegen vaccinatie tieners en waarschuwt ouders: 
‘groot medisch experiment’  
 
De Lelystadse huisarts Ramdas waarschuwt patiënten om hun kinderen te laten inenten 
tegen corona. Het woord vaccinatie is ‘misleidend’, schrijft hij in een brief. ‘Als uw kind deze 
prik neemt is hij/zij onderdeel van een groot medisch experiment.’  
 
Ramdas kwam eerder in opspraak toen hij verklaarde dat hij weigert om coronavaccins toe te 
dienen. Dat laat hij door zijn assistente doen, schreef hij in een brief aan zijn patiënten. 
‘Persoonlijk heb ik de injectie geweigerd vanwege tal van bezwaren. Omwille van de eed die ik 
heb afgelegd kan ik u deze injectie niet geven. Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat ik u 
hiermee niet zal schaden’. Bron: De Stentor, 1 juli 2021.   
 

RIVM kan toename aantal besmettingen niet verklaren 
 
Een woordvoerder van het RIVM kon de toename aantal besmettingen  van afgelopen 
etmaal niet verklaren. ‘Wij kijken van week tot week’. 
 
In Rotterdam kregen afgelopen etmaal 72 mensen te horen dat ze een coronabesmetting 
hebben opgelopen. Amsterdam volgde met 70 nieuwe gevallen. In Groningen waren dat er 23, 
in Utrecht 21 en in Eindhoven 18. 
 
Bijna 1,7 miljoen mensen in Nederland zijn sinds het begin van de uitbraak positief getest. 
Meer dan 17.700 mensen zijn overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Bron: 
AD, 1 juli 2021.   
 

Griekenland verscherpt regels voor reizen van vasteland naar eilanden  
 
Griekenland scherpt de regels voor reizen van het vasteland naar de eilanden aan. Vanaf 
maandag is een vaccinatiebewijs, een sneltest óf een PCR-test verplicht. Ook in Griekenland 
loopt het aantal coronabesmettingen licht op, maar de maatregel lijkt vooral bedoeld om 
Grieken aan te sporen zich te laten vaccineren.   
 
De vaccinatiebereidheid is in Griekenland relatief laag. Jongeren tot 25 jaar krijgen 150 euro 
aan waardebonnen als zij zich voor 1 september laten inenten. Bron: AD, 1 juli 2021. 
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Heksenjacht op GGD-medewerkers via Telegram, directie doet aangifte: 
'Wij nemen dit zeer hoog op’  

In een omstreden Telegram-groep is vandaag een heksenjacht ontstaan op enkele 
vaccinatiemedewerkers van de GGD. Complotdenkers delen de namen van vaccineerders met 
elkaar, met oproepen als ‘ruim deze moordenaars van de straat’, ‘jagen maar’, ‘laat deze 
engnek de kerst niet halen’ en ‘alles kan kapot’. Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland 
heeft ‘met ontzetting’ kennisgenomen van deze berichten en heeft aangifte gedaan. 

De veiligheid van de GGD-medewerkers hoort op geen enkele manier in het geding te zijn, zegt 
Nicolette Rigter, directeur Landelijk Corona Programma van de GGD, in een reactie tegen deze 
site. ‘Wij nemen dit zeer hoog op. Onze mensen zetten zich al maandenlang in om het 
coronavirus te bestrijden.’   

GGD-medewerkers verdienen volgens Rigter ‘respect en waardering in plaats van opgejaagd 
en geïntimideerd te worden door complotdenkers’. Om hoeveel concrete bedreigingen het gaat, 
kan de directeur niet zeggen. GGD GHOR Nederland staat hierover in nauw contact met de 
politie. 

Eén van de verspreiders op Telegram, een persoon die zich voordoet als Arnold Driemond, zou 
volgens zijn profiel werkzaam zijn bij een tabaksproducent. Dat bedrijf doet op Twitter afstand 
van die bewering. ‘Er is bij ons geen persoon bekend genaamd ‘Arnold Driemond’. Het gaat 
hierbij kortom niet om een werknemer van ons bedrijf, ook niet om een oud-medewerker, noch 
om iemand die in opdracht van ons heeft gewerkt’, valt te lezen. 

Chatgroep De Bataafse Republiek heeft ongeveer zevenduizend leden. Onder de actieve leden 
was een vrouw die was opgepakt voor doodsbedreigingen tegen RIVM-topman Jaap Van 
Dissel. De groep heeft Van Dissel al maanden op de korrel. Een beheerder geeft aan dat 
Driemond als gevolg van de commotie is verwijderd uit de groep. ‘Echt niet oké wat hij heeft 
gedaan. Wie zoiets doet wordt onherroepelijk verwijderd.’ 

De Telegram-groep is opgezet door de Red Pill Journal, het beruchte platform van 

complotdenkers Micha Kat, Wouter Raatgever en Joost Knevel. Zij geloven in complottheorieën 
over pedonetwerken. Raatgever werd vorige week veroordeeld tot negen maanden 
gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het maken van opruiende bedreigende 
filmpjes.  

Die zijn onder meer gericht tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de advocaat van de 
gemeente en tegen RIVM-directeur Jaap Van Dissel. Tijdens een ‘Red Pill Journal’ startte 
Raatgever op 27 mei een filmpje over Van Dissel, dat eindigde met een explosie. ‘Dat is ook 
wat er moet gebeuren’, zei hij. ‘Dit is wat we moeten doen.’ 

Raatgever werd begin juni opgepakt in Siddeburen, op de boerderij van zijn vriendin. Kat en 
Knevel verblijven in het buitenland en zijn niet aangehouden. 

Voor de politie is een heksenjacht van deze omvang niet nieuw. In september 2018 werden 
grappenmakers over het stintdrama in Oss massaal aan de schandpaal genageld. ‘Op sociale 
media denken mensen dat ze ‘veilig’ kunnen reageren en zomaar alles kunnen en mogen 
zeggen’, reageerde een politiewoordvoerder toen. ‘De toon waarmee dit gebeurt wordt ook 
steeds harder. Denk alsjeblieft even na wat je doet of schrijft als reactie. Dit kan een enorme 
impact op slachtoffers, familie of bekenden hebben.’ 

Voor mensen die meedoen aan een online heksenjacht hebben experts geen goed woord over. 
‘Deze mensen stoken elkaar op en geven elkaar het gevoel dat zo’n jacht gerechtvaardigd is, 
dat ze hiermee het juiste doen. Maar het tegendeel is waar: hierdoor krijgen mensen nog meer 
een hekel aan sociale media. Er zit geen rem op deze jacht, dat is gevaarlijk’, zei 
mediahoogleraar Jan van Dijk van Universiteit Twente eerder tegen deze site. 
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De politie is op de hoogte van chatgroep De Bataafse Republiek en stelt een onderzoek in, 
bevestigt een woordvoerder. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.  

NCTV: Zorgen om aanhoudende coronaprotesten. De aanhoudende coronaprotesten in 
Nederland hebben nog tot ‘relatief weinig extremisme geleid’, maar kunnen wel gaan leiden 
tot gebruik van geweld. Daarbij vormen vooral ‘onvoorspelbare gevaarlijke eenlingen’ een 
veiligheidsrisico. Dat stelde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV) in april in een analyse van de coronaprotesten in Nederland. 

Na een jaar van tientallen demonstraties en nog veel meer online protesten tegen de 
coronamaatregelen in Nederland blijft de veiligheidsdienst zich zorgen maken over de ‘radicale 
onderstroom’ onder de demonstranten. ‘Er is sprake van een wisselwerking tussen een 
activistische bovenlaag die in de openbare ruimte demonstreert en een radicale onderstroom 
die ageert tegen de coronamaatregelen. Hierdoor is een context ontstaan waarbinnen de 
drempel om tot extremistische gedragingen te komen is verlaagd’, schrijft de dienst. Bron: AD, 
1 juli 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.  Bron: AD, 22 juni 2021. 

Cadila Healthcare India heeft coronavaccin ontwikkeld op basis van DNA 

Het Indiase Cadila Healthcare heeft een coronavaccin ontwikkeld op basis van DNA. De 
entstof haalt een effectiviteit van 67 procent tegen besmetting met het coronavirus. Op basis 
van die resultaten wil het bedrijf een markttoelating aanvragen in het Aziatische land. 

Uit het fase 3-onderzoek bij meer dan 28.000 proefpersonen blijkt volgens het bedrijf 
een werkzaamheid van 67 procent. Dat is een stuk lager dan de mRNA-vaccins van Pfizer en 
Moderna, maar wel beter dan het vaccin van CureVac bijvoorbeeld. 

Net als mRNA-vaccins eerder is een vaccin op basis van DNA nog nooit op grote schaal 
gebruikt. De voordelen ten opzichte van mRNA zijn dat het vaccin stabieler en makkelijker te 
bewaren is. Bron: AD, 1 juli 2021.  

Nu de vaccinatiemolen op volle toeren draait, draait de opinie over Hugo 
de Jonge ook 

Wat Hugo de Jonge ook deed: lang was het niet goed of het deugde niet. Nu Nederland het 
vaccinatietempo opschroeft lijkt de wind wat te draaien. 

Wie zo’n beetje eind januari uit Nederland vertrok, maandenlang geen nieuws volgde en nu 
pas weer terugkeert, zal het snel merken: Hugo de Jonge is niet langer de nationale kop van 
Jut. In de winter kon de demissionair minister van Volksgezondheid (CDA) niks meer goed 
doen, beleefde de hasthag #hugodejongekanniks hoogtijdagen en kreeg hij als boegbeeld van 
een land dat traag begon met inenten een motie van wantrouwen om zijn oren: ‘U bent niet 
de juiste man op de juiste plek’, sneerde PVV-leider Wilders in een debat. Maanden later krijgt De 
Jonge soms zelfs een compliment van diezelfde Wilders. Bron: AD, 1 juli 2021. 
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Nederland kleurt groen op coronakaart, Spanje wordt roder 
 
Meer delen van Nederland kleuren groen op de Europese coronakaart, nu het aantal 
coronagevallen blijft dalen. Groningen en Friesland stonden al op het laagste niveau en deze 
week komen Drenthe, Flevoland en Limburg erbij. De rest van het land blijft voorlopig oranje. 
 
De kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC, de evenknie van het Nederlandse RIVM, 
is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen. De organisatie kijkt 
ook naar het percentage positieve tests. 
 
Volgens de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn in 
de afgelopen twee weken 9249 Nederlanders positief getest op het coronavirus. Dat komt neer 
op zo’n 53 gevallen op elke 100.000 inwoner. Eind mei waren er in twee weken tijd meer dan 
2100 positieve tests op elke 100.000 Nederlanders. 
 
In Spanje en Portugal gaat de situatie juist achteruit. De regio’s Catalonië, Valencia en Aragon 
zijn rood geworden. Andalusië, de Canarische eilanden, La Rioja en Cantabrië hadden die 
status al. Ibiza en Mallorca waren groen, maar zijn oranje geworden. Portugal is oranje, net 
als Wallonië, Ierland en Letland. Cyprus is rood geworden. 
 
Frankrijk is helemaal groen geworden, op een paar overzeese gebiedsdelen na. Ook Duitsland, 
Italië, Luxemburg, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Finland, IJsland, Roemenië, 
Bulgarije, Estland, Litouwen en Malta zijn volledig groen. Griekenland is bijna helemaal groen, 
op Athene, Rhodos en nog wat eilanden na. 
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Meer delen van Nederland kleuren groen op de Europese coronakaart. © ECDC 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte gisteren bekend dat reizen naar Denemarken, 
Zweden en Letland niet meer ontraden worden. Ook de Griekse hoofdstad Athene en het 
Belgisch hoofdstedelijk gewest Brussel kleuren ‘geel’ op de Europese landkaart. 

Het reisadvies voor België en Griekenland zelf werd vorige week al versoepeld. Als 
Nederlanders naar landen met een geel reisadvies reizen, hoeven ze bij terugkomst in ons land 
geen negatieve test te laten zien en niet in quarantaine. 

Vandaag, op 1 juli, wordt in Europa het Digitaal Corona Certificaat ingevoerd, waarmee 
Nederlanders kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, negatief zijn getest of een besmetting 
met het coronavirus hebben doorgemaakt. Toch betekent dat niet dat Nederlanders met dat 
certificaat op zak zomaar naar een land kunnen reizen, benadrukt Buitenlandse Zaken. Het 
land zelf kan namelijk nog inreisbeperkingen en voorwaarden, zoals quarantaine, opleggen 
aan Nederlanders. In het hele reisadvies staan die regels per land opgesomd. Bron: AD, 1 juli 
2021.    

Avondklok terug in Portugal 

De avondklok keert morgen terug in Lissabon, Porto en meer dan veertig andere gemeenten 
in Portugal. De maatregel, die tussen 23.00 en 05.00 uur geldt, wordt alleen ingevoerd in de 
regio's waar het risico op besmetting met het coronavirus groot is. 

De regering voert de avondklok opnieuw in nu het aantal besmettingen in het land weer stijgt. 
De maatregel gold eind vorig jaar ook al in delen van Portugal, maar werd opgeheven nadat 
het aantal infecties weer daalde. Door de lage besmettingscijfers dit voorjaar werden de meeste 
maatregelen versoepeld. 

Bij de Portugese autoriteiten werden vandaag 2449 nieuwe besmettingen binnen een etmaal 
gerapporteerd, het hoogste dagcijfer sinds medio februari. Het land met tien miljoen inwoners 
zat toen in een strenge lockdown. Het aantal meldingen van sterfgevallen ligt nog wel lager 
dan in februari. 



205 

 

De autoriteiten houden de Deltavariant  van het coronavirus verantwoordelijk voor de nieuwe 
toename van het aantal infecties. Vooral ongevaccineerde jongeren raken nu besmet, vooral 
in Lissabon. De regering versnelt het vaccinatietempo zodat jongeren eerder in aanmerking 
komen voor een vaccin. Ongeveer eenendertig procent van de bevolking is momenteel volledig 
ingeënt. Bron: AD, 1 juli 2021.  

GGD IJsselland sluit twee vaccinatielocaties 

Inwoners van Kampen en Dalfsen kunnen zich vanaf 9 augustus niet meer in hun eigen 
woonplaats laten vaccineren tegen het coronavirus. De GGD IJsselland stoot deze twee 
priklocaties op die datum af. Die in Zwolle, Deventer en Hardenberg blijven wel open, zij het 
minder lang.    

‘We hebben tot nu toe ruim 413.000 vaccinaties gegeven. In juli loopt het aantal prikken per 
dag terug, dan heeft een groot deel van de inwoners van IJsselland de eerste, en soms enige, 
vaccinatie al gehad’, zegt Margreet Algera, strategisch manager GGD IJsselland. ‘Dat betekent 
dat GGD IJsselland steeds minder priklijnen gebruikt en dat we ons voorbereiden op 
afschalen. De GGD blijft vaccineren totdat iedereen die dat wil één of twee prikken heeft 
kunnen halen.’ 

Projectleider Sebastiaan van Buuren valt haar bij: ‘Afschalen betekent vooruitkijken. Dit moet 
je op tijd plannen, omdat je ver van tevoren al de afspraakmogelijkheden moet aangeven. De 
locaties in Deventer, Hardenberg en Zwolle zijn vanaf maandag 9 augustus acht uur per dag 
open in plaats van twaalf uur. Van 09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is zondag 8 augustus de 
laatste prikdag op de vaccinatielocaties in Dalfsen en Kampen.’ 

GGD IJsselland, dat nu wekelijks 35.000 tot 45.000 mensen vaccineert, blijft zeven dagen per 
week prikken. Afhankelijk van landelijk beleid schaalt de GGD verder af na de zomer. Mochten 
omstandigheden veranderen, dan worden de plannen bijgesteld. ‘We blijven flexibel inspelen 
op de situatie’, zegt Van Buuren. Zo kijkt de GGD samen met gemeenten waar er kleinschalig, 
laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden.  

Algera: ‘Op die manier kunnen we mensen in al onze gemeenten de kans bieden zich alsnog 
te vaccineren.’ De GGD onderzoekt ook op basis van de vaccinatiegraad in welke wijken extra 
informatie en inzet nodig is. Bijvoorbeeld samen met lokale betrokken partners. ‘Het gaat ons 
erom dat iedereen die dat wil, de kans krijgt zich te laten vaccineren tegen corona.’ Bron: De 
Stentor, 1 juli 2021.     

Fysiek onderwijs blijft beperkt door 1.5 meter regel 

Zelfs als studenten van het mbo, hbo en de universiteit voor de les een sneltest afnemen, blijft 
fysiek onderwijs beperkt zolang men 1,5 meter afstand moet houden. Dat schrijft demissionair 
minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Er is niet 
genoeg ruimte in onderwijsinstellingen voor zowel volledig fysiek onderwijs als het houden van 
1,5 meter afstand. 

De afgelopen maanden werd in acht regionale pilots onderzocht hoe preventieve coronatests 
meer fysiek onderwijs zo veilig mogelijk kunnen maken. Maar studenten zijn niet verplicht om 
voorafgaand aan de les een test af te nemen. Uit de onderzoeken komt naar voren dat mede 
daardoor te weinig studenten zich testten om de 1,5 meter los te kunnen laten en zo meer 
fysiek onderwijs te geven. 

Tussen de vijfentwintig en dertig procent van de studenten testte zich vooraf. Dat is te weinig 
om besmettingsrisico's genoeg te laten dalen, schrijft de minister. In een uiterste geval kunnen 
onderwijsinstellingen toegangsbewijzen gaan vragen, zoals een negatieve test of een volledige 
vaccinatie. Het kabinet overweegt dit alleen als de 1,5 meter afstand ook in het nieuwe 
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schooljaar een 'aanzienlijke opschaling' van fysiek onderwijs in de weg staat en als er geen 
'minder ingrijpende wijze' voorhanden is, aldus Van Engelshoven. 

Momenteel kunnen studenten ongeveer een dag in de week fysiek onderwijs volgen. Er zijn 
uitzonderingen voor het maken van toetsen, het volgen van praktijkonderwijs en het 
begeleiden van kwetsbare studenten. Het kabinet besluit op 13 augustus of het mbo en hoger 
onderwijs weer open kan zonder beperkingen of dat de 1,5 meter afstand toch nog nodig blijkt. 
Bron: AD, 1 juli 2021.  

Patiëntengroep Long COVID Nederland wil erkenning voor langdurige 
klachten van mensen die een corona-infectie hadden 

De patiëntengroep 'Long COVID Nederland' wil dat er erkenning komt voor de naar schatting 
ruim 100.000 mensen in Nederland die langdurige klachten hebben na een corona-infectie. 
Ook pleit de groep voor multidisciplinaire klinieken waar kennis over langdurige Covid 
samenkomt en door medisch specialisten en paramedici nauw samengewerkt kan worden. 

De patiëntengroep roept de overheid op een coördinerende rol te spelen bij de aanpak van 
langdurige Covid en heeft een petitie opgesteld die inmiddels door ruim 10.000 mensen is 
getekend. Komende dinsdag overhandigt de patiëntengroep de petitie aan de vaste 
kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Langdurige Covid treft economisch en maatschappelijk actieve mensen van alle leeftijden, 
vooral vrouwen, maar ook jongeren en zelfs kinderen, aldus de patiëntengroep. ‘De patiënten 
klagen over aanhoudende extreme vermoeidheid, een hoge hartslag, benauwdheid, 
geheugenproblemen, spierpijn en talloze andere symptomen.’ De groep wijst erop 
dat duizenden mensen inmiddels al langer dan een jaar ziek zijn en dat ze tussen wal en schip 
vallen qua medische zorg.  Bron: AD, 1 juli 2021. 

In Jaarbeurs worden donderdag avond en nacht 2500 mensen 
gevaccineerd met Janssen vaccin 

In de Jaarbeurs in Utrecht worden donderdagavond en -nacht 2500 mensen geprikt met het 
coronavaccin van Janssen. De interesse voor het feestelijke evenement, compleet met dj's en 
discolichten, is groot, zegt Jaap Donker, directeur publieke gezondheid van de GGD regio 
Utrecht. ‘De beschikbare plekken worden moeiteloos gevuld’, aldus Donker. 

Vooral jongeren komen op het evenement af, dat van 21.00 uur tot 01.00 duurt. ‘Zij 
komen heel blij binnen, omdat deze vaccinatie voor hen echt voelt als het herwinnen van de 
vrijheid. Iemand zei zelfs tegen me dat het een beetje voelde als een eerste festival’, aldus 
Donker. ‘Ook medewerkers vinden het fantastisch om hier te werken. Er heerst toch een 
andere sfeer dan overdag, dan is die wat serieuzer. Nu is de sfeer wat losser.’ 

Deze prikavond is de derde: vorige week vrijdag en afgelopen woensdag kwamen er ook al 
mensen naar de Jaarbeurs om te 'dansen met Janssen', zoals de GGD het noemt. ‘We willen 
de priknachten zeker blijven herhalen als er meer vaccin beschikbaar is’, zegt Donker. Op 8 
en 15 juli staan de volgende priknachten gepland. Bron: AD, 1 juli 2021. 
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@ Foto Ruud Voest — Net-gevaccineerden dansten vorige week van geluk dat ze een prik 
hebben gehad. DJ Murat zorgde voor de muziek. 

Een prik èn een feestje in de Jaarbeurs 

Een spetterende muziekshow begeleidde honderden jongeren gisteravond de vaccinatiestraten 
van de Utrechtse Jaarbeurs in. Daar kregen de gelukkigen een prik. Ze konden daarna al even 
warmdraaien, ook al werkt de prik pas na enkele dagen. 

De GGD regio Utrecht had speciaal voor deze groep de telefoonlijnen opengezet. Gisteravond 
en volgende dinsdag en woensdag kunnen mensen van negen uur in de avond tot een uur na 
middernacht een vaccinatie halen. De bellers moesten veel geduld hebben, want voor de 
20.000 vaccins van Janssen was massale belangstelling.  

De telefooncentrale raakte van streek door zo veel interesse. De mensen hadden geduld, want 
een prik van Janssen is de deur naar de vrijheid. Op vakantie, naar een festival of naar een 
trendy club. 

‘We zijn door 4,4 miljoen mensen gebeld’, meldde GGD-directeur Jaap Donker. ‘Met name 
door jongeren geboren na 1990. Deze priklocatie kan 2500 mensen aan. En die zijn er ook, 
want alles zit vol. Als we nog meer vaccins krijgen de komende weken gaan we dit vaker 
organiseren. Het is lekker druk en ook gezellig. We prikken ook met Janssen in Nieuwegein 
en Driebergen, alleen niet in de avonduren.’ 

Daphne uit Breukelen vierde na haar prik al een klein feestje in de wachtruimte van de 
vaccinatielocatie. ‘Dit is top’, aldus de 22-jarige. ‘Ik ben zo blij en het geeft me een goed gevoel. 
Ik kan straks lekker op vakantie naar Italië. Helemaal weer vrij.’ 

Koen en Rink komen niet uit Utrecht, Koen uit Rotterdam, Rink uit Nijkerk. ‘Maar wij wilden 
per se een  prik hebben. We kunnen nu weer naar feestjes en met vakantie. Van dit vaccin is 
één prik genoeg. Dat maakte het zo aantrekkelijk om iets vaker te bellen.’ 
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Voor de hal staat nog iemand te dubben. ‘Ik ben erg onzeker over de prikken. Ik heb me er in 
verdiept, want wat krijg ik binnen? Veel mensen verklaarden me voor gek dat ik niet wilde, 
maar nu sta ik hier toch. En ik ga het doen ook.’ Bron: AD, 25 juni 2021.    

Veel interesse voor feestelijke priknacht in Utrecht 

In de Jaarbeurs in Utrecht worden donderdagavond en -nacht 2500 mensen geprikt met het 
coronavaccin van Janssen. De interesse voor het feestelijke evenement, compleet met dj’s en 
discolichten, is groot, zegt Jaap Donker, directeur publieke gezondheid van de GGD regio 
Utrecht. ‘De beschikbare plekken worden moeiteloos gevuld, aldus Donker. 

Vooral jongeren komen op het evenement af, dat van 21.00 uur tot 01.00 duurt. ‘Zij komen 
heel blij binnen, omdat deze vaccinatie voor hen echt voelt als het herwinnen van de vrijheid. 
Iemand zei zelfs tegen me dat het een beetje voelde als een eerste festival’, aldus Donker. ‘Ook 
medewerkers vinden het fantastisch om hier te werken. Er heerst toch een andere sfeer dan 
overdag, dan is die wat serieuzer. Nu is de sfeer wat losser.’ 

Deze prikavond is de derde: vorige week vrijdag en afgelopen woensdag kwamen er ook al 
mensen naar de Jaarbeurs om te ’dansen met Janssen’, zoals de GGD het noemt. ‘We willen 
de priknachten zeker blijven herhalen als er meer vaccin beschikbaar is’, zegt Donker. Op 8 
en 15 juli staan de volgende priknachten gepland. Bron: De Telegraaf, 2 juli 2021.  

 

UEFA heeft kaartverkoop voor fans uit VK stopgezet 

De Europese voetbalunie UEFA heeft de kaartverkoop voor voetbalfans in Groot-
Brittannië voor de EK-kwartfinale zaterdag in Rome tussen Engeland en Oekraïne stopgezet 
uit vrees voor schendingen van de Italiaanse coronaregels. Daarnaast worden reeds 
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aangeschafte tickets in Groot-Brittannië met terugwerkende kracht geannuleerd vanaf 28 
juni. Het is onduidelijk hoeveel Britse toegangsbewijzen in totaal zijn geblokkeerd voor het 
duel in de Italiaanse hoofdstad. 

‘De Italiaanse autoriteiten hebben de UEFA dringend verzocht maatregelen te nemen om te 
voorkomen dat Britse burgers de vereiste quarantainemaatregelen bij binnenkomst in Italië 
omzeilen’, lichtte de UEFA toe. Reizigers uit Groot-Brittannië moeten momenteel vijf dagen in 
quarantaine als ze naar Italië willen komen. Er bestaat ook in Italië bezorgdheid over de 
opkomst van de zeer besmettelijke Deltavariant  van het coronavirus. 

‘Gezien de huidige situatie is het onmogelijk om nu naar Italië te komen om de wedstrijd op 
zaterdag te bekijken en tegelijkertijd te voldoen aan de quarantaineperiode’, zei de 
staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Pierpaolo Sileri. Een speciale 
eenheid van de Italiaanse politie zal er streng op toezien dat alle coronaregels door de 
aanwezige voetbalfans worden nageleefd. Bron: AD, 2 juli 2021. 

Minder mensen overleden dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar 

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus overleden vorige week beduidend minder 
mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat meldt het statistiekbureau CBS. Tot 
voor kort overleden juist opvallend veel mensen vanwege de virusuitbraak. Het komt vaker 
voor dat na zo'n sterftegolf juist een dal volgt. Maar of daar nu sprake van is, durven 
onderzoekers nog niet te zeggen. 

Vorige week overleden naar schatting 2550 mensen. Dat zijn er driehonderd minder dan een 
week eerder. Het is normaal dat het aantal sterfgevallen de ene week iets hoger is en de andere 
iets lager. Maar deze week was het sterftecijfer zo laag, dat er volgens de statistici geen 
sprake was van zo'n gebruikelijke schommeling. Zij noemen dat 'ondersterfte'. 

Er overleden tweehonderd mensen minder dan te verwachten viel op basis van sterftecijfers 
in voorgaande jaren en demografische trends. Vooral onder mensen van 80 jaar of ouder is 
het sterftecijfer opvallend laag. 

Socioloog Tanja Traag van het CBS weet dat het vaker gebeurt dat er weinig mensen overlijden 
na een periode van hoge sterfte. Dat komt doordat mensen bijvoorbeeld tijdens een griep- of 
hittegolf enkele weken of maanden vroeger overlijden dan anders was gebeurd onder normale 
omstandigheden. 

‘Dat gaat voor griep veel meer op dan voor corona', vermoedt Traag. Want nadat vorig jaar veel 
mensen aan het virus overleden, volgde geen dal. Maar het zou volgens de socioloog kunnen 
dat dit toch het begin is van een periode met een opvallend laag sterftecijfer. Het kan ook iets 
eenmaligs zijn. Dat zal dan de komende weken moeten blijken. Bron: AD, 2  juli 2021.  

Ruim 13.000 bedrijven na ontvangen coronasteun alsnog failliet 

De coronasteun van de overheid heeft ruim 13.000 bedrijven niet kunnen redden. Deze 
ondernemingen maakten gebruik van steunmaatregelen, maar werden uiteindelijk toch 
opgeheven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel was de kans dat een 
bedrijf werd opgeheven veel kleiner dan wanneer het geen overheidssteun ontving. 

Tussen april 2020 en maart 2021 maakten in totaal 586.000 bedrijven gebruik van een of 
meerdere vormen van coronasteun. Dat betekent dat ongeveer een op de vijftig van die 
bedrijven de crisis niet overleefde. Daar staat tegenover dat bijna een tiende van de bedrijven 
zonder steun werd opgeheven. Ook ligt het aantal faillissementen nog altijd historisch laag.  
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Het is overigens lang niet altijd zo dat een bedrijf wordt opgeheven vanwege een faillissement. 
Ondernemers kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een punt te zetten achter hun bedrijf 
om te voorkomen dat het failliet gaat. Over de omvang en het aantal medewerkers van de 
bedrijven die stopten, doet het statistiekbureau geen uitspraken. Ook is niet duidelijk hoeveel 
coronasteun hiermee precies was gemoeid. Maar het CBS zegt wel wat over de getroffen 
sectoren en verschillende vormen van coronasteun die het betrof. 

Horecabedrijven zijn tijdens de coronacrisis relatief het meest opgeheven. Met name 
horecaondernemers zonder coronasteun zetten vaak een punt achter hun bedrijf. Maar ook 
van de gesteunde bedrijven waren in de horeca relatief de meeste opheffingen. Verder ging het 
vooral om bedrijven uit de vervoer- en opslagbranche, handelsondernemingen en zakelijke 
dienstverleners. 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) werd het meest gebruikt. 
Deze regeling moest voorkomen dat zelfstandig ondernemers onder het sociaal minimum 
belandden. Eén procent van de 300.000 bedrijven die gebruikmaakten van deze regeling is 
opgeheven. Ondernemers hebben ook veel gebruikgemaakt van de optie om de betaling van 
belastingen uit te stellen. Drie  procent van de ondernemers die dit deden, is er toch mee 
gestopt. Bron: AD, 2 juli 2021. 

 

Van de bedrijven die coronasteun ontvingen, waren in de horeca relatief de meeste 
opheffingen. © Hollandse Hoogte / ANP 
 

Vaccinatie van kinderen gaat beginnen 

De vaccinatie van gezonde kinderen tegen het coronavirus staat op het punt van beginnen. 
Kinderen die in 2004 zijn geboren, en die dit jaar dus 17 zijn geworden of nog worden, 
kunnen vrijdag vanaf 10.00 uur een afspraak maken voor hun prik. Later komen ook de 
andere kinderen van 12 jaar en ouder aan de beurt. 
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In totaal mogen ruim een miljoen jongeren zich laten vaccineren. Waarschijnlijk kunnen de 
kinderen vanaf volgende week langskomen op een vaccinatielocatie. Daar krijgen ze het vaccin 
van Pfizer/BioNTech. Het is de bedoeling dat alle jongeren voor het begin van het nieuwe 
schooljaar hun eerste prik hebben kunnen halen, en dat ze in de eerste schoolmaand de 
tweede prik krijgen. 

Het kabinet besloot woensdag dat gezonde jongeren mogen worden ingeënt. 
De Gezondheidsraad had dat ook aangeraden. Volgens de deskundigen verkleint het vaccin 
de kans dat tieners het coronavirus oplopen. Zo'n besmetting verloopt bij de meeste kinderen 
weliswaar mild, maar er zijn wel degelijk risico's, aldus de raad. Bovendien voorkomt het 
vaccin dat jongeren het virus overdragen aan volwassenen. 

Op de Waddeneilanden is de vaccinatie van tieners overigens al begonnen. Zo zijn vrijwel alle 
kinderen van 12 jaar en ouder op Schiermonnikoog woensdag al gevaccineerd, meteen na het 
besluit van het kabinet. Bron: AD, 2 juli 2021.  

72 procent van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar zijn wel te porren voor een coronaprik, 
aldus het RIMV. De jongeren vinden het beschermen van de eigen gezondheid, de veiligheid 
van anderen én het van de coronamaatregelen afkomen, goede redenen om zich te laten 
inenten. Zeker met de (buitenland)vakanties voor de boeg is de animo om te vaccineren groot. 
 
Wie twijfelt over een prik doet dat, net als volwassenen, wegens zorgen over mogelijke 
bijwerkingen. Nadat eerste kwetsbare van de leeftijden al een uitnodiging ontvingen, mogen 
ook gezonde 12- tot en met 17-jarigen zich nu laten vaccineren. Van de ondervraagde 
ouders in het RIVM-onderzoek zegt 69 procent voor het inenten van hun kroost te zijn.  Bron: 
AD, 2 juli 2021.  

Festival met 10.000 mensen kan weer  

Op een festival staan met 10.000 mensen: vanaf vrijdag kan het met de versoepelde 
coronamaatregelen weer. Stereo Sunday Festival in Venlo is het eerste grote evenement dat 
de deuren weer mag openen. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 juli lopen er per dag zo'n 10.000 
mensen op het terrein van het festival. 

‘We zijn supertrots dat het is uitverkocht. Dat is voor het eerst het geval', vertelt Mark Boots, 
hoofd marketing en communicatie, aan het ANP. ‘We zijn er helemaal klaar voor. Alles loopt 
goed op schema.' 

Onder anderen Bizzey, Lucas & Steve en FeestDJRuud staan op het Limburgse festijn. Er 
zitten wel wat voorwaarden aan het bezoek: bezoekers moeten volledig gevaccineerd zijn of 
een negatieve coronatest meenemen. Dan mogen ze echter wel ongestoord, zonder 1,5 meter 
afstand en een mondkapje, genieten van de muziek. 

Op het terrein zijn vrijwel geen extra maatregelen getroffen, behalve dat de toegangspoorten 
zijn verbreed. ‘Zo kunnen meer mensen tegelijk naar binnen voor een soepele doorloop', vertelt 
Boots. ‘Door de coronacheck kan het allemaal wellicht wat langer duren natuurlijk.' Bron: AD, 
2 juli 2021. 
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© Brunopress — Rapper Bizzey is een van de artiesten op het festival in Venlo.  

Terwijl Nederland versoepelt, trekken andere landen de teugels aan om 
opmars Deltavariant  te stuiten  

In het buitenland nemen de zorgen over de opmars van de Deltavariant  toe. Terwijl in 
Nederland de coronaregels soepeler worden, trekken andere landen de teugels juist aan. 

In Israël zijn mondkapjes weer verplicht, Groot-Brittannië versoepelt vier weken later dan 
gepland en in delen van Portugal moet de horeca tóch eerder sluiten. 

Ook in Nederland zijn meer besmettingen met de Deltavariant , voorheen de Indiase variant 
genoemd. Uit de laatste labonderzoeken blijkt dat ongeveer tien procent van de 
coronapatiënten de Deltavariant  heeft opgelopen. Cijfers tonen dat vooral het aantal besmette 
jongeren groeit.  

Volgens viroloog Marion Koopmans is het belangrijk om de basisregels te blijven volgen: houd 
1,5 meter afstand, test bij klachten en ga in quarantaine als dat nodig is. ‘Hoe langer we de 
circulatie deze zomer kunnen uitstellen, hoe meer tijd we hebben om de immuniteit op orde 
te brengen.’ Want vooralsnog blijkt dat de vaccins voldoende bescherming bieden tegen de 
Deltavariant . 

Het RIVM verwacht dat de mutatie nog deze zomer de Britse (alpha) variant verdrijft. Die 
Deltavariant  is besmettelijker dan de Britse, constateert het RIVM. ‘Maar voor zover we 
kunnen zien worden mensen er niet zieker van’, aldus woordvoerder Harald Wychgel. 
 
Toch treffen andere landen extra maatregelen om de opmars van de Deltavariant  te stuiten. 
In Israël moeten bewoners bijvoorbeeld in binnenruimtes weer mondkapjes dragen en zijn 
buitenlandse toeristen voorlopig niet welkom. Voor het eerst in maanden stijgt het aantal 
besmettingen, terwijl juist dit land vooropliep met versoepelen.  
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In Groot-Brittannië zijn verdere versoepelingen uitgesteld. De regering wilde meer mensen 
inenten, waardoor clubs vier weken langer dicht blijven en het aantal bezoekers van theaters 
en bioscopen beperkt blijft.  

Ook in delen van Portugal steeg het aantal besmettingen hard. Lissabon en de Algarve gingen 
afgelopen weekend in een gedeeltelijke lockdown. Zo moet de horeca weer eerder sluiten.  

Deskundigen maken zich zorgen over de groep niet-gevaccineerden als de Deltavariant  in het 
najaar meer uitbraken veroorzaakt. ‘We kunnen een golf krijgen als die bij elkaar wonen. Veel 
landen zien dat risico en nemen nu preventief maatregelen’, stelt viroloog Ab Osterhaus. ‘Ja, 
het aantal besmettingen loopt terug en dat geeft een euforisch gevoel. Maar laten we ons niet 
rijk rekenen.’ Bron: AD, 2 juli 2021. 

Advies: vermijd kat of hond als je besmet bent met corona 

Het is nog steeds niet helemaal uit te sluiten dat huisdieren het coronavirus verder brengen. 
Besmette huisdierenbezitters doen er daarom zeer verstandig aan hun kat of hond te mijden, 
net zoals ze met hun medemensen moeten doen, zegt Els Broens, hoofd van het Veterinair 
Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) van de Faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht. Ze doet de oproep uit voorzorg, na nieuw onderzoek. 

Broens en collega’s onderzochten de testresultaten van 156 honden en 154 katten uit 196 
huishoudens. Ze presenteerden de bevindingen op een Europees congres over microbiologie 
en besmettelijke ziekten. Zes katten en zeven honden testten positief op corona en 31 katten 
en 23 honden op antilichamen. Acht katten en honden die in dezelfde huizen woonden als de 
positief op corona geteste dieren, werden ook onderzocht en bleken negatief. Toch komt corona 
dus regelmatig voor bij dieren van mensen met de ziekte. En hoewel uit het onderzoek nog 
geen overdracht van huisdier op mens is gebleken en de rol van huisdieren bij de pandemie 
vooralsnog verwaarloosbaar lijkt, moet men volgens Broens het zekere voor het onzekere 
nemen. 

Nu we de mens-op-mens-besmetting met redelijk succes te lijf gaan, moeten we volgens haar 
niets aan het toeval overlaten. ‘Dus als je in isolatie gaat op zolder, laat de poes daar dan ook 
niet komen, maar laat het dier bij de andere huisgenoten elders in huis. Veel mensen 
behandelen hun huisdieren als gezinsleden, doe dat dan ook als je besmet bent.’ Bron: De 
Telegraaf 1 juli 2021. 

Minder zicht op armoede door corona 

Door de coronacrisis hebben organisaties die armoede bestrijden minder hulp kunnen bieden 
dan nodig was. De hulpvraag is sinds het begin van de crisis juist toegenomen. Dat blijkt uit 
een landelijk onderzoek van Stichting Armoedefonds onder lokale hulporganisaties. 

Van de ondervraagde organisaties zegt negenendertig procent dat sinds het begin van de crisis 
de vraag om hulp is toegenomen. Door de lockdown konden hulpverleners echter geen 
huisbezoeken afleggen en werden hulpvragen telefonisch en digitaal behandeld. Ook 
beperkten veel organisaties hun openingstijden. Vierentwintig procent zegt hierdoor bij zowel 
nieuwe als bekende cliënten problemen te hebben gemist. 

Twee derde van de organisaties verwacht dat de hulpbehoefte de komende tijd verder zal 
stijgen. Om aan deze vraag te voldoen hebben de organisaties volgens het Armoedefonds 9,7 
tot 16,5 miljoen euro extra nodig, afhankelijk van hoelang de crisis duurt. 

Het Armoedefonds schreef voor het onderzoek 1180 lokale hulporganisaties aan. Daarvan 
vulden 327 de vragenlijst in. Bron: De Telegraaf 1 juli 2021. 
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WHO waarschuwt voor nieuwe coronagolf in Europa 

Aan de gunstige ontwikkeling van de coronacijfers in Europa is na ruim twee maanden een 
einde gekomen. Dat zegt de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie, die 
waarschuwt dat een nieuwe besmettingsgolf onvermijdelijk is als burgers en overheden geen 
discipline tonen. 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen vertoonde tien weken op rij een dalende lijn, maar 
inmiddels gaat het volgens de WHO toch weer de verkeerde kant op. ‘Het aantal gevallen steeg 
vorige week met tien procent’, zei regionaal topman Hans Kluge van de 
gezondheidsorganisatie. 

Kluge waarschuwde dat ondanks de enorme inspanningen van landen nog steeds miljoenen 
mensen niet zijn gevaccineerd in de regio Europa van het WHO. Die bestaat onder meer uit 
EU-lidstaten als Nederland, maar ook uit landen als Kazachstan en Oezbekistan in Centraal-
Azië. 

De arts noemt meerdere oorzaken van de toename van het aantal besmettingen. Mensen 
spreken weer vaker met elkaar af, er wordt meer gereisd en er worden allerlei maatregelen 
geschrapt die verspreiding van het virus moesten voorkomen. Ondertussen grijpt de 
besmettelijker Deltavariant  om zich heen. Bron: De Telegraaf 1 juli 2021.  

Levendige handel in Moskou: nep-vaccinbewijs voor 50 euro 

Een bewijs van inenting tegen het coronavirus en bijbehorende QR-code zonder dat 
je gevaccineerd bent? In Moskou kun je tegen betaling falsificaties aanvragen. 

Sinds maandag is de QR-code nodig om een restaurant of theater te kunnen betreden. 
Gevaccineerden kunnen de code ontvangen, door zich te laten registeren op de hoofdstedelijk 
website. Daarvoor moet de aanvrager dan wel het bewijs van vaccinatie leveren. En die zijn al 
enkele maanden te koop. 

Op het ‘darknet’ (ondergrondse internet) of de chatapp Telegram kun je een keur aan accounts 
vinden, die de bewijzen aanbieden. Het AD stuurde een bericht aan een van hen en kreeg 

per ommegaande instructies voor de nepvaccinatie. 

De belangstellende stuurt een scan op van zijn paspoort en andere persoonlijke gegevens. Hij 
betaalt vooruit (bijna 50 euro) en de aanbieder zorgt voor een officieel medisch document, 
compleet met stempels. Hij belooft het nepbewijs zelfs de volgende dag per koerier bij de 
‘gevaccineerde’ af te leveren.  

De vraag is hoe de bestellers komen aan de documenten. Simpel: ze werken samen met artsen 
en verpleegkundigen in medische instellingen. Uit opinieonderzoek blijkt, dat ongeveer een 
derde van hen de vier Russische vaccins die er inmiddels zijn, waaronder Spoetnik V, niet 
vertrouwt.  
 
De medische diensten melden de vervalste certificaten aan bij de gemeentelijke diensten, 
waardoor de ‘gevaccineerden’ een QR-code kunnen aanvragen. Om later niet door de mand te 
vallen, legen ze ook de hoeveelheid ampullen die correspondeert met het aantal 
nepvaccinaties, blijkt uit onderzoek van de Russische nieuwssite Baza. De QR-code kost 
omgerekend bijna honderddertig euro.  

Russen die niet ingeënt willen worden zoeken hun toevlucht tot valse vaccinatiebewijzen en 
QR-codes, omdat burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou twee weken geleden een 
inentingsplicht invoerde voor zestig procent van de ambtenaren en personeel in de 
dienstverlening.   
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Hij werd daartoe gedwongen, omdat de dagelijkse besmettingscijfers in Rusland de afgelopen 
maand meer dan verdubbeld zijn. Waren er eind mei nog iets meer dan 8000 nieuwe 
besmettingen per etmaal, inmiddels staat de teller op ruim 20.000. Moskou neemt grofweg 
een derde daarvan voor zijn rekening. Inmiddels hebben zo’n twintig Russische regio’s ook 
een vaccinatieplicht voor ambtenaren en dienstverleners afgekondigd. 

 
 

Een doosje Sputnik-V. Veel Russen vertrouwen het vaccin niet, zodat de vaccinatiegraad in 
het land dramatisch achterblijft. © Reuters  

De dwangmaatregel was ook noodzakelijk, omdat het vaccinatieprogramma in Rusland verre 
van soepel verloopt. Uit onafhankelijke opinieonderzoeken blijkt steevast dat bijna twee derde 
van de bevolking zich niet wil laten prikken met een (Russisch) vaccin. Tot op heden heeft 
slechts een kleine vijftien procent minimaal één inenting gehaald. Bron: AD, 1 juli 2021. 

UMC start groot internationaal onderzoek naar een geneesmiddel tegen 
corona  

Het UMC Utrecht start volgende week een groot internationaal onderzoek naar 
een geneesmiddel tegen corona. Onderzoekers testen of het middel ensovibep het herstel van 
corona kan versnellen en ziekenhuisopnames kan voorkomen. Het eiwit moet binnen zeven 
dagen na een besmetting via een infuus worden toegediend. 

Het eiwit is ontwikkeld om de verspreiding van een Covid-19-infectie in het lichaam te 
stoppen. De onderzoekers hopen dat nu aan te tonen. Ensovibep moet voorkomen dat 
patiënten ernstig ziek worden, doordat de infectie niet van cel naar cel kan 'overspringen'. Wie 
uiteindelijk het medicijn kan krijgen, moet het onderzoek uitwijzen.  Bron: AD, 2 juli 2021. 

Taiwan probeert corona-uitbraak op voedselmarkt te onderdrukken 

De Taiwanese regering probeert een corona-uitbraak op een voedselmarkt in hoofdstad Taipei 
de kop in te drukken. 41 mensen raakten er besmet. Het land kampte sinds begin mei met 
andere lokale besmettingshaarden, maar de cijfers daalden de afgelopen weken. De uitbraak 
op de markt verandert dat. Massaal testen en quarantaines moeten de infecties in de kiem 
smoren. 
 
Minister voor Volksgezondheid Chen Shih-chung zegt dat de markt voor drie dagen wordt 
gesloten, maar dat er waarschijnlijk meer positieve testen zullen volgen. De markt ligt in het 
Wanhua-district van Taipei, waar ook in mei veel besmettingen werden vastgesteld. Van de 
Deltavariant heeft Taiwan vooralsnog geen last. 
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Verreweg de meeste corona-infecties zijn toe te schrijven aan de oorspronkelijke versie van 
het virus, de zogenoemde alphavariant. Een kleine uitbraak van de besmettelijker 
Deltavariant in het zuiden van Taiwan wordt omgeschreven als 'stabiel'. Tot nu toe raakten 
14.911 Taiwanezen besmet. 676 van hen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Bron: AD, 
2 juli 2021. 

Cambodja waarschuwt voor nieuwe golf coronabesmettingen 

De Cambodjaanse autoriteiten waarschuwen voor een mogelijk nieuwe golf aan 
coronabesmettingen, veroorzaakt door de Deltavariant. Het Zuidoost-Aziatische land heeft een 
van 's werelds laagste besmettingsgraden, maar sinds februari loopt het aantal dagelijkse 
infecties op. 
 
52.350 Cambodjanen raakten tot nu toe besmet en 660 overleden door toedoen van het 
longvirus. Vandaag meldt het land 32 nieuwe sterfgevallen. Premier Hun Sen wijst op de 
gevaren van een nieuwe besmettingsgolf. ‘Als we niet op tijd actie ondernemen, kan er een 
derde golf komen', zegt hij. 

‘Er is nu een nieuwe uitbraak door de Deltavariant, niet alleen in Cambodja maar in 
de gehele wereld.' Patiënten die worden opgenomen en besmet blijken met de virusmutatie 
worden apart verpleegd en moeten drie weken in quarantaine na te zijn hersteld. Bron: AD, 2 
juli 2021. 

Ben jij gevaccineerd? Je mag het niet vragen, maar we willen het wel 
weten 

Een meerderheid van de Nederlanders vindt het belangrijk om te weten of hun familie, kapper, 
vriend of huisgenoot gevaccineerd is tegen covid of niet. Dat blijkt uit een enquete van Ipsos in 
opdracht van Nieuwsuur. Vanwege privacywetgeving is niemand verplicht dit aan een ander 

te vertellen. En dat zorgt voor dilemma's. 

We vinden het belangrijk om te weten of de mensen met wie we in contact komen, gevaccineerd 
zijn. Dat geldt vooral voor familie (66 procent), contactberoepen (64 procent), bij vrienden (64 
procent) en huisgenoten (60 procent). Een kleiner deel van de ondervraagden wil graag weten 
of collega's (47 procent) of mensen met wie ze sporten (44 procent) het vaccin hebben gehad. 

Vragen of iemand met wie je in contact komt gevaccineerd is, ligt gevoelig. Slechts een kleine 
meerderheid (52 procent) vindt het normaal om die vraag aan de ander te stellen. Opmerkelijk 
is dat 59 procent vindt dat anderen het recht hebben om te weten of je gevaccineerd bent. Dat 
recht bestaat niet; integendeel. Gezondheidsinformatie valt binnen de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) in de 'bijzondere categorie' en is extra beschermd. Niemand kan 
eisen dat de ander zegt of hij gevaccineerd is. 

Op de werkvloer kan het van groot belang zijn of een werknemer wel of niet is gevaccineerd, 
bijvoorbeeld als die in contact komt met kwetsbare groepen. Arbeidsrechtadvocaat Geke 
Bosch werkt vaak in opdracht van zorginstellingen. Ze merkt dat die worstelen met de AVG. 
Bosch: ‘Als werkgever kan je door de AVG bijna niets. Je mag niet vragen of een werknemer 
gevaccineerd is. Ook als de werkgever er via via achter komt dat een werknemer niet 
gevaccineerd is, dan mag je daar eigenlijk het gesprek niet over aan gaan.’  

Bij kapper Simcha & Friends in Amsterdam is het wel of niet vaccineren ontzettend 
bespreekbaar. Toch is de situatie lastig, zegt de eigenaresse: 

Als werkgever voorwaarden stellen aan je werknemers? Bosch verwacht dat er rechtszaken 
over gevoerd gaan worden. ‘In het belang van de veiligheid van kwetsbaren zou ik het goed 
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vinden dat er in de wet voor specifieke sectoren, zoals de zorg, een uitzondering komt rondom 
de registratie van vaccinatie tegen covid’, zegt ze. 

Alleen een bedrijfsarts mag vragen of een werknemer al dan niet gevaccineerd is, maar alleen 
als daar een goede reden voor is, bijvoorbeeld als diegene werkt met kwetsbare groepen. Maar 
ook in dit geval is een werknemer niet verplicht te antwoorden. Antwoordt de werknemer wél, 
dan mag de bedrijfsarts die informatie niet delen met de werkgever. 

Niet alleen bij betaald werk, ook bij vrijwilligerswerk kan het onderwerp vaccinatie tot 
complexe situaties leiden. Vereniging De Zonnebloem organiseert uitjes en vakanties voor 
mensen met een lichamelijke beperking. Mede omdat het niet mogelijk is om vrijwilligers te 
vragen of ze gevaccineerd zijn, ligt het schip MPS De Zonnebloem nu werkloos aan de kade in 
Arnhem. ‘Want we kunnen niet honderd procent veilig varen als we niet weten of iedereen 
gevaccineerd is. Dat risico willen we niet nemen’, zegt kapitein Jolle Wietse Visser. 

‘Heel jammer’, zegt Annette Heiwegen, een trouwe bezoeker van MPS De Zonnebloem. ‘Zo 
kunnen een heleboel mensen niet op vakantie. Maar ik snap het ook wel: ik zou ook wel willen 
weten wie gevaccineerd is en wie niet. Zodat we niet het risico lopen dat zij mij besmetten of 
ik hen.’ 

Advocaat Hian Li Ko ziet een mogelijke oplossing voor de Zonnebloem. ‘De Zonnebloem zou 
naar mijn oordeel wel - voor het mogen begeleiden van een vakantiereis - als voorwaarde 
kunnen stellen dat een vrijwilliger verklaart dat hij gevaccineerd is of een negatieve test heeft 
gedaan. Als een vrijwilliger vervolgens afhaakt valt dat volgens mij binnen de wettelijke 
kaders.’  Bron: NOS, 2 juli 2021.   

Grote shock: topfavoriet 100 meter mist mogelijk Olympische Spelen na 
positieve drugstest 

Ophef in de wereld van de topsprinters: de Amerikaanse Sha’Carri Richardson wordt na een 
positieve drugstest hoogstwaarschijnlijk geschorst voor de Olympische Spelen in Tokio. De 
grote favoriet voor de gouden medaille op de honderd meter is sowieso al geschrapt van de 
deelnemerslijst voor de 200 meter in Stockholm. 

Richardson is normaal gesproken één van de concurrenten van Dafne Schippers op de 
Olympische Spelen. Volgens onder meer persbureau Reuters en New York Times gaat het om 

het gebruik van softdrug cannabis. Tijdens de recente trials in Eugene (Oregon), waar ze met 
10'86 als eerste over de streep kwam, positief getest. Dat zou haar tijd ongeldig maken, 
waardoor de 21-jarige Amerikaanse naast een ticket voor de Spelen grijpt.  

Dat zou goed nieuws betekenen voor Jenna Prandini, die als vierde eindigde in Eugene. 
Prandini zou zelfs al op de hoogte zijn gebracht van haar aanstaande deelname. Richardson 
zal de komende weken vooral moeten vrezen. Omdat cannabis op de verboden lijst van de 
WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) staat, riskeert zij een schorsing tussen één maand 
en twee jaar. Bron: De Stentor, 2 juli 2021.  

Janssen: ‘Vaccin beschermt zeker acht maanden en is effectief tegen 
Deltavariant ’  

Het Johnson & Johnson-vaccin blijft minstens acht maanden na de eerste - en enige - prik 
bescherming bieden tegen de gevolgen van Covid-19. Daarnaast zou het ‘adequaat’ moeten zijn 
tegen de oprukkende Deltavariant. Dat zegt de vaccinproducent in een verklaring donderdag. 
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‘De huidige gegevens voor de acht maanden die tot nu toe zijn bestudeerd, tonen aan dat J&J-
vaccin een sterke neutraliserende antilichaamrespons opwekt die niet afneemt’, zegt Mathai 
Mammen, hoofd van onderzoek en ontwikkeling bij J&J, bij CNN. Sterker nog, volgens de 
onderzoeker wordt er een verbetering waargenomen naarmate de tijd vordert. Daarnaast 
genereert het één-prik-vaccin immuuncellen, de zogenaamde T-cellen, die ook acht maanden 
blijven werken. 

Die conclusie baseert het bedrijf onder op het onderzoek van Dan Barouch van Harvard 
Medical School en zijn collega’s. ‘De gegevens zijn veelbelovend en geruststellend,’ vertelde 
Barouch aan CNN. ‘Ze tonen aan dat T-cel-responsen - inclusief CD8+ T-cellen die 
geïnfecteerde cellen opzoeken en vernietigen - aanhielden gedurende de onderzochte periode 
van acht maanden.’  

De onderzoeker benadrukt dat dit geen reële gegevens zijn over de doeltreffendheid, maar 
antilichaam- en T-celrespons wijzen meestal wel op bescherming, aldus Barouch. Bron: De 
Morgen, 2 juli 2021.  

In Twente en Amsterdam-Amstelland zijn aanzienlijk meer mensen 
positief getest 

In twee regio's zijn de afgelopen 24 uur aanzienlijk meer mensen positief getest dan in de rest 
van het land. Dat zijn Twente en Amsterdam-Amstelland. Beide regio's hadden 12,2 positieve 
tests op elke 100.000 inwoners en voor beide regio's was dat het hoogste niveau in ongeveer 
een maand tijd. In heel Nederland waren er 5,5 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen. 

In Twente kregen 77 inwoners in de afgelopen 24 uur te horen dat ze het coronavirus hebben 
opgelopen. De meeste nieuwe coronagevallen (46) waren in Enschede. In het aangrenzende 
Haaksbergen kwamen tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zes besmettingen aan het 
licht, bijna 25 op elke 100.000 inwoners. Ook in de gemeente Berkelland, net over de grens 
in Gelderland, zijn in de afgelopen 24 uur opvallend veel inwoners positief getest. En dat 
terwijl bijvoorbeeld in Almelo, hemelsbreed 20 kilometer verderop, in de hele afgelopen week 
slechts vijf positieve tests waren. 

De brandhaard in Twente was waarschijnlijk de discotheek Aspen Valley in het centrum van 
Enschede. Zeker zestig bezoekers van de club zijn al positief getest en dat aantal zal 
waarschijnlijk nog oplopen. De GGD roept alle andere bezoekers op zich te laten testen, ook 
als ze geen klachten hebben. 

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn in de afgelopen 24 uur 131 mensen positief getest. 
Van hen wonen 108 in Amsterdam. Of ook die nieuwe coronagevallen te maken hebben met 
uitgaan, weet de GGD daar nog niet. Bron: AD, 2 juli 2021. 

Feyenoord blaast traditionele Open Dag opnieuw af: ‘Vragen om negatieve 
testuitslag is geen optie’ 

Feyenoord heeft de traditionele Open Dag voor het tweede jaar op rij afgeblazen. De club vindt 
het vanwege het laagdrempelige karakter van dit evenement geen optie om bezoekers te laten 
testen of om vaccinatiebewijzen te vragen. Ook speelt het volle programma mee. Feyenoord 
moet al in de voorronde van de UEFA Europa Conference League aan de bak. 

Tijdens de Open Dag worden altijd nieuwe spelers per helikopter naar de Kuip gebracht. Dat 
gaat nu dus niet door. Ook komt er geen eerste openbare training.  
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Veel evenementen mogen weer worden georganiseerd, maar Feyenoord wijst op de 
beperkingen die dat lastig maken, zoals het testen voor de toegang. ‘De jaarlijkse Open Dag 
van Feyenoord heeft een dusdanig laagdrempelig en open karakter, dat het voor de club geen 
optie is om hierbij testen voor toegang toe te passen en bezoekers te vragen om een negatieve 
testuitslag of vaccinatiebewijs’, schrijft Feyenoord op haar website. 

Feyenoord laat weten het besluit te betreuren. Supporters die kennis willen maken met het 
team van volgend seizoen zijn nu aangewezen op oefenduels en de traditionele 
openingswedstrijd een week voor de competitie. Hierbij zijn supporters welkom. De 
kaartverkoop daarvan is inmiddels begonnen. Feyenoord kan nog steeds bogen op een grote 
supportersschare getuige de ruim 20.000 seizoenkaarten die al zijn verlengd. Bron: AD, 2 juli 
2021. 

Percentage donoren dat antistoffen heeft is gestegen 

In een week tijd is het percentage donors van Sanquin dat antistoffen tegen corona heeft, 
gestegen van 69,5 procent naar 77 procent. Een maand geleden had iets meer dan de helft 
van de donoren antistoffen en twee maanden geleden bijna een derde van de bloedgevers. 
 
Vaccinatie is de grote drijfveer achter deze stijging, aldus de bloedbank. ‘De vaccinatiestrategie 
is duidelijk terug te zien in de onderverdeling naar leeftijd. Van de donors tussen de 41 en 50 
jaar heeft inmiddels al 80 procent antistoffen. Bij de donors tussen 31 en 40 jaar is dit 50 
procent. Binnenkort verwachten we een stijging van de groep 20’ers met antistoffen te 
signaleren.’ 

Met nieuwe varianten van het virus in omloop is het niet helemaal duidelijk welk percentage 
mensen met antistoffen nodig is om de circulatie van het virus te onderdrukken.  Bron: AD, 
2 juli 2021.  

Europese Commissie werkte in de hand dat EU-burgers zich niet laten 
vaccineren 

De Europese Commissie heeft in de hand gewerkt dat veel EU-burgers zich niet laten inenten 
tegen het coronavirus. Doordat de commissie verklaarde te streven naar het inenten van 70 
procent van de volwassen bevolking, zijn mensen achterover gaan leunen. Daar dreigen 
nieuwe mutanten als de Deltavariant  van te profiteren, stelt de nieuwe EU-voorzitter Slovenië. 

De Europese Commissie sprak de doelstelling begin dit jaar uit, toen de eerste vaccins 
arriveerden en dat nog hoog gegrepen leek. Dat doel zou zelfs in juli al gehaald moeten kunnen 
worden, scherpte zij een paar maanden later aan. Deskundigen hoopten indertijd dat een 
vaccinatiegraad van 70 procent genoeg zou zijn om het virus te laten uitdoven en geen kans 
te geven weer om zich heen te grijpen. 

Maar met de opkomst van nieuwe virusvarianten is de hoop op die groepsimmuniteit danig 
geslonken. ‘Om niet opnieuw overspoeld te worden door de nieuwe Deltavariant , is zelfs 80 
procent gevaccineerden niet genoeg’, denkt premier Janez Jansa van Slovenië, dit halfjaar 
EU-voorzitter. En juist nu stokt in sommige EU-landen de vraag naar vaccins. Daarom moet 
de EU snel 'beroemdheden en opiniemakers' inzetten voor een grote campagne om mensen 
over te halen zich te laten inenten. 

‘Mensen hebben erop gespeculeerd dat anderen zich wel zouden inenten’, zegt Jansa. ‘Heel 
menselijk. Dat een vaccinatiegraad van 60 of 70 procent genoeg zou zijn, is in hun hoofd 
blijven hangen.’ 

De Europese Commissie verduidelijkte onlangs dat de doelstelling een ondergrens is. Zij is er 
juist op uit dat 'zoveel mogelijk' mensen zich laten inenten. Bron: AD, 2 juli 2021.  
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Aantal positieve coronatesten is opnieuw gestegen 

Het aantal positieve coronatests is opnieuw gestegen. In de afgelopen 24 uur zijn 962 nieuwe 
gevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in iets meer dan twee weken tijd. Gisteren 
was het dagcijfer al gestegen naar 834 (na correctie). 

In de afgelopen week zijn 4610 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 659 geconstateerde 
besmettingen per dag. 

Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad kwamen 108 besmettingen aan 
het licht, het hoogste aantal voor die gemeente sinds 4 juni. In Rotterdam werden 49 positieve 
tests geregistreerd en in Enschede 46. Daarna volgen Den Haag (38) en Utrecht (21). In 124 
gemeenten waren er geen positieve tests. 

De besmettelijke Deltavariant  (voorheen de Indiase variant) krijgt rond deze tijd 
waarschijnlijk de overhand in Nederland, maar het RIVM verwacht niet dat de cijfers van de 
afgelopen dagen het begin van een nieuwe stijging zijn. ‘Deze twee hogere cijfers zeggen niets. 
We verwachten dat het deze zomer kalm blijft. Daar kan best een hikje in zitten van een dag 
of twee. Op een gegeven moment is iedereen terug van vakantie en keert het seizoenseffect 
zich tegen ons. De vraag is wat er dan gaat gebeuren. Maar dan heb je ook te maken met een 
stijgende vaccinatiegraad’, laat een woordvoerder weten.  

Er werden vandaag zeven sterfgevallen gemeld door het RIVM. Dat is het hoogste aantal in 
een maand tijd. Het wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, 
want het kan soms een tijdje duren voordat het overlijden van een coronapatiënt is 
geregistreerd. Bij de zeven coronadoden gaat het om mensen uit Amsterdam, Rotterdam, Delft, 
Gorinchem, Losser, Schiedam en Krimpen aan den IJssel. Bron: AD, 2 juli 2021. 

In Duitsland hoeven gevaccineerden niet meer in lockdown 

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft gezegd dat mensen die zijn 
gevaccineerd, niet meer in lockdown hoeven bij een nieuwe opleving van het virus. Ook 
kunnen ze genieten van meer vrijheden dan niet-gevaccineerden. 

 

© AP — Jens Spahn.  

‘Zolang er geen mutaties zijn die van invloed zijn op de bescherming door vaccins, 
betekent volledig gevaccineerd zijn dat beperkingen van het soort dat we afgelopen winter 
hebben gezien niet nodig zijn,’ vertelde Spahn aan verslaggevers in Berlijn. 
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Duitsland heeft nu lage infectiecijfers en heeft de meeste coronabeperkingen al versoepeld, 
maar de bezorgdheid neemt toe over de verspreiding van de besmettelijkere Deltavariant. De 
regering houdt rekening dat het aantal gevallen weer zal stijgen door het reizen in de zomer.  
Bron: AD, 2 juli 2021. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gedaald tot onder de 250 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald tot onder de 250. Voor het 
eerst sinds 16 september vorig jaar, 289 dagen geleden, komt het aantal opgenomen mensen 
onder dat niveau uit. 

Ziekenhuizen behandelen momenteel 248 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 30 minder dan op donderdag, blijkt uit de gegevens 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen nog 140 coronapatiënten, een daling van 19 ten opzichte van 
een dag eerder. Het aantal Covid-patiënten op de intensive cares daalde met 11 naar 108. Op 
22 september vorig jaar hadden de intensive cares voor het laatst minder dan honderd 
coronapatiënten onder hun hoede. Bron: AD, 2 juli 2021.   

Ryanair ziet aantal passagiers stijgen 

Door het toenemende vertrouwen in reizen en versoepelingen van de coronarestricties, ziet 
budgetvlieger Ryanair zijn passagiersaantallen weer stijgen. In juni overtrof de Ierse 
prijsvechter de eigen verwachtingen met 5,3 miljoen passagiers op 38.000 vluchten. In mei 
werden nog minder dan 2 miljoen mensen vervoerd. En vorig jaar juni vervoerde de 
luchtvaartmaatschappij slechts 400.000 passagiers. Toen golden nog strenge 
coronamaatregelen. 

Het herstel is ook zichtbaar in de cijfers van concurrent Wizz Air, die vorige maand ruim 1,5 
miljoen passagiers vervoerde. Toch zijn de cijfers nog lang niet zo hoog als in 2019. Bron: AD, 
2 juli 2021.  

 

© Reuters — Een RyanAir-vliegtuig.   
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Vanmiddag een prik, vanavond al ‘dansen met Janssen’? Virologen 
vinden dat riskant 

In de bijsluiter van het Janssen-vaccin staat het zwart op wit: pas na ongeveer veertien dagen 
begint de bescherming. Maar Nederlanders mogen meteen de eerste avond na de prik al de 
club of de kroeg in. Kenners en Kamerleden zijn kritisch. ‘Je bent nog helemaal niet 
beschermd’. 

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) houdt vandaag vol dat dit 
liberale toegangsbeleid door de beugel kan, maar experts zijn bezorgd na meldingen over 
mogelijke ‘superspread-events’ in het eerste weekend dat veel binnen-horeca weer open 
ging. Bron: AD, 2 juli 2021.   

Spannend tweede uitgaansweekend: lange rijen voor teststraten, horeca 
belooft beter te controleren 

Nederland maakt zich op voor het tweede weekend zonder (de meeste) coronabeperkingen. 
Het zorgde vandaag wederom voor lange rijen met jongeren die zich laten testen om uit te 
gaan in nachtclubs of op festivals. De horeca belooft beter dan vorig weekend aan de deur te 
controleren op negatieve coronatesten. Ook de organisatie achter Testen voor Toegang zegt 
zich nog beter voorbereid te hebben. 

Wie vanmiddag een sneltest wilde laten afnemen op de locatie van Testen voor Toegang in 
Breda, moest geduld hebben. De wachttijd, ook al hadden mensen van tevoren een afspraak 
gemaakt, liep op tot 1.5 uur. Bij een zwemplas bij de stad wordt dit weekend, voor het eerst 
sinds een jaar, een festival gehouden. Daarop zijn elke dag 10.000 mensen welkom. Ze moeten 
wel een negatieve coronatest laten zien. 

Ook in Amsterdam liep de wachttijd voor een sneltest vandaag op. Vorig weekend, toen de 
nachtclubs voor het eerst weer open mochten, stonden er ook al lange wachtrijen in de 
hoofdstad. De stichting Open Nederland, die namens de overheid Testen voor Toegang 
organiseert, sprak gisteren al van een groot aantal testafspraken. ‘Er zijn 260.000 geboekte 
testafspraken. Ongeveer 60.000 mensen hebben voor donderdag een testafspraak gemaakt. 
Voor vrijdag zijn dit er 130.000 en op zaterdag staan vooralsnog iets meer dan 70.000 
afspraken geboekt. Dit aantal kan nog verder oplopen.’ 

Testen voor Toegang heeft meer dan honderd locaties in Nederland, de totale testcapaciteit is 
250.000 per dag. Dat wordt binnenkort uitgebreid naar 375.000 per dag, gisteren ging de 
aanbesteding open voor acht nieuwe XL-testlocaties. Die worden verspreid over Nederland. 

Het eerste weekend dat het nachtleven weer open ging en Nederlanders met tienduizenden 
tegelijk sneltesten wilden ondergaan, verliep lang niet vlekkeloos. Door een hackpoging bij 
Testen voor Toegang kregen honderden mensen hun testuitslag niet op tijd. Ze mochten 
daarom officieel de nachtclub of kroeg niet in. Horecagelegenheden en festivals mogen alleen 
onbeperkt mensen binnen laten als ze een negatieve test als toegangsbewijs eisen. Doen ze 
dat niet, dan moeten ze in hun zaak de 1,5 meter afstandsregel handhaven. 

Vanwege het haperende testsysteem van Testen voor Toegang besloten afgelopen weekend 
sommige clubs zelf sneltesten aan de deur uit te voeren. Ook stelde uitgaanspubliek in 
meerdere steden dat ze met de QR-codes van anderen de horeca binnenkwamen. Dat laatste 
kan alleen als er aan de deur niet goed wordt gecontroleerd, onder de QR-code staan ook de 
initialen en een deel van de geboortedatum van de persoon die getest is. Het is dan ook 
verplicht behalve de code ook legitimatie te laten zien. 

‘Als je mensen aan je deur krijgt die je moet teleurstellen, krijg je van alles over je heen,’ zegt 
Eveline Doornhegge, regiomanager Koninklijke Horeca Nederland in Amsterdam, tegen het 
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Parool. Het gevolg was: ondernemers die over hun hart streken en het uitgaanspubliek zonder 

geldig toegangsbewijs toelieten. 

De horeca heeft nu beterschap beloofd voor dit weekend. ‘De clubs waren het erover eens dat 
mensen zonder geldig toegangsbewijs niet meer toegelaten mogen worden. Niemand gaat meer 
met zelftesten aan de slag, ook niet als de coronacheck-app dit weekend opnieuw niet werkt.’ 

Die nieuwe strengheid wordt onder meer ingegeven door een grote corona-uitbraak in 
Enschede. Daar werden vorig weekend in discotheek Aspen valley zeker zestig mensen 
besmet. En de teller loopt nog, stelt de GGD. Hoe de discotheek een besmettingshaard heeft 
kunnen worden, is nog niet duidelijk. 

Virologen maken zich sowieso zorgen over het massaal opengooien van het nachtleven. Zeker 
omdat ook mensen die één prik met het Janssen-vaccin hebben gehad direct een QR-code 
voor toegang kunnen  krijgen. Experts stellen dat het beter is om daar twee weken mee te 
wachten, dan werkt het vaccin pas echt goed. Gezondheidsminister De Jonge houdt 
vooralsnog vast aan direct ‘dansen na Janssen’.  Bron: AD, 2 juli 2021.  

Capaciteit Testen voor Toegang moet omhoog 

De capaciteit van het Testen voor Toegang moet omhoog en de teststraten moeten makkelijker 
bereikbaar worden, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De wachttijden in de rijen voor 
de testcentra waar onder meer dansliefhebbers op afkomen zouden vrijdag in onder meer 
Amsterdam en Breda zijn opgelopen tot anderhalf uur. 

Mensen die willen uitgaan zonder 1,5 meter afstand te houden, kunnen dat sinds vorig 
weekend op vertoon van een vaccinatie-, herstel-, of testbewijs. ‘Maar mensen willen niet 
massaal zo lang in de rij staan voor een test’, zegt KHN-directeur Robèr Willemsen. ‘Zij kunnen 
dan de rij uit lopen en zich niet laten testen.’ Vanwege een strenge controle komen zij de 
nachtclubs vervolgens niet in, zegt Willemsen. ‘Dan gaat dat ten koste van de omzet van 
ondernemers.’ 

Volgens Stichting Open Nederland, de organisatie die moet zorgen voor de testbewijzen, kampt 
een van de twee testaanbieders in Noord-Holland vandaag met een 'onverwacht 
personeelstekort'. Daardoor lopen de wachttijden bij de testlocatie bij de RAI in Amsterdam 
op.  

Bij ongeveer driekwart van de ruim honderd locaties van Testen voor Toegang kunnen 
vandaag nog testen geboekt worden, aldus Stichting Open Nederland. Regio's met veel 
testafspraken zijn Amsterdam, Noord-Limburg, Zeeland en een aantal locaties in Brabant. 
Ook is het bij een aantal individuele locaties erg druk, waaronder een locatie in Utrecht, 
Enschede en Zwolle. 

Het uitgaansleven draaide afgelopen vrijdag en zaterdag voor het eerst in zestien maanden 
weer op volle toeren. Dat ging niet zonder problemen. Stichting Open Nederland kampte met 
drukte en een computerhack. Daardoor kreeg een deel van de cliënten later of helemaal niet 
de uitslag. In nachtclubs zou vervolgens zijn gefraudeerd met testbewijzen van anderen. Bron: 
AD, 2 juli 2021.   

Testen voor Toegang is versnelde aanbesteding begonnen voor acht XL-
testlocaties 

Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, is een versnelde 
aanbesteding begonnen voor acht XL-testlocaties. In totaal moeten daar binnenkort 120.000 
toegangstesten per dag kunnen worden afgenomen. De locaties openen over ongeveer drie 
weken. 
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De XL-locaties stonden al op de planning, maar 'gezien de urgentie is gekozen voor een 
versnelde procedure', aldus de stichting. Het aantal mensen dat een test wil afnemen om 
daarmee naar een feest of evenement te kunnen is afgelopen week toegenomen en 'de 
verwachting is dat de vraag verder zal stijgen voor evenementen deze zomer'. Bron: AD, 2 juli 
2021.   

Gevaccineerden meteen toegelaten tot evenementen 

Zorgminister De Jonge laat weten dat er, wat betreft het toegangsbeleid na vaccinatie, een 
'verstandige afweging is gemaakt tussen het gezondheidsrisico en wat praktisch doenlijk 
is'. Er is bewust voor gekozen om gevaccineerden meteen toe te laten tot evenementen en het 
nachtleven en niet pas twee weken na de (enige of tweede) prik, als de vaccins optimale 
bescherming bieden. De Gezondheidsraad houdt twee weken aan als termijn voor een goede 
bescherming. 
 
Veel jongeren halen een Janssen-vaccin - omdat hier maar één prik van nodig is - en 
mogen meteen het nachtleven in. Een risico, volgens deskundigen. De Jonge ziet het risico 
van besmetting ook, maar stelt dat het kan, omdat de besmettingsgraad nu laag is. Het 
OMT  is het eens met deze afweging, stelt hij. Bovendien is de directie toegang voor heel veel 
jongeren een 'reden om zich snel te laten vaccineren'. Een hoge vaccinatiegraad is op termijn 
beter. Bron: AD, 2 juli 2021.   

Eindelijk mag het weer, tot diep in de nacht de kroeg in! ‘Dit is toch 
geweldig’  
 
Eindelijk mag het weer, de hele avond op het terras of in het café zitten en met vrienden 
praten. Bij De Zaak in Nunspeet hadden ze als openingsstunt van het terug-naar-het-oude-
normaalweekend bedacht dat ze vrijdagnacht stipt om 00.00 uur open zouden gaan, maar het 
hoefde niet eens. Minister Grapperhaus schoot te hulp. 
 
‘We zijn de hele avond open,’ roept Harry Ten Hove, de uitbater van Dutch Pub De Zaak in 
Nunspeet enthousiast. ‘Minister Grapperhaus heeft toestemming gegeven en we hebben van 
de wijkagent in Nunspeet net een bericht ontvangen dat het terras de hele avond open mag 
blijven!’  Bron: De Stentor, 26 juni 2021.  
 

Meerdere coronagevallen na stapavond in Nunspeet, GGD roept bezoekers 
op zich te laten testen 
 
Voor bezoekers van Dutch Pub De Zaak in Nunspeet heeft de eerste stapavond afgelopen 
zaterdag een vervelend staartje gekregen. Twaalf mensen zijn al positief getest op het 
coronavirus. De GGD is naarstig op zoek naar anderen die hier waren.  
 
Volgens de GGD Noord- en Oost-Gelderland waren één of twee bezoekers van Dutch Pub De 
Zaak besmettelijk terwijl ze wel een negatieve testuitslag hadden via Testen voor Toegang. 
‘Voor zover we kunnen nagaan heeft het café alles goed geregeld’, zegt GGD-arts Peter 
Schrooders. ‘Mensen moesten hun testuitslag laten zien in combinatie met hun 
identiteitskaart. Dan kun je niet sjoemelen.’ Bron: De Stentor, 2 juli 2021. 
 
Slowakije heeft loterij met prijzen tot 2 miljoen voor gevaccineerden 
 
Slowakije lanceert een loterij met wekelijkse prijzen tot 2 miljoen euro, speciaal voor mensen 
die gevaccineerd zijn. Ook krijgen mensen die anderen ervan overtuigen zich te laten 
vaccineren een bonus. Dit is onderdeel van een plan om de vaccinatiebereidheid te vergroten. 
Bijna dertig procent van de 5,5 miljoen inwoners van Slowakije is volledig gevaccineerd, dat 
is ruim drie procent minder dan het gemiddelde van landen in de Europese Unie. Bron: AD, 
2 juli 2021.  
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Huisartsen kunnen nog steeds niet allemaal gebruik maken van 
webportaal 

Huisartsen kunnen nog steeds niet allemaal gebruik maken van het speciale webportaal 
waarmee ze een vaccinatiebewijs kunnen aanmaken voor de mensen die bij hen zijn ingeënt 
tegen corona. Dat laat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vrijdagmiddag weten. 

Hoeveel huisartsen het niet lukt om toegang te krijgen tot het portaal weet de LHV niet precies. 
De vereniging heeft een aantal huisartsen zelf gevraagd om het portaal binnen te komen, dat 
lukte niet. Ook krijgt de vereniging signalen van andere huisartsen die het portaal niet in 
kunnen. 

Met het webportaal kunnen huisartsen een vaccinatiebewijs aanmaken voor mensen van wie 
de coronaprik niet in het centrale register van het RIVM staat. Met het bewijs kan de 
gevaccineerde dan alsnog een groen vinkje krijgen in de CoronaCheck-app. Bron: AD, 2 juli 
2021.   

De meeste huisartsen kunnen inmiddels gebruik maken van het speciale webportaal waarmee 
ze een vaccinatiebewijs kunnen aanmaken voor de mensen die bij hen zijn ingeënt tegen 
corona. Dat laat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten. Een deel lukt dat nog 
steeds niet, maar dat komt omdat ze niet de juiste verificatiemethode hebben. Bron: AD, 2 juli 
2021.  

Reproductiegetal in VK gezakt naar 1.1 

Het reproductiegetal in Groot-Brittannië is gezakt naar 1,1 tot 1,3. Dat wil zeggen dat iedere 
10 besmette mensen 11 tot 13 andere mensen besmetten met het coronavirus. Vorige week 
lag het reproductiegetal nog tussen 1,2 en 1,4. Bron: AD, 2 juli 2021.  

Janssen heeft toestemming gekregen van EMA voor tweede 
fabrieksgebouw in Leiden 

Vaccinproducent Janssen heeft toestemming gekregen van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) om in Leiden een tweede fabrieksgebouw in gebruik te 
nemen. Dat laat EMA vrijdag weten. Hoeveel extra coronavaccins er vanwege de uitbreiding 
kunnen worden geproduceerd, kan Janssen niet vertellen. 

Het gebouw staat naast de bestaande fabriek van Janssen en was al af. Nu de toestemming 
er is, kan er direct worden begonnen met de extra productie. De fabriek in Leiden levert onder 
meer vaccins voor de Europese markt. Bron: AD, 2 juli 2021.     

India staat op derde plaats wereldwijd qua coronasterfte 

India bevestigt dat er in het land 400.312 doden ten gevolge van het coronavirus zijn gevallen. 
De helft daarvan viel in de afgelopen twee maanden. India staat qua coronasterfte op de derde 
plaats wereldwijd, na de Verenigde Staten en Brazilië. 

Experts zijn er echter van overtuigd het officiële dodental maar een fractie is van 
het daadwerkelijke aantal. Het Indiase ministerie voor Volksgezondheid registreerde de 
aflopen 24 uur 853 sterfgevallen en 46.617 nieuwe besmettingen. 

Sinds het uitbreken van de pandemie raakten ruim 30,4 miljoen Indiërs geïnfecteerd. Het land 
zet zich nu schrap voor een nieuwe golf en versnelt de vaccinatiecampagne. Minder dan 5 
procent van de 1,4 miljard inwoners is volledig beschermd. Bron: AD, 2 juli 2021. 
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Systeem voor gratis coronatest werkt nog steeds niet optimaal 

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur laat weten dat 
het systeem waarmee vakantiegangers gratis een coronatest kunnen aanvragen nog steeds 
niet optimaal werkt. Nog niet alle commerciële testaanbieders zijn aangesloten op de website 
testenvoorjereis. 
 
In de praktijk betekent dit dat iemand wellicht verder moet reizen voor een gratis test. Ook 
zijn nog niet alle aanbieders aangesloten op de CoronaCheck-app. Is een aanbieder al wel aan 
de site dan kan men het testbewijs ook uitprinten. 'Kinderziektes', hoopt Van Nieuwenhuizen. 
En 'logisch' gezien de tijdsdruk. Bron: AD, 2 juli 2021. 

Rusland noteert voor vierde dag op rij hoogste aantal coronadoden sinds 
begin pandemie  

In Rusland is voor de vierde dag op rij het hoogste aantal coronadoden genoteerd sinds het 
begin van de pandemie. De afgelopen 24 uur werden 679 sterfgevallen geregistreerd. Officieel 
zijn ruim 135.000 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Andere tellingen gaan uit 
van 270.000 doden. 

Volgens de gezondheidsautoriteiten is de Deltavariant, in combinatie met te 
weinig inentingen, de oorzaak van de recordsterfte. De coronavirus-taskforce van de regering 
registreerde 23.218 nieuwe besmettingen het afgelopen etmaal, waarmee het nationale aantal 
gevallen op 5.561.360 is gekomen. Bron: AD, 2 juli 2021.  

 

© AP — Moskovieten wachten op een coronaprik bij een vaccinatielocatie in een buitenwijk.  
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Indonesië gaat jongeren vaccineren met Pfizer vaccin 

Indonesië gaat jongeren onder de 18 jaar inenten met het Pfizer/BioNTech-vaccin, meldt 
gezondheidsminister Budi Gunadi Sadikin. Het eiland Java, waar ongeveer de helft van alle 
270 miljoen Indonesiërs woont, kent volgens de minister het hoogste aantal besmettingen met 
de Deltavariant.  Bron: AD, 2 juli 2021.   

 

Judoka Guusje Steenhuis in quarantaine: ‘Eigenlijk een wonder dat ik er 
nog niet eerder uit lag’ 

Olympisch judoka Guusje Steenhuis (28) zit noodgedwongen een paar dagen in quarantaine. 
Er is een positief coronageval binnen de nationale trainingsgroep op Papendal, bij een judoka 
- niet geselecteerd voor de Zomerspelen in Tokio - met wie Steenhuis afgelopen dinsdagavond 
trainde. Steenhuis, actief in de klasse tot 78 kilogram, hoorde het nieuws gistermiddag. 

De nationale judoploeg reist over ruim twee weken naar Tokio, waar over exact drie weken de 
openingsceremonie van de Olympische Spelen plaatsvindt. ‘Het is overkomelijk’, zegt 
Steenhuis. ‘Als je nu nog gaat stressen over het missen van twee trainingen, zou dat betekenen 
dat je voorbereiding niet goed was. Het gaat er niet om wat je nu in de laatste weken nog doet, 
maar om hoe je kop staat.’ 

Steenhuis is een van de medaillekandidaten in Tokio. Ze werd in 2018 tweede op de WK, en 
won vier zilveren EK-medailles, waaronder eind april bij de EK in Lissabon. Vorige maand won 
ze brons bij de WK in Boedapest. 

‘Er is nu nog geen reden om me druk om te maken, het zou pas vervelend worden als ik 
positief test. Ik heb geen klachten, ben twee keer gevaccineerd en eigenlijk vind ik het in de 
huidige tijd een wonder dat ik er nog niet eerder uit lag voor een korte periode. Ik hoefde nog 
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nooit in quarantaine.’ Judoka’s trainen dagelijks samen, om wedstrijdsituaties na te bootsen. 
Elke maandag en donderdag wordt de nationale trainingsgroep voor gezamenlijke trainingen 
getest middels een sneltest. 

Steenhuis deed vandaag een sneltest thuis, die was negatief. Zondag volgt een PCR-test, als 
deze ook negatief is, zal ze zich conform het coronabeleid van JudoBond Nederland en 
trainingscentrum Papendal maandag weer bij de bondstraining op Papendal melden. Bron: 
AD, 2 juli 2021. 

 

Guusje Steenhuis (in het blauw) tegen Marhinde Verkerk. © AP 
 

Ruim 36.000 jongeren uit het jaar 2004 hebben afspraak gemaakt voor 
vaccinatie 
 
Ruim 36.000 jongeren uit 2004 hebben een afspraak gemaakt voor een coronaprik. Het gaat 
om kinderen die dit jaar 17 zijn geworden of nog worden. Zij konden vanaf 10.00 uur 
vanochtend een prikafspraak maken. 
 
Waarschijnlijk kunnen de jongeren vanaf volgende week langskomen op een vaccinatielocatie. 
Daar krijgen ze het vaccin van Pfizer/BioNTech. In totaal mogen ruim een miljoen jongeren 
van 12 tot en met 17 jaar zich laten vaccineren, onder wie ongeveer 200.000 uit 2004. 
 
Het is de bedoeling dat alle jongeren voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik 
hebben kunnen halen en dat ze in de eerste schoolmaand de tweede prik krijgen. 
 
Het kabinet besloot woensdag dat gezonde jongeren mogen worden ingeënt, na een positief 
advies van de Gezondheidsraad. Volgens de deskundigen verkleint het vaccin de kans dat 
tieners het coronavirus oplopen. Zo'n besmetting verloopt bij de meeste kinderen weliswaar 
mild, maar er zijn wel degelijk risico's, aldus de raad. Bovendien voorkomt het vaccin dat 
jongeren het virus overdragen aan volwassenen. Bron: AD, 2 juli 2021.  
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12 meter hoog, 65 meter breed, 360 spuitbussen, 250 uur werk. De wandschildering van 
RoosArt op de blauwe wand van Organon is het grootste kunstwerk dat ooit in Oss is gemaakt. 
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Megakunstwerk in Oss is klaar, 12 bij 65 meter: ‘Aan het eind van de 
week was ik steevast kapot’   

12 meter hoog, 65 meter breed, 360 spuitbussen, 250 uur werk. De wandschildering van 
RoosArt op de blauwe wand van Organon is het grootste kunstwerk dat ooit in Oss is 
gemaakt.  

‘Uniek en geweldig mooi! Wauw.’ Kees Fluitsma is een trotse Ossenaar én oud-’Organees’. De 
afgelopen maanden wandelde hij bijna elke werkdag vanuit Ussen met zijn fotocamera naar 
de blauwe wand aan de Molenstraat. Die wand die al decennia symbool staat voor Organon 
en Dyosinth, de twee bedrijven die in 2007 in Amerikaanse handen kwamen en die daarna 
ten prooi leken te vallen aan een botte sanering. Fluitsma stak indertijd zelf zijn hand op toen 
de afvloeiingsregeling op tafel kwam. ‘Ik werkte er veertig jaar en hoopte dat er door mijn 
vertrek een jonger iemand kon blijven’, herinnert de 72-jarige Ossenaar zich.  Bron: AD, 2 juli 
2021.   

Dierentuin in Californië vaccineert dieren tegen corona  
 
De dierentuin in Oakland, in Amerikaanse staat Californië, is begonnen met het inenten van 
dieren zoals tijgers, beren, poema’s en fretten tegen het coronavirus. Volgens de dierentuin 
zal het experimentele vaccin van de Amerikaanse fabrikant Zoetis ook worden toegediend aan 
apen, fruitvleermuizen en varkens. 
 
Tot nu toe bestonden de coronamaatregelen in de zoo uit bijvoorbeeld voldoende afstand 
bewaren en beschermende kleding voor werknemers. Dierenarts Alex Herman zegt opgelucht 
te zijn dat de dieren via een prik nu beter beschermd kunnen worden tegen Covid-19. 
Dierenfarmaceut Zoetis wil 11.000 doses van het vaccin doneren aan bijna zeventig 
dierentuinen en andere inrichtingen in de Verenigde Staten. 
 
De eerste mensapen werden in maart in de dierentuin in San Diego ingeënt met het voor 
dieren ontwikkelde middel. Ze kregen na drie weken een tweede dosis. Acht gorilla’s in de zoo 
testten in januari positief op het virus. De symptomen waren mild en beperkten zich tot 
hoesten, constipatie en vermoeidheid. De beesten zijn inmiddels helemaal hersteld. Ze waren 
ondanks de veiligheidsmaatregelen die waren genomen waarschijnlijk geïnfecteerd door een 
besmette medewerker die geen ziekteverschijnselen had. Bron: AD, 3 juli 2021. 
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Ziekenhuizen: bijna alleen maar niet-gevaccineerde coronapatiënten 

De coronapatiënten die nog in het ziekenhuis belanden, zijn de laatste weken op een enkele 
uitzondering na niet of niet volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit een rondgang van deze site. 
De vaccinatiestatus van patiënten wordt in Nederland niet centraal geregistreerd. ‘Die 
registratie moet er voor het najaar zeker komen.’ 

In het Erasmus MC was van de 374 patiënten die sinds 1 maart met corona werden 
opgenomen niemand volledig gevaccineerd, meldt een woordvoerder van het Rotterdamse 
ziekenhuis. ‘Wel eens een patiënt kort na de eerste prik, dus eigenlijk nog te vroeg om een 
immuunreactie te hebben op het vaccin.’  

Een ander groot ziekenhuis, het Amsterdam UMC telde wel een paar gevallen van mensen die 
al twee prikken hadden gehad. ‘Maar dat waren patiënten die nét voor de tweede keer waren 
gevaccineerd, waardoor de bescherming nog niet volledig op peil was, of mensen met een 
immuunstoornis’, stelt een woordvoerder.  

Het Maastricht UMC spreekt van ‘een enkeling’ die al wel twee prikken heeft gehad en toch is 
opgenomen. In  de ziekenhuizen in Nijmegen zijn de afgelopen tijd ook een aantal volledig 
gevaccineerden opgenomen. ‘Het is een mix, maar je ziet natuurlijk vaker mensen met een 
probleem met het immuunsysteem’, zegt de Nijmeegse medisch microbioloog Andreas Voss.  

In Tilburg is het beeld hetzelfde: de opgenomen patiënten zijn bijna allemaal niet-
gevaccineerd. ‘Daar zitten ook bewuste weigeraars tussen’, weet arts-microbioloog Jean-Luc 
Murk. En in Groningen zijn er geen gevallen van volledig gevaccineerde coronapatiënten 
bekend. ‘Ik heb het bij de patiëntenoverleggen nooit gehoord’, zegt ic-hoofd Peter van der 
Voort. ‘Terwijl dat zeker vermeld zou worden.’ 

Bij de geraadpleegde ziekenhuizen staan (soms vele) tientallen niet gevaccineerde patiënten 
steeds tegenover hooguit een paar patiënten die al wel volledig ingeënt waren. Het is een 
nieuwe aanwijzing dat de coronavaccins hun werk doen. Veel Nederlanders, en vooral de 
ouderen die het meest kwetsbaar zijn voor Covid-19, zijn inmiddels immers gevaccineerd. 
 
Exacte aantallen kunnen veel ziekenhuizen niet geven. Ook op landelijk niveau is er geen 
registratie van de vaccinatiestatus van opgenomen coronapatiënten. Dat betekent dat het 
RIVM geen nauwkeurig inzicht heeft in het aantal wel en niet geprikte patiënten in de 
ziekenhuizen. ‘Erg jammer', stelt de Groningse intensivist Van der Voort. ‘Vooral richting het 
najaar zou het erg veel informatie op kunnen leveren. Het geeft inzicht in welke vaccins het 
beste werken, of de immuniteit aanhoudt en in hoeverre ze beschermen tegen varianten.’ 
Bron: AD, 3 juli 2021.  

In Suriname worden enkele maatregelen versoepeld 

De Surinaamse regering heeft besloten het uitgaansverbod dat nog ingesteld was voor 

de zondag, op te heffen. Wel blijft de avondklok, die geldt tussen 18.00 tot 06.00 uur, van 

kracht, maakte Paramaribo vrijdagavond via een persbericht bekend. 

Een andere versoepeling is dat er weer gesport mag worden. Individueel sporten is toegestaan 

en ook yoga- en dansscholen en fitnesscentra gaan weer open. Scholen blijven 

voorlopig dicht, op de examenklassen na. Kerken en andere gebedshuizen blijven ook 

gesloten, maar het streven is deze vanaf 11 juli gefaseerd te openen. Andere maatregelen zoals 

het verbod om met meer dan vijf mensen bij elkaar te zijn, restaurants die niet open mogen 

en het sluiten van de grenzen blijven van kracht, aldus het persbericht. 

Uit de dagelijks gepubliceerde cijfers blijkt dat het aantal positieve gevallen langzaam daalt. 

Vrijdag stond de teller op 127 nieuwe gevallen, op het totaal van 425 geteste mensen is dat 

30 procent. Donderdag was dat percentage nog 41 procent en woensdag bijna 37 procent. Op 
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de intensive care liggen 34 mensen, terwijl er 137 Surinamers in het ziekenhuis behandeld 

worden. Het totale aantal coronadoden staat nu op 539. 

Suriname heeft te maken met de derde besmettingsgolf waarbij de zogenoemde Braziliaanse 

of Manaus-variant de grootste boosdoener is. Deze virusvariant is een stuk besmettelijker dan 

andere mutanten uit de beginperiode van de pandemie. Bron: AD, 3 juli 2021.   

 

Universiteit Leiden gehackt, Iraanse groep wil geld zien 

Hackers hebben op de universiteit in Leiden accountgegevens van medewerkers, huisadressen 

en beschrijvingen van onderzoek buitgemaakt. Criminelen dreigen met online publicatie van 

de gestolen gegevens als de universiteit niet betaalt. Dat bevestigt Leiden University na 

onderzoek door AD. 

De criminelen eisen zestien bitcoin (omgerekend is dat op dit moment zo'n 450.000 euro), 

maar de universiteit betaalt niets. Volgens de instelling waren het waarschijnlijk Russische 

hackers die een server binnendrongen. ‘Er is activiteit vanaf Russische IP-adressen in de logs 

waargenomen.’ Daarna zou de gestolen informatie vermoedelijk zijn ‘doorgespeeld of verkocht 

aan de Iraanse Arvin Club'.  Bron: AD, 3 juli 2021.  

Grote hackaanval met gijzelsoftware gaande: 200 bedrijven getroffen, 

waaronder Nederlandse firma 

Een aan Rusland gelinkte hackersgroep heeft met een grootschalige cyberaanval, die nog altijd 

aan de gang is, ongeveer tweehonderd bedrijven getroffen. De bedrijven zouden zijn getroffen 

door gijzelsoftware. Er zit in elk geval één Nederlandse firma bij, mogelijk meer.  

Zogenoemde gijzelsoftware of ransomware blokkeert toegang tot de bestanden van het 

slachtoffer. De sleutel wordt meestal alleen vrijgegeven na betaling van losgeld. De wereldwijde 

aanval die nu gaande is, is mogelijk begonnen bij Kaseya, een leverancier van ICT-

beheersoftware. Het Nationaal Cyber Security Centrum in Den Haag roept bedrijven op een 
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product dat wordt gebruikt voor beheer op afstand, uit te schakelen. Dat heet VSA. Volgens 

het NCSC wordt dat product veel gebruikt bij partijen die ICT-steun verlenen aan andere 

bedrijven. 

Volgens Dave Maasland van cyberveiligheidsbedrijf ESET Nederland kun je veilig stellen dat 

de aanval op Kaseya ‘ook Nederlandse bedrijven heeft getroffen’. Hij weet in elk geval van één 

Nederlandse firma - details daarover ontbreken vooralsnog - maar volgens hem moeten er 

meer bedrijven zijn. ‘Het kan ook zijn dat bedrijven zijn besmet met deze ransomware maar 

dat zelf nog niet weten.’ Hoe groot de impact is, hangt onder meer af van wanneer de 

criminelen digitaal hebben ingebroken. Het kan zijn dat zij al lange tijd binnen zijn en dus al 

veel schade hebben aangericht. In Zweden is in elk geval supermarktketen Coop slachtoffer, 

melden meerdere buitenlandse media; alle achthonderd winkels zijn dicht. 

Maasland voorspelt dat ook in ons land heel veel ict-beheerders dit weekend weinig slapen en 

niet barbecueën. ‘Vergelijk het met een distributiecentrum van waaruit bedorven voedsel is 

verspreid. Eer dat je in kaart hebt gebracht waar dat voedsel allemaal terecht is gekomen, ben 

je een flinke tijd verder.’  

Vaak maken Nederlandse bedrijven niet bekend dat zij door ransomware getroffen zijn. Zij 

vrezen voor reputatieschade of betalen losgeld aan de criminelen en willen niet dat dit bekend 

wordt. Experts gaan ervan uit dat slechts het topje van de ijsberg in de publiciteit komt. Ook 

nu is het dus de vraag welke Nederlandse bedrijven openlijk vertellen dat zij slachtoffer zijn 

van deze cyberaanval. 

Ransomware-aanvallen vinden ogenschijnlijk vaak in het weekend plaats, mogelijk omdat veel 

ict-beheerders dan vrij zijn en de verdediging misschien zwakker is. Maasland wijst erop dat 

de Amerikanen op 4 juli bovendien Independence Day vieren en juist Amerikaanse bedrijven 

nu massaal getroffen zijn. Hij spreekt van een ‘nachtmerrie’. Volgens hem zetten de criminelen 

met deze aanval een nieuwe stap. ‘Kaseya is één van de grootste softwareleveranciers op aarde. 

Zij leveren software om computers op afstand juist veilig te houden. Dat uitgerekend via zo’n 

tool deze ransomware wordt verspreid is heel erg.’  

Het toont ook de brutaliteit van de criminelen die voor een grote aanval als dit blijkbaar niet 

terugdeinzen. De vrees van experts als Maasland is dat criminelen met hun ransomware 

zoveel geld ophalen dat zij steeds meer geavanceerde aanvalsmethodes kunnen kopen. ‘Dit is 

een groot waarschuwingssignaal.’ 

Normaal gesproken gaan ransomwarebendes met al hun slachtoffers apart in onderhandeling 

over het vrijgeven van gegevens en het losgeld. Of dat in dit geval ook haalbaar is, is 

onduidelijk.  

Uit  onderzoek van AD blijkt dat het waarschijnlijk ook Russische hackers waren die op een 

Nederlandse universiteit toesloegen. De informatie die gestolen is van de Leidenaren zou 

vermoedelijk zijn ‘doorgespeeld of verkocht aan de Iraanse Arvin Club’.  En die willen geld 

zien. Hackers hebben op de Universiteit Leiden accountgegevens van medewerkers, 

huisadressen en beschrijvingen van onderzoek buitgemaakt. Criminelen dreigen met online 

publicatie van de gestolen gegevens als de universiteit niet betaalt, zo bevestigt Leiden 

University.  

Het is onduidelijk of de aanval op de Leidse universiteit ook het gevolg is van de grootschalige 

cyberaanval die nog gaande is. Maar die kans lijkt klein aangezien de digitale inbraak in 

Leiden minimaal vijf dagen en waarschijnlijk langer geleden is.  

Bij de grote hack, waarbij ongeveer tweehonderd bedrijven zijn getroffen zijn door het 

cyberbeveiligingsbedrijf Huntress Labs inmiddels acht dienstverleners geïdentificeerd die 

kampen met gijzelsoftware incidenten. Die zogeheten service providers maken allemaal 

gebruik van beheer op afstand. Volgens het cyberbeveiligingsbedrijf zijn tweehonderd 

bedrijven, die klant zijn bij deze managed service providers, door de hack getroffen. 
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Hoewel nog niet vaststaat dat het beheer op afstand de bron is van de aanval, raadt Kaseya 

in een verklaring op de website organisaties ten sterkste aan het direct uit te schakelen. Het 

cyberbeveiligingsbedrijf verwacht dat het aantal getroffen bedrijven nog sterk zal oplopen. Het 

softwarebedrijf denkt de zwakke plek te hebben gevonden die de hackers hebben uitgebuit en 

brengt snel reparatiesoftware uit. 

Het losgeld dat de hackers vragen, kan volgens het cyberbeveiligingsbedrijf bij sommige 

bedrijven oplopen tot vijf miljoen dollar. 

‘Dit is een van de ingrijpendste - niet door een staat uitgevoerde - aanvallen die we ooit hebben 

gezien en het lijkt puur bedoeld om geld afhandig te maken’, zegt Andrew Howard van het 

Zwitserse Kudelski Security tegen Bloomberg. Volgens hem is er haast geen betere manier om 

schadelijke software (malware) te verspreiden dan via vertrouwde ICT-dienstverleners. 

De groep die achter de hack zit, staat volgens cyberbeveiligingsbedrijf Recorded Future bekend 

als REvil. Die zat ook achter de hack bij vleesverwerkingsbedrijf JBS, waardoor vorige maand 

een aanzienlijk deel van de Amerikaanse vleesverwerkingsindustrie werd stilgelegd. Het bedrijf 

betaalde elf miljoen dollar losgeld na de cyberaanval.  

Die aanval kwam niet lang na een grote cyberaanval tegen het Amerikaanse Colonial Pipeline. 

Door die hack moest een belangrijke oliepijplijn tijdelijk worden platgelegd, waardoor er 

tekorten aan benzine bij tankstations ontstonden en de brandstofprijzen flink stegen. Ook 

hiervan worden Russische hackers verdacht, met de naam DarkSide. 

Het is niet de eerste keer dat een groot aantal bedrijven getroffen wordt door een wereldwijde 

hack. In 2017 lagen in Nederland twee grote containerterminals in de Rotterdamse haven stil. 

Ook farmaceut MSD, pakketbezorger TNT en de 38 vestigingen van 

bouwmaterialenleverancier Raab Kärcher zijn getroffen. De Deense containergigant Maersk 

was één van de eerste slachtoffers, maar al snel bleek dat veel meer bedrijven getroffen zijn. 

Amerikaanse farmaceut Merck, Russische oliegigant Rosneft, Brits advertentiebedrijf WPP, 

Spaans voedselbedrijf Mondelez: overal gingen de computersystemen plat. In Oekraïne werd 

het vliegveld bij Kiev getroffen, net als meerdere banken.  

Dat jaar maakte de cryptoworm WannaCry over de hele wereld slachtoffers. In een dag waren 

230.000 computers in 150 landen geïnfecteerd. Onder meer Britse ziekenhuizen, de Duitse 

spoorwegen en Spaans telecombedrijf Telefonica werden getroffen. Op geïnfecteerde 

computers toonden ze een schermtekst waarin 300 dollar in bitcoins werd geëist. Dat bedrag 

moet naar een speciale digitale portemonnee worden overgemaakt. Wie dat deed, kreeg de 

gegijzelde bestanden echter niet terug.  Bron: AD, 3 juli 2021.  

Techneut slachtoffer van wereldwijde cyberaanval: ‘Dit is heel gehaaid’ 

Ook technisch dienstverlener Hoppenbrouwers is geraakt door de wereldwijde cyberaanval die 

op dit moment aan de gang is. Dankzij een uitstekende beveiliging wist het bedrijf met 1500 

medewerkers de aanval vrijdagavond al op te merken. Inmiddels rijden werknemers af en aan 

om computers weer helemaal op te schonen. 

De ransomware-aanval van de criminele groep REvil oogst wereldwijd ontzag, omdat er veel 

slachtoffers tegelijk worden gemaakt. Vooral in Amerika zijn bedrijven getroffen, maar dus 

ook in Nederland. Hoppenbrouwers techniek, een technisch dienstverlener met hoofdkantoor 

in Udenhout, is het eerste Nederlandse bedrijf dat aan deze krant erkent slachtoffer te zijn. 

Experts gaan er vanuit dat er echt meer moeten zijn. Bron: AD, 3 juli 2021. 

VS sturen vier miljoen doses Modernavaccin naar Indonesië 

De Verenigde Staten sturen vier miljoen doses van het Modernavaccin naar Indonesië om het 

land te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft de Amerikaanse Nationale 

Veiligheidsadviseur Jake Sullivan vrijdag tijdens een gesprek met de Indonesische minister 
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Retno Marsudi gezegd. Volgens Sullivan worden de vaccins zo snel mogelijk' verzonden, staat 

in een verklaring die door het Witte Huis naar buiten is gebracht.  

Beide functionarissen bespraken ook Amerikaanse plannen om de hulp aan het land 

verder op te schroeven. ‘Sullivan benadrukte het belang van Indonesië en Zuidoost-Azië voor 

de regering Biden-Harris en het beëindigen van de pandemie in het algemeen en beloofde 

voortdurende steun en betrokkenheid op hoog niveau', aldus het Witte Huis.  

Indonesië is het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld en kampt met een van de ergste 

uitbraken van Covid-19 in Azië. In acht van de afgelopen twaalf dagen registreerden de 

autoriteiten een recordaantal dagelijkse besmettingen. Vrijdag werden bijna 26.000 nieuwe 

geïnfecteerden gemeld en een recordaantal van 539 coronadoden. Sinds het begin van de 

pandemie zijn ruim 2,2 miljoen inwoners besmet geraakt, bijna 60.000 van hen hebben dat 

niet overleefd.  

Het land heeft zaterdag een gedeeltelijke lockdown afgekondigd in de hoofdstad Jakarta, het 

hoofdeiland Java en op Bali. Moskeeën, restaurants en winkelcentra in virushotspots werden 

gesloten om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De nieuwe maatregelen duren 

tot 20 juli.  

Afgelopen dinsdag waarschuwde het Rode Kruis nog dat Indonesië als gevolg van een uitbraak 

van de zeer besmettelijke Deltavariant  en het toegenomen reizen door de islamitische 

vastenmaand het punt van een catastrofe' nadert.  

Indonesië hoopt via massale vaccinaties het virus te overwinnen. Maar tot en met dinsdag 

hadden slechts 13,3 miljoen van de 181,5 miljoen Indonesiërs die voor inenting in 

aanmerking komen de vereiste twee prikken in de bovenarm gekregen. Het land had toen 104 

miljoen doses ontvangen. 

 

© Getty Images — Patiënten worden buiten behandeld bij een ziekenhuis in Semarang op 

Centraal Java. 
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Sommige mensen verzetten zich tegen coronaregels en willen zich ook 

niet laten vaccineren 

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zegt er met zijn verstand niet bij 
te kunnen dat sommige mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen zich ook niet 
willen laten inenten. Volgens de minister is vaccineren namelijk de enige uitweg uit de 
coronacrisis, zo zegt hij in gesprek met nieuwssite NU.nl. 

‘Mensen die zich niet willen laten prikken, willen ook niet terug naar de maatregelen. Maar zij 
maken de weg uit de crisis, het vaccineren, wel verdacht. Dat is heel raar. Het kan niet allebei’, 
vindt De Jonge. ‘Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige 
middel dat ons uit deze crisis helpt, maar tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de 
bescherming van anderen die zich wel laten vaccineren.’ 

De minister maakt zich zorgen dat de 'complotterige theorieën die via sociale media worden 
verspreid' ook in de Tweede Kamer te horen zijn. Hij moet zich vaak inhouden om daar niet 
op te reageren. ‘Ik heb heel veel tweetjes niet verstuurd. Sterker nog: ik heb ze ingetypt en 
toch maar verwijderd. Ook in de Kamer heb ik heel veel uitspraken niet gedaan’, aldus de 
coronaminister. Bron: AD, 3 juli 2021.  
 

Geen lockdown in Rusland ondanks 697 coronadoden afgelopen etmaal 
 
In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 697 sterfgevallen door Covid-19 geregistreerd. Dat is voor 
de vijfde dag op rij het hoogste aantal bevestigde sterfgevallen op één dag sinds het begin van 
de pandemie. De autoriteiten wijten het record aan de meer besmettelijke deltavariant van het 
virus in combinatie met een relatief laag aantal inentingen. Een dag eerder werden 679 
overlijdens gemeld. 

De coronavirus-taskforce van de regering registreerde 24.439 nieuwe besmettingen het 
afgelopen etmaal, waarmee het officiële Russische totaal op 5.585.799 is gekomen. 

Volgens overheidsstatistieken zijn in het land 137.262 mensen overleden aan de gevolgen van 
Covid-19 en daarmee is Rusland het zwaarst getroffen Europese land. Maar het 
statistiekbureau Rosstat, dat een bredere definitie heeft van sterfgevallen die verband houden 
met Covid-19, registreerde eind april al 270.000 doden. Nieuwere gegevens van dat bureau 
zijn nog niet beschikbaar. 

Het Kremlin zei vrijdag dat, ondanks de dagelijks stijgende coronacijfers, men niet overweegt 
om een nieuwe lockdown in te stellen. Moskou is somber over de ontwikkelingen. Dinsdag 
heeft de regering toegegeven dat het niet zal lukken om voor de herfst zestig procent van de 
bevolking in te enten tegen het virus. De verwachtingen zullen naar beneden worden 
bijgesteld, erkende regeringswoordvoerder Dmitri Peskov. Een hoge vaccinatiegraad is nodig 
om het virus in te dammen. Ongeveer 22,2 miljoen van de 146 miljoen inwoners van Rusland 
hebben ten minste één dosis gekregen. Bron: AD, 3 juli 2021. 
 

Zuid-Afrika keurt chinees coronavaccin goed 
 
Zuid-Afrika heeft het in China ontwikkelde Sinovac-vaccin goedgekeurd, zo maakte het Zuid-
Afrikaanse ministerie van Gezondheid bekend. De goedkeuring tot gebruik van het vaccin 
komt op een moment dat Zuid-Afrika te maken heeft met een almaar groeiend aantal 
coronabesmettingen nu de zeer besmettelijke Delta-variant er dominant is. 

Ongeveer 3,3 miljoen van de 60 miljoen Zuid-Afrikanen zijn tegen corona ingeënt, oftewel 
iets meer dan 5 procent. Sinds de uitbraak van de pandemie zijn ongeveer 2 miljoen 
besmettingen vastgesteld. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger omdat er op het 
platteland veel minder wordt getest. Zeker 60.000 Zuid-Afrikanen stierven al aan corona. 
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Er bestonden aanvankelijk twijfels rondom de effectiviteit van het Sinovac-vaccin, 
vanwege gebrekkige transparantie in de klinische proefdata. Die twijfels zijn deels 
weggenomen door in juli vrijgegeven data, waaruit blijkt dat het vaccin in Uruguay meer dan 
negentig procent effectief is in het verminderen van sterfgevallen en opnames op de intensive 
care. Bron: AD, 3 juli 2021. 
 

ANWB platgebeld door vakantiegangers: ‘Veel is onduidelijk’ 
 
De ANWB wordt overspoeld met vragen van vakantiegangers die deze zomer naar het 
buitenland willen. Veel mensen tasten in het duister over de coronaregels in de verschillende 
landen en zoeken naar antwoorden. 
 
‘Mensen willen bijvoorbeeld weten hoe oud een PCR-test mag zijn. Of hoe ze moeten bewijzen 
dat hun kinderen negatief getest zijn’, zegt Josje Majoor, verantwoordelijk voor de ANWB 
Reiswijzer, tegen de NOS. De antwoorden zijn nog niet zo simpel: de coronaregels kunnen per 

land verschillen.  
 
Zeker voor wie met de auto op vakantie gaat en meerdere landen moet doorkruisen, is het een 
puzzel. Italië verlangt bijvoorbeeld een PCR-test die niet ouder is dan 48 uur (ook voor 
kinderen vanaf 6 jaar). Dat betekent dat vakantiegangers uit Nederland behoorlijk moeten 
doorrijden om te zorgen dat het testbewijs bij aankomst in het land niet verlopen is.  
 
Maar onderweg is zo’n testbewijs weer niet nodig: Duitsland heeft geen inreisbeperkingen voor 
wie binnen 24 uur weer weg is en ook Zwitserland heeft geen restricties voor doorreizigers. 
‘Het is altijd al verstandig om voorbereid op reis te gaan. Maar nu is alles tien keer zo 
ingewikkeld. Je moet je ‘corona-administratie’ echt op orde hebben’, zegt Majoor van de 
ANBW. 
 
Dat geldt overigens ook voor vakantiegangers die het vliegtuig pakken. ‘We horen dat 
luchtvaartmaatschappijen soms extra eisen stellen. Ze willen bijvoorbeeld dat je naast een 
vaccinatiebewijs ook een negatieve PCR-test kunt laten zien. Ze zijn daarmee strenger dan het 
land waar ze naartoe vliegen. Dat komt omdat zij de verantwoordelijkheid dragen bij het 
inreizen.’ Bron: AD, 3 juli 2021.  
 

Boa belt thuis aan voor controle quarantaine, boete kan oplopen tot 
20.000 euro 
 
Wie op vakantie gaat in een land waar het coronavirus nog volop rondwaart, kan bij 
thuiskomst rekenen op bezoek van een boa. Gemeentelijke toezichthouders controleren deze 
zomer volop of reizigers wel tien dagen verplicht in quarantaine gaan. 
 
Dat moet iedereen die in een hoogrisicoland is geweest, zoals het Verenigd Koninkrijk, 
Rusland en heel wat landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het zijn landen met veel 
besmettingen of gevaarlijke varianten van het coronavirus. De boete voor het bij herhaling 
overtreden van de quarantaineplicht kan oplopen tot ruim 20.000 euro. 
 
We moeten echt kunnen constateren dat iemand niet op het opgegeven adres is, aldus Pieter 
van Diemen, jurist veiligheidsregio. Bron: De Stentor, 3 juli 2021.  
 

Huisartsenpost stapelt fout op fout: doodzieke coronapatiënt Gerd (63) 
uit Enschede overlijdt 
 
Fout op fout is gemaakt bij de ernstig zieke coronapatiënt Gerd Bergman. De familie belt zeven 
keer voor hulp bij de huisartsenpost. Triagisten poeieren hen telkens af. Ook de dienstdoende 
arts schat het verkeerd in. Gevolg: Gerd raakt buiten bewustzijn en gaat met gillende sirenes 
naar het ziekenhuis. Zes weken later is hij overleden. 
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De familie is verdrietig en woedend tegelijk. Ze diende een klacht in, die is onderzocht door de 
calamiteitencommissie van Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT). De onafhankelijk artsen 
komen tot een snoeihard eindoordeel. ‘Concluderend is de zorg van de spoedpost op 
verschillende vlakken onvoldoende geweest, waardoor de ernst van de situatie niet is 
onderkend en ziekenhuisopname te lang op zich liet wachten’, aldus de commissie. Bron: De 
Stentor, 3 juli 2021.   
 

Hoe de beruchte 132-groep Urk in zijn greep houdt: ‘Mijn kinderen hou 
ik bij ze uit de buurt’ 
 
Urk is al bijna een jaar in de ban van de ‘132-voorwaardelijk’-groep. De (jonge) mannen die 
bij dit beruchte gezelschap horen, zijn te linken aan meerdere misdrijven in het dorp. De groep 
verstopt zich allerminst, laat soms letterlijk een handtekening achter. Wat is dit voor 
collectief? De Stentor keek mee in het (besloten) Instagramaccount van de 132-groep, sprak 

met bekenden van de club en benaderde leden persoonlijk. ‘Je verwacht dat ik hier antwoord 
op ga geven? 
 
Een zaterdagavond op Urk, maart dit jaar. Een aantal dorpsbewoners heeft na een week op 
zee zin in een avondje uit. Het is coronatijd, de kroegen zijn dicht, maar op het bedrijventerrein 
zijn wat barretjes open. Bij een recyclingbedrijf ziet de 19-jarige Jacob H. een heftruck staan, 
met de sleutels er nog in. Hij stapt in. Komt goed uit, want - zo bleek onlangs bij zijn 
rechtszaak  - hij heeft geen zin om te lopen. Bron: De Stentor, 3 juli 2021.  
 

Artsenbond in VK roept op niet alle coronamaatregelen af te schaffen 
 
De artsenvakbond in Groot-Brittannië roept de Britse regering op niet 
alle coronamaatregelen na 19 juli af te schaffen. Ze vrezen voor een opleving van Covid-19 en 
pleiten voor handhaving van de mondkapjesplicht en hernieuwde focus op het goed ventileren 
van ruimtes. Hun oproep komt na een sterke stijging van het aantal besmettingen in het land, 
vrijdag werden ruim 27.000 nieuwe gevallen gemeld.  
 
‘Deze gegevens in combinatie met een aantal stijgingen van ziekenhuisopnames suggereren 
dat het vanuit het belang van de volksgezondheid behoorlijk verkeerd zou zijn om op 19 juli 
alle beperkingen op te heffen of om de bevolking de verwachting te geven dat we een pre-
Covid-maatschappij zullen hebben waar niemand meer maatregelen moet nemen om 
verspreiding te voorkomen’, vertelde dokter Chaand Nagpaul van de artsenorganisatie 
zaterdag tegen Sky News. 

Premier Boris Johnson bevestigde maandag dat de meeste beperkingen in Engeland op 19 juli 
eindigen op wat 'Vrijheidsdag' wordt genoemd. Donderdag zei hij echter dat het Britse volk 
mogelijk enkele voorzorgsmaatregelen moet blijven nemen, zonder details te geven. Bron: AD, 
3 juli 2021. 

 
Tientallen mensen demonstreren op het Malieveld tegen vaccinatie van 
jongeren 
 
Enkele tientallen mensen hebben zich vanmiddag verzameld op het Malieveld in Den Haag 
voor een demonstratie tegen het vaccineren van kinderen. Ook hebben ze kritiek op het dragen 
van mondkapjes door kinderen en het testen van deze groep.  
 
De betoging, die duurt van 15.00 tot 17.00 uur, is georganiseerd door onder meer de 
actiegroepen Viruswaarheid, Police For Freedom en Nederland in Verzet. Tijdens het protest 
is geen muziek toegestaan.  
 
Dat heeft de burgemeester besloten omdat mensen bij vorige demonstraties tegen de 
coronamaatregelen door muziek al snel te dicht bij elkaar gingen staan, aldus een 
woordvoerder van de burgemeester eerder.  
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Er staat in tegenstelling tot eerdere betogingen ook geen podium op het Malieveld waar 
toespraken en optredens op kunnen worden gehouden. Rond het Malieveld is veel politie 
aanwezig. Bron: AD, 3 juli 2021.   
 
Rond de duizend mensen hebben later in de middag op het Malieveld in Den 
Haag geprotesteerd tegen het vaccineren van kinderen. Ook hebben ze kritiek op het dragen 
van mondkapjes door kinderen en het testen van deze groep. De betoging verliep zonder 
problemen. 
 
De betoging, die zo'n 2,5 uur duurde en rond 17.30 uur was afgelopen, werd georganiseerd 
door onder meer de actiegroepen Viruswaarheid, Police For Freedom en Nederland in Verzet. 
 
Tijdens het protest was geen muziek toegestaan. Dat had de Haagse burgemeester Jan van 
Zanen besloten omdat mensen bij vorige demonstraties tegen de coronamaatregelen door 
muziek al snel te dicht bij elkaar waren gaan staan, zei een woordvoerder van de burgemeester 
afgelopen week. In tegenstelling tot eerdere betogingen was er ook geen podium op het 
Malieveld waar toespraken en optredens konden worden gehouden. 
Rond het Malieveld was veel politie aanwezig.  Bron: AD, 3 juli 2021.  

 

© ANP — Demonstranten tijdens de protestactie van onder andere Viruswaarheid op het 
Malieveld. 
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Update RIVM 
 
Het RIVM meldt over het afgelopen etmaal bijna 1150 nieuwe coronabesmettingen. Er werden 
1146 positieve gevallen geregistreerd. Dat is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen week 
(740). 
Het is de eerste keer in ruim twee weken tijd dat het aantal nieuwe dagelijkse 
besmettingen boven de 1000 ligt. Op 17 juni werden 1061 nieuwe besmettingen gemeld. 

Het aantal positieve tests ligt ruim tweemaal zo hoog als vorige week zaterdag, toen het RIVM 
556 positieve tests meldde. Gisteren was het dagcijfer al gestegen naar 952 (na correctie). Het 
is de vierde opeenvolgende dag dat het aantal besmettingen stijgt. 

Amsterdam telde de afgelopen 24 uur de meeste positieve tests. In de hoofdstad werden 89 
besmettingen vastgesteld. In Rotterdam testten 77 mensen positief. In Enschede waren dat er 
52, evenals in Groningen. In Breda werden zaterdag 33 nieuwe besmettingen geregistreerd. 

Het RIVM meldde vanmiddag één sterfgeval, in Enschede. Vrijdag waren dat er zeven, het 
hoogste aantal in een maand tijd. Het betekent niet dat die mensen in de 24 uur daarvoor 
waren overleden, want het kan soms een tijdje duren voordat het overlijden van een 
coronapatiënt is geregistreerd.   

 
De daling van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zet door. Ziekenhuizen 
behandelden zaterdag 230 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Vrijdag waren dat er nog 248.  
 
Op de verpleegafdelingen liggen nog 128 coronapatiënten, 12 minder dan een dag eerder, 
blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het 
aantal Covid-patiënten op de intensive cares daalde met 6 naar 102. Op 22 september vorig 
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jaar hadden de intensive cares voor het laatst minder dan honderd coronapatiënten onder 
hun hoede. 

Nog altijd hoeven er weinig nieuwe coronapatiënten te worden opgenomen in de 
ziekenhuizen. Intensive cares hebben voor de vierde keer in vijf dagen geen nieuwe opnames. 
Acht mensen werden opgenomen op een verpleegafdeling, vergelijkbaar met de voorgaande 
dagen.  

Eerder vandaag meldde deze site al dat de coronapatiënten die nu nog in het ziekenhuis 
belanden, de laatste weken op een enkele uitzondering na patiënten zijn die niet of niet volledig 
gevaccineerd zijn. Bron: AD, 3 juli 2021. 
 
Twee nieuwe Veluwse gemeenten met oplopende coronacijfers; ook Zwolle kleurt weer oranje. 
Waar de rust in Elburg (0 besmettingen) is weergekeerd, zijn de coronacijfers bij de buren 
juist opgelopen. De gemeente Oldebroek kleurt met 8,5 besmetting per 100.000 inwoners 
oranje op de coronakaart. Het naastgelegen Hattem is zelfs nog een tintje donkerder: 16,4.      
 
Ook Brummen (14,5) en Rijssen-Holten (21) hebben die kleur. Berkelland (13,7), Zwolle (9,3) 
zitten daar net als Nunspeet (10,8) iets onder. In die laatste gemeente was dat te herleiden 
aan de eerste stapavond in Dutch Pub De Zaak. Al twaalf mensen testten daarna positief op 
het coronavirus. 
 
Landelijk gaan de cijfers de verkeerde kant op. Het RIVM meldde over het afgelopen etmaal 
bijna 1146 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een stuk hoger dan het gemiddelde van de 
afgelopen week (740). 
 
Het is de eerste keer in ruim twee weken tijd dat het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen 
boven de 1000 ligt. Op 17 juni werden 1061 nieuwe besmettingen gemeld. 
 
Het aantal positieve tests ligt ruim tweemaal zo hoog als vorige week zaterdag, toen het RIVM 
556 positieve tests meldde. Gisteren was het dagcijfer al gestegen naar 952 (na correctie). Het 
is de vierde opeenvolgende dag dat het aantal besmettingen stijgt. Bron: De Stentor, 3 juli 
2021.   
 

Zeven Europese landen op groen 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor zeven Europese 
landen vandaag op nederlandwereldwijd aangepast naar groen. Het gaat om Bulgarije, 
Duitsland, Finland, Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië en Italië (exclusief Sicilië dat geel blijft). 
Ook de eilanden Corsica (Frankrijk) Madeira en de Noord-Egeïsche eilanden (Griekenland) 
gaan van geel naar groen.  
 
Een groen reisadvies betekent: 'U kunt reizen naar het land of gebied van uw keuze. Bij 
terugkeer naar Nederland hoeft u geen negatieve coronatestuitslag te laten zien en niet in 
quarantaine. Voor elke reis geldt wel: bereid u goed voor.' De landen kunnen nog wel 
inreisbeperkingen opleggen aan buitenlandse toeristen. Bron: AD, 3 juli 2021. 
 

Zes reddingswerkers in Miami zijn positief getest op corona 
 
Zes van de ruim 350 reddingswerkers die in Miami zoeken naar mensen in het puin van een 
ingestort appartementencomplex zijn positief getest op corona. Het team waar de 
reddingswerkers onderdeel van maken is teruggetrokken van de rampplek en de zes personen 
zijn in isolatie gegaan, maakten de lokale autoriteiten vandaag bekend.   

 
‘Helaas is dit een nieuwe uitdaging, maar wel een waar we het hele afgelopen jaar mee om 
hebben moeten gaan', zei brandweerchef Alan Cominsky. 
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Het dodental door de instorting van het 12 verdiepingen tellende appartementencomplex in 
Miami is opgelopen naar 22. Het aantal vermisten staat nu op 126.  Bron: AD, 3 juli 2021. 

 

© Reuters  

Dodental ingestorte flat Miami stijgt naar 22, tweede pand geëvacueerd 

Het dodental door de instorting van het appartementencomplex in Miami is opgelopen naar 

22. Reddingswerkers hebben vrijdag nog twee doden onder het puin vandaan gehaald, eerder 

op de dag vonden ze ook al twee doden. In Miami Beach is een tweede woongebouw, met 156 

appartementen, vrijdag uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd. Volgens de autoriteiten is 

daartoe besloten nadat ingenieurs problemen met de betonnen constructie en de bedrading 

ontdekten. 

De zoektocht in het ingestorte gebouw was donderdag tijdelijk stilgelegd uit vrees dat het 

overgebleven deel van het 12-verdiepingen tellende pand ook zou instorten. Maar vrijdag werd 

het werk hervat en vonden reddingswerkers vier slachtoffers. Het aantal vermisten staat nu 

op 126. Volgens Daniella Levine Cava, de burgemeester van Miami-Dade, fluctueert het aantal 

vermisten voortdurend. Bij het opsporen van vermisten ontdekken hulpverleners soms 

bewoners die eerder niet bekend waren en van wie ze niet weten waar die nu zijn en of ze in 

het gebouw waren. Bron: AD, 3 juli 2021.  

Braziliaanse Hooggerechtshof opent onderzoek  naar  de Braziliaanse 

president Jair Bolsonaro 

Het Braziliaanse Hooggerechtshof opent een onderzoek naar de Braziliaanse president Jair 

Bolsonaro. Hij zou op de hoogte zijn geweest van mogelijke corruptie binnen het Braziliaanse 

ministerie van Volksgezondheid bij een bestelling van 20 miljoen doses van het 

Indiase coronavaccin Covaxin. 

Het Hooggerechtshof gaat daarmee in op een verzoek van de Braziliaanse procureur-
generaal, die vrijdag een onderzoek had geopend naar de beschuldigingen tegen Bolsonaro 
nadat eerder senator Randolfe Rodriques van oppositiepartij Rede Sustentabilidade daartoe 
had opgeroepen. Het Hof geeft de autoriteiten negentig dagen voor het verzamelen van 
bewijsmateriaal. 
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Bolsonaro zou een rol hebben gespeeld in een mogelijke frauduleuze deal tussen de 
Braziliaanse overheid en Bharat Biotech, een Indiase producent van onder meer 
coronavaccins. Bolsonaro ontkent enige betrokkenheid en zegt dat hij niet op de hoogte was 
van onregelmatigheden. 

Een klokkenluider van het ministerie van Volksgezondheid heeft gezegd dat hij de president 
er persoonlijk op heeft gewezen dat hij door zijn superieuren onder druk was gezet om de 
vaccins te kopen. Ondanks die waarschuwing ondernam Bolsonaro geen actie, zo wordt hem 
verweten. Bron: AD, 3 juli 2021.  

Voedselbanken rijker dan ooit: ‘Er was een enorme vrijgevigheid’ 

Terwijl vooral in de grote steden het aantal mensen dat een beroep doet op voedselbanken 
fors is gestegen, heeft de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken meer geld dan ooit. 

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, waarbij 172 voedselbanken zijn aangesloten, 
is sinds de coronacrisis overstelpt met donaties, blijkt uit de onlangs gepubliceerde 
jaarrekening over 2020. Er kwam 10,7 miljoen euro binnen, waar gerekend was op 2 miljoen.   

Rond de jaarwisseling beschikte de vereniging over ruim 16 miljoen aan liquide middelen, 
tegen 2,8 miljoen een jaar eerder. Daar stond bijna 6 miljoen aan schulden tegenover. ‘2020 
was een exceptioneel gunstig financieel jaar,’ schrijft het bestuur in het jaarverslag. 

De giften stroomden vooral binnen aan het begin van de eerste lockdown, zegt Leo Wijnbelt, 
voorzitter van de vereniging. ‘Twee derde van onze 13.000 vrijwilligers zijn senioren en die 
waren natuurlijk kwetsbaar in de pandemie. Binnen 24 uur waren bijna twintig 
voedselbanken en twee distributiecentra genoodzaakt te sluiten. De vrees was dat misschien 
wel driekwart van alle voedselbanken niet zou kunnen functioneren en dat 100.000 mensen 
zonder eten zouden komen te zitten. Dat vooruitzicht leidde tot veel donaties. Het is uniek 
hoeveel geld voedselbanken hebben gekregen. Er was een enorme vrijgevigheid.’ 

 
© ANP XTRA  

Het grootste deel kwam van vermogende Nederlanders en vermogende fondsen, aldus 
Wijnbelt. Particulieren schonken bijna 2,5 miljoen, meer dan zes keer zoveel als in 2019. Het 
bedrijfsleven kwam met 3,3 miljoen over de brug, tegen iets minder dan 5 ton in 2019. Een 
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actie van Radio 538 eind 2020 leverde 1,3 miljoen op, via kerststollen van Albert Heijn kwam 
6,5 ton binnen en de Postcodeloterij deed een extra donatie van 5 ton. 

Iets minder dan een kwart van het geld is gebruikt om de voedselbanken veilig te laten 
functioneren, met bijvoorbeeld beschermingsmiddelen voor medewerkers en 
supermarktbonnen voor klanten. Maar er resteren nog miljoenen die binnenkwamen met het 
betalingskenmerk ‘corona’, ‘Covid-19’ of ‘crisis’. 

‘Met grotere donateurs hebben we gesproken over de bestemming van hun giften,’ aldus 
Wijnbelt. ‘Als de vaccinaties goed blijven verlopen en de pandemie straks ten einde is, kunnen 
we het geld teruggeven. Maar we kunnen het de komende anderhalf jaar ook gebruiken voor 
het verbeteren van onze logistieke structuur.’ 

‘We verwachten dat als het kabinet de steun aan het bedrijfsleven stopt, er alsnog een 
economische crisis zal zijn. We bereiden ons voor op een mogelijke groei van 50 procent van 
ons klantenbestand, naar 150.000 mensen per week, vooral in de grote steden. Daar moeten 
we bijvoorbeeld onze distributie op aanpassen. De donateurs hebben allemaal gezegd: primair 
is het geld bestemd voor corona, maar als het daar niet nodig is, kan het naar zaken rondom 
de uitbreiding van ons klantenbestand.’  

De vereniging heeft ook nog een subsidie van 4 miljoen van Sociale Zaken in kas, die vorig 
jaar binnenkwam als vangnet voor het geval voedselbanken in geldnood zouden komen door 
de coronacrisis. Dankzij die subsidie hadden klanten met supermarktbonnen zelf 
boodschappen kunnen doen. Van het kabinet mogen de voedselbanken het geld achter de 
hand houden voor het geval het aantal klanten zo sterk groeit dat niet onvoldoende eten 
voorradig is.  

 
© ANP  

In de grote steden nam het voorbije jaar het aantal mensen dat een beroep doet op de 
voedselbank al met tientallen procenten toe, met de 50 procent groei in Amsterdam als 
uitschieter. Inmiddels groeit het aantal Amsterdammers dat aanklopt niet verder, maar het 
daalt evenmin. Ruim 4700 inwoners zijn aangewezen op de voedselbank. Landelijk was de 
groei in 2020 ruim 7 procent. 

Voedselbanken zijn niet de enige instanties waar tijdens de coronacrisis meer giften zijn 
binnengekomen. Volgens een woordvoerder van de brancheorganisatie Goede Doelen 
Nederland is er over de gehele linie een stijging. Blijkens jaarrekeningen over 2020 van 83 
organisaties zijn de inkomsten uit giften en donaties met 4 procent toegenomen tot een totaal 
van 388 miljoen euro. Tussen organisaties bestaan wel grote verschillen.  
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Bij kleinere clubs, met een begroting van 100.000 euro, liepen de inkomsten juist terug, met 
ruim 13 procent, ten opzichte van 2019. ‘De betrokkenheid van mensen bij het werk van goede 
doelen is groot,’ zegt Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland. ‘Vaste donateurs 
zijn goede doelen trouw blijven steunen en er was in de periode dat collectes, werving aan de 
deur en evenementen moesten worden opgeschort meer ruimte en bereidheid om online te 
doneren. En dat is fantastisch.’ Bron: AD, 3 juli 2021.  

Nog eens 1.7 miljoen mensen vaccineren in Portugal komende 2 weken 

De Portugese overheid wil de komende twee weken nog eens 1,7 miljoen inwoners 
vaccineren tegen het coronavirus. De zeer besmettelijke Delta-variant zorgt voor een opleving 
van de pandemie en de autoriteiten hopen die via massaal prikken in te dammen. 

Het aantal besmettingen steeg zaterdag met 2605 gevallen, de grootste stijging sinds 13 
februari. In het onder Nederlanders populaire vakantieland zijn sinds het begin van de 
virusuitbraak bijna 900.000 mensen positief getest. Nieuwe gevallen doen zich voor onder met 
name niet-gevaccineerde jongeren. De sterfgevallen blijven echter ver onder het niveau van 
februari, toen het land in lockdown zat na de tweede golf in januari. De Delta-variant is nu 
goed voor 70 procent van alle positieve tests. 

Portugal heeft ongeveer 35 procent van de bevolking volledig ingeënt. Vanaf zondag kunnen 
18- tot 29-jarigen zich melden voor een prik. Meer dan vijfhonderd Covid-19-patiënten liggen 
in het ziekenhuis. 

In 45 gemeenten, waaronder Lissabon, Porto en Albufeira, geldt sinds vrijdagavond 
een avondklok en moeten restaurants en non-foodwinkels in sommige gebieden eerder in het 
weekend sluiten. Bron: AD, 3 juli 2021. 

 

Lehlohonolo Ledwaba © Screenshot  
 

Bokslegende Lehlohonolo Ledwaba (49) overleden aan Covid-19 
 
Lehlohonolo Ledwaba, de getalenteerde bokser die bekend werd van zijn wedstrijd tegen 
bokslegende Manny Pacquiao, is gisteren overleden in Zuid-Afrika. Ledwaba won zowel Zuid-
Afrikaanse titels als diverse wereldtitels in verschillende gewichtsklassen. 
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De Zuid-Afrikaan stierf vrijdag aan de gevolgen van het Covid 19-virus terwijl hij werd vervoerd 
naar het ziekenhuis. De stijlvolle Ledwaba maakte zijn profdebuut op 31 oktober 1990 in 
Eldorado Park en scoorde een technische knock-out in de vierde ronde op Ephraim 
Madi. Ledwaba bleef ongeslagen in zijn volgende zes gevechten en won de Transvaal-
juniorvedergewichttitel met een vierde ronde knock-out tegen Vusi Khoza.  
 
Ledwaba, die gezien wordt als een echte legende, verdedigde zijn titel vijf keer succesvol 
voordat hij deze verloor in de zesde ronde tegen Manny Pacquiao in Las Vegas. In zijn laatste 
gevecht op 24 november 2006 in Mmabatho verloor hij de WBA Pan African junior lichtgewicht 
titel tegen Maxwell Awuku. 
 
Lehlo, zoals hij bekend stond, eindigde met een record van 36 overwinningen, 6 nederlagen 
en 1 gelijkspel. Ledwaba zou op 27 juli zijn vijftigste verjaardag hebben gevierd.  Bron: AD, 3 
juli 2021. 
 
 

 

Tim Dousma  @ANP  

Marc van Ranst geeft de Nederlandse zanger Tim Douwsma lik op stuk  
 
De Belgische viroloog (en fervent Twitteraar) Marc van Ranst heeft de Nederlandse zanger Tim 
Douwsma vandaag lik op stuk gegeven.   
Douwsma, die zich samen met enkele andere BN'ers in september vorig jaar van begin af aan 
aanstoot bij de #ikdoenietmee campagne en vaker openlijk heeft aangegeven vragen te hebben 
bij het coronabeleid van het kabinet, reageerde gisteren via Twitter op een artikel van NU.nl.  

Daarin stond beschreven dat de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft 
gezegd dat mensen die tegen COVID-19 zijn gevaccineerd niet meer in lockdown hoeven bij 
een nieuwe opleving van het virus. Ook kunnen ze genieten van meer vrijheden dan niet-
gevaccineerden. 
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'Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen', klonk het protest van Douwsma. 'Misschien 
kan je zeggen: 'Vaccineer mij'. Het is maar een suggestie, he', riposteerde Van Ranst. Bron: 
AD, 3 juli 2021.   

BN'ers lijnrecht tegenover elkaar na corona-actie #ikdoenietmeermee 

Veel politici en BN’ers hebben zich maandagavond gekeerd tegen een oproep van een groepje 
artiesten en modellen om de coronaregels van het kabinet te negeren. Onder anderen Famke 
Louise, Tim Douwsma, Thomas Berge en Brace riepen volgers met de hashtag 
#ikdoenietmeermee op zich tegen de coronarichtlijnen van het kabinet te keren. 

Maar de actie krijgt behalve bijval, vooral ook veel kritiek van collega’s. ‘In mijn oudejaars 
pleit ik voor saamhorigheid, empathie en betrokkenheid. Dus ja, ik sta recht tegenover elke 
‘artiest’ die #ikdoenietmeermee propageert’, stelt cabaretier Dolf Jansen. ‘Hear hear’, beaamt 
zanger Tim Knol. En Freek Vonk schrijft onder het bericht van Tim Douwsma: ‘Gebruik je 
invloed beter man. Ik heb je hoog zitten. Hier bereik je niets mee.’  

Ook Claudia de Breij vraagt zich af of de Famke Louises van deze wereld afzien van medische 
hulp als zij zelf corona krijgen. ‘Je zult mij niet neerbuigend horen over deze artiesten, ik ben 
dol op bijvoorbeeld Bizzey. En ik vind de vragen ook niet allemaal onterecht. Maar de conclusie 
#ikdoenietmeermee vind ik zo egoïstisch en lui.’ Zanger Roel van Velzen twitterde kort: 
‘#Ikdoegewoonnogmee’. 

Sportjournalist Jack van Gelder reageert ook boos. Op Twitter schrijft hij dat zij geen medische 
hulp zouden moeten krijgen als ze besmet raken. ‘Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen 
mening maar als iemand van deze ‘actiegroep’ corona zou krijgen, moet er ook geen aanspraak 
gemaakt worden op medische hulp of, erger nog, ic-zorg’, aldus Van Gelder.  

De actie valt ook verkeerd bij zorgpersoneel, dat op sociale media hard uithaalt naar de 
zangers en vloggers. ‘Mensen die meedoen aan #ikdoenietmeermee nodig ik graag uit om een 
kijkje te nemen op de IC’, verzucht recoveryverpleegkundige Don Roelofsen uit Den Bosch. 
‘Daar wordt namelijk met man en macht gewerkt voor patiënten die nog wél graag mee willen 
doen.’ Zijn irritatie krijgt veel bijval. 

Ook politici nemen hard stelling tegen de actie. ‘Of het nou je favoriete zanger is, een drukke 
rapper of je broer, laat ze weten dat we snappen dat het ook voor hen nare tijden zijn, maar 
een dodelijk virus is geen spel waar je even mee kunt stoppen. #Coronadoetwelmee’, 
beklemtoont VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff.  

D66-fractieleider Rob Jetten sluit zich bij hem aan. ‘Ik snap de frustratie best, maar ik snap 
niks van deze oproep. Kritische vragen stellen mag, maar beïnvloed mensen niet met deze 
verkeerde boodschap. Voor iedereen geldt: houd je aan de regels. Dan kunnen we straks 
allemaal weer naar optredens of de kroeg.#ikdoewelmee’, aldus Jetten.  

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemt de oproep ‘onverantwoord’. Hij wil 
binnenkort met een aantal van deze BN’ers in gesprek gaan, laat hij weten. ‘Vragen is goed, 
kritiek is prima, maar #ikdoenietmeermee is onverantwoord. Om kwetsbare mensen te 
beschermen, om te zorgen dat de zorg het volhoudt, moeten we juist wel meedoen – allemaal’, 
aldus de minister.  

In het statement dat hoort bij die hashtag #ikdoenietmeermee stellen diverse artiesten dat ze 
voor een goede volksgezondheid zijn. Ze zijn echter van mening dat de huidige maatregelen 
‘aan alle kanten rammelen’. ‘Onze ouderen worden vergeten, onze economie staat op instorten, 
menselijk gedrag wordt strafbaar gesteld en hoe zit het met de toekomst van mijn en onze 
kinderen?’  
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‘Wij willen duidelijkheid’, is de boodschap. De BN’ers roepen op tot eerlijkheid en 
transparantie. Daarna stellen ze flink wat vragen: ‘Wat is het nut van niet-medische 
mondkapjes en de anderhalve meter? Hoe betrouwbaar is de PCR-test en waarom stemt de 
overheid tegen een onderzoek? Waarom worden kritische artsen de mond gesnoerd? Angst is 
de grootste onderdrukker van het immuunsysteem. Hoe kun je dan rechtvaardigen dat je 
mensen massaal bang maakt? Waar is de griep gebleven? Hoe dodelijk is dit virus?’  
 
Het statement wordt afgesloten met het verzoek om de volgende oproep om te delen: ‘Alleen 
samen krijgen we de overheid onder controle. #ikdoenietmeermee.’ Bron: AD, 22 september 
2020.  

 

AsteaZeneca in plaats van Moderne toegediend in Groningen 

In het vaccinatiecentrum in MartiniPlaza in Groningen heeft een aantal mensen zaterdag een 
ander corona-vaccin gekregen dan stond vermeld in hun uitnodigingsbrief. Volgens GGD 
Groningen kregen twintig mensen AstraZeneca toegediend in plaats van Moderna. 

Het gaat om personen die zaterdag tussen 09.10 en 9.35 uur een prikafspraak hadden. Ze 
zijn allemaal persoonlijk op de hoogte gesteld van de vergissing. GGD Groningen betreurt het 
incident en heeft het gemeld bij gezondheidsinstituut RIVM. ‘Inmiddels zijn maatregelen 
getroffen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen’, aldus GGD Groningen. De 
huisartsen van de twintig personen worden op de hoogte gebracht van de onjuiste vaccinatie. 

AstraZeneca geeft in zeldzame gevallen een bijwerking. Ook al is die kans klein, bijwerkingen 
zoals bloedstolsels in combinatie met een te kort aan bloedplaatjes, kunnen ernstige gevolgen 
hebben. Bron: AD, 3 juli 2021. 
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Gevaccineerden die in contact komen met iemand die besmet is met 
corona hoeven niet meer in quarantaine 

Mensen die gevaccineerd zijn en in contact komen met iemand die besmet is met corona, 
hoeven vanaf 8 juli niet meer in quarantaine. Dit laat een woordvoerder van de GGD-GHOR 
weten, meldt RTL Nieuws. Diegene moet dan wel minstens veertien dagen volledig 
gevaccineerd zijn.  

Deze nieuwe regeling geldt vanaf aankomende donderdag en geldt voor het hele land. De 
werkwijze blijft verder onveranderd, zegt de woordvoerder. De GGD blijft wel bron- en 
contactonderzoek uitvoeren. ‘Alle besmettingen krijgen nog steeds een contactonderzoek.’ 
Bron: AD, 3 juli 2021. 

Slowakije besluit regels voor toegang tot het land drastisch aan te 
scherpen 

Uit ongerustheid over nieuwe varianten van het coronavirus heeft de regering 
in Slowakije besloten om de regels voor toegang tot het land drastisch aan te scherpen. Vanaf 
9 juli geldt een quarantaineplicht voor alle reizigers die niet volledig gevaccineerd zijn, zo blijkt 
uit een nieuw decreet dat zaterdag is gepubliceerd.  

De quarantaineplicht geldt voor iedereen, ongeacht het land van oorsprong. Wie aankomt, 
moet in principe veertien dagen in isolatie, maar op de vijfde dag kan een negatieve PCR-test 
een einde maken aan de verplichte quarantaine.  

Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor reizigers die al minstens veertien dagen 
volledig gevaccineerd zijn en voor reizigers die op doorreis zijn. Zij mogen de autosnelwegen 
echter niet verlaten. Bron: AD, 4 juli 2021. 
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Een Pakistaanse agent heeft een man met een hakmes gedood vanwege beschuldigingen van 
godslastering, heeft de politie zaterdag bekendgemaakt. Hij vermoordde de man, Waqas 
Ahmed, jaren nadat de rechtbank het slachtoffer had vrijgesproken van de aanklacht. Ahmed 
plaatste de gewraakte uitspraken over de profeet Mohammed in 2016 op Facebook. 

De politieman, Abdul Qadir, kon zich niet vinden in het vonnis en viel Ahmed vrijdag aan in 
de stad Rahim Yar Khan, in de provincie Punjab. ‘Hij was al sinds 2016 van plan hem te 
vermoorden vanwege de beschuldigingen dat hij de profeet Mohammed niet respecteerde’, zei 
politiefunctionaris Rana Muhammad Ashraf tegen AFP. 

Een politiewoordvoerder bevestigde het incident en voegde eraan toe dat de broer van het 
slachtoffer ook gewond raakte bij de aanval. ‘De agent gaf zichzelf vrijwillig aan de politie over’, 
aldus de politie. De aanvaller en de slachtoffers behoren tot dezelfde stam en wonen in 
hetzelfde dorp. Onderzocht wordt of ze enige persoonlijke vijandschap hadden. 

Godslastering is een enorm gevoelig onderwerp in het ultraconservatieve Pakistan waar 
mensen de doodstraf kunnen krijgen als ze de islam of islamitische figuren hebben beledigd. 
Alleen beschuldigingen van godslastering zijn al explosief en leiden vaak tot woedende 
protesten in de islamitische republiek. 

De strikte godslasteringwetten van het land worden ook ingezet tegen religieuze minderheden, 
waaronder de christelijke gemeenschap. Critici beweren dat ze vaak worden misbruikt om 
persoonlijke rekeningen te vereffenen. Bron: AD, 3 juli 2021. 
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Reizigers zijn twee weken na laatste vaccinatie welkom in Suriname 

Reizigers die naar Suriname willen en een volledige vaccinatie hebben gehad, zijn twee weken 
na hun laatste prik welkom in Suriname. Ook hoeven zij niet in quarantaine, meldde de 
Surinaamse regering zaterdag (lokale tijd). 

Mensen die niet gevaccineerd zijn of nog maar één prik hebben gehad, zijn alleen welkom als 
zij toestemming van de Surinaamse regering hebben om naar het land te reizen. Die 
toestemming krijgen zij als ze inwoner van Suriname zijn of vanwege hun beroep onmisbaar 
zijn. Voor hen geldt een quarantaineplicht van zeven dagen zodra ze in Suriname aankomen. 

Omdat het aantal coronagevallen in Suriname maar langzaam daalt, is de regelgeving voor 
personenverkeer streng. De nieuwe regels zullen mogelijk leiden tot meer vluchten en meer 
inkomsten voor Suriname. Bron: AD, 4 juli 2021. 
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Meeste bedrijven hebben geen afspraak gemaakt over thuiswerkplek of 
werktijden van personeel 

Bij de meeste bedrijven zijn er geen duidelijke afspraken over de inrichting van 
de thuiswerkplek of over werktijden van het personeel. Dat blijkt uit onderzoek van 
marktonderzoeker Multiscope onder ruim 3000 werknemers in loondienst. Bij slechts een 
kwart van de bedrijven zijn er daarover wel afspraken gemaakt, concluderen de onderzoekers. 

De meeste bedrijven hebben wel afspraken gemaakt over bijvoorbeeld computer- of 
telefoongebruik. Over de inrichting van de thuiswerkplek is bij twee op de drie bedrijven niets 
geregeld. Bij werktijden geldt voor zestig procent van de ondervraagden dat er geen duidelijke 
regels zijn. Bron: AD, 4 juli 2021. 

In VK zelf weten of je een mondkapje draagt 

Het dragen van een mondkapje wordt een persoonlijke keuze, zegt de Britse minister voor 
Volkshuisvesting, Robert Jenrick. Volgens Jenrick zijn de cijfers waarmee wordt bepaald op 
de restricties verder kunnen worden versoepeld 'zeer positief'. ‘Het zal een andere periode 
worden, waarin de burger zelf kan beslissen in plaats van een overheid die vertelt wat je moet 
doen.' 
 
Als alles volgens plan verloopt, zullen op 19 juli de laatste coronamaatregelen In het Verenigd 
Koninkrijk worden geschrapt. Premier Boris Johnson zal de komende dagen verduidelijken 
hoe die laatste stap genomen wordt. Hij was dat al in juni van plan, alleen werd hij toen in de 
wielen gereden door de deltavariant. Het kan zelfs zo zijn dat sommige maatregelen ook na 19 
juli gehandhaafd blijven. 

Op de vraag of de minister zelf zijn mondkapje afzet, zegt Jenrick: ‘Ik denk het wel, want 
ik draag niet graag een masker. En een hoop anderen waarschijnlijk ook niet. We gaan over 
naar een fase waarin dit soort zaken persoonlijke keuzes zullen zijn.' Jenrick benadrukt wel 
dat volledig vaccineren de enige manier is om het virus eronder te krijgen. Zeker met het oog 
op het komende najaar en de winter. 

Noodgoedkeuring voor vaccin van Moderna in Verenigde Arabische 
Emiraten 

De Verenigde Arabische Emiraten hebben het vaccin van Moderna noodgoedkeuring 
verleend en daarmee het vijfde middel aan hun anticorona-arsenaal toegevoegd. Hoewel de 
zeven emiraten een van 's werelds snelste vaccinatiecampagnes uitvoeren, blijft het aantal 
nieuwe dagelijkse besmettingen rond de 2000 hangen. 

In het land dat ruim 9 miljoen inwoners telt, is niet alleen de reguliere versie van het virus 
vastgesteld, maar ook de beta- en deltavariant. Tot nu toe is bijna 74 procent van de bevolking 
zeker één keer gevaccineerd. 63,7 procent is volledig beschermd, meldt het ministerie voor 
Volksgezondheid. 
 
Buurland Saoedi-Arabië heeft gisteren alle reisverkeer met onder meer de emiraten aan 
banden gelegd. Wie de afgelopen veertien dagen in het land was, komt er niet in. Bron: AD, 4 
juli 2021. 

Niet meer in quarantaine na contact met corronabesmet persoon 

Wie volledig is ingeënt, hoeft vanaf donderdag niet in meer in quarantaine na contact met een 
besmet iemand, zoals een collega of familielid. Volgens GGD GHOR Nederland geldt dit voor 
mensen die veertien dagen eerder de enige of laatste prik hebben gehad. Zij hebben 
dan voldoende bescherming opgebouwd.  
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De nieuwe regels gaan ook voor twee andere groepen gelden. Het gaat daarbij om mensen 
die minder dan zes maanden geleden Covid-19 hebben gehad. De immuniteit geldt ook voor 
mensen die al eerder Covid-19 hebben gehad en langer dan veertien dagen geleden 
minimaal eenmaal zijn gevaccineerd. 

Voor deze groepen vervalt de quarantaineplicht als iemand in hun huishouden of een ander 
nauw contact positief is getest. De GGD blijft bron- en contactonderzoek uitvoeren. ‘Iedereen 
die positief getest wordt krijgt een bron- en contactonderzoek’, benadrukt de woordvoerster 
van GGD GHOR Nederland. Bron: AD, 4 juli 2021.  

In Rusland zijn 25.142 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld 

De afgelopen 24 uur zijn er in Rusland 25.142 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld en 
werden er 663 sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 gemeld. In hoofdstad Moskou raakten 
7624 mensen geïnfecteerd met het longvirus. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn in 
Rusland officieel 5.610.941 besmettingsgevallen geweest en overleden 137.925 van hen. Een 
telling van het Russische statistiekbureau komt op 270.000 doden tussen april vorig jaar en 
april dit jaar. Bron: AD, 4 juli 2021. 

Vaccinatielocatie in Jaarbeurs opende later omdat beveiliging te laat was 

De vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in Utrecht ging vanochtend drie kwartier later open dan 
gepland. De beveiliging was niet op tijd aanwezig, meldt RTV Utrecht. De deuren openden pas 

om 08.45 uur in plaats van 08.00 uur, waardoor er een flinke rij ontstond. ‘De beveiligers 
hebben een belangrijke rol’, aldus een woordvoerder van de GGD regio Utrecht. ‘Ze zijn ook 
aanwezig als bhv-er en brengen de vaccins rond.’ Bron: AD, 4 juli 2021. 

Jongeren geboren in 2005 kunnen afspraak maken voor vaccinatie 

Jongeren die zijn geboren in 2005 kunnen vandaag vanaf 10.00 uur een afspraak maken om 
te worden gevaccineerd tegen corona, twitter coronaminister De Jonge. Wie in 2005 is 
geboren, is of wordt dit jaar 16 jaar. Het kabinet besloot afgelopen week, op aanraden van de 
Gezondheidsraad, dat gezonde jongeren mogen worden ingeënt. 

In totaal mogen ruim een miljoen jongeren zich laten vaccineren. Ze krijgen het vaccin 
van Pfizer en BioNTech. Het plan is om alle jongeren voor aanvang van het nieuwe schooljaar 
hun eerste prik te hebben gegeven. In de eerste schoolmaand krijgen ze dan hun tweede prik 
en zijn ze volledig beschermd. Bron: AD, 4 juli 2021. 

China pleit bij internationale gemeenschap voor gezamenlijk bestrijden 

pandemie 

De Chinese minister voor Buitenlandse Zaken, Wang Yi, dringt er bij de internationale 
gemeenschap op aan om een 'Grote Muur van Immuniteit' op te werpen tegen het coronavirus 
en zo gezamenlijk de pandemie te bestrijden. ‘We moeten de dreiging samen onder ogen zien', 
zei Wang tijdens de zitting van het Negende Wereld Vredesforum in Peking. ‘En gezamenlijk 
aanpakken.' Bron: AD, 4 juli 2021. 

Portugal meldt grootste toename coronabesmettingen sinds 13 februari 

Portugal probeert de verspreiding van de deltavariant af te remmen en wil de komende twee 
weken nog eens 1,7 miljoen mensen een coronaprik geven. Gisteren noteerde het land 
de grootste toename aan coronagevallen sinds 13 februari: 2605. Sinds het begin van de 
pandemie heeft Portugal 887.047 infecties met het longvirus vastgesteld. Bron: AD, 4 juli 
2021.  
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Iran krijgt mogelijk te kampen met vijfde golf 
 
Het zwaar door het coronavirus getroffen Iran krijgt mogelijk te kampen met een vijfde 
golf aan besmettingen, waarschuwt president Hassan Rouhani. De 
besmettelijker deltavariant, die nu ook in het Midden-Oosten een opmars maakt, zou daarvan 
de oorzaak kunnen zijn. ‘Er rijzen zorgen dat het hele land een vijfde golf binnengaat als 
de gezondheidsprotocollen niet goed worden nageleefd', aldus Rouhani. ‘Op dit moment 
volgt slechts 69 procent van alle mensen de richtlijnen op, zo blijkt uit rapportages.' Bron: 
AD, 4 juli 2021.  
 

Sint Maarten kort avondklok in 

Sint Maarten heeft per direct de avondklok ingekort. Die geldt nu nog alleen van 02.00 uur 
tot 06.00 uur. Daarvoor moesten veel zaken om middernacht dicht zijn. De versoepeling is 
een gevolg van de daling van het aantal coronabesmettingen op het eiland. 

Op Sint Maarten waren zaterdag 26 besmettingen geregistreerd, vier coronapatiënten liggen 
in het ziekenhuis. Sinds de uitbraak van de coronapandemie vorig jaar maart zijn er 33 
coronapatiënten op het eiland overleden. 

Het aantal mensen dat zich laat vaccineren op het eiland is nog wel laag, iets meer dan 40 
procent is minstens één keer gevaccineerd. Maar volgens de overheid is het vanwege het lage 
aantal coronapatiënten toch veilig om kroegen, nachtclubs en discotheken weer tot 02.00 uur 
open te laten zijn. Ook feesten en evenementen zijn tot die tijd toegestaan. 

De minister van Volksgezondheid roept de bevolking bijna dagelijks op om zich te 
laten vaccineren. Ook raadt hij de bevolking nog steeds aan zich zoveel mogelijk aan 
de coronamaatregelen te houden, zoals het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes en 
het veelvuldig wassen van handen. Bron: AD, 4 juli 2021.   
 

Update RIVM 
 
Opnieuw zijn er in de afgelopen 24 uur nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. De stijging 
neemt echter wel af. Tot vanmorgen 10:00 uur waren er 1239 nieuwe besmettingen, 104 meer 
dan gisteren. Gisteren nam het aantal ook toe, met 187.  
 
Ook ten opzichte van een week eerder neemt het aantal nieuwe besmettingen toe. Toen waren 
er nog gemiddeld 621 besmettingen per dag, deze week zijn dat er 843. Vorige week zondag 
werden er 504 nieuwe besmettingen geconstateerd - 735 minder dan vandaag. 
 
In totaal werden afgelopen week 5.899 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 33,9 per 100.000 
inwoners.  
 
Voor het eerst sinds september 2020 zijn er minder dan honderd bedden op de intensive care 
(ic) bezet door coronapatiënten. In totaal liggen er nu 99 patiënten met Covid-19 op de ic; op 
22 september vorig jaar waren dat er 91. Dat blijkt zondag uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Zaterdag hadden ic's nog 102 coronapatiënten onder hun hoede. Sinds zaterdag zijn er geen 
nieuwe coronapatiënten opgenomen op ic's, en de afgelopen zes dagen kwam er  slechts één 
nieuwe patiënt met Covid-19 bij. 
 
Op de verpleegafdelingen liggen nog 126 coronapatiënten, twee minder dan zaterdag. Wel 
waren er vier nieuwe opnames van coronapatiënten op de verpleegafdelingen, terwijl dat er de 
dag ervoor nog acht waren. Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen bedraagt nu 
225. Bron: AD, 4 juli 2021. 
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Toename van coronagevallen in Salland, Elburg en Lelystad. Brummen blijft slechtste jongetje 
van de klas. Op de meest verse coronakaart kleuren twee Sallandse gemeenten oranje. Dalfsen 
(14), Rijssen-Holten (13,1) en Raalte (8) zitten namelijk boven de zeven besmettingen per 
100.000 inwoners.  
 
Dat geldt ook voor Lelystad (11,5) en Elburg (8,6). Zij kleuren allemaal lichtoranje. Brummen 
net als gisteren zelfs nog een tintje donkerder. Die gemeente is namelijk de enige in dit deel 
van Oost-Nederland die boven de 14 besmettingen per 100.000 inwoners zit. Zij het nipt: 
14,5.  
 
In het tegen de Duitse grens gelegen Enschede en Haaksbergen is het met 26,9 en 45,2 
helemaal hommeles. Dat is het gevolg van de corona-brandhaard die is ontstaan binnen de 
muren van discotheek Aspen Valley in Enschede. Liefst 165 van de ruim 600 bezoekers zijn 
inmiddels positief getest op het virus, meldt de GGD zondagmiddag. 
 
In Berkelland, Hattem en Nunspeet - waar de eerste stapavond in Dutch Pub De Zaak tot een 
stijging leidde - lijkt de storm inmiddels te liggen. Landelijk zijn er in de afgelopen 24 uur juist 
meer nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. De stijging neemt echter wel af. Tot vanmorgen 
10:00 uur waren er 1239 nieuwe besmettingen, 104 meer dan gisteren. Gisteren nam het 
aantal toe met 187. 
 
Ook ten opzichte van een week eerder neemt het aantal nieuwe besmettingen toe. Toen waren 
er nog gemiddeld 621 besmettingen per dag, deze week zijn dat er 843. Het goede nieuws is 
wel dat er voor het eerst sinds september 2020 minder dan honderd bedden op de intensive 
care (ic) bezet door coronapatiënten. In totaal liggen er nu 99 patiënten met Covid-19 op de 
ic; op 22 september vorig jaar waren dat er 91.  Bron: De Stentor, 4 juli 2021. 
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Teller loopt hard op: al 165 besmettingen na clubavond in Enschedese 
disco  
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De corona-brandhaard die is ontstaan binnen de muren van discotheek Aspen Valley in 
Enschede, blijft maar oplopen. Liefst 165 van de ruim 600 bezoekers zijn inmiddels positief 
getest op het virus, meldt de GGD zondagmiddag.   
 
Het is een uitzonderlijk hoog aantal, zeker als je bedenkt dat bezoekers van de disco vooraf 
een negatieve corona-test moesten overleggen. 

De gezondheidsdienst is druk bezig met bron- en contactonderzoek om het volledige beeld in 
kaart te krijgen van de eerste clubavond bij Aspen Valley in vijftien maanden tijd. Disco's in 
de hele regio mochten vorige week eindelijk de deuren weer openen, na een gedwongen sluiting 
van bijna anderhalf jaar.  
 
Vrijdag meldde de GGD dat er zestig besmettingen waren terug te leiden naar die eerste 
feestavond in de Twentse disco, vorig week zaterdagavond. Inmiddels staat de teller op 165, 
laat de GGD in een reactie weten. Een uitzonderlijk hoog aantal, zeker als je bedenkt dat 
bezoekers van de disco vooraf een negatieve corona-test moesten overleggen. 
 
Desondanks kon de brandhaard uitbreken. Het is nog onduidelijk hoe dat heeft kunnen 
gebeuren, gespeculeerd wordt over mogelijk gesjoemel met QR-codes onder jongeren. Of er 
sprake is van de Delta-variant, is nog niet duidelijk. Volgens de GGD heeft het RIVM zeker 
twee weken nodig om daar achter te komen. 
 
De GGD Twente riep eerder deze week op alle feestvierders zich te laten testen op het virus, 
ook voor wie geen klachten had. De GGD deed die oproep omdat het een zo compleet mogelijk 
beeld wil schetsen van de besmettelijk van die avond.  
 
De verwachting is dat het volledige plaatje de komende dagen duidelijk wordt. Veiligheidsregio 
Twente gaf eerder aan dan pas aan maatregelen te willen denken. Zo zijn andere disco's in de 
regio dit weekeinde gewoon open. Aspen Valley blijft uit voorzorg op slot. Bron: Tubantia, 4 
juli 2021.  
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Vriendengroep van Tim (20) uit Enschede test massaal positief na feest 
in Aspen Valley: ‘Het is één grote chaos’ 
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Tim (20) en zijn vrienden konden zaterdagnacht eindelijk weer ‘lekker losgaan’ in discotheek 
Aspen Valley, maar komen nu bedrogen uit. Liefst 9 van de 18 vrienden testten deze week 
positief op corona. GGD Twente bevestigt de problemen. 
 
Een ouderwets avondje stappen: Tim Boxem (20) uit Enschede had er zo naar uitgekeken. 
Zaterdagavond danste, sjanste en feestte hij met een grote groep vrienden een nacht lang in 
discotheek Aspen Valley, aan de Oude Markt in Enschede. ‘Het was vanaf het eerste drankje 
weer als vanouds. En dan dit.’  Bron: Tubantia, 1 juli 2021.    
 

Gesjoemel met QR-bewijzen in discotheek Aspen Valley 
 
Bij de discotheek in Enschede -een ‘superspread-event’ met inmiddels 165 besmettingen- 
gingen verhalen rond over gesjoemel met QR-bewijzen tijdens de eerste openingsavond. ‘Als 
dat klopt, is er geen houden meer aan’, zegt viroloog Marion Koopmans. ‘Jongeren moeten zelf 
ook nadenken. Als dat vaker voorkomt, en als we hard doorstijgen de komende tijd, moet je 
serieus nadenken over al die festivals ook. Al is het land ook te klein als je dat roept.’ Bron: 
AD, 4 juli 2021. 

Weer stijgt het aantal besmettingen, viroloog waarschuwt: ‘denk na over 
festivals’ 
 
Het aantal besmettingen zit in de lift, de Deltavariant neemt de boel snel over. Virologen 
manen tot voorzichtigheid, maar in ziekenhuizen is het rustig. Dreigen extra maatregelen? 
‘Als dit doorstijgt, moet je serieus over festivals nadenken’.  
 
Dat het aantal infecties weer wat zou toenemen na de juni-versoepelingen verbaast viroloog 
noch minister. Maar dat het coronavirus de laatste dagen zo flink in de lift zit, is toch een 
signaal om ‘waakzaam en alert’ te zijn, vinden betrokkenen. Bron: AD, 4 juli 2021. 
 

Laatste woorden  

SARS-CoV-2 was al twee maanden voor eerste besmettingsgeval uitgebroken. SARS-CoV-
2 zou volgens wetenschappers van de universiteit van Kent al twee maanden voor het eerste 
besmettingsgeval in de Chinese stad Wuhan werd ontdekt, kunnen zijn uitgebroken. Daarmee 
zou het virus dat Covid-19 veroorzaakt al in oktober van 2019 de kop op hebben gestoken. 

De onderzoekers gebruikten een methode uit de conservatiewetenschap - onderzoek dat kijkt 
naar biologische veranderingen - waarmee ze konden inschatten dat het coronavirus zich voor 
het eerst in begin van de oktobermaand liet zien. China's eerste officiële coronageval deed zich 
voor in december 2019 en werd gelinkt aan de Huanan-vismarkt. Sommige vroege 
ziektegevallen hielden echter geen verband met de markt, wat erop duidt dat het virus al 
rondging voor het de vismarkt bereikte. 

Een gezamenlijke studie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en China bevestigde in 
maart dat er sporadisch infecties waren voor de uitbraak in Wuhan. Genetisch onderzoek 
door het Hutchinson Cancer Research Center in Seattle toont dat het bij die vroege 
gevallen om een voorloper ging en dat Sars-Cov-2 zoals die in Wuhan werd ontdekt hiervan 
een latere variant was. Bron: AD, 25 juni 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Wordt vervolgd 
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