
1 

 

 

 

 

Corona 
Pandemie 

Deel 27 

Anneke Koers 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Eerste woorden  

 

 

Thea Otten woont in de Anthoniushof te Enter. Ze schreef deze woorden aan het begin van 
de lockdown. Ze zijn echter nog steeds relevant. 

 

 

 



3 

 

 

 

Militaire inlichtingendienst ADIV heeft zware fouten gemaakt in zaak-

Jurgen Conings: rapport Comité I is vernietigend.  

De militaire inlichtingendienst ADIV heeft ernstige fouten gemaakt in de zaak-Jurgen Conings. 
Dat staat in een rapport van het Comité I, het orgaan dat de inlichtingendiensten controleert, 
dat maandag wordt besproken in de Kamer. Zo was ADIV niet aanwezig op een cruciale 
vergadering waar mogelijke maatregelen tegen de terreurdreiging van militair Conings 
besproken gingen worden.  

Midden juni gaf federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) al uitleg bij een eerste 
interne rapport over de zaak-Conings, maar nu is ook het langverwachte rapport van het 
Comité I klaar, het orgaan dat onze inlichtingendiensten controleert. De conclusie is 
vernietigend: alarmbel na alarmbel ging af, maar met die info heeft de inlichtingendienst ADIV 
niets gedaan. Het is onmiskenbaar dat er ernstige fouten zijn gebeurd op alle niveaus van de 
dienst, maar ook in de hiërarchische lijn binnen Defensie, staat te lezen in het rapport. Het 
gaat onder meer om een structureel personeelstekort en een erg groot personeelsverloop, 
waardoor kennis en ervaring verloren gingen. 
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Daarnaast werd Jurgen Conings binnen zijn eenheid zelf te weinig opgevolgd binnen, terwijl 
hij wel al sinds februari op een lijst van het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD figureerde. 
Die informatie is niet doorgestroomd in de hiërarchie. Bovendien stond Conings sinds eind 
augustus 2020 bij het OCAD bekend als een ‘Potentieel Gewelddadige Extremist, niveau 3', 
wat betekent dat iemand een aanslag gaat plegen, maar men alleen niet weet waar of wanneer. 
De militaire inlichtingendienst ADIV deed echter amper moeite om die gegevensbank van 
OCAD te raadplegen, blijkt uit het rapport. Het was al bekend dat Conings vrije toegang had 
tot wapens en munitie, ondanks het feit dat hij bekend stond als een ernstig veiligheidsrisico. 
Nu blijkt dat ADIV daar niet van op de hoogte was en nooit controles heeft gedaan. 

Het rapport wijst niet alleen Defensie met de vinger, maar ziet ook problemen bij andere 
veiligheidsdiensten. ‘Er konden fouten worden vastgesteld bij andere actoren zoals politie, 
parket, onderzoeksrechter’, staat in het rapport. Naast ADIV waren bijvoorbeeld ook nog 
andere inlichtingendiensten op de hoogte van het gevaar dat van Conings uitging. Op 29 juni 
vorig jaar al waarschuwde Staatsveiligheid ADIV, het OCAD en het federaal parket over 
Conings. In die waarschuwing stond specifiek dat de man zich ophield in de meest radicale 
extreemrechtse kringen van België. 

Het Comité I benadrukt ook nog dat de regering en het parlement al onnoemelijk veel 
aanbevelingen hebben gekregen over de inlichtingendiensten. In 2017 bijvoorbeeld was er al 
een grondige doorlichting naar aanleiding van de terreuraanslagen. Tot slot was er een gebrek 
aan een duidelijk beleid rond extremistisch gedachtegoed onder militairen. 

Midden februari verscheen Conings wel op de radar van het ADIV. Die besloot Conings, via 
bijzondere inlichtingenmethoden, met arendsogen te volgen. Maar een week later, op 24 
februari 2021, was er niemand van ADIV aanwezig op een cruciale vergadering met de Local 
Task Force in Limburg. Daar zouden nochtans mogelijke maatregelen tegen de terreurdreiging 
van Conings genomen worden. 

Ondanks de belofte om de militair van dichtbij op te volgen, blijft het 2,5 maanden stil bij 
ADIV. Begin mei geven ze zelfs prioriteit aan een andere zaak. Twee weken later verdwijnt 
Conings compleet van de radar, met het gekende gevolg. 

Het rapport wordt maandag om 13.00 uur besproken in de Commissie Defensie van de Kamer. 
Daar zal ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) bij aanwezig zijn. Om 16.15 uur 
volgt een bespreking achter gesloten deuren in het Vast Comité van Toezicht op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Bron: De Morgen, 4 juli 2021. 

Herdenking met ruim honderd aanwezigen voor Jurgen Conings sereen 

verlopen  

Het verboden herdenkingsmoment op de parking Sparrendal in het Dilserbos in Lanklaar voor 
de overleden militair Jurgen Conings is zondagnamiddag sereen verlopen. 
 
Er kwamen ruim honderd mensen opdagen om bloemenkransen neer te leggen, een kaarsje 
te branden en even stil te staan bij het overlijden van de militair, wiens stoffelijk overschot 
vorige zondag tegen een boom in het bos is teruggevonden. Mensen van het Vrij Verzet hielden 
toespraken en noemden Conings een held. 
 
De sprekers, onder wie Bloed, Bodem, Eer en Trouw-kopstuk Tomas Boutens, hekelden onder 
meer dat Conings op een negatieve manier was afgeschilderd. Hun toespraken werden 
geregeld op applaus onthaald. De lokale politie Maasland was met versterking van enkele 
ploegen van de federale politie discreet aanwezig. 
 
Nadat de kleine parking met een vijftigtal voertuigen was volgelopen, werd het terrein 
afgesloten en kregen andere aanwezigen de kans langs de Boslaan (N75) te parkeren. Een bus 
vanuit West-Vlaanderen mocht van de politie nog het parkeerterrein oprijden om er een 
geluidsinstallatie te plaatsen voor de verschillende toespraken. 
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Bloemenkransen voor Jurgen Conings op de parking Sparrendal in het Dilserbos in Lanklaar. 
Beeld ENL  
 
 
‘We hebben deze bijeenkomst, die in principe niet toegelaten was, gedoogd, vooral omdat er 
geen echte mogelijkheid was om goede afspraken op voorhand te maken’, legt korpschef Ronin 
Cox van politiezone Maasland uit. ‘We zijn ter plaatse gekomen met een aantal dispositieven, 
lokale mensen met een federale versterking en een aantal informatieploegen. We hebben 
vooral gewerkt op basis van een goede inschatting ter plaatse en voorafgaande contacten. We 
hebben kunnen verhinderen dat er een te grote toeloop zou komen, want dan zouden we de 
veiligheid sowieso niet hebben kunnen garanderen. Omdat de herdenking in een bos in open 
lucht plaatsvond konden de coronamaatregelen goed gehandhaafd worden, en bleef het recht 
op vrije meningsuiting gevrijwaard.’   
 
Er was met de aanwezigen afgesproken om het herdenkingsmoment op de parking te houden. 
Ze kregen geen toelating om naar de vindplek van Jurgen Conings zelf te wandelen. ‘Dat is 
een hele moeilijke, want we zitten wel in open bos’, zegt Cox. ‘We zitten hier op een plaats die 
niet voor iedereen zomaar gemakkelijk vindbaar en toegankelijk is. We zouden dit niet 
honderd procent hebben kunnen verhinderen, behalve als er grotere groepen naartoe zouden 
gaan. Mogelijk zijn enkelingen naar daar gegaan, maar het herdenkingsmoment was voor ons 
de essentie. Daarom hebben we daarrond goede afspraken gemaakt met een van de grotere 
organisatoren.’  
 
Rond 15 uur vertrokken de meeste deelnemers. Bron: De Morgen, 27 juni 2021. 
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Beeld ENL  

Stadions mogen vol in tweede week Wimbledon, geen volle bak op 
Wembley 
 
De twee tennisstadions op Wimbledon mogen volledig gevuld zijn in de tweede week van het 
toernooi. Dat maakte de organisatie bekend op de traditionele rustdag (‘Middle Sunday’) 
halverwege de grand slam in Londen.  
 
Centre Court en Court No. 1 zijn daarmee de eerste stadions in het Verenigd Koninkrijk die 
de capaciteit volledig kunnen benutten sinds de start van de coronapandemie in maart vorig 
jaar.  
 
Op het Centre Court kunnen alle 14.979 stoeltjes bezet worden voor de kwartfinales, halve 
finales en finales bij de mannen en vrouwen. Ook alle 12.345 stoeltjes op Court No. 1 mogen 
bezet worden bij de kwartfinales. Bezoekers van Wimbledon moeten bij het binnengaan van 
het terrein kunnen laten zien dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn. Het toernooi begon 
afgelopen maandag met vijftig procent van de normale capaciteit. Vorig jaar ging Wimbledon 
voor het eerst sinds 1945 niet door.    
 
Op Wembley zijn bij de halve finales en de finale 65.000 toeschouwers welkom. Daarmee is 
het stadion voor vijfenzeventig procent gevuld. Vlak voor het EK leken er nog 22.500 
toeschouwers welkom op Wembley, maar dat werd eerst verhoogd naar 45.000 en vervolgens 
op 22 juni nog naar 65.000.   
 
Dinsdagavond staat Italië - Spanje op het programma, een avond later gevolgd door de halve 
finale tussen Engeland en Denemarken. De finale van het EK is volgende week zondag om 
21.00 uur. Bron: AD, 4 juli 2021. 
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Centre Court na de zege van Emma Raducanu op Sorana Cirstea zaterdagavond. © AFP   
 
 

 

Storm Elsa teisterde zaterdag de zuidkust van Haïti en de Dominicaanse Republiek. 
Momenteel zou Elsa koers zetten naar Jamaica en Oost- en Centraal-Cuba. © EP  
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Tropische storm Elsa eist meerdere doden, onder wie 15-jarige jongen 
 
De tropische storm Elsa, die is ingeschaald als een orkaan uit de eerste categorie, heeft haar 
eerste dodelijke slachtoffers geëist. De storm teisterde gisteren de zuidkust van Haïti en de 
Dominicaanse Republiek en trok verder richting de Caraïbische eilanden. Elsa zet op dit 
moment koers naar Jamaica en Oost- en Centraal-Cuba. Ook Florida zou niet gespaard 
blijven.  
 
De storm maakte tot nu toe al drie slachtoffers. Op Saint Lucia, in het Caraïbische gebied, 
overleed één persoon ten gevolge van storm Elsa. In de Dominicaanse Republiek vielen nog 
twee dodelijke slachtoffers. Een 15-jarige jongen en een 75-jarige vrouw kwamen bij 
afzonderlijke incidenten om het leven nadat ze verpletterd werden onder ingezakte muren. 
Bron: AD, 4 juli 2021.   

Bedenkelijke corona-actie op EK: arbiter Brych deelt flesje water met 
speler Oekraïne 

Felix Brych leidde gisteravond als scheidsrechter de kwartfinale tussen Oekraïne en Engeland 
en speelde in het licht van Covid-19 een opvallende rol. Dat deed de Duitser met een actie die 
in tijden van corona, en al zeker op een EK voetbal met vele veiligheidsprotocollen, menig 
wenkbrauw deed fronsen.  

 
@ RV   

In het Romeinse Stadio Olimpico vroeg Brych tijdens een vanwege de warmte ingelaste 
drinkpauze om het flesje water van spits Roman Yaremchuk. Wel veegde de arbiter de 
bovenkant het flesje nog met zijn handen schoon. Het blijft een opmerkelijke actie, ook al 
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worden zowel spelers als officials binnen de toernooibubbel regelmatig getest op corona zodat 
het risico op besmetting miniem is.  

Het blijft zo een vreemd beeld om te zien. Zeker voor de Engelse fans en voetballers, die hun 
spelers Ben Chilwell en Mason Mount tijdens de groepsfase een week moesten missen omdat 
ze in zelfisolatie zaten na contact met de Schot Billy Gilmour. De jonge middenvelder had 
positief getest op Covid-19 na de eerdere Britse derby met Engeland op het EK voetbal.  

Brych fluit ondanks het incident op 6 juni de halve finale tussen Spanje en Italië. De 
aanstellingen voor de laatste twee duels (één halve finale en eindstrijd) worden later vandaag 
bekendgemaakt. Engeland rekende gisteravond eenvoudig (4-0) af met Oekraïne. De Engelsen 
spelen in de halve finale tegen Denemarken, dat afrekende met Tsjechië. De andere wedstrijd 
bij de laatste vier gaat dus tussen Spanje en Italië. Bron: AD, 4 juli 2021.  
 

Vrijheidsdemonstranten’ zorgen voor onrust in Den Haag, politie deelt 

rake klappen uit 

Op verschillende plekken in Den Haag zorgden ‘vrijheidsdemonstranten’ zondagmiddag voor 
onrust. De politie was met veel agenten aanwezig en heeft de actievoerders naar het Malieveld 
gebracht. Dit ging niet zonder slag of stoot.   

De groepen werden op last van de burgemeester naar het Malieveld gebracht, dat door de 
Haagse burgervader werd aangewezen als locatie voor deze onaangekondigde demonstratie. 
‘Door de ME is inmiddels opgetreden tegen een aantal mensen die zich niet aan aanwijzingen 
hielden’, laat de politie weten. Meerdere personen zijn aangehouden, hoeveel precies is nog 
niet duidelijk.  

Twitteraar Bob van Keulen filmde hoe de politie de demonstranten tegenhield. Daarbij werden 
rake klappen uitgedeeld. 
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Het protest was volgens de politie niet vooraf aangekondigd, maar het lijkt wel om een 
georganiseerd protest te gaan aangezien een groot deel van de actievoerders een shirt droeg 
met dezelfde tekst: #HartVoorDeVrijheid.  

De groepen zijn op het Malieveld opgevangen en mochten daar actievoeren. Agenten hielden 
de situatie van een afstandje in de gaten. De rust keerde rond 16.00 uur terug.  Bron: AD, 4 
juli 2021.  

 

 
 

Politie houdt demonstranten tegen om te voorkomen dat ze de binnenstad in gaan. © District8  
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Politie Den Haag: agenten die rake klappen uitdeelden, werden eerst zelf 

belaagd  

Agenten die vanmiddag rake klappen hebben uitgedeeld aan corona-actievoerders in Den 
Haag, stellen dat éérst geweld tegen hen is gebruikt. Daarbij zijn geen agenten gewond 
geraakt, maar werden de ordehandhavers wel in het nauw gedreven. 

De betrokken agenten gaan aangifte doen, staat in een verklaring die de politie Haaglanden 
heeft uitgegeven. ‘De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen of 
anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op.‘  

Vier groepen betogers die tegen de coronamaatregelen zijn, liepen vandaag onaangekondigd 
door Den Haag, leuzen scanderend als ‘Vrijheid’. En: ‘Nederland géén dictatuur’. Afgesproken 
was door de actievoerders om vanuit vier windstreken richting het Binnenhof te lopen, maar 
onderweg sloeg de vlam in de pan. 

Op een online filmpje is te zien hoe agenten hard inslaan op de demonstranten die uit het 
park stormen. Een rennende vrouw van middelbare leeftijd deelt vervolgens op haar beurt 
juist weer tikken uit aan een agent.  

Volgens de politie is er veel spanning aan vooraf gegaan. ‘De politie wilde een groep 
demonstranten in het park ophouden, in afwachting van een besluit over het al dan niet 
toestaan van de demonstratie.’ De groep keerde zich daarna volgens de politie tegen de 
agenten en gebruikten geweld in een poging uit te breken. De agenten sloegen daarna terug. 
 
De demonstratie liep later vandaag met een sisser af. Alle actievoerders werden in de loop van 
de middag naar het Malieveld geleid. Daar werd de sfeer even grimmig toen veel politiewagens 
en ME arriveerden. Luidkeels werd door mensen gezongen ‘You'll never walk alone’. Kort erna 
was de angel eruit, en loste de betoging op. 

‘Dit is een kat- en muisspel’, zei een van de actievoerders na afloop. Bij de groep waren een 
paar honderd mensen uit heel Nederland, maar vooral ook een behoorlijk aantal mensen uit 
Friesland. ‘Wij zijn koppig. Het zit in ons bloed. De emoties rond de aanpak van de coronacrisis 
worden steeds erger.’ 



12 

 

De demonstratie was volgens de politie niet vooraf aangekondigd, maar het leek wel om een 
georganiseerd protest te gaan aangezien een groot deel van de actievoerders een shirt droeg 
met dezelfde tekst: #HartVoorDeVrijheid.  Bron: AD, 4 juli 2021.    

 

 

Onbekommerd op reis? Ga dan  met de auto 

Wie dezer dagen onbekommerd en zonder gedoe in Zuid_Europa op vakantie wil, kan het best 
met de auto gaan. Reizigers door de lucht ontkomen niet aan strenge, tijdrovende en soms 
frustrerende coronachecks bij de douane. Maar wie met de auto naar Italië gaat heeft maar 
heel weinig kans te worden gecontroleerd.  

Marco en Genita Boot, die op La Quercia verblijven, zijn wel een keer aangehouden door een 
agent toen ze via de Brennerpas Italië waren binnengekomen. ‘Maar toen ik zei dat we 
onderweg waren naar de camping, konden we meteen doorrijden’, aldus Marco Boot. Bron: 
De Telegraaf, 4 juli 2021.   

Premier van Luxemburg opgenomen in ziekenhuis vanwege 
coronabesmetting 

Xavier Bettel, de premier van Luxemburg, is vandaag in het ziekenhuis opgenomen als gevolg 
van een besmetting met het coronavirus. De 48-jarige democraat testte een week 
geleden positief op het virus. Hij had nog maar één dosis van AstraZeneca toegediend 
gekregen. 

Bettel is volgens lokale media uit voorzorg opgenomen. Hij moet er 24 uur verblijven en 
ondergaat meerdere tests.  

Het nieuws van de positieve diagnose komt slechts twee dagen nadat de premier een top had 
bijgewoond met andere EU-leiders. Volgens een woordvoerder van Bettel behoorde geen van 
deze leiders tot zijn directe contacten, omdat diverse voorzorgsmaatregelen werden getroffen, 
zoals het dragen van maskers en het bewaren van anderhalve meter afstand. Bron: AD, 4 juli 
2021.    
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© AP — De Luxemburgse premier Xavier Bettel  

Toestand van premier Xavier Bettel is ernstig maar stabiel 

De gezondheidstoestand van de Luxemburgse premier Xavier Bettel, die gisteren met corona 
in het ziekenhuis werd opgenomen, is 'ernstig maar stabiel'. Dat maakte de regering van het 
land vandaag bekend. 

De 48-jarige Bettel werd een week na zijn positieve test opgenomen in het ziekenhuis. Hij 
kampte met ademtekort, hoofdpijn, hoesten en koorts. Hij was vorige week zondag na de EU-
top in Brussel besmet geraakt. Volgens een woordvoerder had hij in eerste instantie milde 
klachten en zette hij zijn werk vanuit huis voort. Ook ging Bettel tien dagen in quarantaine. 

De klachten werden erger en ziekenhuisopname nodig. Naar eigen zeggen heeft Bettel een 
coronavaccinatie gehad in mei. Op 1 juli stond hij op de rol voor zijn tweede AstraZeneca-prik. 
Die kon vanwege zijn besmetting niet door gaan. Bron: AD, 5 juli 2021.   

Zuid-Afrika heeft recordaantal nieuwe coronabesmettingen 

Zuid-Afrika, dat sinds eind mei wordt overspoeld door een nieuwe coronagolf, kampt met 
een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Dat melden gezondheidsfunctionarissen in het 
land. De piek wordt veroorzaakt door de besmettelijkere Deltavariant van het virus. 

Zaterdag waren er meer dan 26.000 nieuwe besmettingen, tegen 24.000 de dag ervoor. Dat is 
meer dan de pieken uit eerdere golven. Ruim 13.800 Covid-19-patienten liggen nu in Zuid-
Afrikaanse ziekenhuizen, die snel vol dreigen te raken.  

Volgens de officiële cijfers zijn in Zuid-Afrika inmiddels meer dan 63.000 mensen overleden 
aan het virus. De oversterfte in het land wijst echter op een veel hoger aantal doden: meer 
dan 170.000. 

Zuid-Afrika telt iets minder dan 60 miljoen inwoners. Iets meer dan 3,3 miljoen van hen 
hebben tenminste één prik gehad. Meer dan dertig procent van alle coronagevallen in 
Afrika komt uit Zuid-Afrika.  Bron: AD, 4 juli 2021. 
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Grapje….. 

 
Franse minister roept op niet-gevaccineerden zich alsnog te laten 
vaccineren 
 
De Franse minister Olivier Veran van Volksgezondheid roept niet-gevaccineerde inwoners op 
zich alsnog snel te laten inenten tegen het coronavirus. Hij waarschuwde op Twitter dat het 
land op weg kan zijn naar een vierde Covid-19-golf door de zeer besmettelijke Deltavariant die 
ook in Frankrijk steeds meer om zich heen grijpt. 
 
‘Vijf dagen lang is het besmettingspercentage niet gedaald, het stijgt weer. Vanwege de 
Deltavariant die erg besmettelijk is. Het Britse voorbeeld laat zien dat een vierde golf vanaf 
eind juli mogelijk is’, twitterde Veran. ‘We moeten nog sneller gaan qua vaccinatie. Ons land 
is in een race tegen de klok.’  Bron: AD, 4 juli 2021.   
 

Nieuwe coronabesmettingen in Indonesië 

In Indonesië werden vandaag 29.745 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, een 
dieptepunt. De afgelopen 24 uur werden 558 overlijdens door toedoen van het longvirus 
geregistreerd. In totaal zijn nu 2.313829 Indonesiërs besmet geraakt en 61.140 van hen 
overleden. Bron: AD, 5 juli 2021. 
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Burgemeester Ahmed Marcouch © ANP  
 
 

Burgemeester Arnhem met dood bedreigd, arrestatie in uitgaanscentrum: 
‘Kogel door het hoofd’ 
 
De politie heeft zaterdagavond een man opgepakt nadat hij doodsbedreigingen schreeuwde 
naar de burgemeester van Arnhem. Getuigen hoorden hem in het uitgaanscentrum van 
Arnhem voortdurend ‘Een kogel door het hoofd van Marcouch’ roepen. 
 
VVD-raadslid Rebin Maref hoorde het ook en heeft aangifte gedaan van bedreiging van de 
burgemeester. ‘Ik liep met mijn broer door de Jansstraat om even wat te gaan drinken rond 
half elf in de avond. Op een gegeven moment passeerden we een grote groep mensen. Vanuit 
die groep hoorde ik iemand roepen ‘Een kogel door het hoofd van Marcouch.’ Ik hoorde het 
daarna nog een keer,  nog een keer en nog een keer.’ 
 
Maref vermoedde dat het iemand was die niet naar binnen mocht in een horecazaak omdat 
hij geen juiste QR-code had voor testen voor toegang. ‘Of dat er iets anders was. Daarna zag 
ik dat het grootste deel van de groep rechtsaf liep richting Jansplein. Er bleven er een paar 
over, onder wie die man die hetzelfde bleef roepen. Heel agressief en dominant. Ik zag een 
ouder stel dat bleef staan. Ze vonden dat dit eigenlijk niet kan maar waren te bang om er iets 
aan te doen, begrijpelijk. Op dat moment heb ik me bedacht en ben ik doorgelopen naar de 
Korenstraat om de politie te waarschuwen.’ 
 
Volgens Maref trof hij daar een agent aan die snel en adequaat handelde. ‘Hij vroeg of ik het 
samen met iemand anders had gehoord en of we wilden getuigen. Ja, zeiden we toen. Agenten 
hebben de man direct in de boeien geslagen. Daarna zijn er twee agenten bijgekomen die onze 
aangifte apart van elkaar hebben opgenomen. Ze hebben het echt serieus opgepakt.’  
 
‘Mij werd ook de vraag voorgelegd of de man overkwam als dronken of  onder invloed van iets. 
Ik heb geen idee, ik vind dat ook niet van belang.  Veel mensen zijn wel eens een keer onder 
de invloed  van iets. Maar dan haal je het nog niet in je hoofd om doodsbedreigingen rond te 
gaan roepen. Dat gaat me echt veel en veel te ver. Helaas zie je het steeds vaker, het lijkt wel 
alsof ze het anoniem schelden online doortrekken naar de echte leefwereld. Mensen moeten 
weten dat er grenzen zijn. En dat daar keihard tegen opgetreden wordt. Punt uit.’ Bron: AD, 
4 juli 2021. 
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Arnold van de Bunt, samen met vrouw Respati en dochter Magali © Arnold van de Bunt 
privécollectie  
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Door corona en kanker zit dit gezin al jaren vast in Jakarta: ‘Wij willen 
naar huis’  
 
Lekker met vakantie, nu de coronamaatregelen afnemen? De familie Van de Bunt snakt juist 
naar een enkeltje Nederland; naar huis. Door een opeenstapeling van ellende zit dit gezin al 
sinds het begin van de coronacrisis vast in Jakarta. ‘Wij willen naar huis.’ 
 
‘The struggle is real’, staat op zijn T-shirt geschreven. ‘De strijd is echt.’ Het leven van expat 
en zelfstandig ICT-professional Arnold van de Bunt loopt bepaald niet volgens plan, legt hij 
vanuit zijn huis in Depok, Indonesië via een skypeverbinding uit. ‘Toen ik het shirt op de 
markt van Jakarta zag hangen, kocht ik er meteen twee. Beter kun je mijn leven nu niet 
verwoorden.’ Bron: AD, 4 juli 2021.  
 

Nachttreinen gaan weer rijden 

Nu de coronamaatregelen steeds verder zijn teruggedraaid, laat de NS ook alle nachttreinen 
weer rijden. De uitgaanstreinen op de trajecten Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort, 
Nijmegen-Utrecht en Rotterdam-Eindhoven-Utrecht werden door de coronapandemie lange 
tijd niet ingezet. De nachttreinen in de Randstad zijn de afgelopen periode wel gewoon blijven 
rijden. 

De keuze om de uitgaanstreinen weer te laten rijden heeft alles te maken met 
de versoepelingen. ‘Er zijn nu ook in de weekenden weer mogelijkheden voor mensen om uit 
te gaan, daarom willen we mensen hiermee tegemoetkomen', zegt een woordvoerder. Bron: 
AD, 5 juli 2021.  
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Deltavariant overheerst nu ook in België 

De alsmaar oprukkende Deltavariant van het coronavirus overheerst nu ook in België. Meer 
dan de helft van de nieuwe coronabesmettingen is afkomstig van de variant, zegt 
biostatisticus Geert Molenberghs van de Universiteit Hasselt.  

‘We hebben altijd voorspeld dat er in de eerste week van juli ongeveer 50 procent van de 
besmettingen met de Deltavariant zouden zijn’, zegt Molenberghs. ‘Tegen het einde van de 
maand is het zelfs mogelijk dat we uitsluitend de Deltavariant terugzien.’ 

De virusvariant die uit India voortkomt, is makkelijker overdraagbaar, wat de vraag oproept 
of België zich zorgen moet maken. ‘In paniek raken is niet nodig, maar we moeten ons wel 
zorgen maken, ja. We zien de gunstige effecten van de vaccinaties, die een heel goede 
bescherming bieden tegen de Deltavariant - een geluk bij een ongeluk -, maar we mogen niet 
vergeten dat twee derde van de bevolking nog niet volledig is ingeënt.’ 

Er zijn volgens Molenberghs nog veel mensen met onderliggende aandoeningen die nog maar 
één prik hebben gekregen en dus niet volledig beschermd zijn. ‘Voorzichtigheid blijft erg 
geboden. We zijn helaas nog niet zo ver gevorderd om nu te zeggen: dit kan geen kwaad meer.’  
Bron: AD, 4 juli 2021.    

Ook Haarlem Culinair gaat door deze zomer: deze restaurants doen er 
mee 

Er mag langzaam maar zeker weer wat meer in Haarlem. Eerder schreven we al dat Proefpark 
Haarlem doorgaat, maar liefhebbers van de Haarlemse horeca kunnen ook weer naar Haarlem 
Culinair deze zomer! Dit is er al over bekend. 

‘Haarlem Culinair 2021 laat de Haarlemse horeca weer stralen na een donkere periode. Ons 
houdende aan alle opgelegde en geldende regels komt er wederom een editie op de Grote Markt 
en wel in het gebruikelijke weekend van 5, 6, 7 en 8 augustus’, laat de organisatie weten. 

Er komen vijf grote partytenten op de Grote Markt te staan. ‘Per tent serveren drie restaurants 
hun gerechten en schenken we Wines of Germany. De restaurants die in ieder geval 
deelnemen zijn Brick, Arroz, Diga, Fishbar Monk, Roast, Ome Pietje, Traiteur Zuiver, Bodega, 
Fris, Morris, Five Brothers Fat en PlekK.’ 

Ook dit jaar is het terrein door de maatregelen niet vrij toegankelijk, maar moet je van tevoren 
een plekje reserveren. Op dit moment gaat de organisatie uit van tijdslots, zitplekken en het 
invullen van een gezondheidsverklaring. Medio juli gaan de tickets in de verkoop, dus houd 
de website van Haarlem Culinair in de gaten. Wij zullen jullie natuurlijk ook een seintje geven. 
Bron: AD, 3 juli 2021.   

India meldt vandaag 39.795 positieve coronatests 

Het Indiase ministerie voor Volksgezondheid registreerde vandaag 39.795 positieve 
coronatests. Het officiële totale aantal besmettingen in het land komt daarmee op 30,59 
miljoen. Er zouden momenteel nog 482.071 actieve ziektegevallen zijn. De afgelopen 24 uur 
werden 723 sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 gemeld. Volgens het ministerie zijn 
er 402,728 mensen overleden aan het virus. Bron: AD, 5 juli 2021.  
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Op een haar na voorkwamen Nederlandse vrijwilligers wereldwijde 
cyberaanval van Russische criminelen 

Op een haar na wisten Nederlandse onderzoekers de enorme, wereldwijde cyberaanval op 
duizenden bedrijven van dit weekend te voorkomen. Een groep vrijwillige cyberexperts en het 
Amerikaanse softwarebedrijf Kaseya verloren het vrijdagavond op het nippertje van een groep 
beruchte Russische cybercriminelen. 

‘We liepen een marathon en zijn twee meter voor de finish ingehaald’, zegt Victor Gevers, 
voorzitter van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD). Met zijn ongeveer vijftig 
vrijwillige cyberexperts zoekt de ethisch hacker online naar digitale kwetsbaarheden bij 
bedrijven en organisaties. Bron: AD, 4 juli 2021.  

Verzet tegen vaccinatie blijkt hardnekkig onder Republikeinen in VS 

De pogingen van de regering van president Joe Biden om zoveel mogelijk Amerikanen te 
vaccineren blijven op veel weerstand stuiten, zo blijkt uit een opiniepeiling van The 
Washington Post en ABC News. Vooral onder Republikeinen in het zuiden en midwesten van 
het land is de scepsis jegens vaccins groot. 

Biden en zijn team dringen sinds zijn aantreden in januari van dit jaar aan op het versnellen 
van de distributie van vaccins, die ontwikkeld werden tijdens de regering-Trump. Het doel om 
zondag, op de nationale feestdag 4 juli, 70 procent van de volwassenen ten minste één dosis 
van een vaccin te hebben geven is echter niet gehaald. Dat cijfer is volgens berekeningen van 
The Washington Post op ongeveer 67 procent blijven steken. 

De dagelijkse vaccinaties zijn hard afgenomen sinds een piek van meer dan drie miljoen per 
dag eerder dit voorjaar. Het zijn er nu gemiddeld ongeveer één miljoen per dag. Uit de peiling 
blijkt dat het moeilijk kan worden om ver boven het doel van zeventig procent uit te komen. 
Zo’n negen procent van de ondervraagden zegt dat ze zich op een bepaald moment in de 
toekomst zeker of waarschijnlijk zullen laten vaccineren. Negenentwintig procent zegt zich 
waarschijnlijk niet te laten vaccineren, waarvan twintig procent zegt dat zeker niet te doen. 

De verschillen tussen Republikeinen en Democraten op het gebied van vaccinaties zijn groot, 
zo blijkt uit de peiling. Zesentachtig procent van de Democraten heeft ten minste één dosis 
gekregen, vergeleken met vijfenveertig procent van de Republikeinen. En terwijl zes procent 
van de Democraten zegt geen vaccinatie te willen, geldt dit voor zevenenveertig procent van de 
Republikeinen. De percentages voor de Independents, Amerikanen die niet met een partij 
verbonden zijn, liggen daar tussenin. 

Regionaal zijn er aanzienlijke verschillen in de aantallen vaccinaties, met lagere percentages 
in door Republikeinen gedomineerde staten. Zo heeft vijfenzeventig procent van de 
volwassenen in het overwegend Democratische noordoosten minstens één injectie gekregen, 
tegen tweeënzestig procent in het westen, zesenvijftig procent in het zuiden en drieënvijftig 
procent in het midwesten. 

Van de niet-gevaccineerde Amerikanen gelooft 60 procent dat Amerikaanse functionarissen 
het risico van de Deltavariant overdrijven, slechts achttien procent van de niet-gevaccineerden 
gelooft dat ze dit risico wel juist weergeven. Van de gevaccineerde Amerikanen zegt vierenzestig 
procent dat functionarissen de variant nauwkeurig beschrijven. Ook hier is er een scherpe 
kloof tussen de twee partijen: zevenenvijftig procent van de Republikeinen zegt dat 
functionarissen het risico overdrijven, vergeleken met negenenderitig procent van de 
Independents en twaalf procent van de Democraten. 
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Er is ook een onderwijskloof. Zo’n negenenvijftig procent van de mensen met een universitair 
diploma noemt de waarschuwingen voor de besmettelijkheid van de Deltavariant  juist, tegen 
achtendertig procent van mensen zonder diploma. 

Sinds februari 2020 zijn in de Verenigde Staten bijna vierendertig miljoen coronabesmettingen 
geregistreerd, waaraan meer dan 600.000 mensen zijn overleden. Bron: De Telegraaf, 4 juli 
2021.   

Duitsland meldt vandaag 212 nieuwe coronabesmettingen en 1 sterfgeval 

Het Duitse Robert Koch-instituut heeft vandaag tweehonderdtwaalf 
nieuwe coronagevallen geregistreerd en één sterfgeval. 3.731.124 van onze oosterburen 
raakten sinds de uitbraak van het coronavirus besmet. 91.031 van hen zijn overleden. Bron: 
AD, 5 juli 2021.   

Portugal wil 1,7 miljoen mensen vaccineren binnen twee weken 

De Portugese overheid wil de komende twee weken nog eens 1,7 miljoen inwoners vaccineren 
tegen het coronavirus. De zeer besmettelijke Deltavariant  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. 

Portugal heeft ongeveer 35 procent van de bevolking volledig ingeënt. Vanaf zondag kunnen 
18- tot 29-jarigen zich melden voor een prik. De vaccinatietaskforce in het land zegt in een 
verklaring alles eraan te doen om de komende veertien dagen wekelijks 850.000 mensen te 
vaccineren om „de bevolking zo snel mogelijk te beschermen vanwege de „snelle verspreiding 
van de Deltavariant . Die is nu goed voor 70 procent van alle positieve tests. 

De variant verspreidt zich over het hele land met 10 miljoen inwoners, waarbij de regio 
Lissabon en het toeristische gebied de Algarve het zwaarst worden getroffen. De nationale 
gezondheidsdienst Ricardo Jorge zei in een rapport dat de variant het gezondheidssysteem 
steeds meer onder druk zet. 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: De Telegraaf, 4 juli 2021.   

Britse artsen dringen aan op handhaving coronamaatregelen 

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 
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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: De 
Telegraaf, 4 juli 2021. 

Verenigde Staten sturen 4 miljoen coronavaccins 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 
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. 

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. Bron: De Telegraaf, 4 juli 2021.  

Danny (21) mét corona naar club dankzij verkeerd ingevoerde uitslag 
Testen voor Toegang 

Opnieuw een fout bij Testen voor Toegang: Danny (21) kreeg gisteren een negatieve testuitslag 
toegestuurd, maar werd vanmorgen gebeld door testafnemer Covidia met de boodschap dat 
hij wél corona heeft. In de tussentijd is hij naar een bomvolle shotjesbar in Amsterdam 
geweest. ‘Ik heb met iedereen staan knuffelen’, vertelt de Amsterdammer tegen NH Nieuws. 
Een woordvoerder bevestigt de fout. 

Eerder deze week liet een woordvoerder van Testen voor Toegang over vorig weekend nog weten 
dat niemand onterecht een negatieve uitslag heeft gehad. Dat was naar aanleiding van het feit 
dat een verslaggever van NH Nieuws een negatieve testuitslag een dag later alsnog kreeg 
toegestuurd, zonder opnieuw te hoeven testen.   

Even terug naar gisteren: voor het eerst in anderhalf jaar willen Danny en zijn vriend de stad 
weer in, struinen over het Leidseplein. ‘Ik voelde mij eerlijk gezegd wel een beetje verkouden, 
maar dacht: ik laat me testen, dan weet ik het zeker.’ Dus maakt hij een afspraak bij een 
testlocatie van Testen voor Toegang in Halfweg. 

Rond 17.47 uur is hij aan de beurt: staaf diep in de neus en terug de auto in. Een uur later 
krijgt hij een mailtje. 'Mijn testresultaat was negatief, dus we gingen de stad in’, beschrijft hij 
het begin van de avond vol weerzien en bomvolle kroegen.  

‘Ik kwam superveel mensen tegen, heb veel mensen geknuffeld, ook oudere mensen die ik ken 
van restaurants’, vertelt hij. Uiteindelijk eindigt hij, met gescande negatieve uitslag dus, in 
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een volgens hem afgeladen Chupitos, de bekendste shotjesbar van de hoofdstad, waar hij diep 
in de nacht het licht uit doet. 

Rond 6.00 uur kruipt hij zijn bed in, tot hij om 9.00 uur wakker wordt gebeld. ‘Ik dacht het 
eigenlijk al meteen. Ze hadden bij het testen gezegd dat je wordt gebeld als je corona hebt.’ 
Als hij opneemt hangt er een medewerker van Covidia aan de telefoon met slecht nieuws. 

'Mijn collega op de testlocatie heeft uw test verkeerd in het systeem ingevoerd, waardoor u de 
verkeerde uitslag heeft ontvangen. Ik moet u helaas mededelen dat u POSITIEF bent getest', 
klinkt aan de telefoon, en is ook in een mailwisseling die later plaatsvond te lezen. ‘Ze vroeg 
of ik nog uit was geweest. Ik zei: ja. Ze zei: oh, wat erg.’ 

De medewerker zegt volgens Danny dat een foute testuitslag toesturen zelden gebeurt, omdat 
er normaal na het testen door de medewerker een barcode wordt gescand. Heel soms werkt 
die barcode niet en dan moet iemand handmatig cijfers invullen.  Danny: ‘Daar moet het dan 
zijn misgegaan, maar hoe kan dat? Bij de hoofdzaak?’ De GGD zou contact met hem opnemen, 
maar dit is nog niet gebeurd.  

Hij moet thuis in isolatie blijven. En dat na een wilde nacht in Amsterdam. Danny: ‘Ik voel me 
echt slecht dat ik mensen extra heb opgezocht. En dat ik mensen nu een berichtje moet 
sturen: ik heb toch wel corona.’ 

Testen voor Toegang bevestigt de fout aan NH Nieuws. ‘Er zijn gisteren twee mensen positief 
getest op die testlocatie en alleen bij Danny is het fout gegaan. Dit zijn situaties die we moeten 
voorkomen’, aldus een woordvoerder. Zij gaan volgens eigen zeggen 'nadrukkelijk in gesprek 
met Covidia om te zorgen dat we dit in de toekomst kunnen voorkomen'.  

Danny zegt dat hij de mensen met wie hij in contact is geweest een berichtje heeft gestuurd. 
Hij gaat ook contact opnemen met de bar waar hij vannacht is geweest. Hij blijft in 
quarantaine en laat zich over vijf dagen opnieuw testen.   

Danny is niet zijn echte naam. Zijn volledige naam en gegevens zijn bekend bij de redactie. 
Ook heeft NH Nieuws printscreens en mailwisseling gezien van Covidia, tijdstippen van 
telefoontjes en een video waarop te zien is dat Danny 's nachts in een drukke bar is.  Bron: 
NH Nieuws, 4 juli 2021. 

Eerste popfestival in coronatijd uitverkocht: Badpop: first party in a long 
time! 

Uitverkocht! Badpop 2021 in Waarland staat stampvol op vrijdag 9 juli. Het is het eerste 
popfestival in Noord-Holland en misschien wel van Nederland in coronatijd. Op het 
programma staan onder meer topacts als Bløf en Waylon. Het is de organisatie gelukt om 
binnen twee weken alles te regelen om het festival veilig en coronaproof te kunnen houden. 
‘We zijn er klaar voor: first party in a long time!’ 

Wekenlang is het spannend geweest, vertelt scheidend voorzitter Wilfred Bruin. ‘Pas afgelopen 
dinsdag kregen we het verlossende telefoontje van de gemeente dat we door kunnen. Toen 
waren we wel heel erg gelukkig. We zijn heel blij dat we zoveel medewerking hebben gekregen. 
De komende twee weken gaan we de puntjes op de 'i' zetten.’ 

De voorverkoop begon vanmorgen om 9.00 uur en binnen een kwartier bleek al dat het festival 
uitverkocht was. Bruin: ‘We hadden het wel gedacht en toch is het geweldig dat er weer zoveel 
mensen willen komen. En het blijft een lokaal feest, want ruim veertig procent van alle 
toegangskaarten is verkocht aan de Waarlanders zelf.’ 
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Om het festival in goede banen te leiden, zijn tientallen extra vrijwilligers ingeschakeld, die bij 
de poorten kaarten en corona-testbewijzen controleren. Wilfred Bruin: ‘Eenmaal binnen hoef 
je geen afstand meer te houden zoals nu nog in een stadion. Hier kun je straks ook gewoon 
elkaar een knuffel geven. We hebben er zin in. Het is uitverkocht, dus er valt wat te vieren.’ 
Bron: NH Nieuws, 26 juni 2021. 

Voorbereidingen festivals in volle gang: Deze zomer gaan we nóóit meer 
vergeten 

Vanaf 30 juni mogen we weer: eendaagse evenementen zijn vanaf dan toegestaan, maakte het 
kabinet vanmiddag bekend. Je moet een vaccinatiebewijs of negatieve test laten zien, maar 
dan hoef je geen afstand te houden. NH Nieuws ging in gesprek met vier festivalorganisatoren, 
om te peilen hoe het staat met de voorbereidingen.  

Glenn Beense, organisator van het Electronic Picnic Festival Purmerend, liet vóór het besluit 
van het kabinet al weten dat hij er 'zeker' vertrouwen in heeft. ‘Bij de vorige persconferentie 
heeft het kabinet gezegd dat als de besmettingen en ziekenhuisopnames de goede kant op 
zouden blijven gaan, de voorgenomen stap op 30 juni zou worden genomen. Als ik naar de 
cijfers kijk, kunnen ze daar wat mij betreft niet onderuit.’ Wytze Dijk van UDC Events, dat 
onder meer Dance Valley en Dutch Valley organiseert, laat weten 'er altijd vertrouwen in te 
hebben gehad'.  

‘Zeker na de persconferentie van eind mei was voor ons wel duidelijk dat het festival door zou 
gaan. We zijn met al onze ervaring in staat om aan iedere toegangseis van de overheid te 
voldoen, dus daar liggen we niet wakker van’, vervolgt hij.  

Ook Wouter Maas, organisator van het Hoogwoudse Zomerpop, zei, vol overtuiging:  ‘Ik heb 
er heel veel vertrouwen in, absoluut! Een paar maanden geleden was ik nog niet zo zeker van 
m’n zaak, maar het ziet er positief uit op het moment. Ik ga ervan uit dat het op de normale 
manier door kan gaan, zoals wij dat voor ogen hebben.’ 

 

Electronic Picnic in betere tijden - Electronic Picnic Festival Purmerend  
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Dat betekent zonder afstand te houden en zonder het dragen van mondkapjes. Hoe het er ‘bij 
de ingang aan toe gaat’, is voor Zomerpop nog even de vraag. Het kabinet heeft dus besloten 
een vaccinatiebewijs of toegangstest verplicht te maken. Beense was daar al op voorbereid, 
maar het festival doet dat 'natuurlijk liever niet'. ‘Als het een van de voorwaarden is, zullen 
we daarop moeten anticiperen.’ Bij Veerplas Festival hebben ze de voorwaarden echter niet 
afgewacht: ze zijn al tot in de puntjes voorbereid. ‘We hebben het helemaal uitgedokterd’, 
vertelt organisator Bart Geleijnse.  

Er komen twee entreepoorten bij het festival in juli: ‘Bij de eerste moet je een negatieve test of 
vaccinatiebewijs laten zien en bij de tweede worden je tickets gescand. Wij zijn er helemaal 
klaar voor.’ Dat mag ook wel, want Veerplas Festival is al over zes weken. ‘We hebben een 
week of drie, vier geleden een 'go' gekregen en moesten toen alle zeilen bijzetten. Maar de 
achterstand is ingehaald.’ 

In een paar weken tijd een festival neerzetten is behoorlijk heftig, beaamt Geleijnse. ‘Gelukkig 
hebben we in de tussentijd niet stilgezeten en waren we onze plannen steeds weer aan het 
bijschaven.’ Ook in Purmerend wordt er hard gewerkt. ‘We zijn heel hard aan het voorbereiden, 
eigenlijk al een tijdje. We hebben met belangrijke leveranciers en artiesten afspraken onder 
voorbehoud gemaakt. Als het kabinet vandaag naar buitenkomt met de voorwaarden, kunnen 
we die gaan bevestigen.’ 

Bij UDC Events hebben ze de afgelopen tijd niet stilgezeten: ‘Onze festivals zijn bijna een jaar 
in de maak. Daar kun je dus niet twee maanden voor aanvang mee beginnen, dus uiteraard 
hebben wij alles al geregeld. Wij zijn helemaal klaar voor de start.’ 

De vorobereidingen voor Zomerpop zijn eigenlijk al sinds het afblazen van de editie van 2020 
aan de gang. ‘Niet zo uitgebreid als we normaal doen – het zou zonde zijn om veel tijd en 
energie in een festival te steken, als je niet weet of het door kan gaan door de pandemie. 
Normaal starten de voorbereidingen een maand na de vorige editie. Soms leg ik artiesten al 
vast voor het volgende jaar, terwijl de editie van dát jaar dan nog moet plaatsvinden. Nu 
hebben we het rustig aan gedaan, maar we gaan er nu vanuit dat we een normale editie 
kunnen draaien.’ Het festival vindt begin september plaats, en dus heeft Maas nog even de 
tijd om de laatste dingen te regelen. ‘Vergunningen, artiesten vastleggen; dat soort werk.’ 

Voor de rest is het voor Maas nog even afwachten. ‘Het is het hele jaar al afwachten, maar wij 
zitten gelukkig later in het jaar; dat is ons voordeel.’ Hoe anders is dat bij het Veerplas Festival, 
waar het alle hens aan dek is met de voorbereidingen. ‘Allereerst hebben we gekeken of we 
voldoende personeel konden regelen’, legt Geleijnse uit, ‘dat is lastig omdat sommigen uit de 
evenementenbranche noodgedwongen een andere baan moesten zoeken.’ 

‘Ook de productie was een uitdaging: veel tenten zijn bijvoorbeeld verhuurd aan testlocaties. 
Dat hebben we nu achter de rug, we zijn nu bezig met de creatieve invulling.’ 

De 3500 resterende beschikbare tickets (2.500 waren er in 2020 al verkocht) waren binnen 6 
uur uitverkocht. ‘We merken dat iedereen er zo ontzettend veel zin in heeft, dat zie je ook wel 
aan de kaartverkoop. Dit is waar we met z’n allen op hebben gewacht: iedereen eindelijk weer 
te zien.’ In Purmerend kunnen ze niet wachten. ‘We hebben er superveel zin in. Zin om op te 
bouwen en zélfs zin om het op te ruimen’, zegt Beense lachend. ‘Als ik naar de kaartverkoop 
kijk, gaat dat ook hartstikke goed. Mensen hebben er zin in, en dat is misschien nog wel 
belangrijker.’ 

‘Of we er zin in hebben? Wat denk je zelf’, zegt Dijk lachend. ‘We hebben twee jaar moeten 
wachten om weer een feest te kunnen geven. En we merken dat onze achterban ook staat te 
trappelen, want de festivals zijn praktisch uitverkocht. Laat maar komen die zomer!’ 

Ook Maas ziet het enthousiasme: ‘Iedereen staat te trappelen. Vrijwilligers, organisatoren, 
bezoekers, er staat eindelijk weer wat op de agenda. Dat hebben we al zolang niet gehad, 
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iedereen wil! Dit wordt echt een topeditie. Een van de eerste grote feesten die er is, dat ga je 
echt tot in de lengte van dagen onthouden. We sluiten echt een tijdperk af: alles was gecanceld 
en toen was daar het eerste feestje. Zo zal het in het geheugen gegrift staan, denk ik.’ Bron: 
NH Nieuws, 11 juni 2021.   

Eerste festival in anderhalf jaar tijd: ‘We gaan de boel slopen’ 

In de Tuinen van West in Amsterdam was het vanmiddag eindelijk zover: voor het eerst sinds 
corona is er een groot buitenfestival. Op het Chin Chin festival waren 10.000 bezoekers. Er 
werd gedanst, gedronken en vooral feest gevierd.  

Bij de ingang moesten bezoekers door een check komen. Eerst de CoronaCheck-app en dan 
de check van het ID-bewijs. Daarna wordt het toegangsbewijs gecontroleerd en als laatst 
werden de bezoekers gefouilleerd. Als de bezoekers heelhuids langs deze check kwamen, 
konden ze doen waar ze anderhalf jaar op hebben gewacht: feesten.  

‘Het zo heerlijk dat ik weer op een festival kan zijn, vooral dat ik lekker kan flaneren’, vertelt 
een opgetogen festivalganger. Twee Amsterdammers vinden het vooral fijn dat ze gewoon weer 
wildvreemden kunnen zien. ‘Dat is echt goud’, zegt een van de jongens.   

Een vrolijke man met twee biertjes in zijn hand heeft een duidelijk plan: ‘We gaan de boel 
slopen, maar wel op een nette manier.’ Bron: NH Nieuws, 3 juli 2021. 

Boris Johnson: deze pandemie is nog lang niet voorbij 

De Britse premier Boris Johnson is zijn persconferentie begonnen waarin hij de 
versoepelingen vanaf 19 juli uit de doeken zal doen. ‘Deze pandemie is nog lang niet over. We 
zien het aantal besmettingen weer stijgen. Met het vaccineren hebben we wel 'de stap' van 
ziekte naar ziekenhuis een halt weten toe te roepen.' 

Johnson zegt: ‘Als we onze maatschappij de komende weken niet kunnen heropenen, moeten 
we ons afvragen wanneer en of we nog kunnen terugkeren naar het 'oude normaal'.' We zullen 
er ook mee moeten leven is zijn boodschap. 

Het Verenigd Koninkrijk gaat daarom per 19 juli flink versoepelen. Mondkapjes zijn niet meer 
verplicht, de regels over hoe mensen elkaar moeten ontmoeten (afstand houden, etc.) 
vervallen. Dat laatste geldt ook voor de verplichting om thuis te werken. Alle bedrijven die hun 
deuren moesten sluiten in coronatijd mogen weer open. Voor bijvoorbeeld nachtclubs en 
restaurants gelden dan geen beperkingen meer. 

Volgens Johnson zal het aantal besmettingen met de versoepelingen toenemen. Hij wil het 
vaccinatieprogramma dan ook versnellen, onder meer door de tijd tussen twee vaccinaties in 
te korten.  

In het VK waart de Deltavariant  van het coronavirus fors rond. De versoepelingen vanaf 19 
juli waren eerder al wel in de media verschenen, maar de vraag was of Johnson durfde door 
te zetten nu het aantal besmettingen in het land weer langzaam stijgt. Eerder werden ze al 
eens uitgesteld. Maar nu zet dus door. Wel zegt hij tegelijkertijd ook dat er rekening moet 
worden gehouden met een derde golf. ‘We hebben altijd gezegd dat die er zou komen.' 

De plannen voor het onderwijs en het verkeer/transport/toerisme zullen binnenkort uit de 
doeken worden gedaan. Op 12 juli zal de knoop definitief worden doorgehakt. Bron: AD, 5 juli 
2021.    
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In VK coronamaatregelen per 19 juli opgeheven 

De nog resterende coronamaatregelen in Engeland worden vanaf 19 juli opgeheven. Dat zal 
de Britse premier Boris Johnson maandag tijdens een persconferentie bekendmaken, zo 
melden ingewijden. 

Volgens de Britse regering neemt het aantal besmettingen in het land vanwege de Deltavariant  
weliswaar toe, maar resulteert dit vooralsnog niet in meer ziekenhuisopnames of sterfgevallen. 

Naar verwachting zal Johnson tijdens de persconferentie zeggen dat mensen zullen leren leven 
met het coronavirus, zoals ze dat op dit moment al doen met de griep. Zo zullen nog steeds 
mensen ernstig ziek worden door het virus en aan de gevolgen ervan overlijden, maar dit zal 
veel minder voorkomen dan voor de grootschalige vaccinatiecampagne in het Verenigd 
Koninkrijk. Bron: AD, 5 juli 2021. 

Zuid-Korea meldt grootste toename nieuwe coronabesmettingen sinds 

begin januari 

Zuid-Korea ziet vandaag de grootste toename in het aantal dagelijkse nieuwe 
coronagevallen sinds begin januari, toen het land zijn ergste besmettingsgolf meemaakte. 
Voor de derde dag op rij worden meer dan 700 nieuwe infecties met het longvirus gemeld: 711. 
Gezien het feit dat er tijdens de weekeinden minder wordt getest, is de verwachting dat het 
aantal de komende dagen nog hoger wordt. 

Vijfhonderdvijftig van de nieuwe besmettingen deden zich voor in de regio rond hoofdstad 
Seoel, maar ook in de regio's rond Daejon en Busan worden besmettingen gemeld. 
Gezondheidsexperts spreken hun zorgen uit over de voorgenomen versoepelingen van de 
Zuid-Koreaanse overheid. Vooral het toestaan van grote bijeenkomsten vinden zijn een 
'verkeerd signaal'. 

Het stadsbestuur van Seoel heeft nieuwe versoepelingen in de koelkast gezet nu het 
besmettingscijfer stijgt. Premier Kim Bu-kyum roept de bevolking op om waakzaam te zijn en 
zich beter aan de geldende maatregelen te houden. Zuid-Korea telde sinds het begin van de 
pandemie 160.795 besmettingsgevallen en 2028 aan het coronavirus toegeschreven 
overlijdens. Zo'n dertig procent van de bevolking heeft minstens één vaccinatie ontvangen. 
Bron: AD, 5 juli 2021.    

Zuid-Korea overlegd met farmaceuten over productie eigen mRNA vaccin 

Zuid-Korea overlegt met farmaceuten - waaronder Pfizer en Moderna - over de productie van 
hun mRNA-vaccins in eigen land. Seoel biedt hen direct de productiecapaciteit van 1 miljard 
doses per jaar aan, laat een hoge ambtenaar weten. 

Als de vaccinmakers ingaan op het aanbod kan dat de wereldwijde levering van vaccins, met 
name in Azië, een enorme stap voorwaarts helpen. Zuid-Korea produceert al vaccins van 
AstraZeneca, Novavax en Sputnik-V. Ook wordt het Moderna-vaccin er al gebotteld en 
verpakt. 
 
‘We hebben frequent overleg met de grote farmaceuten om hun mRNA-vaccins te 
produceren'', zegt vaccinatiedirecteur Lee Kang-ho. ‘Er zijn maar een paar mRNA-
ontwikkelaars, waardoor er een limiet geldt voor het aantal doses dat kan worden geleverd.' 
 
Volgens Lee is Zuid-Korea erop gebrand om zijn faciliteiten en deskundigheid aan te bieden. 
Hoever de besprekingen met de farmaceuten zijn gevorderd, is niet bekend. Moderna en Pfizer 
hebben nog niet gereageerd. Bron: AD, 5 juli 2021. 
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Biden heeft zijn vaccinatiedoel niet gehaald 

Ondanks de vele stimulansen en een overvloed aan coronavaccins, hebben de Verenigde 
Staten zoals verwacht het vaccinatiedoel van president Joe Biden op een haar na gemist. 

Biden had beloofd dat tegen 4 juli, de nationale feestdag, 70 procent van de volwassenen 
minstens één vaccindosis zou gekregen hebben. Maar dat is net niet gelukt: slecht 67 
procent van de Amerikanen, 173 miljoen mensen, kreeg inmiddels een eerste prik, zo blijkt 
uit cijfers van gezondheidsdienst CDC. Ongeveer 58 procent van de volwassenen is volledig 
gevaccineerd. 

Coronacoördinator van het Witte Huis Jeff Zients zegt goede hoop te hebben dat er voldoende 
vooruitgang geboekt zal worden. ‘Het vertrouwen in de vaccins is gestaag gegroeid, nu mensen 
vrienden, familie en buren hebben die gevaccineerd zijn, en ze zien dat vaccinatie veilig en 
effectief is bij hun dierbaren', zei hij tegen CNN. Bron: AD, 5 juli 2021.  

Op Onafhankelijkheidsdag wordt gevierd dat VS herrijst uit isolatie 

De Amerikaanse president Biden heeft Onafhankelijkheidsdag aangegrepen om de voortgang 
in de strijd tegen het coronavirus te vieren. In de tuin van het Witte Huis waren duizend 
genodigden voor een plechtigheid. Dit was het grootste evenement in het Witte Huis sinds het 
aantreden van Biden, schrijft The New York Times. 

De president vergeleek de onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776 met de voortgang in 
de strijd tegen het coronavirus. ‘245 jaar geleden riepen we onze onafhankelijkheid van een 
verre koning uit. Vandaag zijn we dichterbij dan ooit om onze onafhankelijkheid van een 
dodelijk virus uit te roepen.’ 

‘Deze 4 juli is een speciale viering, omdat we herrijzen uit een jaar van pandemie en isolatie. 
Een jaar van pijn, angst en hartbrekend verlies’, sprak de president bij een speciale 
plechtigheid in het Witte Huis. ‘We willen nooit meer zijn waar we vorig jaar waren’, aldus 
Biden. 
 
Meer dan 600.000 Amerikanen zijn overleden aan Covid-19, de ziekte die door het virus wordt 
veroorzaakt. ‘Het virus verlamt ons land niet langer en het is aan ons om te zorgen dat het 
dat nooit meer doet’, zei de president. In zijn toespraak noemde Biden vaccineren 'het meest 
patriottische om te doen'. Bron: AD, 5 juli 2021. 

Arts Milou (25) werkt in Suriname en weet nu wat code zwart betekent: 
‘Nog heftiger dan ik dacht’ 

De Wijchense Milou Stoots twijfelde niet toen ze de vraag kreeg om te helpen bij de 
coronauitbraak in Suriname. Haar ervaringen bij de corona-afdeling in Boxmeer vielen in het 
niet bij wat ze hier meemaakte. ‘Hier overlijden ook gezonde jonge mensen.’ 

De 25ste verjaardag van Milou Stoots verliep anders dan anders. ’s Ochtends  at ze een taartje 
in het hotel, ’s avonds hingen er ballonnen. Maar de rest van de dag stond ze er niet bij stil. 
Geen tijd voor. Ze moest visite lopen, patiënten lichamelijk onderzoeken en behandelplannen 
opstellen. ‘Ik was eigenlijk vergeten dat ik jarig was.’ 

Sinds enkele weken werkt Stoots (25) als arts in Suriname, samen met een groep van dertig 
tot veertig Nederlandse hulpverleners. Ze bieden extra handen in de zes ziekenhuizen van het 
land. En geven zo het zwaarbelaste zorgpersoneel een verdiende dag vrij. 
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Milou Stoots voor vertrek naar Suriname. © Eigen foto 

Eerder dit jaar werkte de geboren en getogen Wijchense op de Covid-afdeling van het 
Boxmeerse Maasziekenhuis Pantein. Een collega van Surinaamse afkomst vertelde over het 
initiatief, opgezet door infectioloog Denise Telgt (Radboudumc en Sint Maartenskliniek) en 
intensivist Jeroen Schouten (Radboudumc). Ze kreeg de vraag of ze wilde helpen. 

‘Ik vond het idee in eerste instantie heel spannend. Het is natuurlijk ver weg en je ziet in het 
nieuws hoe heftig het daar is. Toch hakte ik al snel de knoop door. Als arts wil ik helpen waar 
dat nodig is. Bovendien kwam de vraag op een goed moment, want mijn contract in Boxmeer 
liep af.’ 
 
Anderhalve week na het telefoontje, begin juni, stapte de basisarts op het vliegtuig naar 
Suriname. Bij aankomst trof ze een land aan dat worstelde met het coronavirus. De normaal 
zo levendige straten van Paramaribo oogden verlaten vanwege een strenge lockdown, bedoeld 
om nieuwe besmettingen een halt toe te roepen. De krap 600.000 inwoners van het land 
moesten zoveel mogelijk binnenblijven. 

Het contrast met het ziekenhuis waar Stoots ging werken, kon niet groter. Het fonkelnieuwe 
Wanica-ziekenhuis lag bomvol, met 120 coronapatiënten. Voor nieuwe patiënten was 
nauwelijks plek. ‘De situatie in de ziekenhuizen was toen ik aankwam enorm heftig. Het 
belandde op een punt waarbij artsen moesten kiezen voor wie plek op de intensive care was.’ 
En voor wie niet. Code zwart. 

De situatie maakte indruk op de Wijchense. ‘Het was nog heftiger dan ik vooraf dacht. Bijna 
iedereen in Suriname kent wel iemand die overleden is aan het coronavirus. Als je dan ziet 
hoe ziek mensen zijn en hoe hard hulp nodig is, ben je alleen maar blij dat je bent gegaan.’ 
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Milou in het Surinaams ziekenhuis waar ze weken werkte. © Eigen foto 

Voorzichtig zijn ondertussen weer wat vrije bedden in het ziekenhuis te zien, al ligt het 
aantal besmettingen nog altijd hoog in Suriname. Zelf werkt Stoots op een afdeling met 
patiënten die er relatief goed aan toe zijn. Haar werk lijkt op dat in Boxmeer, maar met één 
groot verschil: de patiënten. 

‘Hier liggen veel mensen van twintig of dertig in het ziekenhuis. Dat heeft vermoedelijk te 
maken met de Braziliaanse coronavariant die hier huishoudt. Ik vind het heel triest als 
jongeren overlijden. Ze hebben nog hun hele leven voor zich. Ook onze eerste chauffeur is 
onlangs op jonge leeftijd aan corona overleden. Dat maakt wel indruk.’ 

Stoots is even stil. ‘Zijn familie rijdt ons nog steeds op en neer. Ze blijven maar doorgaan om 
ons te helpen. Dat is bijzonder om te zien.’ 

De constante druk op de zorg eist bij Surinaamse zorgmedewerkers hun tol. Die maken vaak 
lange dagen om de patiënten niet in de steek te laten. ‘Soms draaien mensen twee diensten 
achter elkaar, of werken ze weken zonder een dag vrij. Voor hen is het fijn dat wij voor 
verlichting kunnen zorgen.’ 

De Nederlandse hulp leidt tot dankbaarheid bij het zorgpersoneel én de Surinaamse bevolking. 
‘Zelfs als je hier door de supermarkt loopt, bedanken mensen je. Dat laat wel zien dat onze 
hulp echt wordt gewaardeerd.’ 

Tegelijkertijd waakt Stoots ervoor om te veel aandacht aan de Nederlandse inbreng te geven. 
‘De échte helden zijn de lokale verplegers en artsen die zo hard werken. Wij zijn er alleen om 
hen te ondersteunen.’ 

Uit economische noodzaak heeft de Surinaamse regering recent besloten om de lockdown 
te versoepelen. De druk op de zorg - en de vraag om Nederlandse hulp - houdt daardoor aan. 
Stoots verwacht dat die druk pas afneemt zodra het vaccinatieprogramma op stoom komt. 
‘Dat hebben we natuurlijk ook in Nederland gezien. Gelukkig worden steeds meer Surinamers 
gevaccineerd. Dat biedt hoop voor de toekomst.’ 
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De komende tijd blijven Nederlandse zorgverleners in Suriname om te helpen. Zelf pakt de 
Wijchense deze zaterdag het vliegtuig terug naar Nederland. Spijt van haar tijd in Suriname 
heeft ze geen seconde. ‘Het was een heel bijzondere ervaring.’ Bron: AD, 5 juli 2021.  

 

 

 

In België overheerst Deltavariant 

Ook bij onze zuiderburen heeft de Deltavariant van het coronavirus nu de overhand. De 
besmettelijker mutatie zorgt wereldwijd voor zorgen. De variant rukt ook in Europa op en 
greep al in het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Duitsland, om zich heen. In Nederland is het 
vermoedelijk ook al zover. 

Dat de nieuwe mutant rond deze tijd andere varianten zou overvleugelen is geheel volgens 
verwachting, zeggen deskundigen in Belgische media. ‘Tegen het eind van de maand is het 
zelfs mogelijk dat we uitsluitend de Deltavariant terugzien', zegt biostatisticus Geert 
Molenberghs in De Morgen. Bron: AD, 5 juli 2021.  

Gezondheidsraad komt met advies over vaccineren met verschillende 
vaccins 

De Gezondheidsraad komt aan het eind van de middag met een advies over het 
combineren van verschillende soorten vaccins tegen corona. Daarover is al enige tijd 
discussie. Diverse onderzoekers stelden eerder dat mensen die na de eerste prik met 
AstraZeneca een tweede injectie met Pfizer/BioNTech krijgen, een betere afweer tegen het 
coronavirus ontwikkelen dan na een tweede dosis AstraZeneca. Bron: AD, 5 juli 2021. 

Gezondheidsraad: verschillende coronavaccins combineren kan 

Er is geen bezwaar tegen om mensen die een eerste vaccinatie met het Covid-19-vaccin van 
AstraZeneca hebben gekregen, als tweede dosis het vaccin van BioNTech/Pfizer te geven. Een 
vaccin van Pfizer na AstraZeneca, levert op zijn minst net zoveel antistoffen op of meer. Hoe 
meer antistoffen je aanmaakt, hoe beter je beschermd bent tegen het coronavirus.  

Dit stelt de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS). De raad baseert zich hierbij op recent gepubliceerd onderzoek, dat laat zien dat 
deze combinatie een hoog antistofniveau oplevert. Voor het vaccinatieprogramma tegen Covid-
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19 zijn vier verschillende vaccins beschikbaar. Bij de vaccins van AstraZeneca, 
BioNTech/Pfizer en Moderna zijn twee doses nodig voor voldoende bescherming.  

Het ministerie van VWS vroeg de Gezondheidsraad te beoordelen of het mogelijk is om twee 
verschillende vaccins te combineren. Afgelopen week zijn de resultaten gepubliceerd van een 
gerandomiseerde trial, waarbij onderzoek is gedaan naar de immuunrespons bij het 
combineren van verschillende vaccins. 

Deelnemers kregen ofwel twee doses van hetzelfde vaccin, ofwel een combinatie van 
eerst AstraZeneca en daarna BioNTech/Pfizer of omgekeerd. Na een eerste dosis 
AstraZeneca leidde vaccinatie met BioNTech/Pfizer tot ten minste even goede of zelfs hogere 
niveaus van antistoffen vergeleken met twee doses AstraZeneca.  

Op grond van de resultaten wordt een goede bescherming verwacht tegen infectie en ziekte. 
Wat in de praktijk de effecten zijn van ongelijksoortige vaccinaties op de bescherming tegen 
ziekenhuisopname of sterfte is nog niet bekend. 

Wel leidde de combinatie van twee verschillende vaccins bij meer deelnemers aan de studie 
tot koortsgevoeligheid, vermoeidheid, rillingen, hoofdpijn en spierpijn dan bij vaccinatie met 
twee keer hetzelfde vaccin. Die klachten verdwenen echter binnen enkele dagen.  

Een eerste dosis met BioNTech/Pfizer, gevolgd door een dosis AstraZeneca leidde tot 
lagere niveaus van antistoffen dan twee doses BioNTech/Pfizer. Over een eventuele 
combinatie met het Moderna-vaccin zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar, maar omdat 
dit beide vaccins mRNA-vaccins zijn, kan beredeneerd worden dat hierbij hetzelfde effect 
optreedt als bij Pfizer. Bron: AD, 5 juli 2021.  

Coronabesmetting bij aankomst Servische olympiërs in Tokio 
 
Een lid van het Servische team voor de Olympische Spelen heeft bij aankomst in Tokio positief 
getest op corona. De Japanse overheid maakte bekend dat de bewuste persoon na de test op 
het vliegveld Haneda is geïsoleerd. Vier anderen uit de Servische delegatie zijn in een hotel 
nabij het vliegveld ondergebracht. 
Eerder waren twee personen uit een in Japan gearriveerde olympische delegatie van Oeganda 
positief bevonden. De Serviërs waren van plan voor een trainingsstage door te reizen naar 
Nanto, maar lokale officials lieten weten dat hiervan wordt afgezien. Er zou geen contact zijn 
geweest tussen de Serviërs en de functionarissen die de sporters en begeleiders zouden 
oppikken op het vliegveld. 
 
De Olympische Spelen beginnen op 23 juli. Langzaamaan beginnen sporters en officials Japan 
binnen te komen. Een groot deel van de bevolking is daar vanwege de Covid 19-dreiging niet 
enthousiast over. Bron: AD, 4 juli 2021.   

 

IOC-voorzitter Bach bij aankomst in Tokio drie dagen in quarantaine 
 
Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vliegt volgende week 
naar Japan en gaat daarna eerst drie dagen in quarantaine. Bach zet op donderdag 8 juli voet 
op Japanse bodem. Hij werkt volgens het IOC tot 12 juli 'op afstand', vanuit zijn hotelkamer. 
 
Het comité benadrukt dat Bach volledig gevaccineerd naar Tokio gaat. Het IOC heeft alle 
deelnemers aan de Spelen opgeroepen om zich vooraf te laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Bach verwacht dat zo'n 80 procent van de sporters, officials en journalisten dat 
doet. Iedereen die naar Japan komt, moet zich houden aan strenge regels die staan 
beschreven in zogeheten playbooks.   
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‘Het officiële programma van voorzitter Bach begint op 12 juli’, aldus het IOC. ‘Al zijn 
bestemmingen zijn geregistreerd en hij voert al zijn activiteiten uit in lijn met de strikte regels 
die in de playbooks staan.’ 

Bach gaat op 16 juli naar Hiroshima voor de Olympic Truce, een traditionele plechtigheid 
waarbij om veiligheid voor het gastland en de deelnemers aan de Spelen wordt gevraagd. Op 
17 en 18 juli vergadert het bestuur van het IOC in Tokio, waar op 20 juli de 138e IOC-sessie 
wordt gehouden. Drie dagen later is de openingsceremonie van de Spelen. Bron: AD, 30 juni 
2021.   

Japan rekent bij aankomst sporters op positieve tests 

Japan verwacht bij aankomst van de sporters die deelnemen aan de Olympische Spelen ook 
de nodige positieve uitslagen van de coronatests. Volgens voorzitter Yasuhiro Yamashita van 
het Japans olympisch comité is het niet aannemelijk dat iedereen negatief test. ‘Zelfs als je 
twee keer gevaccineerd bent, garandeert dat niet dat je negatief bent’, zei Yamashita. 

Iedereen die naar Tokio komt voor de Spelen, moet bij aankomst twee actuele, negatieve 
testuitslagen kunnen laten zien. Op de luchthaven volgt een nieuwe test op het coronavirus. 
Onlangs leverde dat in de (kleine) delegatie van Oeganda twee positieve gevallen op. ‘Welke 
maatregelen er ook van kracht zijn, er zullen zeker positieve gevallen zijn bij aankomst’, aldus 
Yamashita.  Bron: AD, 28 juni 2021.   

Alleen vips aanwezig bij openingsceremonie Olympische Spelen 

Bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio mogen volgens de Japanse 
krant Asahi Shimbun alleen enkele honderden vips aanwezig zijn. Publiek is volgens de krant 
niet welkom bij de ceremonie op vrijdag 23 juli in het Olympisch Stadion. Alleen leden van 
het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sponsoren en hoogwaardigheidsbekleders zouden 
naar binnen mogen.  

Volgens de Asahi Shimbun, een van de grootste kranten in Japan, worden vanwege 
aanhoudende zorgen om het coronavirus alle evenementen op de Spelen na 21.00 uur 's 
avonds zonder publiek afgewerkt. De organisatie heeft hier vooralsnog niets over 
gemeld. Vanuit het buitenland zijn sowieso geen bezoekers welkom op de Spelen. Voor 
Japanners geldt een maximum van 10.000 toeschouwers per evenement. Bron: AD, 6 juli 
2021.  

Olympische fakkel in Tokio mijdt publieke wegen vanwege corona 

De tocht van de olympische fakkel gaat in Tokio niet over publieke wegen. Dat hebben de 
autoriteiten in de Japanse stad besloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
De route van de fakkel gaat vanaf vrijdag langs plekken waar weinig publiek kan kijken, meldt 
het persbureau Kyodo. 

De zorgen in de stad over het coronavirus zijn groot. De organisatie van de Spelen heeft 
inwoners van Tokio en Japan ook opgeroepen om niet naar de olympische marathon of de 
snelwandelwedstrijden te komen kijken, maar die thuis via de televisie te volgen. 

Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe. In Tokio werden dinsdag 593 nieuwe 
besmettingen gemeld. Onder veel Japanners zijn grote zorgen dat de Spelen een ‘super-
verspreider’ van het virus zullen zijn. 

De openingsceremonie van de Spelen is op 23 juli. Vanwege het coronavirus zijn buitenlandse 
toeschouwers niet welkom. Bron: AD, 6 juli 2021.   
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Olympische fakkeloptocht over wegen van Tokio gaat niet door 
 
De olympische fakkeloptocht over de wegen van Tokio gaat niet door, maakten functionarissen 
woensdag bekend. Reden van het afblazen is dat Japan nog altijd wordt geteisterd door het 
coronavirus. Ter vervanging worden vanaf vrijdag privé-ceremonies gehouden, aldus het 
stadsbestuur van de Japanse hoofdstad. Tot aan de openingsceremonie op 23 juli worden 
fakkelevenementen online getoond, waarbij de autoriteiten toeschouwers aansporen ze 'in het 
comfort van uw huis' te bekijken.  
 
Alleen het estafettetraject op de Ogasawara-eilanden, een afgelegen archipel zo'n 1000 
kilometer ten zuiden van Tokio, zal doorgaan zoals gepland. 
 
De landelijke fakkeltocht is sinds begin maart omstreden, ongeveer de helft van de tocht werd 
op de een of andere manier verstoord. In toeristische steden zoals Kyoto en 
Hiroshima verdween de estafette van de openbare weg uit angst dat fans het virus zouden 
verspreiden. Een vrouw werd afgelopen week gearresteerd nadat ze vloeistof uit een 
waterpistool richting een fakkeldrager had gespoten. 
 
De organisatoren moeten nog beslissen hoeveel mensen de Spelen kunnen bijwonen en 
hebben gewaarschuwd dat evenementen achter gesloten deuren kunnen worden gehouden. 
Fans van buiten de landsgrenzen zijn sowieso niet welkom. Naar verwachting verlengt de 
regering deze week de antivirusmaatregelen in Tokio en op andere plekken, waarna een besluit 
over de olympische fans zal volgen. Br on: AD, 7 juli 2021.    
 

Gevaccineerd worden wordt door minister van New South Wales 

vergeleken met The Hunger Games 

Gezondheidsminister Brad Hazzard, van de Australische staat New South Wales, vergelijkt 
gevaccineerd worden met de populaire filmserie The Hunger Games. In de 
sciencefictionreeks bestrijden jongeren elkaar tot de dood. Volgens Hazzard hebben de 
vaccintekorten ertoe geleid dat mensen in paniek op zoek naar een coronaprik.  

Sommigen komen op de bonnefooi naar vaccinatielocaties. ‘De jacht op vaccins geeft 
een Hunger Games-gevoel’, zegt de Australiër. In Australië is zo'n zeven procent van de 
vijfentwintig miljoen inwoners volledig ingeënt tegen het coronavirus. Het land is sterk 
afhankelijk van het AstraZeneca-vaccin en heeft weinig andere vaccins op voorraad. 
 
Door een streng inreisbeleid en gerichte lockdowns, heeft Australië het virus goed onder 
controle weten te houden en telt daarom relatief weinig besmettingen. Premier Scott Morrison 
maakte vorige week een stappenplan bekend voor het heropenen van de grens en het 
beëindigen van deze korte lockdowns. Zijn plan hangt echter af van het vaccinatietempo. 
 
Omdat het vaccin van AstraZeneca vooral bij zestigplussers wordt aanbevolen, zijn nog 
maar weinig jongeren ingeënt. Hazzard zegt dat het makkelijk is om de centrale regering 
achteraf te bekritiseren. ‘Ik denk dat ze hun best hebben gedaan, maar tot we genoeg vaccins 
hebben, zullen we hier effectief The Hunger Games blijven houden.'  Bron: AD, 5 juli 2021. 

Vissers uit Urk kunnen zonder afspraak coronavaccinatie halen 

Zo'n zeshonderd vissers uit Urk kunnen aanstaande zaterdag zonder 
afspraak een coronavaccinatie halen. Wel even een ID-bewijs meenemen. GGD Flevoland 
heeft de vaccinatielocatie in een sporthal aan de Vlechttuinen speciaal voor hen gereserveerd. 

Omdat de vissers meestal op zee zitten, is het lastig voor hen om een vaccinatie te halen of 
daar een afspraak voor te maken. Daarom kunnen zij nu zonder afspraak het Janssen-vaccin 
krijgen. Dat is handig omdat daar maar één prik van nodig is. Bron: AD, 5 juli 2021.  
 



36 

 

 

Coronapandemie heeft luchtvervuiling doen afnemen 

De coronapandemie heeft de luchtvervuiling in Nederland vorig jaar tijdelijk fors doen 
afnemen. De vervuiling door stikstofoxiden nam met ongeveer twintig procent af, becijfert het 
RIVM. Ook de hoeveelheid fijnstof lag behoorlijk wat lager. Dat komt in elk geval voor een deel 
doordat veel mensen thuis werkten en minder de weg opgingen. 

Van de zeer fijne deeltjes die bekendstaan als PM2,5 daalde de gemiddelde concentratie in de 
lucht met ongeveer vijftien procent. De concentratie van iets grotere deeltjes (PM10) daalde 
met tien. Deze afname komt deels voort uit de pandemie. ‘Het is niet duidelijk in hoeverre 
deze effecten in de toekomst blijven bestaan’, aldus het RIVM. Bron: AD, 5 juli 2021.    

Wegwerpplastic in de ban, snackbars zoeken alternatief: ‘Frietje zal 
duurder worden’ 

Rietjes, bestek en wattenstaafjes van wegwerpplastic zijn sinds dit weekend verboden. 
Snackbars en supermarkten moesten een deel van hun assortiment en verpakkingen 
vervangen. ‘De kans is groot dat een bakje friet duurder wordt.’ 

Sinds zaterdag geldt in de Europese Unie een verbod op sommige kunststofproducten voor 
eenmalig gebruik. Plastic rietjes of bekers van EPS-schuim (een soort piepschuim) komen 
vanaf nu niet meer op de markt. Bestaande voorraad mag nog wel worden verkocht. Na 2021 
komen daar maatregelen bij: zo moeten producenten gaan meebetalen aan het inzamelen van 
afval en het opruimen van zwerfafval. Bron: De Stentor, 5 juli 2021. 
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Jongeren die in 2006 zijn geboren, kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken, Twittert 
coronaminister De Jonge. Het inplannen van een afspraak kan telefonisch of via 
coronavaccinatie-afspraak.nl. De jongeren, die dit jaar 15 worden, krijgen het vaccin van 
Pfizer/BioNTech. Bron: AD, 5 juli 2021.   

Mogelijk nieuwe uitnodiging omdat vaccinatie nog niet is verwerkt 

Mensen van wie de vaccinatie nog niet in het centrale register van het RIVM staat, kunnen 
mogelijk opnieuw een uitnodiging voor een coronaprik krijgen. Deze mensen worden 
meegenomen in een zogenoemde ‘veegronde’, waarbij het RIVM mensen uitnodigt die volgens 
het register nog geen prik hebben gehad. 

Zo kan het zijn dat iemand die al twee keer bij de huisarts is geprikt met het vaccin van 
AstraZeneca nu opnieuw een uitnodiging krijgt, maar dan voor een prik met Pfizer/BioNTech 
of Moderna bij de GGD. ‘Wij hebben alleen de informatie die in ons register staat’, verklaart 
een woordvoerster van het RIVM. In de uitnodigingsbrief staat dat als de genodigde al is 
gevaccineerd of al een afspraak heeft staan, de brief kan worden weggegooid. 

Volgens de laatste cijfers van het RIVM staat ongeveer dertig procent van de eerste en tweede 
prikken die zijn gezet bij een huisarts of zorginstelling nog niet in het centrale register. Volgens 
het coronadashboard zijn er tot dusver een kleine 2,3 miljoen eerste en tweede prikken bij 
huisartsen gezet en ruim 1,4 miljoen bij zorginstellingen, inclusief ziekenhuizen. Zo'n vijf tot 
negen procent van alle gevaccineerden wil haar of zijn prik niet laten registreren bij het RIVM, 
aldus het instituut. Bron: AD, 5 juli 2021. 
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FNV verliest kort geding: Wibra mag personeel uren laten inhalen 
 
Is het slecht werkgeverschap wat de Eper textieldiscounter Wibra doet? Nee, zegt de rechter, 
in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. Wibra handelt gewoon volgens de cao, 
door zijn werknemers uren te laten inhalen die tijdens de coronalockdown waren gemist. ‘De 
FNV maakt Wibra ten onrechte het verwijt dat zij niet als goed werkgever handelt.’ 
 
De FNV stelde dat het bedrijf de rekening van de coronalockdown ten onrechte bij de 
werknemers neerlegt. Wibra kreeg miljoenen euro’s overheidssteun over de periode waarin de 
winkels dicht moesten blijven. De uren die werknemers moeten inhalen zijn dus al betaald, 
aldus de vakbond, en het is niet redelijk om hen, nu alles weer open is, extra te laten opdraven. 
Wibra zou dit zelfs als verdienmodel hanteren, voegde de bond er aan toe: als vaste 
medewerkers inhaaluren maken, hoeven er geen uitzendkrachten te worden ingehuurd. 
 
De cao Retail non-food bepaalt dat medewerkers met een flexibel contract een vast loon krijgen 
voor een gemiddeld aantal uren per week. Op rustige momenten werken ze minder uren, om 
bij drukte of ziekte van collega’s bij te schakelen. ‘Ziek en piek’, omschrijft FNV de gedachte 
achter die regeling; voor een crisissituatie zoals de coronalockdown is die constructie niet 
bedacht.  
 
De rechter volgt die redenatie echter niet. Het bewuste artikel in de cao is niet in strijd met de 
wet, constateert hij, en nergens staat dat het later inhalen van niet gewerkte uren alleen is 
bedoeld voor ‘ziek en piek’. Tijdens het kort geding - twee weken geleden in Zutphen - 
reageerde hij al kritisch op de vermeende ‘enorme impact’ op de medewerkers, die zich in de 
zomermaanden vrijwel onbeperkt beschikbaar zouden moeten houden. Dat is niet aan de 
orde, constateert hij. ‘Het inroosteren gebeurt in goed overleg met de werknemer en er zijn 
grenzen aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moeten worden. Het gaat overigens 
slechts om 40 minuten per werknemer in de resterende 35 weken van 2021. Dat is niet 
onaanvaardbaar.’ 
 
Wibra is blij met de uitspraak. Ondanks de beslissing van de rechter, zegt het bedrijf echter 
in gesprek te gaan met de werknemers om alsnog een deel van de opgebouwde ‘min-uren’ 
kwijt te schelden. ‘Dat zal gebeuren in goed overleg met de ondernemingsraad. We hebben 
geen FNV of een kortgeding nodig om dat te doen’, aldus een woordvoerder van het bedrijf. 
 
De winkelketen uit Epe spreekt in een reactie over een ‘haatcampagne’, die ze de vakbond zeer 
verwijt. ‘We hebben veel boze e-mails ontvangen en op sociale media werden erg schadelijke 
berichten geplaatst als resultaat van de onjuiste pr van de FNV. De bond schetste in de media 
van Wibra een karikatuur van de werkelijkheid.’ 
 
FNV distantieert zich van die kritiek. ‘We hebben van meet af aan geprobeerd om contact te 
leggen met de directie van Wibra om er samen uit te komen’, zegt bestuurder Linda 
Vermeulen. ‘Omdat Wibra daar niet op in ging zagen wij ons genoodzaakt naar de rechter te 
stappen.’ 
 
De vakbond gaat de uitspraak nader bestuderen, om een beslissing te kunnen nemen over 
eventuele nadere juridische stappen. De uitspraak heeft twee grote misstanden blootgelegd, 
stelt Vermeulen. ‘Een bedrijf dat miljoenen staatssteun krijgt mag de rekening toch bij de 
werknemers leggen. De tweede is dat de werknemers in de winkelstraat veel last hebben van 
de cao. De rechter was sowieso kritisch op de partijen die bij het afsluiten van de cao 
betrokken waren. Die hadden bij het afsluiten in november rekening kunnen houden met een 
lockdown.’ Bron: De Stentor, 5 juli 2021.    
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Hertogin van Cambridge Catherine © Reuters  
 

 
Britse hertogin Kate in zelfisolatie na coronacontact 
 
Kate Middleton, de hertogin van Cambridge, heeft al haar afspraken geannuleerd en gaat in 
zelfisolatie nadat ze in contact is geweest met iemand die positief is getest op corona. De vrouw 
van de Britse prins William heeft zelf geen symptomen, laat een woordvoerder van Kensington 
Palace weten. 
 
Ze volgt de door de regering opgestelde richtlijnen door in thuisisolatie te gaan, laat een 
woordvoerder van het paleis weten. Catherine heeft al twee coronaprikken gehad. ‘Afgelopen 
week heeft de hertogin contact gehad met iemand die daarna positief is getest op Covid-19’, 
laat Kensington Palace weten. 
 

Vanwege de quarantaine heeft Catherine haar afspraken van maandag afgezegd. William hoeft 
niet in quarantaine en gaat wel de deur uit. Hij heeft alleen afspraken waar de anderhalve 
meter afstand kan worden gewaarborgd. Bron: AD, 5 juli 2021.   

 

Besmettingen in Enschedese disco lopen nog altijd op, maar minder hard 

Het aantal mensen dat besmet blijkt met coronavirus na een bezoek aan discotheek Aspen 
Valley in Enschede is opnieuw gestegen. Het zijn er inmiddels 180. Dat zijn er 15 meer dan 
zondag. 

Dat meldt GGD Twente. Een woordvoerster zegt dat de stijging wel minder hard gaat. Haar 
indruk is dat veel stappers die in de disco zijn geweest, gehoor geven aan de oproep om zich 
te laten testen, ook als ze geen klachten hebben. Aantallen heeft ze niet, maar het is te merken 
aan de toeloop in de teststraten. 

De GGD is volop bezig met bron- en contactonderzoek zodat ze snel mogelijk de omgeving van 
de besmette personen in beeld komt. Doel is om vervolgens met testen en quarantaine te 
voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. 
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Samples van de afgenomen testen gaan naar het RIVM om te bekijken van welke variant van 
het coronavirus sprake is. GGD Twente kan daar nu nog niets over zeggen. 

GGD Twente gaat ervan uit dat er 600  bezoekers waren. Dat is namelijk het aantal de 
exploitant van de disco heeft doorgegeven. In diverse berichtgeving duikt ook een aantal van 
800 op. 

In het eerste geval zou ervan sprake zijn dat bijna een derde van de bezoekers besmet uit een 
disco kan komen. De woordvoerster durft niet te zeggen of één besmette bezoeker dat voor 
elkaar kan krijgen. 

De besmettingen zijn te herleiden tot de eerste feestavond in de Twentse disco in anderhalf 
jaar, zaterdag 26 juni. Aspen Valley is daarna uit voorzorg op slot gebleven. Bron: AD, 5 juli 
2021.  

Aantal coronabesmettingen in nachtclub Aspen Valley verder gestegen 

Het aantal jongeren dat in de Enschedese nachtclub Aspen Valley, tijdens de eerste 
openingsavond na de lockdown, het coronavirus heeft opgelopen is verder gestegen. Er 
zijn inmiddels 189 besmettingen geteld, dat waren er maandag 180 en zondag nog 165. 

Naar schatting waren er op zaterdagavond 26 juni zo'n 600 bezoekers in de nachtclub. ‘Er 
kunnen nog een aantal gevallen bijkomen, maar niet veel, denk ik’, zegt een woordvoerster 
van GGD Twente. Dat ligt volgens GGD Twente aan de incubatietijd, die vaak maximaal tien 
dagen is. ‘De stijging leek eerder al minder snel te gaan en die trend lijkt zich voort te zetten’, 
zegt de woordvoerdster. Bron: AD, 6 juli 2021.  

Discotheek Aspen Valley had extra voorzorgsmaatregelen genomen 

Discotheek Aspen Valley in Enschede had extra voorzorgsmaatregelen genomen op 26 juni, 
de eerste openingsavond na de lockdown. De uitbater van de uitgaansgelegenheid in Enschede 
zegt in een verklaring aan het ANP dat de documenten van bezoekers dubbel werden gecheckt 
en het personeel twee keer per week werd getest. Toch blijken veel bezoekers die in de 
uitgaansgelegenheid zijn geweest besmet met coroma. De discotheek blijft dicht totdat er meer 
duidelijkheid is over de coronabesmettingen, aldus de uitbater. 

Om de dubbele controle soepeler te laten verlopen, konden bezoekers geen tickets aan de deur 
kopen, aldus de Khalid Oubaha Company, een bedrijf dat meerdere horecagelegenheden 
uitbaat. Ook is het beveiligingsbedrijf waar de discotheek mee samenwerkte en het personeel 
uitgebreid ingelicht over de toegangsprocedure. 

Dat er mogelijk is gesjoemeld met QR-codes uit de CoronaCheck-app, zoals enkele media 
schrijven, vindt het bedrijf zeer onwaarschijnlijk. ‘Bij het laten zien van de QR-code is een 
bewegend poppetje op een fiets te zien. Mocht iemand een screenshot van de code laten zien, 
dan beweegt het poppetje niet’, aldus een woordvoerder. 

Het bedrijf vraagt zich af of alle achteraf positief geteste mensen wel in de discotheek in 
Enschede zijn geweest. Ook het feit dat er 40 uur mag zitten tussen het moment dat een 
bezoeker getest wordt en de negatief geteste persoon toegang krijgt tot een 
uitgaansgelegenheid, roept vragen op bij de uitbater. ‘In 40 uur kan een hoop gebeuren.’ 
Daarnaast twijfelt de Khalid Oubaha Company aan het overheidsbeleid dat iemand na een 
prik met het Janssen-vaccin direct een geldige QR-code krijgt terwijl het vaccin pas na twee 
weken goed beschermt. Bron: AD, 5 juli 2021.     

Burgemeester schrikt zich rot van mega-uitbraak in Enschedese disco  

Burgemeester Onno van Veldhuizen is zich ‘rot geschrokken’ door de mega-uitbraak van 
corona gevallen na de eerste stapavond bij de Enschedese discotheek Aspen Valley.  
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Volgens Van Veldhuizen zijn er veel geruchten over hoe de uitbraak heeft kunnen gebeuren. 
‘Dat maakt het des te lastiger, omdat we niet precies weten wat wel en niet waar is’, zei Van 
Veldhuizen maandagavond. Hij erkende dat er gesprekken gaanden zijn met de exploitant van 
de discotheek en met het bedrijf dat de controle heeft gedaan bij de ingang. ‘Wij willen weten 
waar het fout is gegaan en pas dan kunnen we conclusies trekken, maar dat dit heel vervelend 
is voor Enschede is wel duidelijk.. 

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 
mochten vorige week eindelijk de deuren weer openen, na een gedwongen sluiting van bijna 
anderhalf jaar.   

Inmiddels staat de teller van besmette personen op 185 terug te leiden naar die eerste 
feestavond in de Twentse disco, vorig week zaterdagavond. ‘Je ziet dat het aantal nog steeds 
oploopt’, zegt een woordvoerder van de GGD. ‘Maar niet meer zo hard als de eerste dagen.’ 
Eerder riep de GGD bezoekers op zich te laten testen. Hoeveel van de ongeveer zeshonderd 
feestgangers zich opnieuw hebben laten testen, weet de GGD niet. ‘Maar veel jongeren hebben 
gehoor gegeven aan onze oproep.’ 

185 besmettingen is een uitzonderlijk hoog aantal, zeker als je bedenkt dat bezoekers van de 
disco vooraf een negatieve corona-test moesten overleggen. Mogelijk is gesjoemeld met QR-
codes uit de CoronaCheck-app. ‘Voor mensen die zich niet aan de regels hebben gehouden 
zou het goed zijn eens te laten doordringen wat dit kan betekenen. Wie nu corona heeft, kan 
niet worden gevaccineerd en dan kan er dus ook een streep door de vakantie’, zei Van 
Veldhuizen.  

Hij hekelde het onvolwassen gedrag van een deel van de bezoekers. „QR-codes naar elkaar 
door appen, zoals vrijwel zeker is gebeurd werkt niet bevorderlijk voor de gezondheid en de 
verdere opening van de samenleving.  Bron: AD, 5 juli 2021.  

Aantal coronabesmettingen in nachtclub Aspen Valley opnieuw gestegen 

Het aantal jongeren dat in de Enschedese nachtclub Aspen Valley het coronavirus heeft 
opgelopen, is opnieuw gestegen. Er zijn 195 coronabesmettingen bekend die zijn opgelopen in 
de nachtclub op 26 juni. Naar schatting waren er zo'n 600 jongeren aanwezig die 
zaterdagavond. GGD Twente heeft de bron van de uitbraak nog niet kunnen vinden, zegt een 
woordvoerder. ‘Het bron- en contactonderzoek loopt nog’, vertelt de zegsvrouw. ‘Dus 
er kunnen nog meer gevallen bijkomen.’ Hoe de uitbraak heeft kunnen plaatsvinden, terwijl 
de club gebruikmaakte van de CoronaCheck-app, is nog steeds niet bekend volgens de GGD. 
Ook wordt nog door het RIVM onderzocht om welke varianten van het coronavirus het gaat. 
Bron: AD, 8 juli 2021.  

 

Belangenvereniging van nachtclubs vind het jammer als het kabinet clubs 
en discotheken sluit 

De belangenvereniging van nachtclubs vindt het 'hartstikke jammer' als het kabinet besluit 
dat clubs en discotheken weer moeten sluiten. Een woordvoerder van Nachtbelang zegt 
tegelijkertijd te vertrouwen op het besluit dat 'mensen met verstand van zaken' bij het 
Outbreak Management Team en het kabinet nemen. ‘Ik kan het slecht inschatten, maar als 
het nodig is, is het nodig’, aldus de woordvoerder. 

Voor de clubs dreigt een snelle sluiting na twee weken open te zijn geweest. Het kabinet 
overweegt vanwege snel oplopende besmettingscijfers om behalve de clubs en discotheken ook 
meerdaagse evenementen op te schorten. ‘We werken met man en macht om alles goed 
geregeld te krijgen. Dit is wel een enorme domper op de feestvreugde’, zegt de woordvoerder 
van Nachtbelang. Bron: AD, 8 juli 2021.  
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Eén bezoeker was positief getest maar kwam toch naar City Lido: ‘Hij wilde per 
se ons feest meemaken’ 

Iedereen die zaterdag binnen is geweest bij dancing City Lido in Groenlo, wordt gevraagd zich 
te laten testen op corona. Dit nadat na afloop van de stapavond is gebleken dat er drie 
besmette bezoekers hebben rondgelopen.  

Dat laat de uitgaansgelegenheid in het hart Groenlo weten op Facebook. ‘Wij balen hier enorm 
van’, staat te lezen op de Facebook-pagina van City Lido, dat als gevolg van de besmettingen 
de eerstvolgende stapavond zaterdag heeft afgelast. 

Erwin de Roo, mede-eigenaar van City Lido, spreekt van een domper en een teleurstelling. 
‘Maar het is niet dat ik er van schrik. Hoe vervelend ook: dit hoort erbij. Dit gaan we de 
komende tijd vaker meemaken.’ 

City Lido ging afgelopen zaterdag voor het eerste weer open, na bijna 1,5 jaar dicht te zijn 
geweest. De uitgaansavond was volledig uitverkocht. Bezoekers mochten alleen naar binnen 
met een negatieve coronatest, die ze konden laten zien in de CoronaCheck-app. Bron: De 
Gelderlander, 5 juli 2021.     

Corona-uitbraak na feestavond studentenvereniging Albertus 

Zes studenten zijn ondanks alle voorzorgsmaatregelen besmet geraakt na een eerste 
feestavond van studentenvereniging RKSV Albertus Magnus in de stad Groningen. 

De zes zijn in quarantaine gegaan en moeten zich na vijf dagen laten testen. Op het feest, dat 
afgelopen woensdagavond plaatsvond in de eigen sociëteit, waren negenhonderd studenten 
afgekomen. 

Vice-preses Ruben van Rossem van Albertus Magnus is geschrokken van de uitbraak. 'Maar 
aan de andere kant hebben wij ons gehouden aan alle maatregelen, zoals testen voor toegang'. 

Van Rossem ziet vooralsnog geen aanleiding om de deuren te sluiten. 'Wij blijven gewoon open, 
natuurlijk wel met testen voor toegang. Geopend blijven met testen voor toegang is voor de 
GGD voldoende', legt hij uit. 

De uitbraak kwam aan het licht nadat één van de besmette studenten die op het feest was, 
zich liet testen en de GGD vervolgens een bron- en contactonderzoek deed. 

De rest van de negenhonderd aanwezigen is door Albertus Magnus opgeroepen zich de vijfde 
dag na de ontdekking van de coronabesmetting te laten testen. Als leden toch besmet blijken 
te zijn, worden ze gevraagd dit te melden bij de vereniging. Bron: RTV Noord, 5 juli 2021.  

Twee grootste studentenverenigingen in Rotterdam sluiten hun deuren 

De twee grootste studentenverenigingen in Rotterdam hebben uit voorzorg op eigen initiatief 
hun deuren gesloten. Hiermee willen ze voorkomen dat het aantal coronabesmettingen 
toeneemt. 

Zowel het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) als Laurentius, die samen bijna 3000 leden 
tellen, laat weten 'enkele besmettingen' onder hun leden te hebben en daarom uit eigen 
beweging sowieso deze week te sluiten. De verenigingen zeggen het besluit in overleg met de 
GGD te hebben genomen. Ze hebben een brief naar hun leden gestuurd met daarin de oproep 
om zich te laten testen. Bron: AD, 8 juli 2021.   
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Bredaas Café Janssen houdt deuren aankomend weekend dicht vanwege 
oplopende besmettingen 

Café Janssen aan de Vismarktstraat in Breda gaat niet open aankomend weekend vanwege 
oplopende coronabesmettingen. Dat het café donderdag weten.  

Het café ziet dat de besmettingen naar aanleiding van afgelopen weekend snel oplopen. 
Daarom houdt Janssen komend weekend de deuren gesloten.  

‘Helaas moeten wij concluderen dat het op dit moment onverantwoord is naar jullie als gasten, 
het Janssenteam en de maatschappij toe om dit weekend open te gaan’, schrijft het café op 
Facebook.  

Begin volgende week zegt het café met een update te komen.  

Twee cafés in Amsterdam hebben ook laten weten niet open te gaan aankomend weekend 
vanwege de oplopende besmettingen.  Bron: BN De Stem, 8 juli 2021. 

 

Terrassen en kroegen in Maastricht zitten weer vol. Afbeelding: ANP  
 

Barbecue en daarna de stad in: vier Maastrichtse cafés dicht, vijftien 
personeelsleden besmet 

Vier cafés in Maastricht zijn op slot gegaan omdat een deel van het personeel besmet is met 
corona. Het gaat in totaal om vijftien personen. De kroegen gingen zaterdag dicht en blijven 
gesloten tot en met dinsdag. Bron: De Limburger, 5 juli 2021. 



44 

 

Zeker zeventien mensen hebben het coronavirus opgelopen bij een feestje voor 
cafémedewerkers in Maastricht. Dat aantal kan verder oplopen, aldus de GGD in Zuid-
Limburg na berichten in regionale media. 

De eigenaar van meerdere Maastrichtse cafés zegt tegen 1Limburg dat ongeveer vijftig 
medewerkers vorige week dinsdag samen waren gaan barbecueën om het einde van de 
lockdown te vieren. Volgens de GGD wordt dat verhaal bevestigd door het bron- en 
contactonderzoek. Onder de positief geteste personen zijn geen cafégasten, aldus de 
gezondheidsdienst. 

De GGD noemt geen namen van cafés, maar zegt dat de besmettingen te maken hebben met 
horeca rond het Onze Lieve Vrouweplein in de Limburgse hoofdstad. De cafés zouden tijdelijk 
zijn gesloten. De GGD doet daarover geen uitspraken en de gemeente Maastricht was 
vanmiddag niet bereikbaar voor toelichting. Volgens dagblad De Limburger gaat het om de 
cafés De Bóbbel, de Comedie, In de Karkol en OLV2. Bron: AD, 5 juli 2021.   

Roeivereniging Triton sluit deuren vanwege besmettingen na feest, 
intussen ook Deltavariant aangetroffen in Utrecht 

De Utrechtse studentenroeivereniging Triton heeft de activiteiten voor komende week 
stopgezet vanwege coronabesmettingen die zijn opgedoken na een feest. Ondertussen rukt de 
Deltavariant -eerder bekend als de Indiasevariant - óók op in Utrecht. Is deze situatie reden 
tot zorg? 

Geheel in lijn met de geldende coronamaatregelen organiseerde Triton afgelopen woensdag 
een feestje voor zijn leden, vertelt een bestuurslid van de vereniging. Toch ging het mis. 
‘Iedereen werd voor het feestje getest via Testen voor Toegang en kon dus alleen naar binnen 
met een negatief testresultaat. Later bleken er twee leden op dat moment besmettelijk te zijn 
geweest. Eén van hen was zelfs al tweemaal gevaccineerd. We hebben direct contact gehad 
met de GGD en alle leden een mail gestuurd met daarin de vraag of iedereen zijn of haar 
contacten wil beperken en of iedereen zich wil laten testen. Daaruit kwamen nog meer 
besmettingen naar voren.’ 

Daarop besloot de roeivereniging de geplande borrels van vandaag en morgen niet door te 
laten gaan. ‘Verder staat er deze week niks op de planning; wat we met de activiteiten volgende 
week doen, bespreken we dan met de GGD.’ 

De roeiwedstrijden gaan gewoon door. Om deel te nemen hebben sommige roeiers een negatief 
testresultaat nodig, anderen moeten afstand houden, afhankelijk van de plek waar geroeid 
wordt. ‘We zijn strikt op het naleven van de regels, daarom balen we ervan dat er besmettingen 
zijn opgedoken na het feest.’ 

Ondertussen rukt de Deltavariant van het virus op in Utrecht. Weer een nieuwe variant, die 
wederom om waakzaamheid vraagt. Hoeveel mensen ermee besmet zijn is onduidelijk, omdat 
er niet van iedere positieve coronatest wordt onderzocht om welke variant het gaat.  

Dat de variant hier is, is geen verrassing,  zegt Bas Boogmans, arts infectieziekten van de 
GGD regio Utrecht: ‘Het is duidelijk dat deze variant in Nederland en de landen daarom heen 
de overhand gaat nemen. Deze variant is weer een stuk besmettelijker dan het originele type. 
Uit onderzoeken in Engeland weten we dat deze variant zorgt voor meer ziekenhuisopnamen. 
De vraag is hoe dat in Nederland gaat uitpakken.’  

Verwacht wordt dat dat in de komende weken duidelijk wordt. ‘Als de cijfers stijgen en niet 
leiden tot meer ziekenhuisopnamen is dat het bewijs dat de toename niet zorgen voor 
overlijdens of druk op de zorg. Dan kan er doorgegaan worden met het versoepelen van de 
maatregelen.’ 
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Ondertussen lopen de besmettingen in de regio op; in de afgelopen 24 uur werden er in de 
regio Utrecht 157 mensen positief getest en dat zijn er 84 meer dan de dag ervoor. Ook dat 
was te verwachten, zegt Boogmans. ‘De dalende trend van de afgelopen weken is gestopt. We 
kunnen pas over een paar weken vaststellen of dit zo is omdat de epidemie zich uitbreidt, 
omdat mensen meer contact hebben door de versoepelingen, of omdat meer mensen zich laten 
testen om te kunnen reizen of voor een evenement.’ 

De hoop is dat het virus langzaam gaat uitdoven omdat er zoveel mensen gevaccineerd zijn 
dat het niet verder komt. Toch zijn er ook zorgen. ‘Er gelden nog steeds maatregelen, maar je 
ziet dat mensen die snel loslaten. Toch blijven ze belangrijk, we weten nog niet hoe de situatie 
zich ontwikkelt. Daarnaast kunnen er uitbraken komen bij mensen die nog niet volledig 
gevaccineerd zijn. Cijfers uit Engeland en Amerika laten zien dat de mensen die besmet raken 
en overlijden aan corona, met name deze groep is. Je ziet de impact van het vaccineren dus 
goed: wie er één geeft gehad is al beter beschermd. Zorgen zijn er dus over groepen mensen 
die veel contact met elkaar hebben én niet gevaccineerd zijn.’ Bron: AD, 5 juli 2021.    

Clubeigenaar wil ondanks tientallen besmettingen open blijven: ‘Tien 
procent besmet lijkt me acceptabel’ 

Tientallen leden van roeivereniging Orca liepen afgelopen zondag een coronabesmetting op 
in  Club Poema in Utrecht. Toch blijft de club gewoon open. Eigenaar Rob Vereijken 
waarschuwt voor paniekvoetbal. ‘Zonder risico uitgaan, dat lukt helaas nog niet.’ 

Roeivereniging Orca uit Utrecht had afgelopen zondag een ‘evenement’ in Club Poema in de 
Drieharingstraat. Maar dat bleek achteraf geen feestje, erkent voorzitter Bart de Meer. Want 
vier dagen later hebben 73 van de ongeveer 450 leden die de nachtclub bezochten laten weten 
dat ze besmet zijn met het coronavirus. ‘En dat is heel vervelend. Terwijl we aan de deur heel 
secuur hebben gecontroleerd. Ik heb er zelf ook een tijd gestaan.’ Bron: AD, 8 juli 2021. 
 
Vijftig nieuwe besmettingen onder Haagse studenten na verenigingsfeest  
 
Er zijn vijftig nieuwe besmettingen vastgesteld na een feestje van een Haagse 
studentenvereniging. Dat blijkt uit een interne mail die is gestuurd naar studenten van 
Hotelschool The Hague, waar de studentenvereniging mee verbonden is. 

Eerder vandaag liet de GGD Haaglanden al weten bekend te zijn met dit coronacluster. Er 
waren toen tien coronabesmettingen bij de GGD bekend.   

‘Met gepaste voorbereiding hebben wij onze sociëteit op 30 juni en 1 juli geopend’, liet het 
bestuur van de desbetreffende vereniging, La Confrérie, vanmiddag weten. ‘Wij hebben de 
regels standvastig nageleefd en zijn alert geweest op pogingen tot fraude. Zo hebben wij iedere 
student die geen geldige QR-code had toegang geweigerd, zonder uitzonderingen. Het betreurt 
ons om te zien dat ons strakke deurbeleid deze uitbraak niet heeft kunnen voorkomen.’   

Het feestje heeft overigens niet plaatsgevonden op Hotelschool The Hague, maar de studenten 
studeren daar wel. In de interne mail stond dat er studenten van alle vier de leerjaren 
aanwezig waren. ‘Het aantal besmettingen groeit snel’, was de boodschap in de mail.  

Ook in Utrecht zijn bezoekers besmet geraakt na een feest bij een Utrechtse roeivereniging. 
Het gaat om zeker tien mensen, meldt RTV Utrecht op zijn site. De vereniging maakte volgens 
de regionale omroep gebruik van Testen voor Toegang. De GGD gaat uit van nog meer 
besmettingen.  

En niet alleen in Utrecht en Den Haag zijn de zogenoemde coronaclusters geconstateerd onder 
feestende studenten. Vorige week kwam de Enschedese nachtclub Aspen Valley in het nieuws. 
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Van de ongeveer zeshonderd feestgangers die er op 26 juni waren, blijken er inmiddels  
honderdtachtig corona opgelopen te hebben.  

1Limburg meldt dat vier horecazaken in de Maastrichtse binnenstad gesloten zijn vanwege 
een golf aan coronabesmettingen onder het personeel. De cafés In de Karkol en De Bòbbel 
houden, net als De Comedie en OLV2, de deuren dicht. 

In de interne mail van de Hoge Hotelschool worden studenten dringend verzocht om thuis te 
blijven en te voorkomen dat het virus zich nog verder verspreidt. Bron: RTL Nieuws, 5 juli 
2021.     

Club Nyx en café Exit komend weekend dicht: ‘Heftigste beslissing in 
anderhalf jaar’ 

Club Nyx en café Exit op de Reguliersdwarsstraat blijven komend weekend dicht vanwege de 
oplopende besmettingen in Amsterdam. ‘Ik durf het risico gewoon niet te nemen.’  

Het begon zo mooi: na anderhalf jaar mochten clubs en discotheken twee weken geleden 
eindelijk weer open. Maar na een paar weekenden vertier blijkt het risico voor club Nyx en 
aangrenzend café Exit op de Reguliersdwarsstraat te groot. 

De coronabesmettingen in Amsterdam stijgen zo hard dat eigenaar Rob de Jong heeft besloten 
zijn club komend weekend dicht te gooien. ‘Dit is de meest heftige beslissing die ik de 
afgelopen anderhalf jaar heb moeten nemen,’ vertelt hij. ‘We zijn eindelijk weer open en we 
doen alles volgens de regels. Maar ik durf het risico gewoon niet te nemen.’ 

Deze week bleken meerdere gasten in de Nyx die in het weekend negatief testten, tóch positief 
te zijn. De Jong: ‘Er zijn een aantal personeelsleden besmet, maar er zijn ook veel werknemers 
die klachten hebben en toch negatief getest zijn. We waren dit weekend drie dagen uitverkocht 
en moeten niet hebben dat het personeel toch besmettelijk blijkt te zijn.’ 

In Eindhoven besloot de burgemeester woensdag dat de terrassen in het uitgaanscentrum 
moeten worden geschrapt, om drukte te voorkomen. In Amsterdam zijn zulke maatregelen 
nog niet aan de orde. Nyx en Exit zijn vooralsnog de eerste horecagelegenheden die uit 
voorzorg dichtgaan. 

Pieter de Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club en voorzitter van het Overleg 
Amsterdamse Clubs (OAC), houdt zijn club nog wel open dit weekend. Volgens hem is er nog 
geen sprake van een collectief besluit om dicht te gaan. ‘Er is een bulldozer door onze hele 
sector gegaan, dus dichtgaan is echt een lastige beslissing. Maar als het aantal besmettingen 
in het personeelsbestand stijgt, heb je natuurlijk wel een probleem.’ 

In heel Amsterdam, en in de rest van het land, stijgen de besmettingen. Het aantal nieuwe 
coronabesmettingen in de hoofdstad verdubbelde: in week 26 (28 juni t/m 4 juli) werden 672 
mensen positief getest op corona, tegenover 274 besmettingen de week ervoor. 

Het aantal corona-infecties stijgt vooral  onder tieners en twintigers, en besmettingen 
gebeuren veel ‘in de horeca en op feesten’. De Kroon: ‘Het is onduidelijk of die besmettingen 
echt een probleem zijn. De zorg wordt immers niet belast.’ 

De Jong van Nyx hoopt volgende week weer gewoon te kunnen openen. ‘Ik geloof echt dat het 
Testen voor Toegang werkt en de meeste clubs houden zich er goed aan.’ Bron: Het Parool, 7 
juli 2021.  



47 

 

Verschillende horecatenten sluiten uit voorzorg de deuren: ook personeel 
besmet  

Verschillende ondernemers gooien tijdelijk hun horecatent dicht. Zij zien zich daartoe 
genoodzaakt vanwege het oplopend aantal besmettingen, ook onder het eigen personeel. ‘Als 
de helft van je personeel positief is getest, kun je niet anders.’ 

Voor de Groningse horeca-ondernemer Marcel Levee is het een hard gelag. Dacht hij ruim 
twee weken geleden nog te gaan knallen, nu is het alweer uit met de pret. Tijdelijk dan. Uit 
voorzorg sluit hij zijn vijf horecatenten in Groningen, waaronder Feestcafé Klein, Shooters en 
Twister.  
 
‘We zitten in een rollercoaster’, vertelt hij. ‘Tot maandag leek alles goed te gaan, maar sinds 
die tijd test het ene na het andere personeelslid positief.’ Ook zelf is hij positief getest. Hij 
houdt nu maar de deuren van zijn zaken  uit voorzorg gesloten, in de hoop dat het over 
anderhalve week weer ‘rustiger is’. ‘Het is een combinatie van het waarborgen van de veiligheid 
van personeel en bezoekers en het tekort aan personeel.’ 

Johan de Vos, vicevoorzitter van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland, hoort 
ook van andere ondernemers dat hun personeel corona heeft opgelopen. ‘Dit is echt een trend. 
In de horeca werken veel jonge mensen en zij zijn de afgelopen tijd naar festivals en aan het 
feesten geweest. Het was al lastig om aan mensen te komen en als dan de helft van je personeel 
opeens positief test, kun je niet anders dan tijdelijk de deuren sluiten.’ 

In Amsterdam houden Club Nyx en café Exit de deuren dit weekend gesloten. Datzelfde geldt 
voor club 1841 in Sneek en Bon Bini Veendam. Hoeveel horecazaken precies dicht blijven, 
durft Koninklijke Horeca Nederland niet te zeggen. Het gaat om enkele tenten, klinkt het. 
Volgens de brancheorganisatie is er zeker geen sprake van een trend. ‘Uiteindelijk maken 
horecaondernemers zelf die afweging.’ 

Edwin Vlek van FNV Horeca begrijpt de keuze van de ondernemers en vindt het een hele 
verstandige: zij moeten een veilige omgeving voor hun bezoekers en personeel kunnen bieden. 
Vlek denkt dat bij verschillende horeca de controles het eerste weekend onvoldoende waren, 
maar wijst erop dat het systeem ook niet waterdicht was. Bovendien vindt hij dat het kabinet 
na de uitglijder met ‘dansen met Janssen’ niet alle schuld in de schoenen moet schuiven van 
de horeca. 

Demissionair minister Grapperhaus waarschuwde deze week nog: zonder beter toezicht gaat 
de tent dicht. Koninklijke Horeca Nederland zegt zich geen zorgen te maken over het oplopend 
aantal besmettingen. Zowel het ministerie van VWS en het RIVM hebben te kennen gegeven 
dat als er wordt versoepeld de kans op besmettingen toeneemt. ‘Leidend voor zorg van het 
kabinet was altijd de situatie in ziekenhuizen, qua opnames en de ic-capaciteit. Daar is, zoals 
minister De Jonge deze week aangaf, nog geen stijging en dus geen reden tot zorg.’ 
 
KHN en FNV Horeca doen wel een klemmende oproep aan jongeren om zich aan de basisregels 
te houden en bij coronatoegangsbewijzen de regels na te leven. ‘Maar zelfs wanneer alle 
maatregelen worden nageleefd, zijn besmettingen natuurlijk nooit 100 procent uit te sluiten. 
Niet bij een club of discotheek, maar ook zeker niet bij evenementen of andere plekken waar 
mensen samenkomen, zoals op het werk of bij mensen thuis’, aldus de woordvoerder van de 
brancheorganisatie. Bron: AD, 8 juli 2021. 

Veilig dansen met Janssen? ‘Een voorbeeld van misinformatie’ 

De remmen zijn los, maar de coronapandemie is nog niet voorbij. Het aantal besmettingen 
loopt sinds de laatste versoepelingen hard op. Valt daar nog iets aan te doen, of zullen we de 
consequenties moeten accepteren?  
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Na het openingsfeest in Aspen Valley vorige week zaterdag, volgde al snel de kater. Bijna een 
op de drie feestgangers (180 van de 600) blijkt in de Enschedese discotheek het coronavirus 
te hebben opgelopen. Ondanks dat bezoekers bij de ingang een negatieve testuitslag, 
vaccinatiebewijs of herstelbewijs moesten laten zien.  

Dat het Testen voor Toegangsbeleid bepaald niet waterdicht is, blijkt ook uit de landelijke 
besmettingscijfers. Vandaag turfde het RIVM 1545 nieuwe besmettingen. Dat is een 
verdrievoudiging ten opzichte van vorig weekend, toen de laatste ronde versoepelingen inging. 

Wie om zich heen kijkt, ziet het gebeuren. Niet alleen in nachtclubs, voetbalstadions en andere 
plaatsen waar bezoekers de CoronaCheck-app moeten laten zien. We houden geen afstand 
meer, bijna niemand draagt nog een mondkapje. Begrijpelijk, stelt Arie Dijkstra, hoogleraar 
gezondheidspsychologie. ‘Mensen zijn niet bang meer voor het coronavirus. Dreiging die je 
ervaart is de belangrijkste motivatie om je aan de regels te houden. Maar objectief gezien is er 
niet zoveel dreiging meer. Er lopen nog maar zo'n 17.000 besmettelijke mensen rond, tien keer 
zo weinig als in april. Veel mensen zijn inmiddels gevaccineerd, dus de kans dat je een 
kwetsbare naaste besmet - een andere motivatie om je aan de regels te houden - is ook veel 
kleiner.’  
 
Met de forse versoepelingen van vorige week zaterdag heeft de overheid bovendien het signaal 
afgegeven dat bijna alles weer kan, zegt veldepidemioloog Amrish Baidjoe. ‘Er is een 
feeststemming ontstaan, het gevoel dat we klaar zijn. Maar dat zijn we niet: we hebben te 
maken met de besmettelijkere Deltavariant die oprukt, terwijl er nog grote gaten in de 
vaccinatiedekking zitten.’ 

De boodschap dat je met het Janssen-vaccin meteen kunt gaan dansen, is volgens Baidjoe 
een voorbeeld van misinformatie. Een vaccinatiebewijs geeft direct toegang tot een nachtclub 
of festival, terwijl het lichaam na vaccinatie gemiddeld zo'n twee weken nodig heeft om 
immuniteit tegen het coronavirus op te bouwen. ‘Jongeren denken dat ze het juiste doen. Ze 
halen een prik en gaan vanavond naar een feestje. Maar morgen treffen ze thuis misschien 
hun nog niet volledig gevaccineerde opa, oma of ouder.’  

Hoewel in Nederland al meer dan 16,5 miljoen vaccins zijn gezet, zijn nog niet alle kwetsbare 
mensen beschermd. Baidjoe: ‘In bepaalde wijken, zoals Feijenoord in Rotterdam, is pas 66 
procent van de 65-plussers volledig gevaccineerd. Je hebt altijd groepen in de maatschappij 
die met een grootschalige vaccinatiecampagne moeilijk te bereiken zijn. Vooral in wijken waar 
verschillende generaties dicht op elkaar leven. Mobiele vaccinatieteams van de GGD's en 
huisartsen gaan die wijken nu in, maar dat kost tijd.’ 

Hoewel de coronamaatregelen volgens de veldepidemioloog iets te snel zijn losgelaten, ziet hij 
ook dat terugdraaien van de versoepelingen voor het kabinet zeer lastig zal zijn. ‘Daar is geen 
draagvlak voor. Maar de overheid zou wel meer moeten benadrukken dat we er nog niet zijn. 
Dat het daarom belangrijk is om je aan de basisregels te houden, en hoe belangrijk ventilatie 
is. Zeker nu mensen weer naar kantoor gaan. Uit bron- en contactonderzoek weten we dat op 
de werkvloer veel besmettingen plaatsvinden. Zet de ramen open, ga niet met veel mensen in 
een vergaderzaaltje zitten. Alle beetjes helpen om tijd te winnen. Zo kunnen we hopelijk een 
onnodig golfje voorkomen van mensen die nog niet gevaccineerd zijn.’ 

We zitten wat betreft de coronapandemie in een moeilijke tussenfase, stelt ook Danielle 
Timmermans, hoogleraar risicocommunicatie en volksgezondheid. ‘In Nederland, en Europa, 
gaat het echt goed met vaccineren. Dus is er alle reden om optimistisch te zijn. Je kunt 
mensen niet kwalijk nemen dat voetbal even belangrijker is dan corona, en dat ze weer eens 
naar een feestje gaan. Zo zitten we in elkaar.’  

Dat het aantal besmettingen sinds de laatste versoeplingsronde oploopt, was volgens haar 
daarom te verwachten. ‘Net als dat er superspreader events zoals in Enschede zouden komen. 
Het systeem van sneltesten en vaccinatiebewijzen is nu eenmaal niet sluitend. Het is zaak om 
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op deze nieuwe fase voorbereid te zijn. Zo kan de GGD met bron- en contactonderzoek gericht 
ingrijpen. Ook qua communicatie over de risico's die er nog steeds zijn, kan er nog wel een 
tandje bij.’ 

Voor het kabinet zijn de oplopende besmettingen geen verrassing, zegt gedragspsycholoog 
Dijkstra. ‘Premier Rutte heeft gezegd: we gaan een gecalculeerd risico lopen. Daarmee zegt hij 
in verbloemende woorden: we accepteren dat er doden zullen vallen. Want dat is de implicatie 
van gecalculeerd versoepelen. Jongeren hadden het zwaar, de middenstand zuchtte onder de 
maatregelen, mensen snakten naar meer vrijheid: dat mag wat kosten.’ 

De kosten vallen momenteel mee. In de ziekenhuizen is het rustig; voor het eerst sinds 
september 2020 zijn er minder dan honderd ic-bedden bezet door coronapatiënten. Het 
sterftecijfer ligt laag. Maar als feestende jongeren, net als vorig jaar, kwetsbare ouderen 
besmetten die wèl ernstig ziek worden, volgt alsnog de kater. Dijkstra: ‘Het blijft een spagaat: 
hoeveel kosten coronamaatregelen, wat hebben we voor individuele vrijheid over? De situatie 
is nu anders dan vorig jaar, we hebben nu vaccins. Maar als twintig procent van de bevolking 
niet gevaccineerd is, heb je het toch over enkele miljoenen mensen. Als de ziekenhuisbezetting 
en het aantal coronadoden in het najaar weer oplopen, verwacht ik dat de overheid lokaal de 
teugels weer wat aantrekt.’ Bron: AD, 5 juli 2021.   

Kabinet broedt op feestpauze na Janssen-prik: ‘Niet meteen dansen met 
Janssen’ 

Het kabinet overweegt alsnog een ‘wachttijd’ in te stellen na een vaccinatie met Janssen. 
Daarnaast krijgen horecazaken een laatste kans: als het toezicht op toegangstesten niet beter 
wordt, ‘gaat de tent dicht’, waarschuwt minister Grapperhaus (Justitie). Extra lockdownregels 
zijn vooralsnog niet nodig. 

Haagse bronnen melden aan deze nieuwssite dat het kabinet een ‘wachttijd’ na de Janssen-
prik na de Janssen-prik overweegt. ‘Dus niet meer meteen dansen met Janssen’, zegt een 
bron. Aanleiding is het fors gestegen aantal besmettingen. 

Virologen verbaasden zich al over het liberale Nederlandse toegangsbeleid rond het Janssen-
vaccin. Het duurt tot twee weken na de inenting tot antistoffen op een goed niveau zijn, maar 
het kabinet koos ervoor om iemand meteen na de prik al ‘op groen’ te zetten en direct toegang 
te geven tot 1,5 metervrije feestjes.  

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) verdedigde het protocol 
vrijdag nog. Er is inderdaad een besmettingsrisico, maar dat is acceptabel, vond hij toen. 
Daarna steeg het aantal dagelijkse infecties verder. 

Striktere algemene lockdownmaatregelen zijn niet te verwachten, stellen bronnen. Het 
oplopende aantal besmettingen leidt vooralsnog namelijk niet tot een toename van het aantal 
patiënten in ziekenhuizen, dus het kabinet houdt vast aan de versoepelingen van eind juni. 

Grapperhaus doet met name een beroep op feestgangers en organisatoren om zich aan de 
regels te houden en niet ‘de randjes op te zoeken'. Dat het afgelopen weekend nog lang niet 
overal even goed ging valt volgens de ministers nog te billijken. ‘Iedereen moet nog even 
wennen.’ Maar vanaf nu moet iedereen zich aan de regels houden en moet er ook streng 
worden gecontroleerd. En als dat niet gebeurt, dan moet de burgemeester stevig ingrijpen, 
moeten we misschien zeggen: ‘Deze tent moet maar even gesloten worden'. 

In het eerste openingsweekeinde ging flink mis in de discotheek Aspen Valley in Enschede. Er 
zijn inmiddels 189 besmettingen geteld, dat waren er maandag 180 en zondag nog 165. Bron: 
AD, 6 juli 2021.     
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Kabinet komt met twee weken feestpauze na Janssen-prik, laatste 
waarschuwing voor horeca 

Mensen die een Janssen-prik halen, moeten alsnog twee weken wachten voordat ze een disco, 
festival of club in mogen. Daarnaast krijgen horecazaken een laatste kans: als het toezicht op 
toegangstesten niet beter wordt, ‘gaat de tent dicht’, waarschuwt minister Grapperhaus 
(Justitie).  

De snelle stijging van het aantal besmettingen is volgens minister Hugo de Jonge van 
Volksgezondheid ‘reden voor zorg en daarmee extra alertheid'.  Het kabinet gaat daarom zo 
snel mogelijk regelen dat er een ‘wachttijd’ komt na een Janssen-prik. ‘Dat zal even duren, 
maar we gaan het aanpassen’, stelde De Jonge zojuist na afloop van een kabinetsberaad.  

Volgens hem moet zowel de regeling als de CoronaCheck-app worden aangepast. ‘Dat kan niet 
vandaag.’ Hij denkt een week nodig te hebben. In de tussentijd zou het volgens hem 
‘verstandig’ zijn als mensen die met Janssen zijn geprikt zelf al twee weken in acht te nemen 
voor ze uitgaan.  

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) verdedigde het protocol 
vrijdag nog. Er is inderdaad een besmettingsrisico, maar dat is acceptabel, vond hij toen. 
Daarna steeg het aantal dagelijkse infecties verder.  

Volgens De Jonge is er geen reden om nu te verwachten dat de zorg overbelast raakt. Maar 
tegelijkertijd moet er wel verantwoordelijkheid worden genomen, zegt hij. ‘We moeten een 
opleving in het najaar voorkomen.’ 

Ook wil het kabinet lekkage bij het toegangstesten tegengaan: horeca-uitbaters en 
festivalorganisatoren moeten voorkomen dat mensen sjoemelen met QR-codes en zo een 
besmettingsrisico vormen. Volgens minister van Justitie Ferd Grapperhaus moeten uitbaters 
‘aan de bak':  ‘We moeten het nu goed gaan doen, anders gaan we over een paar weken zeggen 
dat dit niet werkt. Dat we moeten zeggen: we kunnen ons deze versoepelingen niet 
permitteren.’ Bron: AD, 6 juli 2021.   

Twee weken wachten na vaccinatie verandert niets aan priknacht in de 
Jaarbeurs 

Dat mensen na volledige coronavaccinatie nu toch twee weken moeten wachten om het 
nachtleven in te kunnen, verandert niets aan de priknacht in de Jaarbeurs in Utrecht 
komende donderdag. Dat laat een woordvoerder van de GGD regio Utrecht weten na 
uitspraken van zorgminister Hugo de Jonge. 

De Jonge zei dinsdag dat het aantal besmettingen sterk oploopt, en dat daarom straks pas 
twee weken na volledige vaccinatie een QR-code kan worden aangemaakt die toegang geeft tot 
horecagelegenheden waar geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Tot dusver 
mocht iedereen meteen na de tweede prik, of na één prik met het Janssen-vaccin, weer naar 
de club of discotheek. Bron: AD, 6 juli 2021. 
 

Foute testuitslag en het delen van QR-codes: hoe houden we het stappen 
veilig? 
 
Het aantal feestvierders dat corona opliep in een discotheek in Enschede is gestegen tot 180. 
En een Amsterdammer kreeg na een avond stappen in een feestcafé een telefoontje dat zijn 
negatieve coronatest tóch positief was. Wie controleert eigenlijk de controleurs?  
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Zeshonderd stappers kwam er vorig weekend naar discotheek Aspen Valley in Enschede, 
allemaal moesten ze (in theorie) een negatieve coronatest laten zien voordat ze binnen 
mochten. Ruim een week later blijken zeker 180 van de feestvierders besmet met het 
coronavirus. In Enschede gingen de geruchten al snel rond: ongeteste jongeren hadden 
gebruikt gemaakt van QR-codes van anderen om de discotheek toch binnen te komen. Of dat 
klopt is nog onduidelijk. Bron: AD, 6 juli 2021.    
 

Gala van studentenvereniging NSR bron van coronabesmettingen 
 
Een gala van de Rotterdamse studentenvereniging NSR blijkt een bron te zijn van 
veel coronabesmettingen. Na het feest van donderdag zijn inmiddels 78 van de 250 
aanwezigen positief getest op het coronavirus, meldt praeses Bas Radder aan RTV Rijnmond. 
Het gala was op een boot. 

Volgens Radder heeft zijn vereniging alles volgens de regels gedaan. De deelnemers moesten 
zich aanmelden via Testen voor Toegang en kregen bij een negatieve testuitslag een QR-code. 
‘Vrijdag testte iemand alsnog positief. Die was donderdagmorgen nog negatief. Blijkbaar kan 
het virus zich dan alsnog ontwikkelen, waardoor iemand later toch positief is’, zegt de 
praeses. Bron: AD, 6 juli 2021. 

Bezoekers studentenfeest Audentis in Enschede mogelijk in quarantaine 

Een feest van de Enschedese studentenvereniging Audentis afgelopen vrijdag kan wel eens 
vervelend uitpakken voor bezoekers. Zij moeten mogelijk in quarantaine. Een persoon testte 
een dag na het feest positief op corona.   

Twee anderen met een positieve uitslag van een zelftest zijn nog in afwachting van de uitslag 
van een PCR-test. Frank Ruempol, secretaris/vice-praeses van Audentis, zegt dat de 
studentenvereniging niets te verwijten valt.  ‘We hebben er alles aan gedaan om besmettingen 
te voorkomen’, beweert hij. ‘De toegang verliep volgens de regels. Alleen met een negatieve 
coronatest kwam je er in. We hebben de QR-code van de bezoekers gescand en ze moesten 
hun legitimatiebewijs laten zien om gesjoemel met QR-codes te voorkomen. Zonder geldige 
code in de CoronaCheck-app kwam je niet binnen.’ 

De studentenvereniging heeft direct contact opgenomen met de GGD. Die laat weten op dit 
moment geen cluster te zien, die herleidbaar is naar het feest van Audentis. ‘Natuurlijk loopt 
ook bij deze positief geteste persoon het bron- en contactonderzoek nog’, zegt Astrid Boudrie, 
woordvoerster van GGD Twente.  ‘Mensen die daar nauw contact mee hebben gehad, dus 
binnen 1,5 meter en langer dan 15 minuten, moeten in quarantaine. Zij  kunnen zich 
vervolgens op de vijfde dag laten testen. We zullen dit vaker gaan zien nu de maatregelen zijn 
versoepeld.’ 

Enschede werd vorige week opgeschrikt door een corona-uitbraak onder bezoekers van 
discotheek Aspen Valley. Inmiddels hebben hier 180 mensen het coronavirus opgelopen. Dat 
is bijna een derde van het totaal aantal van 600 bezoekers. Bron: Tubantia, 6 juli 2021.    

Uitgaanspubliek coronabrandhaarden laat zich moeilijk opsporen omdat 
telefoonnummers ontbreken 

Het opsporen van uitgaanspubliek dat op plekken is geweest waar besmette personen waren, 
kost de GGD onnodig veel tijd. Doordat telefoonnummers bij Testen voor Toegang vaak 
ontbreken, loopt het bron- en contactonderzoek twee tot drie dagen vertraging op, terwijl elke 
seconde telt bij het indammen van coronaclusters.  

Het is een toenemende frustratie bij de GGD’s; het niet tijdig kunnen bereiken van 
uitgaanspubliek dat risico loopt op een coronabesmetting. Dit komt doordat mensen die zich 
vooraf laten testen bij Testen voor Toegang geen telefoonnummer achterlaten. ‘Hoe wil je een 
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pandemie bestrijden als je mogelijk besmette mensen niet kunt bereiken?’, vraagt GGD-arts 
Ashis Brahma zich af. Bron: AD, 7 juli 2021. 

 

Een avond vóór de coronabesmetting was het nog gezellig druk bij De Zaak, zonder dat er een 
coronabesmetting was. De avond erna raakten op niet-opgehelderde manier vijftien mensen 
besmet met corona. © Bram van de Biezen   
 

Iedereen was ‘negatief’ bij café De Zaak in Nunspeet, hoe kon het 
coronavirus zich er dan toch verspreiden? 
 
Bezoekers van jongerencafé De Zaak in Nunspeet zitten nog steeds met een raadsel: hoe ben 
ik besmet geraakt met het coronavirus terwijl iedereen bij de ingang negatief getest was? 
Anderhalve week later zit een aantal besmette mensen nog in quarantaine, na een bezoek aan 
een ‘veilig’ evenement.  

 
Het is nog altijd een vraag voor de bezoekers van De Zaak in Nunspeet hoe ze, ondanks 
scherpe controles en goede voorzorgsmaatregelen, op zaterdagavond 26 juni besmet konden 
raken met corona. Vijftien mensen liepen die avond een coronabesmetting op, zegt de GGD 
Noord en Oost Gelderland. Bron: De Stentor, 6 juli 2021.   

 

Lowlands-directeur maakt zich grote zorgen over doorgaan festival en 
baalt van ‘rotte appels’ 

De organisatie van Lowlands maakt zich ‘ernstige zorgen’ nu het kabinet overweegt om 
vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen meerdaagse evenementen af te blazen. 
Directeur Eric van Eerdenburg heeft nog enige hoop, maar houdt er ook rekening mee dat het 
festival in augustus toch niet door kan gaan. 

Van Eerdenburg baalt dat de slechte controles aan de deur bij clubs en discotheken gevolgen 
hebben voor de evenementen. ‘Ik heb zelf ook verhalen gehoord dat er bij de ingang heel slecht 
of zelfs helemaal niet gecontroleerd wordt’, zegt hij in een reactie tegen het ANP. ‘Door een 
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flink aantal rotte appels in de mand zijn mensen zonder bewijs binnengelaten. En daar worden 
wij nu misschien de dupe van. Dat zou echt heel erg zijn.’ 

Met Testen voor Toegang kunnen evenementen veilig plaatsvinden, zegt hij. ‘Dat hebben we 
met de Fieldlabs ook bewezen en daar zijn wij nog steeds van overtuigd. Als er aan de voorkant 
een goede toegangscontrole is, kun je besmette mensen buiten de deur houden.’ 

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt de laatste dagen steeds sneller toe, 
vandaag waren het er 5475. Vanwege de oplopende cijfers vroeg het kabinet al een 
spoedadvies aan het OMT en wordt er overwogen om extra maatregelen te nemen. Er wordt 
gedacht aan het afblazen van meerdaagse evenementen en het sluiten van clubs en 
discotheken. 

De organisatie van Lowlands heeft desondanks nog ‘enige hoop’ dat het festival wel door kan 
gaan. ‘Jaap van Dissel van het RIVM zei gisteren ook dat het aantal opnames in de 
ziekenhuizen waarschijnlijk meevalt. Laten we dan het hoofd koel houden en goed gaan 
testen. Dan kan het gewoon doorgaan.’ Bron: De Stentor, 8 juli 2021.  

De Jonge: of je laat je vaccineren of je wordt ziek 

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft gereageerd op de snelle 
stijging van het aantal coronabesmettingen. In het afgelopen etmaal kwamen er 5.475 
positieve besmettingen bij. ‘Het gaat sneller dan gedacht’, zei De Jonge tegen RTL Nieuws. 
Morgen beslist het kabinet of het nieuwe maatregelen neemt.  

Mogelijke maatregelen zijn het sluiten van clubs en discotheken en meerdaagse evenementen 
af te blazen. Volgens De Jonge zijn er op termijn maar twee keuzes: ‘Of je laat je vaccineren, 
of je wordt ziek.’ Bron: AD, 8 juli 2021.  

Breda broedt op plannen om nachtleven te beteugelen na stijgend aantal 
besmettingen 

Breda broedt op extra maatregelen voor de horeca om het stijgend aantal besmettingen in te 
dammen. Onduidelijk is nog wat deze plannen inhouden en wanneer deze ingaan. De 
nachthoreca wacht gelaten af: ‘Na anderhalf jaar kan het toch niet zo zijn dat wij nu al weer 
dicht moeten?’ 

Na het eerste uitgaansweekend na de versoepelingen, nu twee weken geleden, bleek dat 
jongeren op sommige plekken in Breda met een gekopieerde QR-code de kroeg 
binnenkwamen. Vorige week is daarom de broekriem al wat aangetrokken. De controles aan 
de deur van de Bredase horeca moesten beter, zo waren de gemeente en Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) afdeling Breda het eens. Bron: BN De Stem, 8 juli 2021. 

Man krijgt zes maanden cel voor bedreigen Van Dissel 
 
De 34-jarige Dennis B. uit Enschede moet zes maanden de cel in voor het bedreigen van RIVM-
baas Jaap Van Dissel en van burgemeester Christiaan van der Kamp (Bodegraven-Reeuwijk). 
De helft van de straf is voorwaardelijk, kreeg de man vanmiddag te horen van de politierechter 
in Den Haag.  
 
Het is al de tweede veroordeling wegens bedreiging van Van Dissel in een week tijd. De 48-
jarige Hagenaar Bart van W. kreeg vorige week vier maanden cel opgelegd, eveneens van de 
Haagse politierechter. Hij was enkele dagen na Dennis B. aangehouden en had ‘we snijden je 
open’ had tegen de RIVM-directeur geroepen. De zaken staan overigens los van elkaar. 
 
Dennis B. - een van de beheerders van groepschat ‘Exposekanaal’ op berichtendienst 
Telegram - kreeg zijn straf voor het plaatsen van twee berichten waarin wordt gedreigd met 
het langsbrengen en gooien van een baksteen. Hierbij zijn de privéadressen van Van Dissel 
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en de burgemeester vermeld. De politie kwam de groepschat op het spoor, waarop B. afgelopen 
20 mei werd aangehouden.  
 
De Enschedeër ontkende voor de rechter dat er kwade zin achter de opmerkingen met de 
bakstenen zat. ‘Als je een baksteen lang genoeg kookt, kun je er een modderbad van nemen. 
Ik vond dat meneer Van Dissel wel een cadeautje had verdiend.’ Dat hij ook over het gooien 
van een baksteen door de voorruit van de burgemeester had gesproken, kon de man zich niet 
meer herinneren. 
 
De rechtbank ging niet mee met de Enschedeër en wijst op de context waarin de berichten 
zijn geplaatst. Zo werd er een bewerkte foto van Van Dissel gevonden met teksten als ‘pedo’ 
en ‘moordenaar’. ‘U had moeten weten wat de gevolgen waren.’ 
 
In mei werden ook al twee vrouwen uit hetzelfde Telegram-kanaal veroordeeld voor het 
reageren op het bericht van B. aan het adres van Van Dissel. Zij kregen twee maanden cel 
(waarvan een maand voorwaardelijk) en anderhalve maand cel (waarvan een maand 
voorwaardelijk) omdat zij zich ook dreigend uitten. 
 
De bedreigingen aan het adres van RIVM-directeur Van Dissel worden niet enkel gedaan 
wegens zijn grote invloed op het coronabeleid. Bij complotdenkers ligt Van Dissel sinds enige 
tijd onder vuur omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een vermeend misbruikcomplot, 
waarbij in de jaren tachtig en negentig kinderen ritueel zouden zijn misbruikt en vermoord te 
Bodegraven.  
 
Veroordeelde Hagenaar Bart W. wees daar onder meer op in een pamflet, ook riep hij in een 
video. ‘Van Dissel? Die kindermoordenaar? We kunnen hem begraven in Bodegraven. Wij 
staan klaar.’  
 
Eind vorige week heeft de rechtbank drie andere complotdenkers - Micha Kat, Joost Knevel 
en Wouter Raatgever - opgelegd per direct te stoppen met hun beschuldigende verhalen. Er 
gaan ongefundeerde complottheorieën rond waarin de RIVM-bestuurder en de burgemeester 
beschuldigd worden van satanische pedoterreur. Bron: AD, 5 juli 2021.  
 

Aantal coronapatiënten op intensive cares gestegen 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is gestegen naar 110. Het waren er zondag 
99. Het was de eerste keer sinds september vorig jaar dat het landelijke aantal onder de 100 
lag. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS) zijn er in 24 uur dus 11 patiënten bijgekomen.  

Op basis van één dagcijfer kunnen niet direct conclusies worden getrokken over de trend, 
maar de stijging is wel de grootste sinds 5 mei. De afgelopen twee maanden was bijna elke 
dag een daling te zien in de cijfers. Een maand geleden lagen nog zo'n 350 mensen met Covid-
19 op de ic. 

Op verpleegafdelingen liggen nog 126 coronapatiënten, evenveel als zondag. Overigens houdt 
het LCPS rekening met de mogelijkheid dat weekendcijfers niet helemaal compleet zijn. Bron: 
AD, 5 juli 2021.  

Aantal positieve coronatests is opnieuw gestegen 

Het aantal positieve coronatests is opnieuw gestegen. Het RIVM meldt vandaag 1545 positieve 
tests, tegenover zondag 1239 op zondag en 1135 (na correctie) op zaterdag.  

Zaterdag was het de eerste keer in ruim twee weken tijd dat het aantal nieuwe dagelijkse 
besmettingen boven de duizend lag. Op 12 juni werden voor het laatst meer positieve tests 
gemeld, dat waren er toen 1240. Daarna werden het er steeds minder, met 504 op 27 juni als 
laagste aantal in lange tijd. Maar sinds eind juni neemt het aantal positieve tests weer toe. 
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Het aantal positieve coronatests blijft toenemen. Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen 
kwam vandaag uit op 1545, het hoogste aantal in bijna een maand tijd. Het is de eerste keer 
sinds 10 juni dat het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen boven de 1500 uitkomt. 

Vergeleken met vorige week maandag is het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen bijna 
verdrievoudigd. Toen ging het om 569 positieve tests. Sinds eind juni neemt het aantal 
positieve tests weer toe. Het gemiddelde aantal besmettingen over de laatste zeven dagen ligt 
nu op 979, vergeleken met 839 zondag en 737 zaterdag. 

Het groeiend aantal positieve tests heeft mogelijk voor een deel te maken met Testen voor 
Toegang. Mensen die op stap willen moeten sinds vorige week een vaccinatiebewijs of 
negatieve testuitslag laten zien om naar binnen te mogen. Daardoor zijn er de afgelopen dagen 
veel meer tests gedaan. 

Daarnaast gooit de Deltavariant  van het virus roet in het eten. Veel scholieren liepen dit virus 
op in het buitenland en namen het mee terug naar Nederland. Ook de versoepelingen spelen 
mogelijk een rol, waardoor meer mensen bij elkaar komen. 

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met één. Gisteren werd er geen 
enkel overlijden geregistreerd. 

In Amsterdam werden verreweg de meeste besmettingen geteld afgelopen etmaal, in totaal 
245. In Utrecht kregen 79 mensen een positieve testuitslag en in Breda 78. In Groningen en 
Rotterdam ging het om respectievelijk 74 en 69 nieuwe gevallen. Bron: AD, 5 juli 2021.    

 

Overal meer positieve coronatests, maar niet in Flevoland 

Het aantal coronabesmettingen loopt de laatste dagen weer flink op. Dat is niet alleen een 
landelijk beeld, maar geldt bijvoorbeeld ook voor de gebieden IJsselland en Noord- en Oost-
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Gelderland. In Flevoland zijn ten opzichte van een dag eerder juist minder besmettingen 
genoteerd. 

Het aantal positieve coronatests blijft landelijk gezien toenemen. Het aantal nieuwe dagelijkse 
besmettingen kwam maandag uit op 1545, het hoogste aantal in bijna een maand tijd. Het is 
de eerste keer sinds 10 juni dat het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen boven de grens 
van 1500 uitkomt. 

Die stijging is ook te zien bij de Veiligheidsregio’s IJsselland en Noord-en Oost-Gelderland. In 
beide gebieden is het aantal positief geteste mensen op het coronavirus gestegen. Op de 
Veluwe en de Achterhoek in een dag tijd van 36 naar 42. In IJsselland van 20 naar 22. 

In Flevoland is juist een daling te zien. Werden er zondag nog negentien positieve coronatests 
gemeld in die provincie, vandaag zijn dit er slechts twaalf. In Lelystad, op Urk en in de 
Noordoostpolder werden bijvoorbeeld helemaal geen besmettingen gemeld maandag. In de drie 
Veiligheidsregio’s in dit gebied zijn geen overlijdens gemeld. 

Ten opzichte van een dag eerder is op de kaart te zien dat andere gemeenten nu (licht-) oranje 
kleuren. Waren dit zondag vooral nog gemeenten rond Salland, nu zijn er relatief veel 
besmettingen te vinden in en rond Apeldoorn. 

Toch is de gemeente met de meeste positieve test per 100.000 inwoners meer in het noorden 
te vinden. Niet voor het eerst is dat Zwartewaterland. Die gemeente noteert 13,2 positieve 
tests. Dan gaat het in absolute aantallen om drie personen die te horen hebben gekregen dat 
zij het coronavirus bij zich dragen. 

Ook de gemeenten Nunspeet, Apeldoorn, Voorst, Zutphen en Berkelland zitten boven de grens 
van zeven besmettingen per 100.000 inwoners en kleuren zodoende oranje op de kaart. Alle 
overige gemeenten in het gebied noteren geen of nauwelijks besmettingen tussen zondag- en 
maandagmorgen. Bron: De Stentor, 5 juli 2021. 

Dat aantal nieuwe coronabesmettingen snel toeneemt is iets om zorgen 
over te maken 

Dat het aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen snel toeneemt, is 'wel iets om je zorgen 
over te maken', zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge. ‘Je moet waakzaam zijn.’ Hij 
wil goed kijken of er daadwerkelijk veel meer mensen besmet raken, of dat de toename deels 
valt te verklaren doordat veel meer mensen zich laten testen. ‘Die analyse moeten we goed 
maken.’ 

Het lijkt erop dat vooral jongeren besmet raken, ook omdat die groep nu nog niet gevaccineerd 
is. Aan het begin van de tweede coronagolf werden ook vooral jongeren besmet, maar toen 
was de oude generatie nog niet geprikt. De hoop is dan ook dat de verspreiding beperkt blijft, 
en dat door vaccinaties veel minder mensen ziek worden. ‘We hebben ons écht zorgen te 
maken als de infecties zich weer gaan vertalen in ziekenhuisopnamen. We houden heel goed 
vinger aan de pols’, zegt De Jonge daarover. 

Als het echt uit de hand loopt is het kabinet wel in staat snel in te grijpen, zegt De Jonge. ‘Het 
crisiskabinet blijft twee keer per week bijeen komen’, zegt de bewindsman over deze zomer. 

Volgens hem is het overigens wel zeker dat de toename van de besmettingscijfers ook deels 
wordt veroorzaakt doordat mensen zich minder goed aan de basisregels houden. De afgelopen 
tijd liet het kabinet veel maatregelen los. ‘Maar als we vervolgens de maatregel die we nog wel 
hebben - namelijk de 1,5 meter - enorm laten versloffen, dan zie je dus de stijging die je hebt 
gezien’, zegt De Jonge. Bron: AD, 5 juli 2021.  
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Mensen met afspraak in NDSM-loods hoeven zelf geen nieuwe afspraak te 
maken 

Mensen die op 31 juli en 1 augustus een prikafspraak hadden staan in de NDSM-loods in 
Amsterdam-Noord hoeven niet zelf een nieuwe afspraak te maken. Ze kunnen die 
dagen automatisch terecht bij een van de andere drie vaccinatielocaties in de stad, meldt de 
GGD Amsterdam. De vaccinatielocatie in Amsterdam-Noord blijft het weekend eind juli dicht 
omdat er dan twee festivals zijn op het NDSM-terrein. Bron: AD, 6 juli 2021. 

 

Het strand van Albufeira, Algarve, Portugal   
 

Politie beëindigt massaal jongerenfeest op populair Portugees strand 
 
In het Portugese Albufeira heeft politie zaterdagavond een einde gemaakt aan 
een strandfeestje waarbij ongeveer 800 jongeren aanwezig waren. De meeste  feestgangers 
waren buitenlandse toeristen tussen de zestien en achttien jaar, zo liet de politie in een 
verklaring weten. Of er ook Nederlanders tussen de feestvierders zaten is nog niet bekend, 
maar heel onwaarschijnlijk is dat niet omdat Portugal een populaire bestemming is onder 
Nederlandse jongeren.   

 
Er zijn geen ongeregeldheden uitgebroken en de politie heeft geen arrestaties hoeven 
verrichten. 

Ondanks dat er in Portugal massaal vakantie wordt gevierd zijn er vanwege de verspreiding 
van de Deltavariant  een hele rits maatregelen van kracht. Zo is er een avondklok vanaf 23.00 
uur, en zijn, op de supermarkten na, de winkels gesloten in het weekend.  

In Portugal vinden nu zo'n 2500 nieuwe besmettingen per dag plaats. 
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De Portugese politie heeft afgelopen weekend een einde gemaakt aan een groot feest op één 
van de grootste stranden in de populaire badplaats Albufeira. Nu de horeca al ‘s middags dicht 
moet, trekken veel jongeren ‘s avonds naar het strand. 
 
Een menigte van achthonderd jongeren was zaterdagavond op Praia da Oura bijeen toen de 
politie ingreep. Vanwege de  oprukkende Deltavariant  moeten alle strandtenten en horeca in 
het weekend al om 15.30 ‘s middags sluiten. Gevolg is dat jongeren eerst massaal drank 
inkopen bij de supermarkt om ‘s avonds op het strand feest gaan vieren. ‘Ze blijven daar tot 
laat en soms de hele nacht’, vertelde strandtenthouder Carlos Vieira aan Rádio e Televisão de 
Portugal, de Portugese NOS.  
 
De politie beklemtoont dat alle jongeren netjes gehoor gaven aan het bevel om te vertrekken 
en dat het feest niet met harde hand beëindigd is. Volgens de politie gaat het vooral om 
buitenlandse jongeren van 16 tot 18 jaar die na hun schoolexamen in Albufeira komen 
feesten.  

 

 
 

Nederlandse jongeren vorig jaar juli in het Portugese Albufeira. De militaire politie greep in 
toen honderden Nederlandse jongeren coronaregels aan hun laars lapten © Videostill  

Of onder hen ook Nederlandse (ex-)scholieren waren, is onduidelijk. Diverse reisorganisaties, 
zoals GoGo Reizen bieden in ieder geval jongerenvakanties aan naar de populaire Algarve-
badplaats aan. Begin juli vorig jaar zorgden Nederlandse jongeren voor ophef toen ze massaal 
de coronaregels negeerden en met honderden samendromden bij populaire café’s in de drukke 
straat Rue da Qura. De  militaire politie greep in en slingerde tientallen jongeren op de bon 
wegens het nuttigen van alcohol op straat. 

Volgens Jeroen van Velzen, algemeen manager van populaire 
feestcafés Bloopers en Celebration, zijn er ook nu veel Nederlandse jongeren in Albufeira. 
‘Onze cafés draaien voor negenig procent op Nederlanders en door het slechte weer bij jullie 
is het hier behoorlijk druk.’ Tegelijk zouden op Praia da Oura zaterdagavond vooral veel 
Spanjaarden zijn geweest. ‘Vorige week hadden Spaanse jongeren hun spring break, 
voorjaarsvakantie en dan komen ze massaal hierheen.’ 

Van Velzen vindt het vreemd dat hij en andere horeca-ondernemers hun etablissementen van 
de Portugese overheid al zo vroeg moeten sluiten. Het coronabeleid is daarmee 
contraproductief. ‘De horeca in plaatsen om Albufeira heen mag namelijk wel gewoon tot 's 
avonds open blijven. Veel jongeren trekken daarheen, met als gevolg grotere toeristenstromen. 
Als wij open zouden blijven, kunnen we ze veel beter monitoren.’ 
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Jongeren vieren verder massaal feest in de appartementencomplexen waar ze verblijven. 
Weliswaar grijpt de politie daar ook in, maar de meeste feesten blijven onontdekt. 

Nederlander Van Velzen zegt er echter het beste van te maken en met 
feestcafés Celebration en Bloopers ondanks de vroege weekendsluitingen nog steeds 
behoorlijke omzetten te kunnen draaien. ‘Kijk, het is hier elke dag weekend en door de week 
mogen we in ieder geval tot 's avonds half elf open zijn.’ Bron: AD, 5 juli 2021.   

 

 

 

Stijging van het aantal besmettingen in gemeente Groningen 

In de gemeente Groningen zijn er afgelopen dag 74 coronabesmettingen bij gekomen. Gisteren 
waren dat er nog 62, eergisteren 52. Het is het hoogste aantal besmettingen in een dag sinds 
23 april, toen er 81 gevallen op één dag bij kwamen. 

In de rest van de provincie kwamen er 8 nieuwe coronabesmettingen bij, blijkt uit de nieuwste 
dagcijfers van het RIVM. In totaal zijn er dus 82 personen positief getest. 

Er zijn geen nieuwe personen in de provincie vanwege corona opgenomen in het ziekenhuis 
of overleden, 

Behalve in Groningen (74), zijn er de afgelopen 24 uur ook besmettingen bij gekomen in Het 
Hogeland (3), Westerwolde (2) en Midden-Groningen (1). Verder zijn twee mensen zonder 
bekende woon- of verblijfplaats besmet. Bron: RTV Noord, 5 juli 2021.   
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GGD Groningen geeft 20 mensen het verkeerde vaccin  

In het vaccinatiecentrum in MartiniPlaza 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. 

Maandag tweede prik met AstraZeneca. De AstraZeneca-vaccins waren al op voorraad in het 
gebouw omdat maandag de tweede prikronde van start gaat met dit type vaccin. Het ging om 
relatief kleine hoeveelheden. 'We weten nog niet hoe de vaccins door elkaar gehaald konden 
worden', zegt een GGD-woordvoerder. 'De vrijwilligers wisten in elk geval niet dat zij het 
verkeerde vaccin hadden.'  

GGD betreurt het incident. 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. 

Bijwerkingen in zeldzame gevallen. Medio juni kregen vier mensen bij de GGD Hollands 
Noorden niet het afgesproken vaccin. Ook zij zouden Moderna toegediend krijgen, maar de 
vaccineerders gaven hen AstraZeneca.  

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: Dagblad van het Noorden, 5 juli 2021.  

Nederlanders maken zich zorgen over Deltavariant 

Nederlanders maken zich in aanloop naar de zomervakantie geen zorgen over de 
Deltavariant  van het coronavirus. Reisbrancheorganisatie ANVR zegt dat reizigers vooral 
vragen hebben over de geldende maatregelen op de plek van bestemming en benodigde testen, 
maar niet over het gevaar van de besmettelijkere coronavariant. ‘De Nederlander wil op 
vakantie, dat is duidelijk’, aldus een woordvoerder. 

Dat onderschrijft reisorganisatie Corendon, dat vergeleken met de zomer van 2019 op 60 
procent van het aantal boekingen zit en hoopt zo dicht mogelijk bij 'normaal' te komen. ‘We 
verwachten dat een grote groep mensen afwacht en kiest voor een lastminute zodra er meer 
bekend wordt’, zegt een zegsvrouw. 

Sunweb ziet al een grotere vraag naar boekingen op het laatste moment. Er worden dertig 
procent meer lastminutes geboekt dan in dezelfde periode in 2019. ‘Het aantal dagelijkse 
boekingen ligt iets hoger dan dat we nodig hebben om ons doel voor deze zomer te realiseren’, 
aldus een woordvoerder. Populaire bestemmingen zijn Portugal, de Griekse eilanden, de 
Spaanse Balearen en Gran Canaria. 

De ANVR waarschuwt voor te veel enthousiasme. ‘We horen van reisorganisaties dat er goed 
geboekt wordt, maar we gaan geen zomer tegemoet als voor corona.’ De brancheorganisatie 
verwacht dat de omzet van het hoogseizoen zestig tot zeventig procent lager uitkomt dan 
normaal, mede doordat Nederlanders eerder al kozen voor een verblijf in eigen land. Bron: AD, 
5 juli 2021.   
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Nieuwe afspraak maken in NDSM-loods omdat er twee festivals zijn 
gepland op het terrein 

Mensen die op 31 juli en 1 augustus een prikafspraak hebben staan in de NDSM-loods in 
Amsterdam-Noord moeten een nieuwe afspraak maken. Op die data worden op het 
terrein namelijk twee festivals gehouden: Pleinvrees en De Zon. 

Volgens een woordvoerder van de GGD worden de afspraken geannuleerd, omdat het 
verenigen van twee grote bezoekersstromen op één dag niet verantwoord zou zijn. ‘En de 
festivals hebben recht op dat terrein’, aldus de woordvoerder. ‘Toen wij in de NDSM-loods 
trokken om te vaccineren, zat alles nog op slot. Deze vaccinatieafspraken werden gemaakt in 
een periode toen iedereen dacht: er zijn daar geen evenementen.’ 

Mensen met een vaccinatieafspraak voor 31 juli of 1 augustus kunnen dezelfde dag terecht 
bij één van de andere priklocaties in de hoofdstad, zegt de woordvoerder. ‘Het is natuurlijk 
heel vervelend dat zij niet bij hun gekozen locatie terecht kunnen, maar er is die dag zeker 
een vaccin beschikbaar voor hen’, aldus de woordvoerder. ‘Met je afspraak reserveer je een 
tijdslot, en dan wordt er voor die datum een vaccin gereserveerd. Daarom kunnen we de 
beschikbare vaccins en het benodigde personeel voor dezelfde dag omleiden naar een andere 
locatie’, legt de woordvoerder uit.  

Op sociale media delen mensen screenshots van het sms'je dat ze ontvingen van de GGD. 
Twitteraars reageren verbaasd. 

In Amsterdam zijn nog drie andere vaccinatielocaties: de RAI in Zuid, de Calandhal in Nieuw-
West en de concerthal AFAS Live in Zuidoost. Bron: AD, 5 juli 2021.  
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Jade Olieberg heeft nog steeds last van coronabesmetting van september 
2020 

Jade Olieberg heeft nog steeds last van een coronabesmetting die ze opliep in september. De 
actrice werd destijds zo ziek dat ze haast niets meer kon en is nog steeds niet helemaal 
hersteld, zo vertelde ze aan tafel bij Op1. 

‘Ik was vrij sportief, rook niet, liep veel hard en helaas tijdens de tour voor Laura H. ben ik zo 
ziek geworden dat ik niet meer kon praten en niet meer kon lopen’, zei de 27-jarige Olieberg, 
ook bekend van haar rol in de Netflix-serie Ares. ‘Toen ben ik weer een half jaar bij mijn 
moeder thuis gaan wonen. Dat gun ik echt niemand.’ 

Olieberg is inmiddels weer grotendeels op de been. ‘Ik heb het eind september gehad, maar ik 
ben nog steeds niet de oude. Ik kan werken maar na vier minuten hard lopen ben ik echt al 
moe.’ 

De actrice speelde de hoofdrol in de theatervoorstelling Laura H. van Toneelgroep Oostpool. 
Vorige week werd bekend dat ze in de race is voor de prestigieuze toneelprijs Theo d'Or. 
Opmerkelijk genoeg is ook haar vervanger Charlie Chan Dagelet, die dezelfde rol speelde, 
genomineerd. Vanwege de coronacrisis waren er twee casts voor het geval er iemand ziek zou 
worden. Bron: AD, 5 juli 2021. 

 

© Brunopress  Jade Olieberg 

Marokko gaat Chinees vaccin Sinopharm produceren 

Marokko gaat op eigen bodem het Chinese Sinopharm-coronavaccin produceren waarmee 'op 
korte termijn' 5 miljoen doses per maand moeten kunnen worden gemaakt. Farmabedrijf 
Sothema denkt de productie snel te kunnen opvoeren. 

Het samenwerkingsakkoord met de Chinese farmaceut Sinopharm werd bezegeld onder 
leiding van koning Mohammed VI, meldde het Marokkaanse persbureau MAP. De 
overeenkomst zou het land van 36 miljoen inwoners 'soevereiner' maken op het gebied van 
gezondheid. De Marokkaanse regering tekende ook een akkoord met het Zweedse Recipharm 
om een fabriek voor andere vaccins op te zetten. 
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Met ruim negentien miljoen toegediende doses van Sinopharm en AstraZeneca is Marokko 
vaccinatiekoploper in Afrika.  

Het aantal besmettingen neemt ondertussen toe, het ministerie van Volksgezondheid schermt 
met aanscherping van eind mei versoepelde maatregelen. Marokko heeft officieel meer dan 
een half miljoen besmettingen en ruim 9300 coronadoden geregistreerd. Bron: AD, 5 juli 2021. 

Reizigers uit risicocategorie weer welkom in Duitsland 

Duitsland laat reizigers uit Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, India en Nepal vanaf 
woensdag weer toe. Mensen uit deze landen zitten nog wel in een risicocategorie, maar niet 
meer vanwege de daar actieve Deltavariant . 

Met bewijs van volledige vaccinatie of ziekteherstel is quarantaine niet langer verplicht nu de 
vijf landen volgens het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse RIVM, geen 'virusvariantgebied' 
meer zijn. Voor anderen uit die landen wordt dat verkort, melden Duitse media. 

Het inreisverbod voor niet-inwoners van Duitsland uit Portugal stuitte op bezwaar van de 
Europese Commissie. Brussel beoordeelde die maatregel als te zwaar om de hele bevolking op 
te leggen. Het valt in Brussel niet goed als Berlijn of andere hoofdsteden maatregelen eenzijdig 
invoeren. Bron: AD, 5 juli 2021. 

Coronabesmettingen in India opgelopen tot 31 miljoen 
 
Het totaal aantal coronabesmettingen in India is opgelopen tot bijna 31 miljoen. In totaal 
zijn 403.281 mensen overleden aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt 
veroorzaakt. 
 
Sinds maart 2021 is er in India een tweede coronagolf. Het virus is gemuteerd naar de 
Deltavariant, die veel besmettelijker is dan voorgaande varianten. Bron: AD, 6 juli 2021. 
 

Bezoekers Lowlands moeten tijdens festival worden getest 

Bezoekers van Lowlands moeten mogelijk tijdens het festival getest worden op corona als ze 
niet volledig beschermd zijn. De organisatie raadt tickethouders daarom aan om zich zo snel 
mogelijk te laten vaccineren. 

‘Binnenkort beslist de overheid welke eisen aan een meerdaags festivalbezoek worden gesteld. 
Indien je niet volledig beschermd bent, gaat tussentijds testen een rol spelen’, staat in een 
verklaring die vandaag op de website van het festival is gezet, ‘Een negatieve test is immers 
maar 40 uur geldig, en dat betekent volgens de huidige regels dat je óp Lowlands tussentijds 
getest moet worden als je niet volledig beschermd bent.’ 

De organisatie noemt dat 'een hoop gedoe, dat simpel voorkomen kan worden'. ‘De 
makkelijkste manier is om je zo snel mogelijk te laten vaccineren. Met een vaccinatiebewijs in 
je CoronaCheck-app kun je straks zo doorwandelen bij de festivalpoort. Bovendien weet je 
meteen zeker dat je beschermd bent tegen het virus, nogal een win-win dus. Begrijp ons goed: 
we willen niemand een vaccinatie opdringen, jouw lijf is jouw lijf.’ 

Lowlands vindt plaats van vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus. De organisatie gaat er 
vooralsnog vanuit dat het evenement, ondanks de coronamaatregelen, weer op de reguliere 
manier door kan gaan. De line-up is al voor een groot deel rond, al  moesten er eerder vandaag 
vijf namen van de lijst omdat ze niet meer kunnen komen door de coronabeperkingen. Morgen 
worden er 29 nieuwe acts aangekondigd. Bron: AD, 5 juli 2021.  

Binnenkort beslist de overheid welke eisen aan een meerdaags festivalbezoek worden gesteld.  
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Indien je niet volledig beschermd bent, gaat tussentijds testen een rol spelen. Een negatieve 
test is immers maar 40 uur geldig, en dat betekent volgens de huidige regels dat je óp 
Lowlands tussentijds getest moet worden als je niet volledig beschermd bent.  

Een hoop gedoe dus, dat simpel voorkomen kan worden. De makkelijkste manier is om je zo 
snel mogelijk te laten vaccineren. Met een vaccinatiebewijs in je CoronaCheck-app kun je 
straks zo doorwandelen bij de festivalpoort. Bovendien weet je meteen zeker dat je beschermd 
bent tegen het virus, nogal een win-win dus.  

Het alternatief is dat je je voor én tijdens het festival moet laten Testen voor Toegang. En dat 
kost sowieso moeite en tijd, die je veel beter kunt besteden. Begrijp ons goed: we willen 
niemand een vaccinatie opdringen, jouw lijf is jouw lijf. 

* Volledige bescherming volgens het RIVM: 1 x Janssen-vaccinatie of 2 x andere vaccinaties of 
1 x vaccinatie + verklaring dat je corona gehad hebt of een geldig coronaherstelbewijs. Bron: 
Lowlands, 5 juli 2021. 

Bring Me The Horizon en Kaytranada zeggen Lowlands af 

Denzel Curry, Kaytranada, Bring Me The Horizon, Metronomy en Koffee komen dit jaar niet 
naar Lowlands hoewel zij wel op het programma stonden. Vanwege de coronamaatregelen 
hebben de artiesten afgezegd, zo meldt de organisatie op Instagram. 

‘Augustus komt snel dichterbij en we hebben er het volste vertrouwen in dat we elkaar weer 
in de polder zien. Door steeds veranderende coronaregelgeving zowel binnen als buiten 
Europa, is internationaal toeren veel ingewikkelder dan normaal’, begint de organisatie van 
het festival in Biddinghuizen. ‘Dit brengt voor acts grote risico’s en onzekerheden met zich 
mee - met onvermijdelijke afzeggingen als gevolg.’ 

Toch komt er ook goed nieuws. Dinsdag worden er 29 nieuwe acts aangekondigd. Lowlands 
is dit jaar van vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus. De organisatie gaat er vooralsnog 
vanuit dat het evenement, ondanks de coronamaatregelen, weer op de reguliere manier door 
kan gaan. Bron: AD, 5 juli 2021.  

Coronavaccins mogelijk worden herhaald 

Het is mogelijk dat coronavaccinaties herhaald moeten worden, als de vaccins minder goed 
blijken te beschermen tegen verschillende varianten van het virus. Dat zei Ernst Kuipers van 
het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vanavond aan tafel bij Humberto. 

‘Het virus gaat niet meer weg. Het zou dus ook zo kunnen zijn dat je tegen herhaalde 
vaccinaties aanzit’, zei Kuipers. ‘We kijken nu heel blij als je eenmaal Janssen of tweemaal 
een van de andere hebt gehad, dan ben je klaar. Nou het zou goed kunnen dat je daarna 
opnieuw moet, of omdat de effectiviteit langzaam afneemt, of omdat er varianten komen 
waartegen ze minder goed beschermen.’ 

Volgens Kuipers is er een gezondheidsbelang bij herhaald vaccineren, bijvoorbeeld één keer 
per jaar of een combinatie van vaccins, als de vaccins minder goed beschermen tegen de 
virusvarianten. Volgens de LNAZ-voorzitter is het daarom belangrijk om te blijven monitoren 
welke varianten het besmettelijkst zijn, wie welk vaccin heeft gehad en wat er daarna gebeurt. 
‘En daarvoor zijn er nog onvoldoende gegevens om te zeggen dat de ene combinatie beter werkt 
dan de andere.’ Bron: AD, 5 juli 2021.    
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Pfizer vaccin minder effectief in Israël sinds Deltavariant dominant is 

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is minder effectief in Israël sinds de Deltavariant  van het 
coronavirus daar dominant is, maar voorkomt nog altijd veel ziekenhuisopnames. Volgens het 
ministerie van Volksgezondheid is de doelmatigheid van het Duits-Amerikaanse 
vaccin gedaald naar 64 procent, terwijl dat in februari nog 95 procent was. 

Evengoed zorgt het middel nog voor een daling van 93 procent in ernstige ziektegevallen en 
ziekenhuisopnames, hoewel dat minder is dan in februari. De waarnemingen vielen overigens 
in de periode dat coronamaatregelen werden opgeheven. Bron: AD, 5 juli 2021. 

Bijna alle leerlingen vmbo, havo en vwo zijn vorig jaar geslaagd 

Bijna alle leerlingen op het vmbo, havo en vwo zijn vorig jaar geslaagd. Volgens het CBS 
varieerden de slagingspercentages van 98 procent voor leerlingen op de havo tot 99,5 procent 
voor vmbo-g-leerlingen in het schooljaar 2019/2020. 

Dat is beduidend hoger dan een jaar eerder. Toen lagen de slagingspercentages voor havisten 
en vwo'ers rond de 90. Bij de beroepsgerichte opleidingen van het vmbo liggen deze 
percentages al enkele jaren boven de 95. 

Door de coronapandemie ging in het schooljaar 2019/20 het centraal examen niet door. De 
examenuitslag werd bepaald door de uitkomst van het schoolexamen. Wel kregen leerlingen 
de mogelijkheid om voor twee (havo, vwo, vmbo-g en vmbo-t) of drie (vmbo-b en vmbo-k) 
vakken een resultaatverbeteringstoets te doen. 

Dit schooljaar (2020/2021) werd het centraal examen wel afgenomen, maar kregen de 
examenkandidaten ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. De gegevens van het 
huidige schooljaar zijn nog niet volledig beschikbaar. Bron: AD, 5 juli 2021.  

 

@ AD   
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Nederlanders gooiden in 2020 veel meer afval weg dan het jaar ervoor 

 
De aan huis gekluisterde Nederlanders gooiden in 2020 veel meer afval weg, zo meldt het 
statistiekbureau CBS. Door gesloten restaurants, thuiswerken en meer klussen werd bijna 
zes procent meer afval ingezameld dan het jaar ervoor. Bij kantoren en winkels was juist het 
omgekeerde aan de hand.  

Vorig jaar werd per inwoner 521 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is de grootste 
toename in bijna 25 jaar. Mensen brachten meer rommel weg naar bijvoorbeeld ondergrondse 
containers of de milieustraat. Maar ook vuilniswagens pikten meer afval op langs de weg. 

Het CBS vermoedt dat mensen vaker in de tuin aan het werk waren, omdat ze door de 
coronamaatregelen meer op huis waren aangewezen. Daardoor belandden meer takken en 
bladeren in de gft-bak. Het was bovendien te merken dat de horeca een groot deel van het jaar 
was gesloten. Omdat uit eten gaan onmogelijk was, kwamen nu veel resten van 
afhaalmaaltijden in het huishoudelijk afval terecht. Bron: AD, 5 juli 2021. 

 

Frank Poorthuis. © Marco de Swart 
 

Eén vaccin is geen vaccin, al helemaal internationaal niet 
 
Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 478.   
 
Ik ben ingeënt! Ik ben ingeënt! Ja, ik wist het al wel en u ook, omdat ik er over verteld had. 
Maar het stond nog nergens geregistreerd. Nu wel. MIJN RIVM, mijn persoonlijke hoekje op 
de site van het RIVM, liet eindelijk zien dat ik gevaccineerd ben. Erkenning. Yes! Ik dacht dat 
het nooit zou gebeuren. Want zoals u misschien weet, behoor ik tot de anderhalf miljoen 
mensen die door de huisarts zijn gevaccineerd en van wie de gegevens niet goed bij het RIVM 
zijn terechtgekomen. Terwijl ze hard nodig zijn voor een geldig coronavaccinatiebewijs in het 
buitenland. Elke dag check ik even of mijn twee vaccinaties inmiddels gevonden zijn. Vandaag 
was de dag! 
 
Dacht ik. Want toen ik beter keek zag ik dat slechts mijn eerste vaccinatie het RIVM heeft 
gehaald. De tweede, van begin juni, dwaalt nog ergens op de digitale snelweg tussen huisarts 
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en RIVM. Toch bleek ik met die ene vaccinatie al wel een echte QR-code te kunnen maken. 
Zo’n vierkant zwart-wit doolhof met streepjes, blokjes en vlekken waarmee ik buitenlandse 
douaniers moet overtuigen dat ik geen corona heb. 
 
Ik zal u een beschrijving besparen van het heen en weer kaatsen van bits en bites tussen de 
RIVM-site op mijn computer, de DigiD-app en de CoronaCheck-app op mijn telefoon. Maar oh 
oh, wat hebben we het registreren van onze vaccinaties nodeloos moeilijk gemaakt. 
 
Ik had uiteindelijk een paar pogingen nodig, maar toen kreeg ik zowaar een QR-code. Maar 
wat betekent-ie? Ha, rechtsboven de zwart-witte spikkels staat een vraagtekentje. Daar klik 
ik op. Onder het kopje ‘Over mijn internationale QR-code’ geeft het RIVM de hun bekende 
gegevens: naam, geboortedatum, vaccin en producent. En dan: Doses: 1 van 2! 
 
Zoals ik al zei: daar heb ik niks aan. Niemand heeft daar wat aan. Zeker de douaniers in het 
buitenland niet. Eén vaccin is geen vaccin, al helemaal internationaal niet. Dus waarom krijg 
ik überhaupt een QR-code, RIVM? 
 
Ooit komt een interdepartementale werkgroep na vier maanden van expertanalyses en 
besloten hoorzittingen met het rapport ‘naar een nieuwe coronaregistratie’. Conclusie: elke 
Nederlander krijgt een geel boekje, waarin alle vaccinaties worden afgestempeld. Iedereen zal 
applaudisseren en we zullen tegen elkaar zeggen: waarom hebben we daar niet eerder aan 
gedacht! Bron: AD, 5 juli 2021.   
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Groepsimmuniteit lukt niet zonder kinderen en jongeren te vaccineren 
 
Groepsimmuniteit bereiken tegen het coronavirus zal niet lukken zonder ook kinderen en 
jongeren te vaccineren. Dat zeggen Duitse experts van de beroepsvereniging Deutsche 
Gesellschaft für Immunologie (DGfI). 
 
‘Normaal wordt aangenomen dat er groepsimmuniteit ontstaat als 60 tot 70 procent van de 
bevolking beschermd is tegen de ziektekiem. Maar dan gaat men ervan uit dat die ziektekiem 
zich niet kan vermenigvuldigen bij die mensen’, zegt DGfI-vicevoorzitter Reinhold Förster in 
een dinsdag gepubliceerd interview met kranten van de mediagroep Funke. 
 
Bij het coronavirus is dat niet het geval: mensen kunnen het virus doorgeven ook al zijn ze 
zelf niet ziek, of zijn ze gevaccineerd en symptomenvrij. De Deltavariant, die eerst opdook in 
India, maakt de toestand nog moeilijker. ‘Die is veel besmettelijker en treft adolescenten en 
kinderen heel erg', aldus de vicevoorzitter. 
 
Volgens het Duitse Robert Koch Institute moet minstens 85 procent van de bevolking tussen 
12 en 59 jaar en 90 procent van de 60-plussers volledig gevaccineerd zijn om de Deltavariant 
klein te krijgen. Met die cijfers is een vierde golf in de herfst of winter onwaarschijnlijk, aldus 
de woordvoerder. Bron: AD, 6 juli 2021.    
 
 

Risiconiveaus moeten wellicht worden aangescherpt 

Nu het aantal coronagevallen weer flink is opgelopen, moeten misschien ook de 
zogeheten risiconiveaus in Nederland worden aangescherpt. In de afgelopen zeven dagen zijn 
waarschijnlijk meer dan 7000 besmettingen vastgesteld, zo'n 75 procent meer dan in de week 
ervoor. Bij ongeveer de helft van alle nieuwe gevallen gaat het om de Deltavariant , schat het 
RIVM. 

De overheid kijkt dinsdag weer naar de kaart van Nederland en komt dan met de laatste 
cijfers. De grootste brandhaarden momenteel zijn de regio's Amsterdam-Amstelland, Twente, 
Groningen, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek. De vraag is in hoeverre de stijging komt 
doordat meer mensen zich laten testen op het coronavirus zodat ze een avondje uit kunnen, 
en in hoeverre het virus zich daadwerkelijk steeds sneller verspreidt. 

Voor de coronamaatregelen hebben de risiconiveaus vooralsnog geen gevolgen. De 
maatregelen en de versoepelingen worden landelijk bepaald. Maar als het aantal gevallen 
verder oploopt en ook de regionale risiconiveaus verder omhoog gaan, zou het wel kunnen 
betekenen dat delen van de versoepeling worden teruggedraaid of dat er nieuwe maatregelen 
komen. Bron: AD, 6 juli 2021.   

Oplopende aantal coronagevallen heeft nog geen grote gevolgen voor 
rissiconiveaus 

Het oplopende aantal coronagevallen heeft nog geen grote gevolgen voor de risiconiveaus in 
Nederland. Vier regio's gaan van het laagste niveau (waakzaam) een stapje omhoog naar 
zorgelijk, vier andere regio's zakken juist van zorgelijk naar waakzaam omdat de situatie er 
verbetert. 

Zuid-Holland Zuid was de enige regio waar de situatie ernstig was, het derde van de vier 
risiconiveaus, maar sinds dinsdag staan Dordrecht en omstreken een stapje lager, op 
zorgelijk. Het hoogste niveau, zeer ernstig, gold sinds 22 juni al nergens meer. 

Amsterdam-Amstelland is momenteel de grootste brandhaard van het land. De regio blijft nog 
net onder de grens van 'ernstig' en behoudt dus de status 'zorgelijk'. Vier andere regio's zijn 
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zulke brandhaarden dat ze voortaan op 'zorgelijk' staan. Dat zijn Twente, Groningen, 
Kennemerland en Gooi en Vechtstreek. Bron: AD, 6 juli 2021. 
 
Werkplekken zijn niet veilig ingericht tegen coronabesmettingen 
 
Veel werkplekken zijn niet veilig genoeg ingericht om coronabesmettingen tegen te gaan. Dat 
stelt vakbond CNV na een rondgang onder negenhonderd mensen die na het thuiswerken 
weer terugkeerden naar kantoor. Ruim één op de vijf geeft aan dat het kantoor niet 
coronaproof is ingericht. Eén op de zes stelt dat collega's en werkgevers geen rekening houden 
met de coronaregels. 
 
Verreweg het grootste deel van de ondervraagden werkt nog deels thuis. Slechts drie procent 
moet volledig naar kantoor komen. In de meeste gevallen wordt er deels thuis en deels op 
kantoor gewerkt. Dat doet drieëntachtig procent van de ondervraagden. 
 
CNV wil verder dat er duidelijke afspraken komen over vergoedingen nu hybride werken 
voorlopig lijkt te blijven. Zo zouden zowel reiskosten als thuiswerkkosten vergoed moeten 
worden. ‘We gaan hier met werkgevers de komende tijd afspraken over maken in de cao's.’ 
Bron: AD, 6 juli 2021.  
 

Ombudsman: ontwikkel maatwerk voor getroffen ondernemers 
 
De overheid en gemeenten moeten zorgen voor maatwerk om ondernemers die door corona in 
de problemen zijn gekomen te helpen. Die oproep doet de Nationale Ombudsman die na een 
inventarisatie concludeert dat bij veel ondernemers het water aan de lippen staat, vaak omdat 
ze niet in aanmerking kwamen voor coronasteun. Gemeenten moeten zich voorbereiden op 
schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers. Ook bij het invorderen van schulden is 
maatwerk geboden. 
 
Bij zijn onderzoek naar de coronasteun merkte Ombudsman Reinier van Zutphen dat een 
flinke groep ondernemers bij die steun buiten de boot viel. Zo hadden zzp’ers met hoge vaste 
lasten erg weinig aan de Tozo-regelingen na de eerste periode omdat toen een partnertoets 
werd ingevoerd en ze niets kregen als de partner boven bijstandsniveau verdient. De 
voorwaarden voor de TONK-regeling, die bedoeld is voor zzp’ers die essentiële zaken niet meer 
kunnen betalen, zijn in veel gemeenten ook te streng. 
 
Verder merkte Van Zutphen dat bedrijven die niet de juiste SBI-code hadden soms uitgesloten 
werden van steun. Zo’n code geeft aan in welke categorie een bedrijf valt, maar is niet altijd 
meer actueel. Ook starters en bedrijven die in de referentieperiode in 2019 nog niet open 
waren konden geen aanspraak maken op coronasteun. 
 
Bij al die groepen verwacht de Ombudsman dat de komende jaren hulp nodig is. Kleine 
zelfstandigen zullen bij hun gemeente aan moeten kloppen en die gemeenten moeten zich 
daar nu op voorbereiden. Van Zutphen bepleit een actief beleid van de gemeenten omdat veel 
ondernemers terughoudend zijn met het bij de gemeente aankloppen. Bron: AD, 6 juli 2021.  
 

Indonesië kan eventueel accommodatie en infrastructuur omzetten in 
isolatiefaciliteiten 

Indonesië heeft extra gezondheidsfaciliteiten voorbereid voor het 'worstcasescenario' waarin 
er dagelijks 40.000 tot 50.000 coronabesmettingen gemeld zouden worden. Dat zegt minister 
Luhut Pandjaitan dinsdag. 

Hij zei dat de regering accommodatie en infrastructuur heeft die kunnen worden omgezet 
in isolatiefaciliteiten. Ook is de productie van zuurstof toegenomen. 

In het afgelopen etmaal zijn er in Indonesië 31.189 nieuwe coronagevallen gemeld, naast nog 
eens 728 overledenen. Bron: AD, 6 juli 2021.  
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Goederentransport naar Duitsland is gestegen 

De goederenexport van Nederland naar Duitsland is in de eerste vier maanden van 2021 met 
10,5 procent gestegen naar 40,6 miljard euro, meldt het CBS. In heel 2020 kende de export 
naar Duitsland nog een krimp van 6,8 procent. 

De stijging komt met name door de toegenomen export van bloemen. De waarde daarvan steeg 
met 246 miljoen euro tot 1,3 miljard.  

Opvallend is dat de uitvoer naar Duitsland niet alleen hoger uitkwam dan in 2020, maar ook 
bijna vijf procent hoger dan in recordjaar 2019. Bron: AD, 6 juli 2021.   

Cannes bereidt voor op 74e editie Filmfestival 

De Franse badplaats Cannes maakt zich op voor de 74e editie van het Filmfestival. Het is ruim 
twee jaar geleden dat het evenement plaatsvond. Door corona gingen geplande edities in mei 
2020 en mei van dit jaar niet door.  

Het festivalterrein is een streng gereguleerde 'bubbel'. Zowel gasten als sterren 
moeten aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn. Anders moeten zij eens in de twee dagen 
een PCR-test doen. Hiervoor is een speciale testlocatie op het terrein ingericht. Bron: AD, 6 
juli 2021. 

Grand Prix van Australië gaat dit jaar ook niet door 

De Grand Prix van Australië gaat dit jaar wederom niet door. Volgens de organisatie maken 
het coronavirus en de logistieke uitdagingen het onmogelijk om de race in Melbourne te 
organiseren.  

De wedstrijd is normaal de openingsrace van het seizoen, maar was vanwege 
de coronapandemie voor dit jaar verplaatst naar 21 november. De situatie in Australië is 
echter nog weinig veranderd. De grenzen zijn nog dicht. Vorig jaar moest de wedstrijd ook 
worden afgezegd vanwege corona. Bron: AD, 6 juli 2021. 

Maatregelen in NPA zijn maar voor een derde uitgevoerd 

De voor het afgelopen jaar in het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gestelde maatregelen om 
roken, overgewicht en problematisch drinken te verminderen zijn er maar voor een derde 
gekomen. Een deel van de deelnemers in het akkoord wijt dit aan het coronavirus, meldt het 
gezondheidsinstituut RIVM. 

‘Activiteiten konden niet doorgaan of zijn uitgesteld door bijvoorbeeld de maatregelen om 
contacten te beperken of doordat instanties gesloten waren. Ook hadden bijvoorbeeld de zorg, 
de horeca en het onderwijs vanwege corona regelmatig andere prioriteiten dan 
leefstijlpreventie’, aldus het RIVM. 

Er waren 39 doelen gesteld voor 2020. Er zijn er dertien bereikt. Hogere accijnzen op tabak 
bijvoorbeeld zijn er gekomen, kinderboerderijen en speeltuinen werden echter nog niet geheel 
rookvrij. Minder calorieën in A-merk frisdranken werden geregeld, maar minder calorieën in 
bepaalde andere voedingsmiddelen nog niet. 

Met het Nationaal Preventieakkoord willen alle deelnemende partijen in een aantal jaren 
de leefstijl van Nederlanders helpen verbeteren. De Rijksoverheid sloot het af met meer dan 
zeventig maatschappelijke organisaties. Bron: AD, 6 juli 2021. 
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Geen adempauze na coronagekte: Eerste Hulp stroomt vol met dronken 
mensen  

Festival? Kroegentocht? Het mag weer...en dat merken ze ook op de Eerste Hulp. De Brabantse 
ziekenhuizen hebben hun handen vol aan dronken lui die de zaterdagnacht niet 
ongeschonden doorkomen. Bijna 85 procent van de patiënten heeft te veel gedronken. ‘Nu het 
weer mag, lijkt het wel te moeten.‘ 

Alsof we het verleerd zijn. De Spoedeisende Hulp stroomt in de weekenden vol met mensen 
die van de fiets vallen, botsen, struikelen, in een vechtpartij zijn beland of een ander 
alcoholgerelateerd probleem hebben dat ze zelf niet kunnen oplossen. Ze worden opgevangen, 
opgelapt, een tijd in de gaten gehouden en weer naar huis gestuurd. Een enkele keer is 
opname op de intensive care of een operatie nodig.  Bron: BD, 6 juli 2021.   

Israël en Zuid-Korea gaan coronavaccins ruilen 

Israël en Zuid-Korea hebben een deal gesloten over het uitruilen van coronavaccins. De 
Israëlische autoriteiten leveren op korte termijn 700.000 doses van het Pfizer/BioNTech-
vaccin aan de Zuid-Koreanen, die later dezelfde hoeveelheid terugsturen. Zo moet worden 
voorkomen dat de middelen over de houdbaarheidsdatum gaan. 

Israël sloot eerder dit jaar ook een vergelijkbare deal met de Palestijnse Autoriteit, maar die 
liep stuk. De Palestijnen vonden dat de Israëlische coronavaccins te dicht op de 
houdbaarheidsdatum zaten. Ze stuurden vorige maand een lading vaccins terug. 

Israël behoort wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied. Zeker 5,2 miljoen van de ruim 
9 miljoen Israëliërs zijn volledig gevaccineerd met twee prikken. In Zuid-Korea zijn 5,3 miljoen 
mensen helemaal ingeënt, ongeveer tien procent van de circa 51 miljoen inwoners van het 
land. Bron: AD, 6 juli 2021.   

Kickstart Cultuurfonds geeft steun aan tachtig theaters 

Het Kickstart Cultuurfonds geeft tachtig theaters in totaal 2,1 miljoen euro als steun bij het 
aanpakken van de gevolgen van de coronacrisis. Van dit geld kunnen zij de theaters 
coronaproof maken, buitenprogrammering mogelijk maken en coronagerelateerde 
marketingcampagnes opzetten. 

De tachtig theaters die steun ontvangen zijn verspreid over heel Nederland. Zo is er 45.000 
euro voor het Bijlmer Parktheater Amsterdam. Theater Walhalla Rotterdam krijgt 20.000 euro 
en Theater De Glasbak in Almere 6.699 euro. De meeste donaties gaan naar fysieke 
aanpassingen aan de theaters zoals een grote ontvangstruimte om meer bezoekers 
coronaproof te kunnen ontvangen, of een mobiele koffiebar waarmee de doorstroom van het 
publiek makkelijker verloopt. Bron: AD, 6 juli 2021. 

Rusland meldt een recordaantal coronadoden 

Russische autoriteiten hebben een recordaantal doden gemeld in de afgelopen 24 uur. In het 
laatst etmaal overleden 737 mensen door het coronavirus. In totaal zijn er nu 139.316 Russen 
overleden aan Covid-19. 

Naast het aantal doden, meldden autoriteiten nog eens 23.378 nieuwe coronagevallen. Sinds 
het begin van de pandemie zijn 5.658.672 Russen positief getest. Bron: AD, 6 juli 2021.    
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Duitsland heft alle resterende sociale en economische 
coronabeperkingen op 

Duitsland wil alle resterende sociale en economische beperkingen die verband houden met 
het coronavirus opheffen zodra iedereen een aanbod op een vaccin heeft gekregen. Dat heeft 
Heiko Maas, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. 

Bijna 57 procent van alle Duitsers heeft momenteel één vaccinatie gehad. Bijna 39 procent is 
volledig gevaccineerd. ‘Wanneer iedereen een aanbod op een vaccinatie heeft gehad, is er geen 
reden meer tot restricties’ aldus Maas. Bron: AD, 6 juli 2021. 

In La Paz helpen clowns bij vaccinaiecampagne 

In de Boliviaanse stad La Paz worden clowns opgeroepen om te helpen bij de 
vaccinatiecampagne. De clowns moeten helpen om de vaccinatiebereidheid onder de 
Bolivianen te vergroten. De boodschap die de clowns verkondigen is: ‘Het doet geen pijn, het 
stelt niks voor.’ Bron: AD, 6 juli 2021.  

 

 © AP — Clowns helpen in Bolivia bij de vaccinatiecampagne. 

Er gaat flink wat mis met het versoepelen van de coronamaatregelen 

Er gaan flink wat dingen mis met het versoepelen van de coronamaatregelen, zegt viroloog van 
het Erasmus MC Marion Koopmans. Er wordt niet alleen gesjoemeld met negatieve 
testuitslagen en QR-codes, ook houdt een deel van de mensen zich niet meer goed aan de 
basismaatregelen, zoals afstand houden en thuisblijven bij klachten. 

Een stijging van het aantal besmettingen viel te verwachten bij het versoepelen van de 
maatregelen, aldus de viroloog, die ook onderzoek deed naar het begin van de virusuitbraak 
voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). ‘Maar dat het nu een stuk harder gaat dan je 
zou willen is helder.’ Veel mensen leven de basismaatregelen netjes na en houden zich ook 
aan de regels van Testen voor Toegang. ‘Die regels moeten de buffer zijn. Maar je hoort nu 
overal verhalen van mensen die misbruik maken van de toegangstesten.’ 
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Er is volgens Koopmans nog steeds een 'behoorlijk grote groep' mensen die nog niet zijn 
gevaccineerd, maar die toch flink ziek kunnen worden van een besmetting met het virus. Zij 
kunnen alsnog voor een toename van het aantal patiënten in de ziekenhuizen zorgen. 
Bovendien kunnen mensen ook na milde klachten een vorm van langdurige Covid krijgen. 
Koopmans: ‘De pandemie is echt nog niet voorbij.’ Bron: AD, 6 juli 2021.  

Burgemeesters Veiligheidsberaad bespreken coronatoegangssysteem bij 
clubs en discotheken 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad gaan maandag in een digitale vergadering 
het coronatoegangssysteem bij clubs en discotheken bespreken. Sinds vorige week zaterdag 
is er in enkele plaatsen een uitbraak van coronabesmettingen, omdat het systeem met 
toegangstesten en de CoronaCheck-app niet waterdicht blijkt te zijn. In Enschede zijn al 185 
bezoekers van discotheek Aspen Valley positief getest, nadat er op 26 juni met corona 
besmette personen binnen zijn geweest. 

Volgens voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad is handhaven van de 
coronamaatregelen in eerste instantie een zaak van gemeenten zelf. In het beraad is eerder 
afgesproken dat gemeenten zullen optreden als er sprake is van excessen. Maar het is niet 
mogelijk om bij elke club of discotheek handhavers neer te zetten. De burgemeesters en 
demissionair justitieminister Ferdinand Grapperhaus sluiten niet uit dat er lokale 
maatregelen genomen moeten worden. 

De regeling is nu dat er geen maximum meer geldt voor het aantal bezoekers in een café of 
club, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Bij gelegenheden die de afstandsregel 
niet hanteren, moeten bezoekers kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of geen corona 
hebben.  Bron: AD, 6 juli 2021. 

Burgemeesters vervroegen hun vergadering  
 
De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben donderdagavond of vrijdagmorgen 
een digitale vergadering over de actualiteiten en de toegangstesten, aldus een woordvoerster 
van het beraad. Dat betekent dat de burgemeesters bespreken hoe het verder moet nu er op 
een aantal plaatsen in het land uitbraken van corona zijn na een bezoek aan een discotheek 
of een feest. Demissionair justitieminister Ferdinand Grapperhaus sluit aan bij de bespreking. 
 
De digitale bijeenkomst is vervroegd naar aanleiding van de besmettingen in onder andere 
Enschede, Groenlo en Rotterdam. Het blijkt dat het systeem met toegangstesten en de 
CoronaCheck-app niet waterdicht is. Zo zouden bezoekers van een discotheek de QR-code van 
de app naar vrienden hebben gestuurd die nog buiten stonden. 
 
Voorzitter Hubert Bruls van het beraad zei eerder al dat lokale maatregelen niet uitgesloten 
zijn. Het kabinet heeft daarover de regie, maar de betrokken gemeente of de veiligheidsregio 
moet die maatregelen handhaven. Bron: AD, 6 juli 2021.  
 

32 meldingen van bijwerkingen na vaccinatie met AstraZeneca vaccin 

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 32 meldingen ontvangen van bloedstolsels in 
combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na een prik met het coronavaccin van 
AstraZeneca. Daarnaast ontving het centrum twee van deze meldingen na inenting met het 
vaccin van Janssen. Bloedstolsels in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes is een 
zeldzame, ernstige bijwerking van beide vaccins. Bij de vorige rapportage van Lareb, twee 
weken geleden, ging het om respectievelijk 29 en één melding van deze bijwerking. 

In totaal zijn nu vijf mensen hiervan overleden, van wie drie vrijwel zeker deze bijwerking 
hadden. Ze kregen alle vijf de prik met AstraZeneca. 
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Van de in totaal 34 meldingen is het volgens Lareb bij 18 meldingen vrijwel zeker dat het om 
de zeldzame bijwerking gaat. Het gaat om 12 vrouwen en 6 mannen. Hiervan waren er 5 
tussen de 20 en 40 jaar, 2 tussen de 40 en 60 jaar en 11 ouder dan 60 jaar. De klachten 
traden op binnen 4 dagen tot 1 maand na vaccinatie, 15 keer na de eerste vaccinatie en 3 
keer na de tweede vaccinatie. ‘Bij de andere meldingen is een verband met de vaccinatie ook 
mogelijk, maar is het minder duidelijk dat het om de specifieke bijwerking gaat’, aldus het 
Bijwerkingencentrum. Bron: AD, 6 juli 2021.  

Meer vaccinaties nodig om Deltavariant te stoppen 

Duitsland heeft een hogere vaccinatiegraad nodig dan eerder gedacht om verspreiding van de 
zeer besmettelijke Deltavariant een halt toe te roepen. Gezondheidsinstituut RKI zegt dat 
afhankelijk van de leeftijdsgroep 85 tot 90 procent van de Duitsers volledig gevaccineerd moet 
zijn. 

Als het lukt om die doelstelling te halen, wordt een vierde coronagolf in het najaar 
‘onwaarschijnlijk’ geacht. Voor het zover is moeten in Duitsland nog ruim 36 miljoen eerste 
prikken worden gezet en bijna 51 miljoen tweede vaccinaties. Het gemiddelde lag volgens 
Duitse media de afgelopen maand op 770.000 prikken per dag. 

RKI-topman Lothar Wieler had eerder nog gezegd een vaccinatiegraad van minstens 80 
procent noodzakelijk te vinden, maar die conclusie is inmiddels achterhaald. Dat komt 
doordat de Deltavariant wordt gezien als besmettelijker dan eerdere versies van het 
coronavirus. Bron: AD, 6 juli 2021.     

Nieuwe beperkingen voor nachtleven in Spaanse regio Catalonië  

De Spaanse regio Catalonië legt het nachtleven nieuwe beperkingen op, omdat het aantal 
coronabesmettingen flink aan het stijgen is. Clubs in het onder toeristen populaire gebied 
moeten hun binnenruimtes sluiten. Terrassen mogen wel open blijven, schrijven regionale 
media. 

Het nachtleven in Catalonië heropende op 21 juni na een sluiting van 15 maanden. Dat wordt 
nu dus grotendeels teruggedraaid. ‘Het virus verspreidt zich met een snelheid die we nog niet 
eerder gezien hebben’, aldus een woordvoerster van de regionale regering. Vooral onder niet-
gevaccineerde jongeren zou de Deltavariant  van het coronavirus voor een stijging van de 
besmettingen zorgen. 

Buitenevenementen met meer dan 500 mensen mogen doorgaan, maar bezoekers moeten dan 
een sneltest doen of volledig gevaccineerd zijn. PCR-tests met een negatieve uitslag van niet 
meer dan 12 uur oud zijn ook geldig. De maatregelen worden op 9 juli van kracht. Catalonië 
zou ook graag weer de mondkapjesplicht herinvoeren, maar dit besluit ligt bij de Spaanse 
regering in Madrid. Bron: AD, 6 juli 2021. 

Nederland stuurt hulp naar Kaapverdië en Indonesië 

Nederland heeft 150.000 vaccins naar Kaapverdië gestuurd, die inmiddels zijn aangekomen. 
Daarmee zijn de leveringen aan het Covax-programma gestart. Nederland zal ook nog  
ongeveer drie miljoen vaccins doneren aan Indonesië. 

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. Het Covax-programma 
moet ervoor zorgen dat de toegang tot vaccins wereldwijd vergroot wordt. Bron: AD, 6 juli 
2021. 
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Aantal coronapatiënten op ic weer gedaald 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is afgelopen etmaal weer gedaald. Momenteel 
liggen 103 ernstig zieke patiënten op een ic-afdeling van een Nederlands ziekenhuis, blijkt uit 
de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Maandag waren dat er nog 110. Dat was een toename van 11 patiënten ten opzichte van 
zondag, de grootste stijging sinds 5 mei. De afgelopen twee maanden was bijna elke dag een 
daling te zien in de cijfers. 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal opgenomen coronapatiënten afgelopen etmaal ook 
af. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 109 mensen met Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 17 minder dan maandag. Bron: AD, 6 juli 2021. 

Oma stierf en opa kon niet worden getest, kleinzoon (22) blaast corona-
post op: ‘Ik was woedend’ 

Hij verloor zijn oma aan corona en opa had verschijnselen van de ziekte, maar kon niet worden 
getest. Het bracht een 22-jarige jongen uit Gemert ertoe om samen met zijn Helmondse vriend 
(26) de corona-post in Beek en Donk op te blazen. 

De twee stonden maandag voor de rechtbank. ‘Op het moment dat ik de knal hoorde wist ik 
dat het foute boel was,’, aldus de 22-jarige verdachte uit Gemert aan de rechter. Beide 
verdachten hebben bekend en tonen veel spijt. 
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Maar waarom hebben ze het dan gedaan, is de vraag van de rechtbank. ‘Ik had heel veel 
gedronken en was woedend,’ antwoordt de Gemertenaar. Woedend was hij omdat hij kort 
daarvoor zijn oma had verloren aan corona. Hij wilde graag zijn opa steunen maar mocht niet 
bij hem komen. Opa had verschijnselen van de ziekte maar kon niet worden getest. ‘Er knapte 
iets bij mij toen ik op social media las dat er in Beek en Donk een teststraat was.’ 

Het opblazen van de corona-post was echter geen vooropgezet plan. Hij ging die avond met 
wat vrienden drinken in een park in Beek en Donk. Toen hij daarvoor werd beboet, bereikte 
zijn frustratie een kookpunt. 

De Helmonder was één van de vrienden waarmee hij ging drinken. Hij was op het moment dat 
de rest de boete kreeg, nog niet aanwezig. Eenmaal in het park dronk hij stevig. ‘Ik was 
behoorlijk dronken, zo erg zelfs dat ik niet meer wist wat ik deed’, geeft hij aan bij de rechter.  

Wel weet hij zich nog te herinneren dat zijn vriend boos was, heel boos zelfs. ‘Hij heeft enkele 
keren gezegd dat hij de controle aan het verliezen was.’ Op terugweg naar het slaapadres van 
de Gemertenaar kwamen de twee langs de corona-post. Deze werd met drie cobra’s (zwaar 
knalvuurwerk) opgeblazen. 

Officier van justitie Eline Harbers neemt het de twee zeer kwalijk en wijst op de onrust die het 
voorval teweeg heeft gebracht. Toch is ze vrij mild voor beide verdachten. Uit onderzoek blijkt 
dat de Gemertenaar problemen heeft op het gebied van het autistisch spectrum. ‘De verdachte 
komt volwassener over dan hij daadwerkelijk is’, stelt Harbers. Daarom wordt jeugdstrafrecht 
toegepast: de eis is 120 dagen jeugddetentie voorwaardelijk met aftrek van het voorarrest én 
een werkstraf van 100 uur met een proeftijd van twee jaar.  

Uit onderzoek bij de Helmonder komt naar voren dat hij verstandelijk beperkt is en daardoor 
vermindert toerekeningsvatbaar. Harbers gaat daarin mee maar eist een gevangenisstraf van 
240 dagen waarvan de helft voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest en een proeftijd van 
twee jaar. 

‘Ik heb iets vernield waar ik weken eerder blij mee zou zijn geweest als het er was’, zegt de 
Gemertenaar. Hij heeft veel spijt van zijn daad en sprak al meerdere keren met huisarts Geert 
Oerlemans. Dit deed de Helmonder ook, hij bood eveneens excuses aan en zei dat hij niet 
terug wil naar de gevangenis.  

De rechter doet over twee weken uitspraak. Bron: De Stentor, 6 juli 2021.   

Positieve testen in een week verdubbeld 

Meer dan twee keer zoveel mensen hebben afgelopen week positief getest op het coronavirus 
dan in de week ervoor. In totaal zijn 8541 nieuwe besmettingen geconstateerd, zo blijkt uit 
cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een week eerder 
noteerde het instituut 4208 gevallen.  

Het is een duidelijke trendbreuk met de afgelopen maanden. Sinds de piek van eind april nam 
het aantal nieuwe gevallen iedere week af, in de vorige rapportage nog met ruim een kwart, 
maar aan die reeks is nu dus een abrupt einde gekomen. Vooral onder jongeren neemt het 
aantal besmettingen hard toe. 

Meerdere factoren kunnen een rol spelen in de nieuwe toename in het aantal besmettingen. 
De meeste coronamaatregelen zijn op 26 juni afgeschaft, waardoor weer meer mensen 
samenkomen. Verder worden sinds kort honderdduizenden mensen per week getest omdat ze 
naar een evenement of discotheek willen waar ze geen afstand meer tot anderen hoeven te 
houden. Ook bij die testen komen weleens besmettingen aan het licht. 
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En dan is er nog de opmars van de zogeheten Deltavariant  van het virus. Die is 40 tot 60 
procent besmettelijker dan de Alfa-variant, die voorheen bekendstond als de Britse variant. 
Inmiddels veroorzaakt de Deltavariant , die voor het eerst in India opdook, volgens het RIVM 
de meeste besmettingen in Nederland. Ook werken de coronavaccins er net iets minder goed 
tegen, zeker als iemand nog maar één dosis heeft gekregen. Bron: AD, 6 juli 2021.   

Aantal nieuwe coronabesmettingen afgelopen etmaal gestegen tot 2253 

Het aantal nieuwe positieve coronatests is het afgelopen etmaal gestegen tot 2253, het hoogste 
aantal sinds 4 juni. Vergeleken met vorige week dinsdag is het aantal nieuwe besmettingen 
verviervoudigd. Toen ging het om 535 positieve tests.   

Sinds eind juni krijgen steeds meer mensen een positieve testuitslag. Dat heeft mogelijk te 
maken met de oprukkende Deltavariant  van het coronavirus. Bovendien laten meer mensen 
die discotheken en nachtclubs willen bezoeken zich testen. Daardoor komen ook meer 
besmettingen aan het licht. Ook liepen vakantie vierende jongeren het virus op in landen als 
Spanje en Portugal en namen het mee terug naar Nederland. Bron: AD, 6 juli 2021.   

Veel positief geteste mensen liepen coronavirus op in café of discotheek 

Veel positief geteste mensen hebben het coronavirus opgelopen in een café of discotheek. Van 
de nieuwe gevallen waar de bron van bekend is, is bijna 19 procent besmet geraakt tijdens 
een bezoek aan de horeca. 

Vorige week was 2,2 procent van de positieve tests te herleiden naar de horeca. Van alle 
mensen die sinds begin april positief testten, was de horeca in slechts 0,5 procent van de 
gevallen de bron. 

Alleen de thuissituatie is nog vaker de setting van besmetting in de cijfers van het RIVM. Van 
de mensen die afgelopen week positief testten, is ongeveer 35 procent besmet door een 
gezinslid of een andere huisgenoot. Vorige week was dit ruim 50 procent. 

Bijna 13 procent van de positief geteste mensen gaf aan het coronavirus te hebben 
opgelopen op een feest, zoals een verjaardag, een borrel of een bruiloft. Vorige week was dit 
iets meer dan 6 procent. Bron: AD, 6 juli 2021.   

Het is mogelijk om na eerste vaccinatie met AstraZeneca een prik te 
krijgen met Pfizer vaccin 

Het is vanaf 16 juli mogelijk om na een eerste dosis AstraZeneca een coronaprik van 
BioNTech/Pfizer te krijgen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) volgt 
daarmee een advies van de Gezondheidsraad op. 

Die oordeelde maandag dat het toedienen van Pfizer na AstraZeneca niet alleen mogelijk is, 
maar bovendien net zo goed of zelfs beter beschermt dan twee doses AstraZeneca. Het is vanaf 
16 juli mogelijk om na een eerste dosis AstraZeneca een coronaprik van BioNTech/Pfizer te 
krijgen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) volgt daarmee een advies 
van de Gezondheidsraad op. Bron: AD, 6 juli 2021.  

Britse regering versoepelt coronabeleid voor volledig gevaccineerden 

De Britse regering versoepelt volgende maand het coronabeleid voor volledig gevaccineerde 
mensen in Engeland. Zij hoeven vanaf 16 augustus niet meer in zelfisolatie als iemand in hun 
omgeving besmet blijkt te zijn met het virus, bericht de BBC. 
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Niet iedereen met twee prikken ontkomt direct aan de isolatieplicht. ‘Als iemand vlak voor of 
kort na 16 augustus een tweede dosis krijgt, moeten twee weken wachten’, zei 
verantwoordelijk minister Sajid Javid. Die vertelde dat ook minderjarigen straks niet meer 
hoeven te isoleren bij een besmetting in hun omgeving. 

Premier Boris Johnson had eerder al bekendgemaakt dat vrijwel alle coronabeperkingen op 
19 juli komen te vervallen. Mensen hoeven dan geen mondkapjes meer te dragen en ook het 
houden van afstand is dan niet meer nodig in Engeland. Andere Britse gebieden gaan over 
hun eigen coronabeleid. Bron: AD, 6 juli 2021. 

Zwendel met coronavaccins: duizenden Indiërs krijgen prik met zout 
water 

Duizenden Indiërs zijn slachtoffer geworden van grootschalige zwendel met nep-
coronavaccins, meldt CNN. In plaats van een inentingsmiddel kregen ze zout water 
ingespoten. Tot nu toe zijn veertien mensen gearresteerd op verdenking van bedrog, poging 
tot dood door schuld, criminele samenzwering en andere aanklachten, maakten de 
autoriteiten bekend. Ook artsen en ander medisch personeel zijn aangehouden. 

In of nabij Mumbai, in de westelijke staat Maharashtra, werden volgens hoge politieambtenaar 
Vishal Thakur minstens twaalf valse vaccinatieacties gehouden. ‘Ze gebruikten zout water en 
injecteerden het’, aldus Thakur. Naar schatting 2500 mensen kregen een nepprik. De 
organisatoren brachten geld in rekening voor hun ‘diensten’ en verdienden volgens Thakur zo 
ongeveer 28.000 dollar (23.600 euro). ‘We hebben artsen gearresteerd. Ze gebruikten een 
ziekenhuis dat valse certificaten, flesjes en spuiten produceerde.’ De politieambtenaar sluit 
meer arrestaties niet uit. 

De nep-vaccinaties waren volgens CNN tussen eind mei en begin juni. De autoriteiten 
begonnen een onderzoek nadat enkele slachtoffers, wantrouwend over de 
vaccinatiecertificaten die ze kregen, naar de politie waren gestapt. Een van de 
‘inentingsrondes’ gebeurde bij een woningbouwvereniging. ‘We moesten contant betalen’, zei 
een van de bewoners die een prik kregen. ‘Op dat moment begonnen we eraan te twijfelen.’ 

Toen de politie het onderzoek begon, ondernamen anderen zelf juridische stappen. Siddharth 
Chandrashekhar, een advocaat in Mumbai, spande 24 juni een rechtszaak aan. De openbaar 
aanklager had toen al meer dan 2000 slachtoffers bevestigd. De aantijgingen zijn echt 
schokkend, zei het Hooggerechtshof van Bombay. Dat drong er bij de staat en de lokale 
autoriteiten op aan actie te ondernemen zodat onschuldige individuen in de toekomst niet 
meer worden bedrogen. Bron: AD, 6 juli 2021. 

Artsen hebben 5000 mensen die niet in systeem stonden voorzien van 

vaccinatiebewijs 

Artsen hebben ruim 5000 mensen van wie de coronavaccinatie nog niet in de juiste systemen 
stond voorzien van een vaccinatiebewijs. De mogelijkheid bestaat sinds donderdag en is 
bedoeld als noodoplossing voor mensen die een bewijs nodig hebben maar dat niet via de 
reguliere route kunnen verkrijgen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werkt 
het portaal waarmee zij een bewijs voor mensen kunnen regelen ‘omslachtig’. Bron: AD, 6 juli 
2021. 
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Rechts: Verdachte Folkert V. tijdens de zitting in Lelystad. Links: de afgebrande teststraat op 
Urk. © Nicole van den Hout  
 

Verdachte van verwoesten teststraat Urk hoort twee jaar cel eisen: ‘Het 
leek grappig op dat moment’  
 
De 21-jarige Urker Folkert V. heeft twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, horen eisen 
voor het in brand steken van de GGD-teststraat in zijn woonplaats. Folkert heeft bekend, 
maar wijst zijn minderjarige neef aan als aanstichter van de brand. ‘Het leek op dat moment 
grappig, maar als je erover nadenkt dan is het helemaal niet grappig.’ 
 
Het ging gruwelijk mis op 23 januari van dit jaar op Urk. Het ingaan van de eerste avondklok 
ging gepaard met rellen waarbij de GGD-teststraat in de haven in vlammen opging. Folkert V. 
en zijn neef zijn aangehouden als verdachten en hebben al snel bekend.  Bron: De Stentor, 6 
juli 2021.  
 

Problemen bij ophalen CoronaCheck-app nog niet opgelost 

Twee problemen bij het ophalen van een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app zijn nog niet 
opgelost, meldt het ministerie van Volksgezondheid desgevraagd. Het ministerie werkt samen 
met koepelorganisatie GGD GHOR Nederland en het RIVM aan een oplossing. 

Een deel van de mensen die een infectie met corona hebben doorgemaakt en één keer zijn 
gevaccineerd kan nog steeds geen groen vinkje krijgen in de app, terwijl dit wel zou moeten 
lukken. Dit probleem speelt al langer en is volgens het ministerie inmiddels voor een groot 
deel van de mensen verholpen. ‘We zoeken nog naar een oplossing voor de mensen bij wie dit 
nog niet is gelukt’, aldus een woordvoerster. 

Daarnaast staat bij een deel van de mensen zowel de eerste als tweede coronaprik op dezelfde 
datum geregistreerd. Bron: AD, 6 juli 2021. 
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Een van de vernielde taxibusjes van Teun Stevens. © Eigen beeld / Ronald Hissink 
‘De Neuze’ vervoerde eindelijk weer jongeren door Salland, maar nu zijn bijna al zijn taxi’s 
vernield 
 
Het dringt nog niet helemaal tot hem door, maar hij wil dat de verantwoordelijken worden 
aangepakt. Taxichauffeur Teun Stevens, alias ‘De Neuze’, is er kapot van. Hij reed net weer 
een kleine drie weken door Salland en omstreken om ‘zijn’ jongeren te vervoeren naar de 
bekende uitgaansgelegenheden, maar nu is een groot deel van zijn taxi’s en bussen vernield, 
met een schadepost van minimaal 20.000 euro. ‘Ik kan mij niet voorstellen dat ik vijanden 
heb.’ 
 
De taxichauffeur uit Marle in de gemeente Hellendoorn rijdt al tientallen jaren in de regio om 
jongeren te vervoeren naar bekende kroegen en uitgaansgelegenheden in onder meer 
Luttenberg en Hellendoorn. Van kleine taxi's tot grote bussen, niets is te gek om jongeren te 
vervoeren. 
 
‘Slurpende boerenjongens, noem ik ze altijd. Van donderdagavond tot maandagavond rijden 
ze mee.’ Een klein lachje kan er nog af, maar het begint langzaam door te dringen wat voor 
een ravage er is aangericht.  Bron: De Stentor, 6 juli 2021.   
 

Besmettingen in regio schieten verder omhoog, ook flinke stijging in 
weekcijfers  
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur nog verder 
omhoog geschoten. Waar de teller gisteren bleef steken op 76 nieuwe positieve tests, zijn dat 
er deze dinsdag 141. In Noord- en Oost-Gelderland zien we zelfs een verdubbeling. De 
coronakaart kleurt intussen steeds minder grijs dan voorheen. 
 
De grootste stijging van het aantal besmettingen zien we dus in de veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland. Daar werden gisteren nog 42 nieuwe coronagevallen gemeld, vandaag is dat 
aantal meer dan verdubbeld naar 86. Uitschieters zijn de gemeenten Nunspeet en Zutphen.  
 
In de veiligheidsregio IJsselland is er van een verdubbeling in het aantal nieuwe besmettingen 
nog geen sprake, maar het zit er dicht tegenaan. Maandag stond de teller hier op 22 positieve 
tests, vandaag zijn dat er 40. In Flevoland valt de stijging juist mee. Daar zijn vandaag 15 
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nieuwe besmettingen gemeld, ‘slechts’ drie meer dan gisteren. In drie Flevolandse gemeenten 
zijn zelfs helemaal geen nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen, namelijk in 
Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. 
 
Twee weken geleden zagen we dat de coronakaart van Oost-Nederland nog een (bijna) volledig 
grijze gloed had, een teken dat er in alle gemeenten amper nieuwe positieve tests waren 
geregistreerd. Dat beeld lijkt voorlopig echter verleden tijd, nu we de oranje kleur steeds meer 
terug zien komen. De twee negatieve uitschieters in onze regio zijn Nunspeet en Zutphen met 
respectievelijk 21,5 en 14,6 positieve tests per 100.000 inwoners. 
 
Landelijk gezien schoot het aantal nieuwe positieve coronatests in het afgelopen etmaal door 
tot 2253, het hoogste aantal sinds 4 juni. Ten opzichte van gisteren kwamen er meer dan 700 
nieuwe coronagevallen bij. Vergeleken met vorige week dinsdag is het aantal nieuwe 
besmettingen verviervoudigd, meldt het RIVM. 
 
In Amsterdam werden afgelopen etmaal verreweg de meeste besmettingen geteld, in totaal 
269. In Rotterdam kregen 177 mensen een positieve testuitslag, in Den Haag waren het er 
128. Daarna volgen Groningen (108) en Utrecht (88). Sinds eind juni krijgen steeds meer 
mensen een positieve testuitslag. Dat heeft mogelijk te maken met onder meer de oprukkende 
Deltavariant  van het coronavirus. Bron: De Stentor, 6 juli 2021.    
 

 
Huisartsen weten niet wie te vaccineren nu mensen zelf vaccin mogen 

kiezen 

Huisartsen weten niet wie ze straks nog moeten gaan vaccineren, nu mensen in plaats van de 
tweede AstraZeneca-prik mogen kiezen voor inenting met het vaccin van Pfizer/BioNTech. 
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Daarom praat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met de overheid over de gevolgen, 
en over de kosten die de huisartsen hebben gemaakt. ‘De uitnodigingen, locaties en 
medewerkers zijn immers al geregeld’, aldus de LHV. 

De LHV noemt het besluit ‘opnieuw een door een beleidswijziging veroorzaakte complicatie in 
het toch al moeizame vaccinatieproces met AstraZeneca’. Bron: AD, 6 juli 2021. 
 

Horeca roept kabinet op: 'Pak feestgangers hard aan bij misbruik Testen 
voor Toegang’ 
 
Feestvierders die moedwillig misbruik maken van Testen voor Toegang om een festival of feest 
te kunnen bezoeken, moeten strafrechtelijk worden aangepakt. Die oproep doet Robèr 
Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, aan het kabinet en regionale 
overheden. ‘Als je doelbewust een testbewijs of identiteitskaart vervalst en daarmee ook de 
gezondheid in gevaar brengt, dan verdient dat een harde aanpak.’ 
 
Een delegatie van Koninklijke Horeca Nederland gaat vanavond met justitieminister 
Ferdinand Grapperhaus in gesprek over de handhaving van de regels door ondernemers. 
Hoewel de meesten het goed doen, vindt Grapperhaus dat ‘er een inspanning verwacht mag 
worden van iedereen’. 
 
Veel positief geteste mensen blijken het coronavirus opgelopen te hebben in een café of 
discotheek. Van de nieuwe gevallen waar de bron van bekend is, is bijna 19 procent besmet 
geraakt tijdens een bezoek aan de horeca. ‘In absolute getallen is het nog altijd extreem weinig 
als je kijkt naar de vele miljoenen bewegingen in de horeca’, voegt KHN-voorzitter Willemsen 
daaraan toe. ‘Maar natuurlijk nemen we onze verantwoordelijkheid en roepen we onze 
achterban op om uiterst serieus met de Testen voor Toegang-controles om te gaan.’ 
 
De branchevereniging benadrukt dat het vrijwel overal gewoon goed gaat in de horeca en dat 
er ook in de thuissituatie en op scholen nog steeds besmettingen plaatsvinden, omdat de 
jongere doelgroep nog niet gevaccineerd is. Er zijn wat Willemsen betreft helemaal geen zorgen 
dat nachtclubs, discotheken of andere horecazaken eventueel weer dicht zouden moeten. ‘Het 
is nu de taak om alle schoonheidsfoutjes eruit te halen en misbruik van QR-codes tegen te 
gaan. Als we dat goed in de gaten houden, gaan we gewoon een hele mooie zomer tegemoet.’ 
 
Maarten Hinloopen, voorzitter van KHN-afdeling Den Haag, zegt geen signalen van 
ondernemers te krijgen dat het spaak zou lopen met het naleven van de coronaregels. Wel 
kunnen er volgens hem twee dingen aan de hand zijn waardoor er uitbraken ontstaan: ‘Of de 
regels zijn niet goed, of mensen letten niet goed op met de regels. Zo was er in het eerste 
weekend dat Testen voor Toegang werd gebruikt een hack in de app, waardoor die plat lag.’ 
Ook vraagt hij zich af of Testen voor Toegang wel werkt, als mensen kort na getest te zijn toch 
besmet blijken met het coronavirus. 
 
De ‘laatste waarschuwing’ die Grapperhaus vandaag aan horecaondernemers gaf, valt 
overigens in de sector niet overal goed. ‘Het is belachelijk dat Grapperhaus ons hierop 
aanspreekt, terwijl ze zelf de hand in eigen boezem moeten steken’, zegt Rob de Jong, eigenaar 
van homoclub Nyx in Amsterdam, waar afgelopen weekend enkele besmettingen zijn 
geconstateerd. ‘Het is hun systeem dat steken laat vallen, niet dat van ons.’ 
 
Koninklijke Horeca Nederland vindt ook dat Testen voor Toegang nog de nodige verbetering 
behoeft. ‘Het is opmerkelijk dat er nog steeds regio’s zijn waar je anderhalf uur in de auto 
moet zitten om een testje te kunnen doen. De bereikbaarheid en de snelheid van de 
testlocaties moeten echt zo snel mogelijk omhoog’, besluit voorzitter Willemsen.  
 
Met Testen voor Toegang kunnen bijvoorbeeld dansliefhebbers die nog niet zijn gevaccineerd 
en geen corona-infectie hebben doorgemaakt sinds vorig weekend weer naar nachtclubs. Daar 
hoeven ze dan geen 1,5 meter afstand te bewaren. De negatieve testuitslag wordt in de 
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CoronaCheck-app omgezet in een QR-code, die aan de deur van de uitgaansgelegenheid wordt 
gecontroleerd. 
 
Volgens coronaminister Hugo de Jonge is het van belang dat iedereen zich aan de regels houdt 
en zich verantwoordelijk opstelt om ‘het systeem goed te laten werken’. Bron: AD, 6 juli 2021.  
 

Tui biedt deze zomer geen reizen naar Turkije aan 
  
Reisconcern TUI biedt deze zomer geen reizen naar Turkije aan. Het reisadvies voor dat land 
staat nog altijd op oranje en TUI verwacht niet dat dit snel anders zal worden. De overheid 
adviseert om alleen indien strikt noodzakelijk naar Turkije af te reizen. 
 
Omdat Turkije al die tijd op oranje stond, waren reizigers al terughoudend met 
boeken. Om reizigers zekerheid te bieden, maar ook een mogelijkheid om een andere 
bestemming uit te kiezen, is Turkije tot en met augustus van de lijst met bestemmingen 
gehaald. 
 
Eerder besloot concurrent Correndon ondanks het oranje reisadvies wel weer vakanties naar 
Turkije aan te bieden. Volgens de reisorganisatie hadden de Turkse kusten al lang op geel 
gestaan als er volgens Europese normen naar was gekeken. Bron: AD, 6 juli 2021.   
 
 

 
 
Uit studie naar coronavirus is gebleken dat mannen meer kans op ernstig 
verloop 
 
Hoewel Covid-19 zich verschillend uit bij mannen en vrouwen, maakt de grote meerderheid 
van studies naar de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus geen melding van 
geslacht of gender. Dat stellen onderzoekers van onder meer het Radboudumc in Nijmegen op 
basis van een analyse van bijna 4500 studies.  
 
Tijdens de coronapandemie is gebleken dat mannen meer kans hebben op een ernstig 
verloop van Covid-19: mannen worden vaker in het ziekenhuis opgenomen en meer mannen 
sterven aan de gevolgen van het virus. ‘Waarom dat zo is, weten we nog niet precies’, zeggen 
de Radboud-onderzoekers. ‘Consequentie kan wel zijn dat mannen en vrouwen verschillende 
therapieën nodig hebben.’ Bron: AD, 6 juli 2021.    
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Veiligheidsberaad gaat inventarisatie maken van ervaringen met systeem 
toegangstesten 
 
Het Veiligheidsberaad gaat de komende dagen een inventarisatie maken van de ervaringen 
met het systeem van toegangstesten. Ze gaan ook op een rijtje zetten hoe het gaat in de horeca 
met de versoepelde coronamaatregelen en de CoronaCheck-app. Op basis van die 
inventarisatie willen de 25 burgemeesters van het beraad maandag verder praten over 
mogelijke maatregelen, zo hebben ze dinsdagavond afgesproken met justitieminister Ferd 
Grapperhaus.  
 
Het Veiligheidsberaad kwam dinsdagavond in een ingelaste digitale vergadering bijeen met de 
bewindsman omdat er recent nogal wat coronabesmettingen in de horeca zijn opgedoken. 
Maar op basis van enkele incidenten kunnen geen conclusies worden getrokken, vinden de 
burgemeesters. Bron: AD, 6 juli 2021. 
 

Bedrijven hebben teveel coronanoodsteun voor lonen ontvangen 
 
Zeven op de tien bedrijven die coronanoodsteun hebben gekregen om de lonen door te betalen, 
blijken achteraf te veel te hebben ontvangen. Er moet zeker 4,2 miljard van de verstrekte 18,7 
miljard euro aan NOW-steun worden teruggevorderd, becijferden het ministerie van 
Financiën. 
 
De eerste schatting van de ambtenaren is waarschijnlijk zelfs nog aan de lage kant, stellen zij 
in een artikel in economenblad ESB. Gekeken is alleen naar het 
verwachte omzetverlies afgezet tegen de CBS-omzetcijfers. Een daling van de 
loonsom en overige steunmaatregelen, die meetellen als omzet, blijven buiten beschouwing. 
Die twee factoren zouden het subsidiebedrag verder kunnen drukken. Bron: AD, 7 juli 2021. 
 

Aantal coronadoden wereldwijd is gedaald  

Het aantal coronadoden wereldwijd is gedaald naar het laagste niveau sinds oktober 2020. 
Tegelijkertijd neemt het aantal nieuwe besmettingen mondiaal weer toe. Dat meldt de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

In het laatste weekrapport van de WHO, noteert de organisatie een 'scherpe toename' - 30 
procent - van het aantal nieuwe coronabesmettingen. In Afrika is de mortaliteit (het 
percentage besmette mensen dat sterft) van Covid-19 met 23 procent gestegen. 

In de periode van 28 juni tot 4 juli waren er meer dan 2,6 miljoen nieuwe coronabesmettingen, 
een lichte toename ten opzichte van een week eerder. Het aantal geregistreerde doden nam 
met 7 procent af naar 54.000. Bron: AD, 7 juli 2021.  
 

Vakantie in gevaar: Nederland gaat weer rood kleuren op Europese kaart 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen loopt zo snel op dat het niet de vraag is óf Nederland 
van oranje en groen weer rood zal kleuren op de Europese kaart, maar wanneer. Dat heeft 
invloed op Nederlandse vakantiegangers. De reisbranche vreest alweer beperkingen. ‘Dan 
mogen we eindelijk weg en dan willen ze ons niet.’ 

De zorgeloze, Zuid-Europese zomervakantie waar veel Nederlanders na anderhalf jaar corona-
ellende reikhalzend naar uitkijken, komt onder druk te staan. Vanwege de besmettelijkere 
Deltavariant en het loslaten van veel maatregelen groeien de besmettingscijfers zo hard dat 
Nederland in de categorisering van het ECDC, het Europese RIVM, afstevent op een rode of 
een donkerrode codering, aldus Marino van Zelst. Bron: De Stentor, 8 juli 2021.  
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Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam: zwaargewond naar 
ziekenhuis, drie verdachten opgepakt    
 

 
 
Bij een schietpartij in Amsterdam is een man zwaargewond geraakt. Volgens Het Parool zou 
het gaan om misdaadverslaggever Peter R. de Vries. © ANP  Ooggetuigen schietpartij Peter R. 
de Vries: ‘Het ging maar door, vier of vijf keer’.  
 

 
 
Misdaadjournalist Peter R. de Vries is vanavond neergeschoten in Amsterdam en is 
zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Na de beschieting is een mogelijke vluchtauto 
op de A2 bij Breukelen aangehouden door de politie. Daarbij zijn twee aanhoudingen verricht, 
waarvan er een mogelijk de schutter is aldus de politie. Een derde verdachte werd elders in 
Amsterdam aangehouden.   
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De schietpartij vond omstreeks 19.30 uur plaats in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt 
van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar De Vries vanavond aanwezig 
was. 
 
Op een filmpje dat rondgaat op sociale media, is De Vries duidelijk herkenbaar te zien met 
een bebloed gezicht. Hij ligt op zijn rug op straat. Omstanders helpen hem en roepen of er al 
gebeld is naar 112.  
 
Er zouden van dichtbij meerdere schoten op De Vries zijn gelost. Over mogelijke motieven van 
de dader of aanleidingen voor het schietincident kon de politie nog niets zeggen. ‘Nu zijn we 
bezig met de zoekactie, sporenonderzoek en natuurlijk hulpverlening. Motieven en 
achtergronden komen pas in een veel later stadium aan de beurt.’ 
 
Een politiehelikopter cirkelt momenteel boven de omgeving. De forensische opsporing is ter 
plaatse om sporenonderzoek te doen.  
 
De politie bevestigt inmiddels dat het slachtoffer de 64-jarige Peter R. de Vries is. Eerder kon 
de politie dat nog niet zeggen. Wel lieten bronnen al weten wie het slachtoffer was. ‘Het is 
gebruikelijk dat we eerst familie benaderen voordat we met een identiteit naar buiten treden’, 
lichtte een woordvoerder toe.  
 
De directe omgeving rond de Lange Leidsedwarsstraat is afgesloten. De politie is met een grote 
zoekactie met meerdere eenheden op zoek naar een verdachte, aldus de woordvoerder. 
 
Rond 19.40 uur werd via Burgernet een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. 
Het zou gaan om een man met een klein, tenger postuur. Hij droeg een donkergroene jas met 
camouflagevlekken en een zwarte pet. Wie deze man ziet, kan hem beter niet zelf benaderen 
maar 112 bellen, aldus het Burgernetbericht.  
 
Demissionair premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus praten vanavond met 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over de schietpartij. Volgens een 
woordvoerder start het overleg rond 22.00 uur.  
 
Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is met de driehoek van Openbaar Ministerie 
en politie samengekomen en komt later met een statement. De politie laat weten op zoek te 
zijn naar getuigen en mensen die camerabeelden hebben van het incident of mogelijk 
(vluchtende) verdachten. ‘Deel deze beelden NIET op sociale media’, benadrukt een 
woordvoerder.   
 
‘Dit is wat je al die tijd hoopt dat niet gebeurt’, zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van 
de Nederlandse Vereniging van Journalisten, hoorbaar aangeslagen. ‘Natuurlijk is het nog 
afwachten met welke werkzaamheden van De Vries dit verband houdt, maar de aanslag vond 
plaats voor de deur van RTL Boulevard. Dit raakt de journalistiek sowieso recht in het gezicht. 
Laten we hopen en bidden voor zijn gezondheid.’ 
 
Een ooggetuige die in de Lange Leidsedwarsstraat woont, hoorde vijf schoten. Ze ging naar 
buiten en zag De Vries op de grond liggen. Een andere buurtbewoner zat in een café in de 
straat en hoorde ineens harde knallen. ‘Het ging maar door, vier of vijf keer. Ik dacht eerst dat 
het vuurwerk was,’ zegt ze tegen  het Parool. Toen ze naar de Lange Leidsedwarsstraat liep, 
waar ze woont, schrok ze. ‘De straat stond helemaal vol met mensen.’ 
 
Een vrouw die op de nabijgelegen Prinsengracht woont en met haar twee honden buiten was, 
hoorde vier schoten. Ze zag de schutter wegrennen, langs een terras op de Prinsengracht. ‘Hij 
had iets in zijn handen wat hij probeerde te verstoppen, zo leek het.’ Ze is in shock, vertelt ze 
ongeveer anderhalf uur na de schietpartij. ‘Ik zag iemand op de grond liggen en een vrouw 
schreeuwde en rende erheen.’  
 
De Vries was vanavond bij RTL Boulevard te gast om te praten over de zaak Seif Ahmed, een 
kapper die in 2019 in zijn auto werd doodgeschoten. Ahmeds 14 maanden oude dochtertje 
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zat op de achterbank. ‘Hopelijk heeft ze zich niet gerealiseerd wat er is gebeurd’, sprak De 
Vries vanavond. 
 
Het huis van Peter R. de Vries is in het verleden wel eens bewaakt door de politie, vertelde hij 
in 2017 tegen deze site. ‘Ze hadden serieuze informatie dat er iets te gebeuren stond. En toen 
stond er dus ‘s nachts een auto voor de deur, mensen met kogelvrije vesten erin, noem maar, 
op. Dat hebben we dus geaccepteerd. Vervolgens merkten we dat wij daar wel mee om kunnen 
gaan, maar dat het op de buren een enorme impact had. Zij lieten hun kinderen niet meer 
buitenspelen, waren bang dat de kogels elk moment in het rond konden vliegen.’ 
 
Bedreigingen maakten hem ‘geen flikker uit’, vertelde De Vries. ‘Ik doe er ook geen aangifte 
van, ga er echt geen tijd aan besteden.’ 
 
Vorige maand werd De Vries geïnterviewd door Vrij Nederland. Daarin vertelde hij onder meer 
dat hij niet bang is aangelegd, maar dat ‘de broer van Nabil en zijn vroegere advocaat zijn 
vermoord, dus je hoeft niet hysterisch te zijn om te denken dat er best iets zou kunnen 
gebeuren. Dat is part of the job. Een misdaadverslaggever die op echt spannende momenten 
aan komt zetten met ‘nu wordt het mij iets té intens’ kan beter bij Libelle gaan werken.’ Bron: 
BN De Stem, 6 juli 2021.    
 

 
 
 
Vanavond heeft de politie drie verdachten aangehouden in verband met de moordaanslag op 
Peter R. de Vries. Dat heeft de Amsterdamse korpschef Frank Paauw gezegd op een 
persconferentie.  
 
Door getuigen ter plaatse kreeg de politie snel zicht op een mogelijke vluchtauto. Deze auto 
is op de A4 staande gehouden, aldus Paauw. Twee verdachten zijn gearresteerd. De mogelijke 
schutter zit daarbij, zei Paauw.  
 
Een derde verdachte is aangehouden op een locatie in Amsterdam, aldus de korpschef. Dat 
zou in Amsterdam-Oost zijn geweest. Volgens Paauw heeft de op de A4 tot staan gebrachte 
auto de focus bij de politie. Of er een wapen in dat voertuig is gevonden, wilde Paauw niet 
zeggen. Bron: AD, 6 juli 2021.   
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Koning Willem-Alexander en koningin Máxima. © Brunopress  

Koningspaar ‘diep geschokt’ door aanslag op Peter R. de Vries 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op sociale media gereageerd op de 
aanslag op Peter R. de Vries.  
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‘Het bericht dat journalist Peter R. de Vries is neergeschoten heeft ons diep geschokt. Hij en 
allen die hem dierbaar zijn, zijn in onze gedachten. Journalisten moeten onbedreigd en vrij 
hun belangrijke werk kunnen doen. Wij voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor 
de vrije pers in onze rechtsstaat,’ meldt het koningspaar. 

Toen de aanslag op De Vries gepleegd werd, luisterde het stel in Berlijn naar een concert van 
het Koninklijk Concertgebouworkest. Dat was de zogeheten contraprestatie, waarmee de 
Oranjes de Duitse bondspresident bedankte voor zijn gastheerschap tijdens het driedaagse 
staatsbezoek aan Duitsland. Direct na het concert sijpelde het bericht over de aanslag ook 
onder de Nederlandse aanwezigen in het Konzerthaus in Berlijn door. Ook daar leverde het 
nieuws uiteraard geschokte reacties op. Bron: AD, 6 juli 2021.       

Jewelste 
In de Lange Leidsedwarsstraat 
daar is het altijd 
nacht en dag, 
dag en nacht 
een leven van jewelste. 
Daar hoor je honderd talen, 
zie je alle kleuren 
van die regenboog. 
Van de man 
die nog zijn hond uitlaat 
tot de vrouw 
die met de bakker praat, 
toeristen 
en passanten, 
de vent die met zijn hoge nood 
nog even 
naar de hoeren gaat. 
In de Lange Leidsedwarsstraat 
daar is het altijd 
nacht en dag, 
dag en nacht 
een leven van jewelste. 
Behalve vandaag, 
er liggen bloemen op de straat. 
 

Herman Van Veen 

Moordaanslag op Peter R. de Vries is volgende aanslag op de rechtsstaat 

De moordaanslag op Peter R. de Vries is wéér een doelbewuste aanslag op de rechtsstaat, 
vergelijkbaar met de moord op de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. en de moord 
op advocaat Derk Wiersum. 

De aanslag past in een on-Nederlands patroon. Zes dagen nadat Nabil B. in maart 2018 door 
het Openbaar Ministerie wordt gepresenteerd als kroongetuige tegen Ridouan Taghi en diens 
vermoede criminele organisatie, wordt zijn broer Reduan doodgeschoten in zijn 
beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord.  Bron: BN De Stem, 7 juli 2021.  

Gezin van opgepakte verdachte in zaak De Vries: ‘Vader moest mee naar 
politiebureau’  

De 35-jarige man uit Polen die gearresteerd is voor de moordaanslag op Peter R. de Vries 
woonde sinds kort met zijn hoogzwangere vrouw en kinderen in een onopvallend rijtjeshuis 
in een volksbuurt in Maurik. De ontsteltenis in de straat is groot.  
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Het is woensdagochtend drie uur als een buurvrouw uit de Goudenregenstraat geschreeuw 
hoort. ‘Ik zag een man over de schutting hangen die wat onverstaanbaars aan het schreeuwen 
was.’ Het is een zwartharige man in donkere kleding. Niet de bewoner, haar Poolse buurman, 
ziet ze.    

Ze belt de politie. Die laat weten dat ze het onder controle hebben. Niet veel later ziet een 
andere buurvrouw zeker vijf maar misschien wel tien onopvallende politiewagens voor haar 
deur parkeren.  Agenten in kogelvrije vesten spoeden zich naar het huis even verderop. 

Het is het huis van een van de verdachten die volgens justitie betrokken is bij de moordaanslag 
die dinsdagavond heel Nederland schokte, de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. 
Er gebeuren hier wel vaker gekke dingen, verklaren buren. Maurik, een 4000  zielen tellend 
dorp in het Rivierengbeid, is allesbehalve een plek die met de keiharde onderwereld 
geassocieerd wordt. Maar ‘er gebeurt ook hier genoeg dat het daglicht niet verdraagt’.  Bron: 
AD, 7 juli 2021. 

Zoon Peter R. de Vries: ‘Grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden’ 

De zoon van Peter R. de Vries, advocaat Royce de Vries, spreekt zijn dank uit voor de vele 
steunbetuigingen uit het land. Ook zegt hij dat veel nog onzeker is op dit moment. 

In een bericht op Twitter zegt hij: ‘Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid 
geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog 
onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun 
bieden’. 
 
De misdaadverslaggever werd dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam 
en vecht sindsdien in het ziekenhuis voor zijn leven. Twee verdachten zitten vast en worden 
vrijdag voorgeleid. 

Vanuit alle hoeken hebben mensen hun steun betuigd aan de familie van De Vries. Zo wenste 
voorzitter Charles Michel van de Europese Raad de familie van de neergeschoten 
misdaadjournalist Peter R. de Vries veel sterkte. Ook demissionair premier Mark Rutte zei dat 
zijn gedachten bij De Vries en zijn familie zijn. Bron: AD, 7 juli 2021.  

Peter R. de Vries werd rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. De 
misdaadjournalist had net de studio van RTL Boulevard verlaten, waar hij te gast was. Het tv-
programma wordt om de hoek opgenomen.  

De Vries werd volgens getuigen vier of vijf keer beschoten, volgens de politie van dichtbij. Op 
beelden die rondgingen op sociale media is te zien dat de misdaadjournalist met bloed in zijn 
gezicht op de grond ligt. 

De politie heeft dinsdagavond drie verdachten opgepakt, waarvan een  achttienjarige 
verdachte inmiddels weer is vrijgelaten. De andere twee zaten in de mogelijke vluchtauto, die 
op de A4 bij Leidschendam halt werd gehouden. Onder hen is de mogelijke schutter.   

Gisteravond en afgelopen nacht zijn huiszoekingen verricht in Tiel, Maurik en Rotterdam. 
Daar zijn verschillende gegevensdragers en munitie in beslag genomen. In Amsterdam is een 
derde verdachte opgepakt, een 18-jarige Amsterdammer. 

De twee verdachten die nog vastzitten zijn een Pool van 35 jaar uit het Gelderse Maurik en 
een Nederlander van 21 die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel. Dat de 
verdachten uit Tiel en Maurik komen wordt door ingewijden, ook in het criminele milieu, 
gezien  als een sterke aanwijzing dat de aanslag uit de hoek komt van Ridouan Taghi.  
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Bloemen bij de plaats delict waar Peter R de Vries werd neergeschoten. © Joris van Gennip 

 

Het motief van de dader(s) is vooralsnog onduidelijk. De aanslag op Peter R. de Vries lijkt 
eerder te moeten worden gezien als een doelbewuste aamslag op de rechtsstaat, vergelijkbaar 
met de moord op de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. en de moord op advocaat 
Derk Wiersum, dan als represaille voor zijn werk als misdaadverslaggever. 

Het onderzoek naar de aanslag is ten volle bezig. De politie roept getuigen of andere mensen 
met beelden op zich te melden. Het delen van beelden op sociale media is niet de bedoeling, 
werd maandagavond meermaals benadrukt door zowel de politie als de burgemeester. Bron: 
AD, 7 juli 2021.  

 

Door getuigen kreeg de politie snel zicht op een mogelijke vluchtauto. Die werd op de A4 bij 
Leidschendam van de weg gehaald. © Regio15   
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Rapper Convex Kafka is opgepakt vanwege opruiende teksten op Twitter. © archief Arjan 
Gotink / Twitter / fotobewerking de Stentor      
  

Deventer rapper Convex Kafka opgepakt vanwege opruiende tweet na 
aanslag op Peter R. de Vries 
 
Deventenaar Bouke van der Vrugt - ook bekend als rapper Convex Kafka - is gisteravond 
aangehouden na een opruiende tweet. De controversiële Deventer rapper stelde daarin de 
vraag of ‘Taghi & Co niet beter achter Hugo of Mark aan konden gaan in plaats van Peter R. 
De Vries.’ Vrij snel verwijderde Kafka de tweet. Later op de avond is hij opgepakt.  
 
Kafka verstuurde de tweet kort na de aanslag op Peter R. De Vries. De bekende 
misdaadjournalist werd rond 19.30 uur neergeschoten vlak nadat hij de studio van RTL 
Boulevard verliet in Amsterdam. Voor de Deventer rapper - zijn echte naam is Bouke van de 
Vrugt - was het reden een dreigende tweet te versturen.  Bron: De Stentor, 7 juli 2021. 
 

Vermoedelijke schutter bij moordaanslag op Peter R. de Vries is rapper 
Delano G.  
 
De tweede verdachte van de aanslag op Peter R. de Vries is de 21-jarige Rotterdamse criminele 
rapper Delano G.. Zwaarbewapende agenten vielen dinsdagnacht zijn tweede woning in Tiel 
binnen. Op basis van het signalement wordt G. beschouwd als de vermoedelijke schutter. 
Volgens bronnen was de jonge rapper al eerder het criminele pad op gegaan.   
 
Een keiharde knal, diep in de nacht. Zwaarbewapende agenten vallen binnen in een woning 
in de Tielse wijk Passewaaij. Buurtbewoners schrikken: niemand weet dan nog dat het 
verband houdt met de poging tot moord op journalist Peter R. de Vries.  Bron: AD, 7 juli 2021.   
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Delano G. 
 

Verdachte aanslag Peter R. de Vries deed mee aan junior So You Think 
You Can Dance 
 
‘Ouders willen mij op het rechte pad. Maar ik ben op het dievenpad, want ik wil uit deze 
crisis.’ De 21-jarige Delano G. uit Tiel droomde ooit van een carrière als rapper en nam in 
2013 op 13-jarige leeftijd als kandidaat deel aan de televisieshow van RTL So You Think You 
Can Dance - The Next Generation. Nu hij wordt verdacht van de moordpoging op Peter R. de 
Vries krijgt hij op een andere manier landelijke bekendheid. 
 
Op sociale media worden zijn naam en foto’s volop getoond, net als die van de Poolse verdachte 
Kamil Pawel E. uit Maurik. G. registreerde in september 2018 zijn eigen muzieklabel bij de 
Kamer van Koophandel, met terugwerkende kracht zeer cynisch, Demper Music geheten. Een 
eenmanszaak met als activiteit: Artiest, zingen, geven van optredens, dans en productie. Op 
het telefoonnummer gekoppeld aan het label wordt niet opgenomen. 
 

 
 

De bewuste woning in Rotterdam-West waar de politie deze week een inval deed. © AD   
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Op het internetplatform 101Barz, het grootste hiphop-platform van Nederland met wekelijks 
nieuwe video’s op YouTube, verscheen een nummer van zijn hand. In ‘Bouw op mezelf’ rapt 
Delano G. dat hij voor de straat heeft gekozen. ‘Doeko’ en ‘monney’ zijn voor hem leidend, 
blijkt uit zijn teksten. Een crimineel bestaan moet hem rijk maken. ‘School en werk werkten 
niet, dus ik koos voor de straat. Wij gaan bij de buren naar binnen, terwijl jij diep slaapt.’  

 
BNN/Vara zegt overigens dat zij Delano G. nooit heeft uitgenodigd om op te treden voor 
101Barz. ‘Naast de eigen content van 101Barz is het mogelijk voor artiesten om hun eigen 
muziek en videoclips naar de redactiemail te versturen om gepubliceerd te worden op de 
website van 101Barz. Dit zijn allemaal embedded video’s, afkomstig van YouTube. 
Screenshots uit de videoclips van derden worden gebruikt als thumbnail op de website’, legt 
de zegsman desgevraagd uit. 

In zijn rapnummer stelt G. dat hij net een paar maanden vrij is na een gevangenisstraf. Hij 
rapt te zijn verraden door een vriend: ‘Gesnitcht door een broeder, Bouw op mezelf. Want je 
kan niemand vertrouwen’.  Het werd niet bepaald een hit. Het label Demper Music werd per 
27 mei van dit jaar opgeheven.  Bron: De Stentor, 8 juli 2021.   
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Mensen laten bloemen, kaarsjes en steunbetuigingen aan Peter R. de Vries achter in de Lange 
Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. De misdaadverslaggever ligt zwaargewond 
in het ziekenhuis, na een aanslag op zijn leven. © ANP     
 
 

Diensten van zzp’ers zijn afgenomen tijdens coronacrisis 

Ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp'ers) geeft aan dat 
de vraag naar hun producten of diensten is afgenomen tijdens de coronacrisis. Veel van deze 
eenpitters zagen ook hun financiële situatie verslechteren. Dat melden het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) en TNO op basis van een enquête die begin dit jaar is gehouden onder 
circa 8000 zelfstandig ondernemers. 

De zzp'ers die te maken hadden met een teruglopende vraag beoordelen de financiële situatie 
van hun bedrijf vaak als matig of slecht, in 54 procent van de gevallen. Vooral zelfstandig 
ondernemers in dienstverlenende, creatieve en taalkundige beroepen zagen dat er minder 
behoefte was naar hun producten of diensten. Dat gaat bijvoorbeeld om kappers of koks, maar 
ook kunstenaars, grafisch vormgevers, taalkundigen of taxichauffeurs. Restaurants en 
kappers moesten tijdens de coronacrisis maandenlang dicht blijven. 

Andere eenpitters merkten juist dat er kansen ontstonden tijdens de pandemie. Een op de 
tien zzp'ers had te maken met een groeiende vraag. Die kwam het meest voor bij zelfstandig 
ondernemers met technische beroepen, zoals bouwarbeiders en timmerlieden. 

De coronacrisis lijkt bij veel zelfstandig ondernemers aanleiding te zijn geweest om andere 
producten of diensten aan te bieden. Zzp'ers met een creatief, taalkundig of pedagogisch 
beroep deden dit het meest. De overgrote meerderheid van hen wil die nieuwe producten of 
diensten ook blijven aanbieden als de economische malaise voorbij is. 

Het percentage zelfstandig ondernemers dat zich zorgen maakt over de toekomst van hun 
bedrijf is tussen 2019 en 2021 toegenomen van 46 naar 52. Desondanks is het leeuwendeel 
van de zzp'ers tevreden met zijn werk. Bron: AD, 6 juli 2021.  
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Welzijn van werkende mensen is afgelopen coronajaar toegenomen  
 
Het welzijn van Nederlandse werkenden is het afgelopen coronajaar flink toegenomen, met 
zo'n 12 procent, becijferde ABN AMRO in een onderzoek onder duizenden Nederlanders. De 
groei is volgens onderzoekers van de bank 'een enorme uitschieter' vergeleken met minimale 
toenames tijdens eerdere jaren. Dat zou voor een deel verklaard worden door een betere 
balans tussen werk en privé als gevolg van het vele thuiswerken.  
 
De tevredenheid over de werk-privébalans was ruim een kwart hoger dan een jaar eerder. ‘Het 
zijn vooral de bijeffecten van het thuiswerken die worden gewaardeerd’, aldus ABN AMRO, 
wijzend op een evenwichtigere ervaren werkdruk, meer tijd voor de privésituatie en minder 
gewerkte overuren. 
 
In alle zeventien onderzochte sectoren, waaronder de bouw, zorg en financiële dienstverlening, 
was sprake van een toename van het welzijn. Behalve een betere werk-privébalans zorgden 
bijvoorbeeld ook verminderingen in de aantallen burn-outs en intimidaties op de werkvloer 
voor een beter welzijn. 
 
Verbeterpunten liggen volgens de onderzoekers bij gelijke kansen voor medewerkers, 
bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen en laag- en hoogopgeleiden. 
 
De cijfers zijn onderdeel van de eerste editie van de 'Sectorale Welzijnsmonitor' van ABN 
AMRO, waarvoor 2000 Nederlanders werden gevraagd naar de belangrijkste factoren die van 
invloed zijn op hun welzijn. Zo telden werk-privébalans en gezondheid zwaarder mee voor het 
welzijn dan zaken die op afstand staan zoals klimaat en veiligheid. Op basis van 
de belangrijkste invloeden op het welzijn analyseerde de bank vooral openbare data van de 
afgelopen zes jaar van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en 
onderzoeksinstituut TNO. Bron: AD, 7 juli 2021.      
 

Indonesië meldt vandaag nieuw record van meer dan 1000 coronadoden 
 
Indonesië noteerde vandaag een record van meer dan 1000 coronadoden. Er waren 34.379 
nieuwe besmettingen en 1040 overlijdens. Het is de derde opeenvolgende dag dat het land een 
recordaantal nieuwe infecties heeft, en de vierde dag op een rij dat er een recordaantal 
coronadoden is.  
 
De huidige coronauitbraak in Indonesië verspreidt zich sneller dan alle voorgaande, mede 
dankzij de besmettelijkere Deltavariant .  Het land heeft extra gezondheidsfaciliteiten 
voorbereid voor het 'worstcasescenario' waarin er dagelijks 40.000 tot 50.000 
coronabesmettingen gemeld zouden worden.   

 
Ook moeten iedereen die het land inreist, zowel reizigers uit het buitenland als inwoners van 
Indonesië, sinds dinsdag volledig gevaccineerd zijn om toegang te krijgen tot het land. Bron: 
AD, 7 juli 2021.  
 

Amerikaanse regering gaat vaccinatietwijfelaars overhalen zich te laten 
vaccineren 
 
De Amerikaanse regering gaat deze zomer meer doen om vaccintwijfelaars over te halen zich 
toch te laten inenten tegen het coronavirus. President Joe Biden maakte duidelijk dat in 
sommige wijken van deur naar deur gegaan zal worden, schrijven Amerikaanse media. 

De VS behoren wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied, maar de autoriteiten maken 
zich toch veel zorgen over de besmettelijke Deltavariant.  
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Amerikanen kunnen zich straks laten inenten op plekken waar ze dagelijks komen, zoals 
kantoren, kerken en apotheken. Het halen van een vaccin kan dan samenvallen met 'het 
kopen van tandpasta'. aldus Biden. 

Alle Amerikaanse volwassenen kunnen zich al sinds medio april laten inenten. Het liep 
aanvankelijk storm, met miljoenen vaccinaties per dag. Inmiddels neemt de belangstelling af. 
Het lukte Biden deze maand ook niet om zijn vaccinatiedoelstelling te halen. Bron: AD, 7 juli 
2021.  
 

Herstel export is in juni verder doorgezet 
 
Het herstel van de Nederlandse export van de coronacrisis is in juni verder doorgezet, maar 
bedrijven kampen wel steeds meer met lange levertijden en tekorten aan materialen en 
personeel. Daardoor komen de winstmarges onder druk te staan. Dat blijkt uit de 
maandelijkse Corona Monitor van kredietverzekeraar Atradius en de ondernemersvereniging 
voor handel en logistiek, evofenedex.  
 
Volgens de onderzoekers kwam het percentage exportbedrijven dat zegt nog last te hebben 
van de naweeën van de coronacrisis voor het eerst iets onder de 40 procent uit. Dat is bijna 
een halvering ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. Ook de verwachte negatieve 
impact voor de rest van dit jaar laat een dalende trend zien.  
 
Daar staat tegenover dat bedrijven in toenemende mate kampen met verstoorde aanvoerlijnen 
en lange levertijden. Dat geldt voor 55 procent van de respondenten. Bij een vijfde is sprake 
van tekorten aan materialen en personeel. ‘Als er al leveringen mogelijk zijn, dan zijn de 
tarieven van containers en luchtvracht geëxplodeerd. Over zee soms 
zelfs vertienvoudigd’,  aldus Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex. Bron: AD, 7 juli 
2021.   

De Jonge vraagt OMT om spoedadvies vanwege hoge aantal nieuwe 
coronabesmettingen 

Minister De Jonge heeft het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies vanwege 
het hoge aantal nieuwe coronabesmettingen. De voorbije dag zijn bij het RIVM bijna 3600 
positieve coronatests gemeld. Dat is veel meer dan de afgelopen dagen. De Jonge wil weten 
hoe deze cijfers geduid kunnen worden. 

Veruit de meeste positieve tests komen van jongeren, zo zei De Jonge voorafgaand aan een 
overleg in de Tweede Kamer. Het is daarom niet aannemelijk dat ze zullen leiden tot 
nieuwe ziekenhuisopnames. Hij hoopt dat het advies van het OMT donderdag aan het eind 
van de dag klaar is. Bron: AD, 7 juli 2021.   
 

Reisadvies Algarve aangescherpt, geen nieuwe EU-landen op ‘geel’ 
 
Het reisadvies voor de Algarve, een populaire vakantieregio in Portugal, wordt aangescherpt. 
Vanaf morgen gaat het gebied op ‘oranje’, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn 
toegestaan – óók voor reizigers die volledig gevaccineerd zijn. Ook moeten Nederlanders vanaf 
zaterdag bij terugkeer in ons land een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs laten zien. 
 
Dat de Algarve nu van kleur verschiet, zou – kort voor de zomervakantie – een opmaat kunnen 
zijn voor de aanscherping van het reisadvies voor meer landen en regio’s. Zo laat het ministerie 
van Buitenlandse Zaken weten dat het RIVM de situatie in heel Portugal, de Canarische 
Eilanden, de Balearen (onder andere Mallorca en Ibiza) en Cyprus ‘monitort’. Die landen of 
gebieden staan nu op ‘geel’, wat betekent dat vakantiereizen zijn toegestaan, maar het risico 
bestaat dat zij weer op ‘oranje’ worden gezet. 
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Anders dan de afgelopen weken versoepelt Buitenlandse Zaken deze week niet het reisadvies 
voor meer landen binnen de Europese Unie. Ook Spanje blijft op ‘oranje’ staan, nu 
besmettingen in de regio’s Catalonië, Andalusië en Valencia oplopen.  
 
De lijst van zogeheten Covid-veilige landen wordt uitgebreid met Armenië, Azerbeidzjan, 
Bosnië-Herzegovina, Brunei, Canada, Kosovo, Jordanië, Moldavië, Montenegro, Qatar en 
Saoedi-Arabië. Alleen voor de landen die reizigers uit Nederland toestaan, gaat het reisadvies 
morgen van oranje naar geel. Er kunnen nog wel inreisbeperkingen zijn, waarschuwt het 
ministerie, en landen buiten de EU accepteren het digitale certificaat uit de CoronaCheck-app 
niet. 
 
Nederlanders die terugkomen uit Mongolië, Namibië, Oman en Koeweit moeten vanaf morgen 
verplicht in quarantaine en moeten worden getest. De landen veranderen dan van hoogrisico- 
naar zeerhoogrisicogebied. Daar zijn in de afgelopen twee weken 500 besmettingen of meer 
per 100.000 inwoners geteld. Voor Bahrein en Kaapverdië vervalt de quarantaineplicht. Bron: 
AD, 7 juli 2021.  
 

In New South Wales is lockdown met week verlengd 

De autoriteiten in de Australische deelstaat New South Wales hebben de lockdown in 
Sydney met een week verlengd. Inwoners van de metropool, waar ongeveer een vijfde van de 
Australische bevolking woont, hebben een geldige reden nodig om hun huis te verlaten. 

De maatregelen zouden eigenlijk komende vrijdag verlopen, maar blijven nu dus tot 16 juli 
van kracht. De stad zit al sinds eind juni op slot en men hoopt zo de verspreiding van 
de Deltavariant en halt toe te roepen. 

De eerste Deltabesmetting in Sydney kwam ongeveer drie weken geleden aan het licht bij 
een limousinechauffeur. Die had medewerkers vervoerd van een luchtvaartmaatschappij. De 
autoriteiten hebben sindsdien meer dan 350 coronagevallen vastgesteld. Bron: AD, 7 juli 
2021. 
 

Ondersteuning van Defensie bij vaccineren is gestopt 

De ondersteuning van Defensie bij het vaccineren van de Nederlandse bevolking is gestopt. Er 
is ook geen militaire helpende hand meer in teststraten. Verder is de begeleiding van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het ontwikkelen van een 
vaccinatiepaspoort beëindigd. Alleen de marechaussee beveiligt nu nog opgeslagen vaccins.   

Om COVID-19 te bestrijden in Suriname springt Defensie nog wel bij. Enkele militairen zorgen 
voor het maken van medicinale zuurstof in Defensie-zuurstofcontainers. Mocht militaire 
steunverlening weer nodig zijn, dan is Defensie daarop voorbereid. Deze maand staan op 
verzoek van VWS nog 1.000 militairen stand-by om te vaccineren en voor ondersteuning in 
teststraten. 

Tot nu toe is er vanwege de coronacrisis sinds maart vorig jaar zo’n 140 keer een beroep 
gedaan op Defensie. Zo leverde het departement militaire planners voor het herverdelen van 
coronapatiënten over ziekenhuizen in Nederland en Duitsland. De organisatie zorgde voor 
extra beademingsapparatuur, regelde dat lamgelegde voedselbanken weer konden draaien en 
gaf minstens 130.000 kilo levensmiddelen aan voedselbanken en andere instanties die hulp 
bieden aan minderbedeelden. 

Defensie voorzag kinderopvang van stapelbedden en matrassen. Daardoor konden ouders met 
een vitaal beroep ook ‘s nachts werken, zonder zich zorgen te hoeven maken om hun kroost. 
Defensie leende honderden artsen, verpleegkundigen en verzorgenden uit om bij te springen 
in civiele zorginstellingen en ziekenhuizen. Ook stelde het ministerie een mobiel laboratorium 
beschikbaar om uitslagen van coronatests te bepalen. Defensie gooide de deur van het Militair 
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Revalidatiecentrum in Doorn open voor revalidatie van patiënten die lang op een intensive-
care hebben gelegen. 

Verder ving de militaire organisatie vreemdelingen op die vanwege het COVID-19 niet konden 
instromen in de asielprocedure en stelde militaire objecten beschikbaar voor mensen die in 
quarantaine moesten. Het is slechts een greep uit de omvangrijke hoeveelheid militaire 
steunverlening, die omgerekend meer dan 60.000 werkdagen beslaat. Bron: Defensie.nl, 7 juli 
2021.   
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WHO heeft laagste aantal coronadoden geteld 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft in de week van 28 juni tot 4 juli het laagste 
aantal coronadoden geteld sinds begin oktober. Wereldwijd stierven er die zeven dagen minder 
dan 54.000 mensen aan Covid-19. Daarmee lag het aantal sterfgevallen 7 procent lager dan 
een week ervoor.  
 
Daar staat tegenover dat het aantal besmettingen juist oploopt. In de week van 28 juni tot 4 
juli werden 2,6 miljoen nieuwe infecties geteld. Sinds het begin van de pandemie stelde de 
WHO wereldwijd 183 miljoen besmettingen vast en telde zij minstens 4 miljoen coronadoden. 
 
Vooral in Europa loopt het aantal besmettingen volgens de WHO weer op - met 30 procent in 
vergelijking tot de week ervoor. Verantwoordelijk daarvoor is op zijn minst deels de opmars 
van de Deltavariant. Die is inmiddels officieel vastgesteld in 104 van de 194 landen die zijn 
aangesloten bij de WHO. 
 
In de Europese Unie heeft 62 procent van de bevolking ten minste één vaccinatieprik gehad. 
45 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Bron: AD, 7 juli 2021.  
 
 

 
 
 

Er zijn 262.000 afspraken gemaakt voor vaccinatie met Janssen vaccin 
 
Tot dusver zijn er 262.000 afspraken gemaakt voor een prik met het coronavaccin van 
Janssen, meldt de koepelorganisatie van GGD'en desgevraagd. Er zijn nog veel vaccins 
beschikbaar, maar op dit moment 'druppelen' de afspraken binnen, aldus een woordvoerster. 
 
Sinds woensdag 23 juni kunnen mensen die dat willen een afspraak maken voor een prik met 
Janssen. In eerste instantie waren er 200.000 doses beschikbaar en op vrijdag 25 juni waren 
er daar al 185.000 van vergeven middels een prikafspraak. De dag daarna werd 
bekendgemaakt dat er nog eens 175.000 doses van het Janssen-vaccin bij kwamen. 
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De teller stond op 30 juni op ruim 233.000 afspraken, aldus de woordvoerster van GGD GHOR 
Nederland. Dat betekent dat er in de week daarna nog eens bijna 30.000 nieuwe afspraken 
zijn gemaakt. ‘Het loopt nog steeds door, maar er lijkt minder aandacht voor te zijn.’ 
 
Of het aantal afspraken is af- of toegenomen sinds coronaminister Hugo de Jonge dinsdag 
aankondigde dat iemand na volledige vaccinatie nog twee weken moet wachten voordat een 
QR-code in de CoronaCheck-app kan worden aangemaakt, is volgens de woordvoerster 
moeilijk te zeggen. De nieuwe regel geldt vanaf 10 juli. Bron: AD, 7 juli 2021.    
 

Koning Willem-Alexander en Máxima blij dat hun dochters zich laten 
vaccineren tegen corona 
 
De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane willen zich alle drie laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn blij dat hun dochters hun 
bijdrage leveren tegen het ‘verschrikkelijke’ virus. Amalia, die in december 18 jaar wordt, heeft 
haar oproep voor de prik zelfs al binnen. Dat vertelden koning Willem-Alexander en koningin 
Máxima aan het einde van hun driedaagse staatsbezoek aan Duitsland, op de Nederlandse 
ambassade in Berlijn. 
 
Verderop in die Duitse hoofdstad had de koning vanochtend al gereageerd op de aanslag op 
Peter R. de Vries van gisteravond, die hij een aanslag op de journalistiek en rechtsstaat 
noemde. De koning noemde de aanslag op Peter R. de Vries ‘laf’. Máxima liet weten dat zij en 
haar man ‘boos’ zijn. Willem-Alexander verklaarde De Vries nooit ontmoet te hebben. Hij prees 
De Vries omdat hij ‘mensen in moeilijke posities houvast geeft’. 
 
Het staatsbezoek aan Duitsland was het eerste buitenlandse bezoek van het koningspaar 
sinds de coronapandemie begon. Bron: AD, 7 juli 2021. 
 

Update RIVM 
 
Het aantal nieuwe coronagevallen schoot het afgelopen etmaal omhoog tot 3688, maakte het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend. Dat is het hoogste aantal sinds 28 mei. 
Vergeleken met vorige week woensdag is het aantal nieuwe besmettingen bijna verzesvoudigd. 
Toen ging het om 643 positieve tests. Ten opzichte van dinsdag kwamen er 1462 nieuwe 
coronagevallen bij. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.548 positieve tests, bijna drie keer 
zoveel als de week daarvoor. Dat komt neer op gemiddeld 1650 nieuwe gevallen per dag. Het 
aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met twee. 

In Amsterdam werden verreweg de meeste besmettingen geteld afgelopen etmaal. Daar kregen 
484 mensen een positieve testuitslag, het hoogste niveau in tijden. In Rotterdam werden 400 
besmettingen geturfd en in Utrecht 230. Daarna volgen Groningen (229) en Den Haag (130). 

Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 104 coronapatiënten. 
Dat is één patiënt meer dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal af, tot 102. 
Dinsdag behandelden verpleegafdelingen nog 109 mensen met Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Bron: AD, 7 juli 2021. 

Universiteiten zijn niet van plan introductieweken op te schorten of aan 
te passen  

Universiteiten zijn niet van plan hun introductieweken in het nieuwe studiejaar op te 
schorten of aan te passen nu het aantal coronabesmettingen vooral onder jongeren toeneemt, 
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zegt voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU Pieter Duisenberg. Het is volgens 
hem 'niet uit te leggen' dat de coronamaatregelen worden versoepeld, maar dat het hoger 
onderwijs niet volledig open zou kunnen.  

Het hoger onderwijs hoort pas half augustus of de 1,5 meter in het nieuwe studiejaar kan 
worden losgelaten. ‘Maar wij bereiden ons voor op maar één scenario: volledige opening.’ 

En dat betekent ook normale introductieweken. Duisenberg: ‘De introductietijd 
is cruciaal voor de ontwikkeling van studenten. Afgelopen jaar konden de introductieweken 
ook al niet doorgaan. Ook studenten die het hebben moeten missen, gaan het zoveel mogelijk 
in het nieuwe studiejaar inhalen.’ 

De introductieweken worden volgens hem veilig georganiseerd, met onder meer een Testen 
voor Toegang-beleid bij de feestjes. Bron: AD, 7 juli 2021.  

Bijna iedereen gevaccineerd, toch negen mensen ziek: onderzoek naar 
corona-uitbraak in verpleeghuis  

Er is een onderzoek in gang gezet naar het grote aantal coronabesmettingen in verpleeghuis 
De Reehorst in Reeuwijk. De GGD en het RIVM willen graag weten hoe het kan dat negen 
bewoners ziek zijn geworden, terwijl bijna iedereen volledig is gevaccineerd. 

Volgens woordvoerster Carin Boon van de GGD Hollands-Midden is een dergelijke situatie in 
elk geval in haar regio niet eerder voorgekomen. ‘We vinden dit opvallend en hebben deze 
casus daarom ook aangemeld bij het RIVM en het Landelijk Centrum Infectieziektebestrijding. 
Samen met hen doen we nu onderzoek.‘ 

Er wonen 62 ouderen in De Reehorst, onderdeel van Zorgpartners Midden-Holland.  Van hen 
is volgens deze zorgorganisatie 96 procent volledig gevaccineerd en heeft  vier procent één prik 
gehad. Het gaat in alle gevallen om Pfizer. 

Ook na volledige vaccinatie is het mogelijk besmet te raken met het coronavirus, maar de 
kans daarop is volgens eerder onderzoek klein. De GGD vraagt zich daarom af hoe het kan 
dat in De Reehorst in korte tijd wel negen bewoners ziek zijn geworden, zij het met milde 
klachten.  

Boon: ‘We willen graag weten of deze mensen inderdaad volledig zijn gevaccineerd en wanneer 
dat is gebeurd. Ook zijn we benieuwd naar de omstandigheden van de besmettingen en of er 
andere zaken zijn die spelen met betrekking tot de gezondheid die van invloed kunnen zijn op 
de werkzaamheid van het vaccin.‘ 

Volgens de GGD-woordvoerster wordt ook onderzocht of hier sprake is van de Deltavariant 
van het coronavirus, die als zeer besmettelijk bekend staat.  

Het is (nog) niet bekend hoe het coronavirus in De Reehorst is terecht gekomen. Volgens 
Zorgpartners Midden-Holland werd vorige week bij één van de bewoners een besmetting 
vastgesteld, waarna alle andere bewoners werden getest. Dat leverde acht nieuwe gevallen op. 
Bron: AD, 7 juli 2021.    

Tijdens uitgaansavonden geen terrassen in uitgaanscentrum Eindhoven 

Het drukke uitgaanscentrum van Eindhoven moet het voorlopig zonder terrasjes stellen 
tijdens de stapavonden. Het is er dan veel te druk, mensen kunnen geen afstand meer houden 
in de smalle straat. Burgemeester John Jorritsma heeft in overleg met het Openbaar 
Ministerie en de politie besloten de terrasjes te schrappen. 
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‘Ondanks dat horecaondernemers over het algemeen heel goed 
hun verantwoordelijkheid nemen, is deze maatregel nodig’, aldus de gemeente. ‘De enorme 
drukte op deze smalle straat maakt het onmogelijk de regels voor veilige afstand na te leven.’ 

De maatregel gaat donderdagavond om 22.00 uur in, en op de vrijdag- en zaterdagavond vanaf 
23.00 uur. Het terrasverbod geldt zolang de 1,5 metermaatregel van kracht is. Bron: AD, 7 
juli 2021.  

 

Aantal besmettingen in één dag meer dan verdubbeld, drukte teststraten 
neemt toe: ‘Het gaat snel’ 

Het aantal coronabesmettingen in de regio Utrecht is in één dag tijd meer dan verdubbeld. 
Daardoor is het drukker in de teststraten. De GGD ziet voornamelijk jongeren 
langskomen. ‘De meeste besmettingen zijn gerelateerd aan feesten, horeca en vakanties.’ 

Het is duidelijk: de veel besmettelijker Deltavariant van het coronavirus – voorheen bekend 
als de Indiase variant – waart rond in de regio Utrecht. Het aantal besmettingen in de regio 
staat woensdag op 395. In de afgelopen zeven dagen waren dat er gemiddeld 135 per dag. De 
afgelopen dagen was er een opmars te zien, ziet de GGD regio Utrecht. 

In verschillende regio's in het land is het volgens de koepelorganisatie van GGD'en erg druk in 
de coronateststraten. Het aantal testafspraken neemt overal toe, maar vooral in Amsterdam, 
Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Brabant is het druk, aldus een woordvoerster. De 
organisatie maakt zich zorgen over het rap toenemende aantal besmettingen. 

‘Je wilt dat het onder controle gehouden kan worden’, legt de woordvoerster van GGD GHOR 
Nederland uit. ‘Daarvoor moet je erbovenop zitten, zodat je ook het bron- en contactonderzoek 
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goed kunt blijven uitvoeren. Het is zorgwekkend dat er in het hele land besmette mensen in 
uitgaansgelegenheden rondlopen.’ Bron: AD, 7 juli 2021. 

 

 

Café De Bisschop en restaurant Goesting in Deventer dagen dicht 
vanwege coronabesmetting: ‘Heel vervelende beslissing om de zaak te 
sluiten’ 
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Café De Bisschop in Deventer blijft komend weekeind gesloten. Nadat zaterdag iemand in het 
café is geweest die later corona bleek te hebben, kreeg kroegeigenaar Rhandy Bishop de 
melding van de besmetting van de GGD. Ook de deuren van Bistro Goesting, pal naast De 
Bisschop aan De Brink, blijven tot en met vrijdag dicht vanwege een coronabesmetting onder 
het personeel. 

Uit voorzorg liet Bishop het gehele team van De Bisschop testen na de melding van de GGD. 
Eén bleek iemand besmet, Bishop zelf. ‘Ja, we hadden geen klachten, ik ook niet. Maar het 
café is natuurlijk klein, dus je staat wel dicht op elkaar.’ Bron: De Stentor, 7 juli 2021. 

Radboud Universiteit en Radboudumc sturen 4 beademingsapparaten 
naar Namibië 

Radboud Universiteit en het Radboudumc sturen vier beademingsapparaten naar Namibië, 
dat zwaar wordt getroffen door Covid-19. 

Sterrenkundigen van de Radboud Universiteit werken al enkele jaren nauw samen met 
collega's van de University of Namibia (UNAM) om een telescoop te bouwen op de Gamsberg. 
Zij trekken zich het lot van Namibië zeer aan. Samen met het Radboudumc zijn ze een actie 
gestart om medische apparatuur naar Namibië te sturen in de strijd tegen corona. 

In twee weken tijd zijn acht stafleden van de universiteit in Namibië overleden. De situatie in 
de rest van het land is niet beter. ‘Wij kunnen niet aan de zijlijn toezien hoe het virus 
daar ongecontroleerd huishoudt. We moeten iets doen’, aldus sterrenkundige Marc Klein 
Wolt. 

In overleg met de Namibische ambassade in Brussel en de Namibische honorair consul in 
Nederland, heeft het Radboudumc aangeboden de beademingsapparaten beschikbaar te 
stellen. Bron: AD, 7 juli 2021. 

Europees reisadvies betreffende Nederland zou kleurcode veranderen van 
geel naar donkerrood 

Een Europees reisadvies over Nederland, dat binnenkort verwacht wordt, kan volgens 
demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog wel eens tegenvallen. Nu kleurt 
Nederland vooral geel en zelfs deels groen, waardoor er geen grote reisbeperkingen gelden voor 
Nederlanders. Maar vanwege de snel toenemende coronabesmettingen zou die kleurcode 
weleens naar 'rood' of zelfs 'donkerrood' kunnen gaan, waardoor Nederlandse reizigers 
mogelijk eerst in quarantaine moeten in het land van aankomst.  

De Europese gezondheidsdienst ECDC baseert de kleurcodes van alle EU-lidstaten onder 
meer op het gemiddelde aantal positieve tests van de afgelopen veertien dagen. De kaart wordt 
iedere donderdag bijgewerkt. De Jonge verwacht nog niet dat de eerstvolgende update 
gevolgen heeft voor Nederland, maar die daarop waarschijnlijk wel. 

Vanwege de sterke stijging in het aantal coronabesmettingen heeft De Jonge het Outbreak 
Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd. D66 en PvdA willen dat De Jonge het 
OMT vraagt welke maatregelen Nederland moet nemen om de besmettingscijfers weer stabiel 
te krijgen. Anders kan het vrije verkeer van Nederlanders in Europa in gevaar komen, vrezen 
de partijen. Bron: AD, 8 juli 2021. 

Heathrow wil snelle wachtrijen voor gevaccineerde reizigers 

De Londense luchthaven Heathrow wil speciale snelle wachtrijen gaan inrichten voor volledig 
gevaccineerde reizigers. Het gaat volgens een woordvoerder eerst om een proef voor reizigers 
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die aankomen vanuit de Griekse hoofdstad Athene, Montego Bay in Jamaica en New York en 
Los Angeles in de Verenigde Staten. 

Reizigers die gebruik willen maken van de snellere rijen moeten voor vertrek en bij aankomst 
kunnen bewijzen dat zij de beide doses van hun coronavaccinatie hebben ontvangen. 

De aankondiging van de proef op Heathrow komt op het moment dat de regering van het 
Verenigd Koninkrijk haar coronamaatregelen wil versoepelen. De verwachting is dat de Britse 
regering donderdag zal aankondigen dat reizigers die arriveren uit landen met code oranje 
vanaf 19 juli niet langer in quarantaine hoeven. Nederland valt volgens de Britse indeling ook 
onder de landen met code oranje, waar een gemiddeld infectierisico bestaat. 

Veel wetenschappers zijn bezorgd over de versoepelingsplannen van de Britse regering. Het 
aantal besmettingen in het land loopt momenteel op, als gevolg van de verspreiding van de 
Deltavariant  van het coronavirus. Maar de regering wijst erop dat het succesvolle 
vaccinatieprogramma in het land ervoor zorgt dat het aantal ziekenhuisopnames en 
sterfgevallen veel minder snel stijgt dan het aantal besmettingen. 

Meer dan 86 procent van alle Britse volwassenen heeft ten minste één prik gehad, en 64 
procent van de volwassen bevolking is al volledig gevaccineerd. Bron: De Telegraaf, 7 juli 2021. 

Twaalfjarigen hoeven niet meer thuis te blijven met snotneus 

Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven vanaf maandag niet meer thuis te blijven als ze 
verkoudheidsklachten hebben. De zogenoemde snottebellenrichtlijn wordt met instemming 
van het Outbreak Management Team (OMT) aangepast, schrijft demissionair minister van 
Volksgezondheid Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. 

De regels voor de groep kunnen versoepeld worden omdat de kinderen nauwelijks een rol 
spelen in de verspreiding van het coronavirus en daar nu sowieso minder mensen mee zijn 
besmet. De kinderen hoeven zich bij verkoudheidsklachten ook niet meer te laten testen. De 
nieuwe regels gelden in ieder geval tot het nieuwe schooljaar. Overigens waren die regels al 
soepeler voor kinderen van nul tot en met vier jaar. 

Met zijn brief heeft De Jonge de Kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het 
coronavirus. Hij schrijft ook dat de risicokaart van Nederland waarop per regio te zien is hoe 
groot het coronarisico is, voortaan wekelijks in plaats van iedere twee weken vernieuwd zal 
worden. De kaart geeft zo een actueler beeld, aldus de minister. 

Verder meldde de minister dat het team dat telefonisch controleert of mensen zich wel aan 
hun quarantaineplicht houden, meer gaat bellen. Dat was nodig omdat het Verenigd 
Koninkrijk een zeerhoogrisicogebied is geworden. Sinds vorige week kunnen vijfhonderd 
mensen per dag gebeld worden. Dat was eerder driehonderd per dag. 

Als het belteam denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kan de gemeente een 
controleur langssturen. Er zijn zeker 31 bekeuringen uitgeschreven, aldus de minister. Bron: 
De Telegraaf, 7 juli 2021.   

Sinds begin pandemie zijn wereldwijd al meer dan vier miljoen mensen 
overleden 

Sinds het begin van de pandemie zijn wereldwijd al meer dan vier miljoen mensen 
overleden na een besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van de universiteit 
Johns Hopkins in Baltimore. Het aantal bevestigde coronadoden is in iets minder dan drie 
maanden tijd gestegen van drie tot vier miljoen. 
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Wereldwijd zijn er tot nu toe ongeveer 185 miljoen bevestigde besmettingen met het virus 
geweest, zo meldt de universiteit nog. Volgens experts ligt het werkelijke aantal besmettingen 
en doden hoger. 

De officiële gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO laten voorlopig nog iets 
lagere cijfers zien. Volgens de WHO zijn er tot nu toe 3,98 miljoen sterfgevallen en bijna 184 
miljoen bevestigde besmettingen. 

In de VS werden tot nu toe de meeste doden geteld: meer dan 605.000 mensen stierven er na 
een coronabesmetting. Brazilië volgt op de tweede plaats met 525.000 
sterfgevallen, India staat met ruim 400.000 coronadoden op de derde plaats. Bron: AD, 8 juli 
2021. 

Geen quarantaine voor mensen die langer dan twee weken zijn 
gevaccineerd 

Mensen die al langer dan twee weken volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven 
zich vanaf donderdag niet meer te houden aan het quarantaine-advies als ze in nauw contact 
zijn geweest met iemand die besmet is geraakt. Tot dusver was het advies dat iedereen met 
bijvoorbeeld een positief getest gezinslid in quarantaine gaat, gevaccineerd of niet. 

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) 'komt er steeds meer bewijs' dat 
gevaccineerden die toch corona hebben opgelopen minder besmettelijk zijn voor hun 
omgeving. Dit geldt ook voor mensen die minder dan zes maanden geleden een besmetting 
hebben doorgemaakt en mensen voor wie hun besmetting langer geleden was, maar die 
minimaal eenmaal zijn gevaccineerd. Al deze groepen hoeven niet meer in quarantaine nadat 
ze in contact zijn geweest met een besmet iemand. 

Ze moeten wel alert blijven op klachten en zich bij klachten laten testen, aldus het OMT. Voor 
gevaccineerde huisgenoten van een besmet iemand blijft het advies om zich na vijf dagen te 
laten testen, ook als ze geen klachten hebben. De GGD blijft bron- en contactonderzoek 
uitvoeren.  Bron: AD, 8 juli 2021.  

RIVM weet nog steeds niet wat er mis gaat bij vastleggen gezette 
coronavaccinaties 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet nog steeds niet precies wat er 
misgaat bij het vastleggen van de gezette coronavaccinaties in het centrale register ‘Er wordt 
nog onderzoek gedaan’, aldus een woordvoerster. Op dit moment staat volgens het RIVM zo'n 
22 procent van de gezette prikken door huisartsen of in zorginstellingen nog niet in het 
register.  

Het RIVM is al weken bezig, samen met huisartsen en zorginstellingen, om het register op 
orde te krijgen. Zo zijn zorgverleners er in speciale belrondes op gewezen dat ze de prikken 
door moeten voeren in het landelijke register. Volgens een woordvoerster van de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV) gaat het invoeren van de vaccinaties aan de kant van de 
huisartsen op dit moment ‘gewoon goed. Registreren is voor huisartsen iets heel gewoons. We 
hebben geen reden om aan te nemen dat er moedwillig wordt vertraagd.’ Huisartsen vinken 
dus de juiste vakjes aan, maar daarna lijkt er iets nog niet goed te gaan. De LHV werkt samen 
met het RIVM aan een oplossing. 

Wanneer het probleem helemaal moet zijn verholpen, kan de woordvoerster van het RIVM niet 
zeggen, maar het gaat ‘gestaag vooruit’. Het bijhouden van de vaccinaties in het centrale 
register is volgens het instituut belangrijk, onder meer voor de evaluatie van het 
vaccinatieprogramma. 
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Daarnaast heeft het missen van een registratie in het landelijke register gevolgen voor het 
gebruik van de CoronaCheck-app. Mensen van wie de prik in het centrale register staat, 
krijgen automatisch een groen vinkje in de app. Daarmee kunnen zij naar binnenlandse 
evenementen of op reis. Wie niet met haar of zijn prik in het register staat, maar toch een 
groen vinkje in de CoronaCheck-app wil op basis van de vaccinatie, kan via een speciale route 
ook bij de zorgverlener terecht die de prik zette. Die regelt dan alsnog een vaccinatiebewijs. 
Bron: AD, 8 juli 2021.  

Regering VK versoepelt reisbeleid 

 
De Britse regering versoepelt het reisbeleid voor Britten die volledig zijn ingeënt tegen het 
coronavirus. Ze hoeven vanaf 19 juli niet meer in zelfisolatie als ze terugkeren uit bepaalde 
risicogebieden in het buitenland, maakte verantwoordelijk minister Grant Shapps bekend. 
Ook voor minderjarigen zonder vaccinatie vervalt die verplichting. 

Het aangepaste beleid gaat gelden voor mensen die terugkeren uit landen met de kleurcode 
amber (oranje/geel) op de risicolijst van de Britse overheid. Tot die categorie behoren ook 
Nederland en populaire vakantiebestemmingen als Portugal en Spanje. Reizigers die in zo'n 
land zijn geweest moeten nu nog anderhalve week in zelfisolatie na aankomst in het Verenigd 
Koninkrijk. 

De Britse gebieden Schotland, Wales en Noord-Ierland kunnen in theorie hun eigen reisbeleid 
maken. De beslissingen van de landelijke regering gelden dan alleen voor Engeland. In de 
praktijk gebruiken alle regio's volgens Britse media dezelfde lijst met risicogebieden. Tot de 
rode gebieden worden onder meer Suriname en Brazilië gerekend, op de korte, groene lijst 
bevinden zich landen als IJsland en Nieuw-Zeeland. 

Het versoepelen van de reismaatregelen past bij het streven van de Britse regering om de 
economie meer lucht te geven. Op 19 juli vervallen vrijwel alle coronamaatregelen. De 
autoriteiten vinden dat haalbaar nu 65 procent van de volwassenen volledig is gevaccineerd. 
Wel bestaat er bezorgdheid over de zeer besmettelijke Deltavariant . Er worden inmiddels weer 
tienduizenden nieuwe coronabesmettingen per dag gemeld. Bron: AD, 8 juli 2021.  

Dit zijn de coronacijfers van Oost-Nederland, zorgwekkende piek in 
Zwolle 

Het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland stijgt verder en verder. Vandaag schoot het 
aantal door de grens van 300 heen, met Zwolle en Hattem als duidelijke uitschieters. Landelijk 
neemt het aantal coronagevallen zorgwekkende vormen aan en wordt gewacht op het OMT-
advies en gedacht aan extra maatregelen.  

In de hele regio noteren we vandaag 315 nieuwe besmettingen, 120 meer dan op woensdag. 
In de veiligheidsregio IJsselland zien we de grootste stijging: van 42 naar 95 nieuwe 
coronagevallen. In Flevoland komen er 42 nieuwe positieve tests bij en staat de teller vandaag 
op 69. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland spant de kroon met in totaal 151 nieuwe 
besmettingen, 25 meer dan gisteren.  

Twee gemeenten in deze regio springen er vandaag in negatieve zin uit en kleuren 
donkeroranje, een kleur op de coronakaart die we al een tijdje niet meer hadden gezien. Dit 
gaat om de gemeenten Hattem en Zwolle met respectievelijk 32,8 en 30,3 positieve tests per 
100.000 inwoners. Ook andere grote steden staan hoog in de lijst met besmettingen. Zo 
noteert Deventer 26,8 positieve tests per 100.000 inwoners en Apeldoorn 23,2. 

De coronakaart van vandaag is een groot contrast met precies twee weken geleden. Toen, op 
donderdag 24 juni, kleurde de kaart van Oost-Nederland voor het eerste volledig grijs. Het 
was een mijlpaal en vooral een teken dat er in alle gemeenten amper nieuwe positieve tests 
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werden geregistreerd. Op die dag waren er vijftien gemeenten waar zelfs helemaal geen nieuwe 
besmettingen aan het licht kwamen. Vandaag zijn dat er maar twee: Urk en Putten, zij stonden 
gisteren ook op nul.  

In heel het land stijgt  het aantal besmettingen sneller en sneller. Over de afgelopen 24 uur 
meldt het RIVM 5475 positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei. Gisteren stond 
de landelijke teller op 3688 besmettingen. Precies een week geleden, op 1 juli, kwamen er 
‘slechts’ 826 nieuwe gevallen bij. Dat betekent dat het aantal positieve tests in een week tijd 
bijna is ver-zevenvoudigd. Zo’n snelle stijging is niet eerder voorgekomen. 

Amsterdam telde het afgelopen etmaal opnieuw de meeste nieuwe coronagevallen. In de 
hoofdstad testten 729 inwoners positief. Voor die stad is dat het hoogste aantal sinds 25 
oktober. In Rotterdam kwamen 416 besmettingen aan het licht en in Utrecht 387. Daarna 
volgt Groningen met 374 positieve tests. Niet eerder waren er in één dag zo veel positieve tests 
in de noordelijke studentenstad. In Den Haag waren 142 nieuwe gevallen. In slechts 36 
gemeenten was er geen enkele positieve test. 

Het snel oplopende aantal besmettingen levert zorgen op in politiek Den Haag. Gisteren vroeg 
demissionair minister De Jonge al een spoedadvies aan het OMT en inmiddels melden 
bronnen rond het kabinet dat er mogelijk extra maatregelen komen. Het kabinet overweegt 
om meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. Een definitief 
besluit hierover wordt morgen verwacht. Dan wordt ook duidelijk wanneer eventuele 
maatregelen zullen ingaan.  

Terwijl het aantal besmettingen stijgt, zien de ziekenhuizen het aantal coronapatiënten juist 
dalen. Dat aantal is gezakt tot onder de 200. Voor het eerst sinds 13 september, bijna tien 
maanden geleden, komt dat aantal onder die grens uit. Het zijn er vandaag 196. Op de 
intensive cares liggen nog 90 coronapatiënten, 14 minder dan de dag ervoor. Dat is het laagste 
aantal sinds 21 september.   

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen 24 uur kreeg het RIVM twee meldingen 
dat coronapatiënten waren overleden. Dat is vergelijkbaar met de dagen ervoor. In Oost-
Nederland zijn er geen nieuwe sterfgevallen gemeld. De twee doden die vandaag zijn gemeld 
komen uit Amsterdam en Venray.  Bron: De Stentor, 8 juli 2021.  

Vaccinatieplicht voor aantal beroepsgroepen in Griekenland 

Griekenland gaat in de strijd tegen het coronavirus een vaccinatieplicht aankondigen voor een 
aantal beroepsgroepen. De details volgen volgende week, laat een woordvoerder van de 
regering weten. 

Een commissie adviseerde vorige maand een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers en 
personeel van verzorgingstehuizen als een  laatste redmiddel. In veel landen zijn discussies 
over het wel of niet verplicht stellen van coronaprikken, zo ook in Griekenland. Uit een peiling 
van een Griekse tv-zender bleek dat een meerderheid van de Grieken voor is in het geval van 
bepaalde beroepsgroepen. 

De aankondiging over de vaccinatieplicht komt na een nieuwe stijging van het aantal 
coronabesmettingen in het land. Diverse coronamaatregelen zijn daarom donderdag opnieuw 
ingevoerd, nadat ze eerder werden opgeheven vanwege een flinke daling in het aantal infecties. 
Bezoekers van de horeca moeten nu bijvoorbeeld weer een zitplaats hebben. 

Ongeveer 38 procent van de Griekse bevolking is volledig ingeënt tegen Covid-19. Dat 
percentage moet tegen de herfst zijn verdubbeld, aldus de overheid. Om dat doel te bereiken, 
proberen de autoriteiten jongeren te motiveren door ze na hun vaccinatie tegoedbonnen en 
gratis mobiel internet te geven. Bron: AD, 8 juli 2021. 
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Premier Xavier Bettel is ontslagen uit ziekenhuis 

De met corona besmette Luxemburgse premier Xavier Bettel heeft het ziekenhuis verlaten. Hij 
was daar zondag kort opgenomen ter observatie, maar al snel bleek dat hij zieker was dan 
aangenomen. Toen is besloten de 48-jarige regeringsleider langer te laten blijven. Inmiddels 
is zijn toestand verbeterd. 

Bettel zal zijn officiële taken vrijdag hervatten via telewerken, aldus de Luxemburgse regering. 
De eerste minister, die pas eenmaal was ingeënt tegen het coronavirus, moest naar het 
ziekenhuis toen het zuurstofgehalte van zijn bloed te laag bleek.  

Bettel testte enkele dagen na een Europese top in Brussel, eind juni, positief. Hij zou op de 
bijeenkomst geen nauw contact hebben gehad met premier Rutte en de andere EU-leiders. Hij 
werd op 4 juli, een week later, opgenomen in het ziekenhuis. Hij kampte met ademtekort, 
hoofdpijn, hoesten en koorts. Zijn toestand was 'ernstig maar stabiel', maakte de regering van 
het land op 5 juli bekend. 

Volgens een woordvoerder had hij in eerste instantie milde klachten en zette hij zijn werk 
vanuit huis voort. Ook ging Bettel tien dagen in quarantaine. De klachten werden erger en 
ziekenhuisopname nodig. Naar eigen zeggen heeft Bettel een coronavaccinatie gehad in 
mei. Op 1 juli stond hij op de rol voor zijn tweede AstraZeneca-prik. Die kon vanwege zijn 
besmetting niet door gaan. Bron: AD, 8 juli 2021. 

Meer dan helft reizigers terug in de trein 

Meer dan de helft van de reizigers van de NS is terug in de trein. Door de coronapandemie 
nam het aantal mensen dat de trein nam in Nederland sterk af. Maar sinds de versoepeling 
van het reisadvies in mei is er weer een gestage stijging in het aantal reizigers waarneembaar. 
Toch lag het aantal mensen dat de trein nam vorige week nog altijd op slechts 53 procent van 
het aantal NS-reizigers in dezelfde week twee jaar geleden. 

Vooral in het weekend komt het aantal reizigers het dichtst bij het oude niveau. Dan zit 
driekwart van het aantal NS-reizigers uit 2019 weer in de trein. Door de versoepeling van de 
regels met betrekking tot thuiswerken neemt doordeweeks ook het aantal forenzen wel weer 
iets toe. Maar dan zijn het volgens de NS toch nog vooral scholieren, studenten en 
uitjesmensen die in de trein zitten. Dat komt ook doordat de vakantieperiode eraan komt. 

Omdat de NS de komende tijd nog weer meer reizigers verwacht, is de dienstregeling de 
afgelopen weken bijna volledig teruggebracht tot het niveau van voor de coronacrisis. Alleen 
de extra forenzentreinen rijden nog niet. 

Sinds maandag rijden ook alle nachttreinen weer. Het gaat daarbij om de uitgaanstreinen op 
de trajecten Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort, Nijmegen-Utrecht en Rotterdam-
Eindhoven-Utrecht. De reguliere nachttreinen in de Randstad zijn de afgelopen periode 
gewoon door blijven rijden. 

In absolute aantallen was het afgelopen vrijdag veruit de drukste dag van afgelopen week in 
de trein. De NS vervoerde toen 612.000 reizigers. Twee jaar geleden was dat op dezelfde vrijdag 
overigens nog ruim een miljoen mensen. Bron: AD, 8 juli 2021. 

Mensen die besmet zijn met coronavirus moet zelf mensen waarschuwen 
met wie ze in contact waren 

Mensen die te horen krijgen dat ze besmet zijn met het coronavirus, moeten in sommige 
regio's zelf de mensen waarschuwen met wie ze contact hebben gehad. De GGD heeft het daar 
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te druk voor vanwege het oplopende aantal positieve tests. Alleen de positief geteste mensen 
zelf worden benaderd, en eventueel contactpersonen met grote risico's. 

Meerdere regio's hebben deze week een stapje terug moeten doen, van volledig bron- en 
contactonderzoek naar 'risicogestuurd bron- en contactonderzoek'. De landelijke koepel GGD 
GHOR Nederland kan niet aangeven om welke regio's het gaat, omdat het per dag kan 
verschillen. 

Ook bij de teststraten wordt het steeds drukker, het aantal afspraken stijgt volgens de GGD 
explosief. Iedereen kan zich nog wel binnen 24 uur laten testen, maar dat kan niet altijd op 
de gewenste locatie en op het gewenste tijdstip. ‘Dat betekent dat je misschien genoodzaakt 
bent om verder te reizen dan je zou willen, dat moet je helaas op de koop toe nemen. Maar 
het belangrijkste is dat je zo snel mogelijk getest wordt’, aldus GGD GHOR Nederland. Volgens 
de organisatie verschilt de drukte per regio en per dag, maar is er nog steeds genoeg 
capaciteit.  Bron: AD, 8 juli 2021.  

Nederland coronacertificaat kan ook in Zwitserland gebruikt worden 

Nederlanders en andere reizigers uit de Europese Unie kunnen vanaf 
vrijdag hun coronacertificaat ook in Zwitserland gebruiken. Zwitserland is het eerste nieuwe 
'buitenland' dat het certificaat heeft erkend. De EU erkent op haar beurt het Zwitserse 
equivalent. 

Sinds vorige week kunnen EU-burgers de 'pas', die werkt met een QR-code, al in heel de 
EU gebruiken. Alleen Ierland is nog niet zover. De Europese Commissie overlegt nog met het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over de erkenning van het certificaat. 

Met het certificaat kunnen vakantiegangers en andere reizigers aantonen dat ze volledig tegen 
het coronavirus zijn gevaccineerd, onlangs nog negatief zijn getest of beschermd zijn door het 
al eerder doormaken van de ziekte. Ze ontkomen zo 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. 

Naast de EU-landen doen ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein al vanaf het begin mee. 
Zij maken deel uit van de gemeenschappelijke Europese ruimte voor personen en 
goederen.  Bron: AD, 8 juli 2021. 

Hanoi legt personenvervoer stil tussen door corona getroffen provincies 

De Vietnamese hoofdstad Hanoi heeft het personenvervoer van en naar veertien door het 
coronavirus getroffen provincies stilgelegd. Hanoi vraagt inwoners om thuis te blijven en 
alleen voor het broodnodige de deur uit te gaan. De stap volgt op het besluit van Ho Chi 
Minhstad om strikte maatregelen tegen het virus te nemen. De stad is van groot economische 
belang en vormt het epicentrum van de corona-uitbraak.  Bron: AD, 8 juli 2021. 

Zuidoosten van Azië is afhankelijk van Chinese coronavaccins 

Zuidoost Azië is goeddeels afhankelijk van Chinese coronavaccins, maar het vertrouwen in de 
middelen is tanende. Vooral aan de effectiviteit van de vaccins tegen de oprukkende 
Deltavariant wordt getwijfeld. Onderzoekscijfers ontbreken. Reden voor Indonesië en Thailand 
om het geven van een boostershot aan zorgpersoneel te overwegen. Beide landen gebruikten 
hoofdzakelijk het Sinovac-vaccin. 

‘Er zijn veel artsen en zorgmedewerkers die twee keer zijn gevaccineerd en toch milde tot 
zware symptomen hebben gekregen', zegt Slamet Budiarto van de Indonesische vereniging 
van artsen. ‘Sommigen zijn zelfs gestorven.'  Miljoenen zorgmedewerkers zijn ingeënt met 
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Sinovac en duizenden van hen blijken nu positief. ‘Het is tijd dat zij een derde 
vaccinatie krijgen', zegt de vicevoorzitter van de parlementaire gezondheidscommissie.  Bron: 
AD, 8 juli 2021.  

Thailand krijgt 1.5 miljoen doses vaccin Pfizer uit VS 

Thailand krijgt deze maand 1,5 miljoen doses van het Pfizer-vaccin uit de Verenigde Staten 
en is van plan om er 700.000 artsen en zorgmedewerkers mee in te enten. Het merendeel van 
hen heeft al twee doses Sinovac gekregen. Het land maakt zich wel druk over wat dat met 
de prikbereidheid van de bevolking doet, die wel met het Sinovac-vaccin wordt ingeënt. 
 
De vraagt rijst nu of de extra Pfizer-prik geen verkeerd signaal geeft en de overheid 
daarmee feitelijk toegeeft dat Sinovac niet afdoende is. Indonesische artsen stellen dat het 
Chinese vaccin weliswaar 'niet het beste ter wereld is', maar voor nu het beste dat ze hebben. 
'Beter dan niets'.  Bron: AD, 8 juli 2021.  

 

Onzekerheid over corona houdt vakantiegangers in eigen land 

Door de onzekerheid over het oplopend aantal coronabesmettingen, de aanpassingen van 
reisadviezen en onduidelijkheid rond coronaregels in het buitenland, blijven veel Nederlanders 
deze zomer in eigen land. Vooral de laatste dagen stromen de boekingen binnen bij aanbieders 
van vakantieparken, vakantiehuisjes en hotels. 

De zomervakantie staat voor de deur, maar een heuse uittocht van vakantiegangers hoeven 
we dit jaar niet te verwachten, denkt het toeristenbureau NBTC. ‘Veel mensen denken ‘ja leuk, 
eindelijk weer naar het buitenland’, maar durven het toch niet goed aan’, constateert Elsje 
Van Vuuren. 
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Hoewel steeds meer landen op geel en groen gaan, ziet de situatie er in populaire 
vakantielanden weinig zonnig uit. Zo kleurt de Algarve vanaf vandaag weer oranje, het 
vasteland van Spanje wordt nog altijd ontraden en eerder deze week besloot TUI om Turkije 
tot en met augustus van de lijst met bestemmingen te halen. 

‘Het maakt veel vakantiegangers onzeker. We zien duidelijk dat veel mensen er daarom voor 
kiezen om nog een zomer door te brengen in eigen land. Nederland blijft dus populair als 
vakantieland’, voegt Van Vuuren eraan toe. 

Dat kunnen aanbieders van hotels, vakantiehuizen en vakantieparken beamen. Vooral de 
laatste dagen gaat het hard met de boekingen, zegt Robert van Veen van Natuurhuisje.nl. 
Opvallend wel, vindt hij. ‘Meestal als het zulk wisselvallig weer is, zoals nu, is dat voor veel 
mensen een motivator om nog snel het vliegtuig te pakken.’ 

Dit jaar kiezen, aldus de data van Natuurhuisje, nog meer mensen dan vorig jaar voor een 
verblijf in Nederland. Vorig jaar boekte via de website tachtig procent een natuurhuisje in 
Nederland, twintig procent ging voor een natuurhuisje in het buitenland. Nu is dat zelfs 
vijfentachtig procent Nederland en nog maar vijftien procent buitenland. 

‘Mensen lijken nóg huiveriger dan vorig jaar om naar het buitenland te gaan. En dat terwijl 
mensen vorig jaar nog niet gevaccineerd waren en er toen meer chaos leek’, zegt hij. Van Veen 
vermoedt dat de rompslomp met documenten en onduidelijkheid rond inreisbeperkingen ook 
veel mensen ervan weerhoudt om op reis te gaan. 

Nederlandse vakantieparken klagen er niet over, zegt Laurens Taekema van Parkvakanties, 
waarbij onder andere Landal, Roompot en Center Parcs zijn aangesloten. ‘We zien met name 
de laatste dagen dat steeds meer mensen de onzekerheid beu zijn en nog snel een huisje in 
Nederland boeken.’ 

Vooral aan de kust en op de Waddeneilanden gaat het volgens hem hard. Hij verwacht dat de 
parken deze zomer weer ‘ramvol’ zitten. Met Nederlanders, én in mindere mate Duitsers en 
Belgen. En niet alleen bij aanbieders van vakantiehuizen en -parken stromen de boekingen 
binnen, ook bij de hotels.  

‘Boekingen kunnen natuurlijk van stad tot stad verschillen, maar over het algemeen lopen de 
boekingen lekker door’, laat Koninklijke Horeca Nederland weten. Vooral buiten Amsterdam 
loopt het goed en als altijd is de kust daarbij koploper. ‘Ondernemers hopen vooral op een 
mooie zomer, waarbij ze hun gasten weer volop in de watten kunnen leggen’, voegt de 
woordvoerder van de brancheorganisatie eraan toe.   Bron: AD, 8 juli 2021. 

Ondanks volledige vaccinatie zijn Duitsers toch ziek geworden 

Bijna 4000 Duitsers zijn ondanks volledig te zijn ingeënt toch ziek geworden, becijferde 
gezondheidsinstituut RKI. Het instituut registreerde tot dusver 3806 gevallen van 
'vaccindoorbraken'. Mensen kregen dan minstens twee weken nadat ze helemaal waren 
ingeënt toch klachten door een coronabesmetting. 

Het gaat slechts om een fractie van de circa 975.000 ziektegevallen die waren gemeld in 
dezelfde periode. RKI benadrukt dat vaccins zeer effectief zijn. In het circa 83 miljoen inwoners 
tellende Duitsland waren op 4 juli ongeveer 25 miljoen mensen volledig gevaccineerd. Het 
overgrote deel van de coronapatiënten was de afgelopen maanden niet ingeënt.  Bron: AD, 8 
juli 2021. 
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In Rusland vandaag 24.818 positieve coronabesmettingen gemeld 

In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 24.818 positieve coronatesten afgenomen, meldt de 
gezondheidsdienst aldaar. 6040 daarvan werden in hoofdstad Moskou vastgesteld. De 
besmettingen worden grotendeels toegeschreven aan de Deltavariant van het longvirus. Er 
worden ook 734 nieuwe sterfgevallen gemeld in het laatste etmaal. In totaal zijn in 
Rusland 5.707.452 coronabesmettingen geregistreerd. Officieel zijn er ruim 137.000 Russen 
aan de gevolgen van een besmetting overleden.  Bron: AD, 8 juli 2021.  

 

Franse minister adviseert geen vakanties te boeken naar Spanje en 
Portugal 

De Franse minister van Europese Zaken, Clement Beaune, adviseert zijn landgenoten om 
voorlopig geen vakanties te boeken naar Spanje of Portugal. Hij noemt de situatie rond de 
verspreiding van de Deltavariant  in die landen bij zender France 2 'bijzonder zorgwekkend'. 

Het onder toeristen populaire Portugal maakte gisteren voor het eerst sinds februari melding 
van meer dan drieduizend nieuwe besmettingen in 24 uur tijd, een stijging van veertig 
procent ten opzichte van dezelfde dag vorige week. Er worden vooral veel nieuwe besmettingen 
gemeld onder jongeren die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. 

In het Zuid-Europese land is het vakantieseizoen in volle gang. Dat betekent dat het druk is 
in horecazaken en op stranden. In Portugese media verschenen deze week beelden 
van honderden feestende jongeren in Albufeira, een populaire vakantiebestemming in de 
Algarve. 

Spanje ziet het aantal coronabesmettingen ook oplopen en ook daar raken veel 
ongevaccineerde jongeren besmet. Veel nieuwe uitbraken zijn gelinkt aan feesten met 
jongeren. ‘Een op de honderd besmettingen bij mensen van 20 tot 24 jaar leidt tot een 
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ziekenhuisopname’, waarschuwde minister van Volksgezondheid Carolina Darias.  Bron: AD, 
8 juli 2021. 

Jongeren geboren in 2007 kunnen afspraak maken voor vaccinatie 

'2007, jullie mogen vandaag', twittert coronaminister Hugo de Jonge. Wie geboren is in 
2007 kan vanaf vandaag een prikafspraak maken. Dat kan telefonisch of 
via www.coronavaccinatie-afspraak. De jongeren, die dit jaar 14 worden of zijn geworden, 
krijgen bij de GGD het vaccin van Pfizer/BioNTech. De papieren uitnodiging voor de prik valt 
vanaf vrijdag ook op de mat. Er zijn ruim 188.000 mensen geboren in 2007.  Bron: AD, 8 juli 
2021. 

Noodtoestand afgekondigd in Tokio 

De Japanse premier Yoshihide Suga heeft vandaag de noodtoestand afgekondigd voor 
de hoofdstad Tokio. De maatregelen, bedoeld om het aantal coronabesmettingen binnen de 
perken te houden, gaan gelden tot 22 augustus. De Olympische Spelen beginnen op 23 juli 
en duren tot en met 8 augustus. 

Een maand geleden werd de noodtoestand in Japan nog opgeheven en gelden soepeler 
maatregelen. De afgelopen dagen stijgt het aantal coronabesmettingen snel en zijn nieuwe 
maatregelen nodig. Mogelijk zal de overheid ook besluiten om geen toeschouwers toe te laten 
bij de sportevenementen.  Bron: AD, 8 juli 2021. 

Australische deelstaat New South Wales krijgt extra coronavaccins 

De Australische deelstaat New South Wales krijgt 300.000 coronavaccins extra, vanwege 
een uitbraak van de Deltavariant in Sydney. De stad en omliggende regio zitten sinds eind 
juni in lockdown. Inwoners hebben een geldige reden nodig om hun huis te verlaten, maar 
daar houdt niet iedereen zich aan. Premier Scott Morrison noemt de situatie 'zeer ernstig' en 
roept inwoners op zich aan de coronaregels te houden. 

‘We hebben problemen met de naleving van de regels over contacten tussen huishoudens’, 
erkent de premier. Hij noemt verjaardagspartijen en familiefeesten als voorbeelden van 
bijeenkomsten die echt niet meer kunnen. ‘Dit is een kritieke periode.’ In Australië heeft 
ondertussen ongeveer acht procent van de bevolking beide doses van een coronavaccin gehad. 
Laag vergeleken met andere landen.  Bron: AD, 8 juli 2021. 

Herdenking vliegramp MH17 opnieuw digitaal 

De herdenking van de vliegramp met Malaysia Airlines-vlucht MH17 wordt ook dit 
jaar digitaal gehouden. Die beslissing is opnieuw ingegeven door de coronamaatregelen. Het 
bestuur van de Stichting Vliegramp MH17 wil naar eigen zeggen 'geen enkel risico en 
verantwoordelijkheid dragen bij een mogelijke besmettingshaard'. De herdenking is na 
aanmelding op 17 juli vanaf 14.00 uur online te volgen.   Bron: AD, 8 juli 2021. 

Zuid-Korea wordt geconfronteerd met grootste toename 
coronabesmettingen sinds begin pandemie 

Zuid-Korea wordt geconfronteerd met de grootste toename aan coronabesmettingen sinds 
het begin van de pandemie. Het land meldt vandaag 1275 nieuwe gevallen, na de dagen ervoor 
respectievelijk 1200 en 1240 positieve tests te hebben afgenomen. 
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In hoofdstad Seoel en de omliggende regio staan lange rijen voor de testcentra. Ruim 1000 
van de nieuwe infecties deden zich in en om Seoel voor, waar de helft van 's lands 52 miljoen 
mensen tellende bevolking woont. 

De opleving van het virus baart Zuid-Korea zorgen, omdat zo'n 70 procent van de inwoners 
nog op een eerste vaccinatie wacht. Nu het warmer wordt en mensen het maandenlang 
binnenblijven zat worden, wordt het lastig om hen weg te houden uit restaurants, bars en 
parken.  Bron: AD, 8 juli 2021. 

Deltavariant kan zomer verzieken  

‘De Deltavariant kan de zomer verzieken', zegt de Franse regeringswoordvoerder Gabriel 
Attal. De zeer besmettelijke virusmutatie wint terrein in Frankrijk en wordt nu bij veertig 
procent van de nieuwe coronagevallen vastgesteld. Als de variant een vierde golf veroorzaakt, 
heeft dat grote gevolgen voor de vrijheid van de Fransen en het toerisme. Volgens Attal 
is doorgaan met vaccineren de beste manier om nieuwe maatregelen te voorkomen. Hij dringt 
er bij aarzelende landgenoten op aan hun twijfel overboord te zetten en zich te laten 
prikken.  Bron: AD, 8 juli 2021. 

Duitsland geeft alle overgebleven doses AstraZeneca vaccin weg aan 
minder ontwikkelde landen 

Duitsland geeft in augustus alle overgebleven doses van het AstraZeneca-vaccin 
weg aan minder ontwikkelde landen, heeft de regering gisteren besloten. Er zullen minstens 
een half miljoen doses naar de internationale vaccinalliantie Covax gaan, dat zorg draagt voor 
de verdeling van coronavaccins in armere landen.   Bron: AD, 8 juli 2021. 

In Duitsland blijft Deltavariant zich uitbreiden 

De Deltavariant van het coronavirus blijft zich in Duitsland uitbreiden. Het aandeel in het 
aantal nieuwe besmettingen is landelijk nu 59 procent, meldt het Robert Koch-instituut. De 
Deltavariant was eind mei goed voor een derde van het aantal nieuwe besmettingen, maar is 
sinds eind juni de dominante virusvariant in Duitsland. Het aandeel van de minder 
besmettelijke alfavariant, dat zich voorheen sterk verspreidde, bedraagt volgens het RKI nu 
nog slechts 33 procent. De Bèta- en Gammavarianten, die ook worden waargenomen, 
spelen nauwelijks een rol: hun aandeel is elk minder dan één procent.  Bron: AD, 8 juli 2021. 

Nu geldende restricties voor buitenlands reisverkeer in VS worden niet 
ingetrokken 

Ondanks toenemende druk van de zakenwereld en politici zullen de Verenigde Staten de 
geldende restricties voor buitenlands reisverkeer niet direct intrekken, laat het Witte Huis 
weten. De VS kijkt sinds vorige maand, samen met de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, 
Canada en Mexico, hoe en wanneer de reismaatregelen weer genormaliseerd kunnen worden. 
 
‘Hoewel de groep twee keer samen is geweest, blijven er nog punten die besproken moeten 
worden voor we de volgende stappen kunnen nemen om ons land weer open te stellen voor 
anderen', aldus de woordvoerder van het Witte Huis. ‘We hebben, net als andere 
landen, enorme vooruitgang geboekt met onze vaccinatie-inspanningen maar moeten ervoor 
zorgen dat het hervatten van internationaal reizen duurzaam en veilig is.'  Bron: AD, 8 juli 
2021. 

In India vandaag 45.892 nieuwe coronabesmettingen  

De Indiase gezondheidsautoriteiten melden vandaag 45.892 nieuwe coronabesmettingen te 
hebben vastgesteld. Er overleden de afgelopen 24 uur 817 coronapatiënten. In het land 
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raakten tot nu toe ruim 30,6 miljoen mensen geïnfecteerd met het longvirus en 404.211 van 
hen kwamen te overlijden. Op dit moment zijn er 460.704 actieve ziektegevallen.  Bron: AD, 
8 juli 2021. 

Spitsuur in teststraten door oplopende coronabesmettingen, GGD wil 
opschalen 

Het snel stijgende aantal coronabesmettingen in combinatie met vertrekkende 
vakantiegangers  doet de teststraten overlopen. Veel mensen melden moeilijk een afspraak te 
kunnen boeken of enkel ver weg, in een andere regio. GGD's bevestigen de drukte. 

Hadden medewerkers in veel teststraten afgelopen maand weinig om handen, door de 
oplopende coronabesmettingen is het opnieuw spitsuur. In veel regio's blijkt een testafspraak 
lastig te maken, klagen mensen op sociale media. Zo kan Hagenaar Tom Verhoeff alleen 
terecht in Rotterdam of nog verder in Middelharnis, meldt hij op Twitter.  

In Groningen was het vanochtend moeilijk om een afspraak te maken, stelt Lennard Pierey. 
Inwoners van Amersfoort konden niet in eigen stad terecht. Het Parool inventariseerde de 
situatie voor Noord-Holland en in vrijwel de gehele provincie is een testafspraak praktisch 
onmogelijk.  

De GGD GHOR, koepel van de 25 regionale Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's), 
bevestigt in een reactie dat het aantal testafspraken ‘explosief is gestegen'. ‘Wat wij zien is dat 
het overal druk is, in de Randstad en de grote steden zelfs extreem druk’, vertelt woordvoerder 
Laetitia Gruwel.  

Heel verrast is de GGD GHOR niet. ‘Dit valt en viel te verwachten met alle corona-uitbraken 
die zich nu voordoen.’ Was het aantal dagelijkse besmettingen eind juni onder de zeshonderd 
gezakt, afgelopen dagen liep het aantal positieve coronatesten in razendsnel tempo op, tot 
bijna 3.700 woensdag. Een andere belangrijke reden voor de volle teststraten is het grote 
aantal vakantiegangers dat zich wil laten testen voordat ze afreizen naar het buitenland. 

D66-kamerlid Jan Paternotte, coronawoordvoerder voor zijn partij, ontving afgelopen dagen 
signalen over volle teststraten en vroeg Nederlanders om hun ervaringen te delen. Dat dezen 
ze massaal. ‘Ik vrees dat mensen vanwege de drukte geen test meer inplannen en het er bij 
laten zitten. Dan missen we dus een goed beeld van het aantal coronagevallen.’ 

Hij zit in zijn maag met de oplopende getallen. ‘Er is sprake van een enorm explosieve stijging. 
De GGD’s moeten het wel blijven aankunnen. Dat dat vorig jaar niet lukte is één, maar dat 
mag nu niet meer gebeuren. Nu al krijgen GGD-medewerkers de vraag of ze willen 
overwerken.’ 

Volgens de GGD GHOR kan het alle testaanvragen voorlopig nog aan en is het bij klachten 
mogelijk om binnen de 24 uur terecht te kunnen voor een testafspraak. Tegelijk lukt dat niet 
altijd om bij een locatie in de buurt, erkent woordvoerster Gruwel. ‘Wij onderzoeken daarom 
nu of we moeten opschalen en waar dat dan moet.’ Die extra capaciteit is beschikbaar, aldus 
de GGD, het is niet zo dat er vanwege vakantietijd minder medewerkers beschikbaar zijn. ‘Wij 
kunnen op korte termijn uitbreiden.’ 

De gemiddelde wachttijd tussen test en uitslag bedraagt momenteel 34 uur, of een kleine 
anderhalve dag, stelt de GGD. Dat lijkt langer dan tot voor kort gebruikelijk.  Bron: AD, 8 juli 
2021.  
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Mensen vinden dat het kabinet te snel was met versoepelen 
coronamaatregelen 

Zes op de tien mensen vinden dat het kabinet de coronamaatregelen te snel heeft losgelaten. 
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 20.000 leden van het Opiniepanel. Nu 
het aantal coronabesmettingen sterk stijgt, nemen voor het eerst dit jaar ook zorgen toe over 
het coronavirus. 

Bij veel mensen leeft het gevoel dat de versoepelingen van eind juni, zoals het heropenen van 
kroegen en discotheken, te vroeg zijn ingegaan. Vooral veelal 
ongevaccineerde jongeren hebben daarmee te veel vrijheid gekregen, zeggen ondervraagden. 

Uit de studie komt verder naar voren dat de maatschappelijke onrust voor het eerst dit jaar 
weer toeneemt. Half juni maakte 42 procent zich zorgen, tegenover 60 procent nu. Het is 
vooral de snel oprukkende Deltavariant die mensen verontrust.  Bron: AD, 8 juli 2021.  

 

Voor Nederland verandert er weinig op Europese coronakaart 

Voor Nederland verandert voorlopig weinig op de Europese coronakaart. Grote delen van het 
land staan op oranje, een paar provincies staan op groen. De enige verandering op de nieuwe 
kaart, die donderdag is gepubliceerd, is dat Groningen van groen naar oranje is gegaan. 

Als het aantal nieuwe coronagevallen blijft stijgen, kunnen delen van Nederland op de kaart 
van volgende week wel een andere kleur krijgen. Landen kunnen de kaart gebruiken om 
maatregelen te nemen, zoals een inreisbeperking of een quarantaineplicht. 

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. De huidige stijging begon ongeveer een week geleden. 
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De week ervoor houdt het niveau van Nederland in de Europese gegevens voorlopig nog 
laag.  Bron: AD, 8 juli 2021. 

Snelle stijging coronabesmettingen nog niet terug te zien in 

ziekenhuizen 

De snelle stijging van het aantal positieve coronatests is nog niet terug te zien in de 
ziekenhuizen. Het aantal opgenomen coronapatiënten is gezakt tot onder de 200. Voor het 
eerst sinds 13 september, bijna tien maanden geleden, komt dat aantal onder die grens uit. 

In totaal behandelen ziekenhuizen nu 196 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er tien minder dan op woensdag. Het aantal patiënten 
op de verpleegafdelingen steeg met vier naar 106. Op de intensive cares liggen nog 90 
coronapatiënten, 14 minder dan de dag ervoor. Dat is het laagste aantal sinds 21 september. 

Precies twee maanden geleden, op 8 mei, behandelden de ziekenhuizen bijna 2500 
coronapatiënten, van wie 1700 op de verpleegafdelingen en bijna 800 op de intensive cares. 

De ziekenhuizen hebben in de afgelopen 24 uur tien nieuwe coronapatiënten opgenomen. In 
de laatste zeven dagen zijn 62 mensen op een intensive care of verpleegafdeling beland 
vanwege Covid-19. Iets meer dan een maand geleden waren er meer dan zestig opnames per 
dag. Bron: AD, 8 juli 2021. 

 

Lufthansa verwacht alle bestemmingen wereldwijd weer aan te vliegen 

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa verwacht dat zijn netwerk van routes in september 
weer bijna terug zal zijn op het niveau van voor de coronacrisis, ondanks de beperkingen in 
het luchtverkeer. Dat zei het hoofd van planning van vliegroutes bij Lufthansa in een 
interview. 
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Volgens planner Heiko Reitz wil Lufthansa met zijn dochterbedrijven Swiss, Austrian, 
Eurowings en Brussels Airlines dan vrijwel alle bestemmingen wereldwijd weer gaan 
aanvliegen. Er zal dan wel minder vaak gevlogen worden dan eerder omdat het aantal reizigers 
nog altijd veel lager ligt dan voor de uitbraak van de coronapandemie. 

Een aantal toeristische bestemmingen is voor de zomer alweer terug in het netwerk. Lufthansa 
hoopt dat ook het winstgevende zakelijke reisverkeer weer gaat herstellen van de crisis. 

KLM zei eerder al dat het internationale netwerk weer vrijwel terug is op het oude niveau, 
maar dat er eveneens minder vaak wordt gevlogen op bestemmingen.  Bron: AD, 8 juli 2021. 

Noorden van Nederland al niet meer groen op Europese kaart en Spanje 
en Portugal kleuren rood 

Het noorden van Nederland kleurt vanwege het oplopende aantal besmettingen al niet meer 
groen op de Europese coronakaart. De provincie Groningen is van groen naar oranje 
gesprongen. Spanje en Portugal kleuren nu bijna helemaal rood.  

Grote delen van Nederland staan op oranje, een paar provincies staan op groen. De enige 
verandering op de nieuwe kaart, die donderdag is gepubliceerd, is dat Groningen van groen 
naar oranje is gegaan. 

De kaart van de Europese gezondheidsdienst European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC), de evenknie van het Nederlandse RIVM, is gebaseerd op het aantal positieve 
tests in de afgelopen veertien dagen. Daardoor wordt het effect van de stijging van het aantal 
gevallen in Nederland van de laatste week wat afgevlakt. Maar dat zal volgende week dus niet 
meer het geval zijn. De organisatie kijkt ook naar het percentage positieve tests. 

De grootste brandhaarden in Nederland zijn Amsterdam, Groningen, Kennemerland en 
Twente. Ook Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Hollands Midden tellen de laatste dagen veel 
nieuwe gevallen.  

Het aantal coronabesmettingen neemt zorgwekkende vormen aan. Het afgelopen etmaal 
registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 5475 nieuwe 
positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei. Dinsdag maakte het RIVM ook al 
bekend dat meer dan twee keer zoveel mensen afgelopen week positief hebben getest op het 
coronavirus vergeleken met de week ervoor. In totaal zijn 8541 nieuwe besmettingen 
geconstateerd, bleek uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Een week eerder noteerde het instituut 4208 gevallen. 

Dat is een duidelijke trendbreuk met de afgelopen maanden. Sinds de piek van eind april nam 
het aantal nieuwe gevallen iedere week af. Maar aan die reeks is nu dus een abrupt einde 
gekomen. Vooral onder jongeren, van wie er nog maar weinig volledig zijn gevaccineerd, neemt 
het aantal besmettingen hard toe. In de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar is zelfs sprake 
van een verdriedubbeling. Steeds meer besmettingen vinden plaats op feesten en in de horeca. 

Het aantal corona-infecties stijgt in Nederland vooral onder tieners en twintigers. Nieuwe 
restricties lijken niet nodig als je kijkt naar de ziekenhuisopnames, maar mogelijk wel als 
Nederland ‘op groen’ moet blijven. Daarvoor telt het aantal besmettingen zwaar mee.  

De besmettingsgraad is ondanks de forse stijging overigens wel nog een stuk lager dan tijdens 
de piek van eind april. Toen testten dagelijks meer dan 9000 mensen positief.  
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Op de nieuwe Europese kaart kleurt Groningen niet meer groen en zijn Spanje en Portugal 
oranje geworden. © ECDC  

Op de coronakaart van Europa zijn de grote veranderingen in Zuid-Europa. Portugal was 
oranje en is nu rood geworden. Ook Spanje is nu bijna helemaal rood, op een paar regio’s na. 
Catalonië, Valencia, Andalusië, de Canarische eilanden en enkele andere regio’s hadden die 
waarschuwingskleur al en daar zijn onder meer Mallorca, Ibiza, Baskenland en Murcia 
bijgekomen.  

Frankrijk is helemaal groen, op een paar overzeese gebiedsdelen na. Ook Duitsland, Italië, 
Oostenrijk, Hongarije en Kroatië zijn groen. Kreta is van groen naar oranje gegaan. Athene en 
Rhodos hadden die kleur al.  

Sinds 1 juli is in Europa het digitale coronapaspoort 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 het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Landen zelf kunnen namelijk nog inreisbeperkingen en voorwaarden, zoals 
quarantaine, opleggen aan Nederlanders. In het reisadvies van Buitenlandse Zaken staan die 
regels per land opgesomd. 

Vorige week nog kleurden juist meer delen van Nederland groen op de Europese 
coronarisicokaart omdat het aantal coronabesmettingen toen nog daalde. 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.  Bron: AD, 8 juli 2021. 

Hoe wordt de toename van het aantal besmettingen veroorzaakt?  

Meerdere factoren spelen een rol in de nieuwe toename. De meeste coronamaatregelen zijn op 
26 juni afgeschaft, waardoor weer meer mensen samenkomen. Verder worden sinds kort 
honderdduizenden mensen per week getest omdat ze naar een evenement of discotheek willen 
waar ze geen afstand meer tot anderen hoeven te houden. Ook bij die testen komen weleens 
besmettingen aan het licht.  
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En dan is er nog de opmars van de zogeheten Deltavariant van het virus. Die is 40 tot 60 
procent besmettelijker dan de alfavariant, die voorheen bekendstond als de Britse variant. 
Inmiddels veroorzaakt de Deltavariant, die voor het eerst in India opdook, volgens het RIVM 
de meeste besmettingen in Nederland. Ook werken de coronavaccins er net iets minder goed 
tegen, zeker als iemand nog maar één dosis heeft gekregen. 

De verspreiding van de deltavariant werd versneld doordat Nederlandse vakantiegangers 
ermee besmet raakten in landen als Spanje en Portugal. Dat gebeurt nog steeds volop. 
Afgelopen week testten 946 mensen kort na een bezoek aan het buitenland positief. Van deze 
mensen waren er 420 in Spanje geweest, bijna de helft. Een kwart was in Portugal geweest 
(242 mensen). Buurland Duitsland staat met een veel lager aantal van 51 meldingen op de 
derde plaats. 

Ook wordt het advies om je na vakantie te laten testen, amper opgevolgd, bleek onlangs uit 
gedragsonderzoek van het RIVM. Daaruit werd ook duidelijk dat steeds minder mensen met 
klachten die kunnen duiden op corona thuisblijven en zich laten testen. Slechts de helft van 
de ondervraagden doet dat. Bron: AD, 8 juli 2021.  

Explosieve stijging: 5475 nieuwe besmettingen, morgen mogelijk nieuwe 
maatregelen 

Het aantal coronabesmettingen neemt zorgwekkende vormen aan. Het afgelopen etmaal 
registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 5475 nieuwe 
positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei en tien keer zoveel als anderhalve week 
geleden. Het kabinet komt morgen mogelijk met nieuwe maatregelen.  

Het aantal nieuwe coronagevallen schoot gisteren al flink omhoog tot 3688. Dat was een 
stijging van 1462 ten opzichte van een dag eerder en bijna zes keer zoveel als vorige week 
woensdag.  

De epidemiologen en virologen komen morgen met mogelijke, gerichte maatregelen die de 
infectiecurve plat kunnen slaan. Vrijdag komt dat spoedadvies en hakt het kabinet de knoop 
door.  

Op gebied van ‘gedrag en handhaving’ is nog een wereld te winnen, denken betrokkenen, ook 
kan gekeken worden naar de aanpak van potentiële brandhaarden als discotheken en grote 
binnen-evenementen. Daar kan de anderhalve meter na toegangstesten losgelaten worden, 
maar ontstaan soms alsnog grote corona-clusters. Mogelijk wordt daar op de rem getrapt, zegt 
een bron. ‘Restaurants en winkels lijken het probleem niet zozeer.’ Maar de discussie in het 
kabinet moet nog gevoerd worden. 

Sinds eind juni nemen de coronabesmettingen in rap tempo toe. Precies een week geleden, op 
1 juli, kwamen er ‘slechts’ 826 nieuwe gevallen bij. In de afgelopen zeven dagen zijn 16.153 
bevestigde besmettingen gemeld. Nog maar een paar dagen geleden waren er zo’n 4.000 tot 
5.000 meldingen in een week. 

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad testten 729 inwoners positief. 
Voor die stad is dat het hoogste aantal sinds 25 oktober. In Rotterdam kwamen 416 
besmettingen aan het licht en in Utrecht 387. Daarna volgt Groningen met 374 positieve tests. 
Niet eerder waren er in één dag zo veel positieve tests in de noordelijke studentenstad. In Den 
Haag waren 142 nieuwe gevallen. In slechts 36 gemeenten was er geen enkele positieve test. 

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen 24 uur kreeg het RIVM twee meldingen 
dat coronapatiënten waren overleden. Dat is vergelijkbaar met de dagen ervoor. Het gaat om 
inwoners van Amsterdam en Venray. Dat wil niet zeggen dat ze in die periode zijn overleden, 
want het duurt soms even voordat een sterfgeval is geregistreerd. 

De stijging komt mede door de oprukkende Deltavariant. Bovendien laten meer mensen die 
discotheken en nachtclubs willen bezoeken zich testen. Daardoor komen meer besmettingen 
aan het licht. Ook liepen vakantievierende jongeren het virus op in landen als Spanje en 
Portugal en namen het mee terug naar Nederland. 
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Vanwege de snelle stijging heeft demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) het 
Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd. Hij wil weten hoe deze 
cijfers geduid kunnen worden en of het binnen de prognoses valt. 

Ook wil hij duidelijkheid of de doelen van het kabinet, zoals het beschermen van kwetsbare 
mensen en het laag houden van het aantal bezette ziekenhuisbedden, op de korte termijn in 
gevaar komen.  

Het spoedadvies komt mogelijk vandaag. Afhankelijk daarvan besluit het kabinet mogelijk 
morgen tot nieuwe maatregelen, gezien de snel stijgende besmettingscijfers.  

De duiding van de stijgingen blijft onveranderd, zei OMT-voorzitter en RIVM-directeur Jaap 
van Dissel gisteren in de Tweede Kamer. Vooral jongeren worden besmet en dat gebeurt onder 
meer in studentenhuizen, de horeca en op feesten. 

Volgens Van Dissel zijn nieuwe sluitingen niet nodig als bestaande, gerichte maatregelen zoals 
toegangstesten beter worden nageleefd, of eventueel wat worden aangescherpt. Bovendien: 
jongeren worden sowieso minder ziek van het virus. Van Dissel: ‘Het is niet het doel van het 
OMT om elke milde ziekte en neusverkoudheid te voorkomen. Absoluut niet.‘ 

Sommige nachtclubs sluiten uit voorzorg hun deuren om de veiligheid van bezoekers en 
medewerkers te garanderen, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Clubs maken die 
keuze mede vanwege enkele meldingen van besmettingen in nachtclubs, sinds deze op 26 juni 
weer open mogen. 

‘Uiteindelijk maken horecaondernemers zelf deze afweging,’ zegt een woordvoerder van KHN. 
Volgens de zegsman kiezen ook genoeg clubs ervoor om open te blijven. Dat is met behulp van 
coronatoegangsbewijzen, die bezoekers kunnen laten zien in de CoronaCheck-app, weer 
mogelijk. ‘Op veel plaatsen was de testcapaciteit afgelopen weekend veel beter geregeld en ook 
de app werkte goed.’ 

 
 

De meeste nieuwe besmettingen zijn onder jongeren in studentenhuizen en 
uitgaansgelegenheden © Joris van Gennip  

Het totale aantal positieve tests is vandaag gestegen tot boven de 1,7 miljoen. Sinds het begin 
van de uitbraak, in februari vorig jaar, zijn 1.702.941 Nederlanders positief getest. Van 17.776 
mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen 
hoger.  Bron: AD, 8 juli 2021. 
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Kabinet overweegt meerdaagse evenementen af te blazen 

Het kabinet overweegt om vanwege het snel stijgende aantal positieve coronatests meerdaagse 
evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. Dat melden bronnen bij het 
kabinet. Een besluit daarover valt vrijdagochtend, als de verantwoordelijke ministers hebben 
gesproken over een spoedadvies van het Outbreak Management Team. Het RIVM 
meldde donderdag 5475 nieuwe positieve tests en de snelste stijging tot nu toe. 

Het kabinet kijkt nog welke maatregelen getroffen moeten en kunnen worden om 
de besmettingen terug te dringen. Daarbij is de vraag of er direct maatregelen getroffen 
worden, of pas als blijkt dat de stijging morgen doorzet. Ook is er nog geen overeenstemming 
over de vraag of gerichte maatregelen, zoals strengere controles op de handhaving van de 
toelatingsregels, zouden volstaan.  Bron: AD, 8 juli 2021.  

Bijna iedereen met langdurige klachten na coronabesmetting ervaart 
daar grote gevolgen van 

Bijna iedereen die kampt met langdurige klachten na een coronabesmetting, ervaart 
daar grote gevolgen van. Een derde van de 1741 mensen met langdurige Covid (Long Covid) 
die meedoen aan onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
zegt niet te kunnen werken door de klachten. Bijna de helft (46 procent) werkt minder dan 
gebruikelijk. 

De overgrote meerderheid van de mensen die langdurig last houden van coronaklachten, is in 
eerste instantie niet heel ziek geweest. Slechts 5 procent is in het ziekenhuis 
opgenomen geweest. Voor de overige 95 procent was de ziekte in de acute fase relatief mild. 
Daarna hielden ze echter veel last van klachten. 

Vermoeidheid komt het vaakst voor, zo blijkt uit de eerste resultaten van het nog lopende 
onderzoek. Daar heeft 90 procent van de ondervraagden met langdurige Covid last van. 
Daarna volgen concentratieproblemen (74 procent) en kortademigheid (70 procent). Bijna 
iedereen noemt de impact van langdurige Covid groot.  Bron: AD, 8 juli 2021. 

Nederlandse reisbranche maakt zich zorgen over snel oplopende 
coronabesmettingen 

De Nederlandse reisbranche maakt zich zorgen over het snel oplopende aantal 
coronabesmettingen van de laatste dagen. Die zouden kunnen leiden tot een ongunstigere 
kleurcode vanuit andere landen, waardoor Nederlanders te maken kunnen krijgen met extra 
maatregelen als verplichte quarantaines of inreisverboden voor hun vakantie. ‘Dan mogen we 
eindelijk weg en dan willen ze ons niet’, aldus reisbrancheorganisatie ANVR. 

De ANVR zegt dat veel reizigers er de afgelopen tijd op hoopten binnenkort 'lekker op vakantie' 
te kunnen. De brancheorganisatie roept daarnaast het kabinet, gemeenten en andere 
instanties op te controleren op de nog geldende coronamaatregelen. ‘Zodat zowel de 
vakantieganger als de reissector kan genieten van de beloofde mooie zomer.’  Bron: AD, 8 juli 
2021.  

In Italie zijn afgelopen etmaal 13 mensen overleden door coronavirus 

In Italië zijn het afgelopen etmaal 13 mensen overleden door het coronavirus. Dat melden 
Italiaanse autoriteiten. Het aantal besmettingen steeg van 1.010 gisteren naar 1.394 
vandaag.  

Sinds het begin van de pandemie zijn er in Italië 127.731 mensen overleden door het 
coronavirus. Dat is na Groot-Brittannië het hoogste aantal in Europa. Wereldwijd staat Italië 
op de achtste plek. Bijna 4,3 miljoen keer is iemand positief getest in het land. Bron: AD, 8 
juli 2021.  
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VK meldt vandaag 32.551 nieuwe coronabesmettingen 

Groot-Brittannië heeft op donderdag 32.551 nieuwe coronagevallen gemeld. Daarnaast zijn 
nog eens 35 mensen overleden aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus veroorzaakt 
wordt. Een dag eerder testten 32.548 Britten positief op het virus en overleden 33 mensen. 
Bron: AD, 8 juli 2021. 

Portugal neemt maatregelen na snelle stijging aantal 
coronabesmettingen 

Portugal neemt maatregelen na een snelle stijging van het aantal coronagevallen. 
Vakantiegangers die in een hotel of andere accommodatie willen verblijven, hebben een 
negatieve coronatest nodig, een vaccinatiebewijs of een document dat ze zijn hersteld. 

De regel geldt ook als je vrijdagavond of in het weekend binnen wil eten in een restaurant 
in gemeenten met een grote kans op een coronabesmetting, zoals de hoofdstad Lissabon en 
de tweede stad Porto. 

Daarnaast wordt de avondklok, die al in 45 gemeenten gold, uitgebreid naar nog eens vijftien 
gemeenten, waaronder het bij toeristen populaire Faro in de Algarve. 

Portugal met zijn 10 miljoen inwoners telde donderdag ruim 3.000 nieuwe infecties, vooral bij 
niet-gevaccineerde jongeren. Inmiddels gaat het bij de besmettingen weer om aantallen die 
ook werden geregistreerd in februari, toen in Portugal een strenge lockdown van kracht was. 
Bron: AD, 8 juli 2021.   
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Alliantie van evenementenbouwers vinden plan van kabinet om 
meerdaagse evenementen af te blazen onnodig 

De Alliantie van Evenementenbouwers vindt de plannen van het kabinet om 
meerdaagse evenementen mogelijk af te blazen 'zuur en onnodig', zo vertelt woordvoerder 
Jolanda Jansen aan het ANP. 

Vanwege het snel stijgende aantal positieve coronatests overweegt het kabinet meerdaagse 
evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. Een besluit daarover valt 
vrijdagochtend, als de verantwoordelijke ministers hebben gesproken over een spoedadvies 
van het Outbreak Management Team. 

‘Wij hebben als sector heel hard gewerkt aan die Fieldlab-evenementen en we hebben daarmee 
echt laten zien dat het kan’, vertelt Jansen. Volgens haar zijn er in totaal 129.000 mensen bij 
de evenementen geweest en er waren 103 coronabesmettingen. ‘Nu lijkt het alsof een aantal 
partijen - volgens de media vooral de horeca - zich niet aan de afspraken houden met testen 
voor toegang. Dan wordt iedereen over één kam geschoren.’ Bron: AD, 8 juli 2021.   

Besmettelijke Deltavariant is heel moeilijk uit te schakelen 

De besmettelijke Deltavariant van het coronavirus is heel moeilijk uit te schakelen. Mensen 
hebben twee prikken met een coronavaccin nodig om beschermd te zijn, maar ook dan is de 
afweer veel zwakker dan bij andere varianten. Mensen die één prik hebben gehad zijn 
nauwelijks beschermd, en hetzelfde geldt voor mensen die zijn genezen van corona. 

Franse virologen hebben onderzoek gedaan naar de kracht van de Deltavariant, die eind vorig 
jaar opdook in India en daarom eerst de Indiase variant heette. In veel landen, waaronder 
Nederland, is deze variant inmiddels dominant.  

De wetenschappers concluderen dat de Deltavariant heel goed in staat is om het 
afweersysteem te omzeilen. De antistoffen van mensen die niet zijn gevaccineerd, maar wel 
corona hebben gehad, werken redelijk goed tegen de alfavariant (voorheen de Britse variant). 
Diezelfde afweerstoffen hebben echter nauwelijks effect op de Deltavariant, ze zijn vier keer zo 
zwak als bij de alfavariant. 

De onderzoekers vergeleken dat met de afweer van mensen die één prik van de coronavaccins 
van Pfizer/BioNTech of van AstraZeneca hebben gehad. Bij ongeveer tien procent was de 
afweer in staat om de Deltavariant uit te schakelen. Dat betekent dat verreweg de meeste 
mensen ook na één prik besmet kunnen raken en ziek kunnen worden. 

Na de tweede prik had 95 procent van de mensen genoeg afweer opgebouwd. Maar ook bij hen 
was de afweer minder sterk tegen de Deltavariant dan tegen de Alfavariant. ‘Een enkele dosis 
Pfizer/BioNTech of AstraZeneca was niet of nauwelijks efficiënt tegen de deltavariant. Beide 
vaccins zorgden pas na de tweede prik voor een reactie die in staat was de Deltavariant effectief 
te neutraliseren’, aldus de onderzoekers. Bron: AD, 8 juli 2021.  

Geen toeschouwers bij Olympische Spelen in Tokio, Leeuwinnen wél met 
fans 

De Olympische Spelen worden in Tokio voor lege tribunes afgewerkt. Het organisatiecomité 
heeft in overleg met de Japanse overheid en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) 
besloten om vanwege coronazorgen helemaal geen publiek toe te laten op de sportlocaties in 
de hoofdstad. 

‘Het spijt me voor iedereen die kaartjes heeft gekocht’, aldus voorzitter Seiko Hashimoto van 
de organisatie. De partijen besloten in maart al om geen buitenlandse sportliefhebbers toe te 
laten tot Japan tijdens de Spelen. Het was de bedoeling dat inwoners van Japan wel de Spelen 
mochten bezoeken. De stadions zouden voor vijftig procent gevuld mogen worden, met een 
maximum van 10.000 bezoekers. Artsen en andere medisch deskundigen zeiden de afgelopen 
weken dat het echter beter zou zijn voor de druk op de gezondheidszorg om helemaal geen 
fans toe te laten. 
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De Japanse regering besloot donderdag om wederom de noodtoestand uit te roepen in Tokio, 
omdat het aantal coronagevallen in de hoofdstad de laatste dagen weer snel toeneemt. De 
noodtoestand geldt tot 22 augustus. Enkele uren later besloten de betrokken partijen ook om 
helemaal geen fans toe te laten. 

Het weren van buitenlandse toeschouwers betekende dat de Japanse organisatie zo’n 600.000 
verkochte toegangsbewijzen moest terugbetalen. Vanuit Nederland waren ongeveer 15.000 
kaarten voor de Spelen gekocht. IOC-voorzitter Thomas Bach sprak in maart van ‘een 
noodzakelijk offer’ om buitenlandse fans niet toe te laten. Het was volgens Bach nodig om de 
veiligheid van de Japanse bevolking te kunnen garanderen. 

Het grootste deel van de 4,5 miljoen tickets ging naar Japanners. Vanwege de beperkingen 
van de capaciteit zou via een loting worden bepaald wie de tribunes op zou mogen tijdens de 
Spelen. Bijna twee weken voor de openingsceremonie, op vrijdag 23 juli, heeft Japan besloten 
de tribunes leeg te houden bij het grootste sportevenement ter wereld. Het is nog onduidelijk 
of op de sportlocaties buiten Tokio wel publiek welkom is. 

‘Het is heel jammer dat de Spelen met zo’n gelimiteerd format gehouden moeten worden’, 
aldus Hashimoto. Het betekent ook een nieuwe financiële klap voor Japan, dat al zoveel extra 
kosten heeft moeten maken omdat de Spelen met een jaar werden uitgesteld vanwege de 
coronapandemie. Het land had in eerste instantie begroot met de kaartverkoop 815 miljoen 
dollar binnen te halen, omgerekend bijna 700 miljoen euro.  

Twee groepsduels van de Nederlandse voetbalsters daarentegen zullen tóch met publiek op de 
tribunes worden afgewerkt. Volgens de Japanse minister Tamayo Marukawa van olympische 
zaken zijn op olympische locaties buiten de regio ‘Groot-Tokio’ nog wel toeschouwers 
welkom. De betreffende stadions mogen waarschijnlijk voor vijftig procent gevuld worden, met 
een maximum van 10.000 bezoekers. De regionale autoriteiten zullen per locatie het maximale 
aantal toeschouwers bepalen. 

Oranje begint het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwenteams met twee duels in Miyagi. 
Dat betekent dat zowel bij de openingswedstrijd tegen Zambia (21 juli) als tegen Brazilië (24 
juli) voetbalfans uit Japan aanwezig mogen zijn. De laatste groepswedstrijd tegen China (27 
juli) is in Yokohama en die stad maakt deel uit van Groot-Tokio. 

 

 
 

Seiko Hashimoto  © AP 
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Ook de olympische locaties in Fukushima, Shizuoka en Ibaraki mogen toeschouwers naar 
binnen laten. De olympische accommodaties in Groot-Tokio dienen echter gesloten te blijven 
voor publiek vanwege de toenemende coronazorgen. In maart viel al het besluit om geen 
buitenlandse sportliefhebbers toe te laten tot Japan tijdens de Spelen. Bron: AD, 8 juli 2021.  

Situatie in Moskou stabiliseert ondanks 6040 nieuwe 
coronabesmettingen van vandaag 

Hoewel er vandaag in zijn stad nog 6040 nieuwe coronabesmettingen werden vastgesteld, laat 
de burgemeester van Moskou weten dat de infectiegolf stabiliseert. Nu de Deltavariant 
rondwaart, lijk de wil tot vaccineren te groeien onder de Moskovieten. De vraag naar vaccins 
is dan ook behoorlijk gestegen. Burgervader Sergei Sobyanin zegt dat er nu dagelijks 100.000 
van de 12,5 miljoen stedelingen worden ingeënt. 

Daardoor hoeft hij geen nieuwe restricties op te leggen. Om binnen te mogen bij cafés of bars 
moeten Moskovieten een vaccinatiebewijs of negatieve test laten zien. Voor wie niet geprikt wil 
worden, is inmiddels een zwarte markt aan nepvaccinatiebewijzen en -testuitslagen ontstaan. 
De Moskouse politie heeft al 55 zaken in behandeling, waaronder een gezondheidsmedewerker 
die vervalste certificaten verkocht.   

De burgemeester van Moskou, Rusland, zegt donderdag dat het aantal coronabesmettingen 
in zijn stad stabiliseert. Dat aantal steeg de laatste dagen door de invloeden van de 
besmettelijkere Deltavariant.   

In het afgelopen etmaal werden er 24.818 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Rusland, 
waarvan 6.040 in de hoofdstad Moskou. Daarnaast overleden nog eens 734 mensen. Dat getal 
ligt niet ver onder het recordaantal coronadoden op een dag in Rusland. Bron: AD, 8 juli 2021. 

Canada weert niet-gevaccineerde buitenlandse toeristen  

Buitenlandse toeristen die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, mogen de komende 
tijd Canada niet in. Dat zegt Justin Trudeau, de premier van Canada, donderdag.  

‘Ik kan iedereen nu vertellen dat dat de komende tijd niet gaat gebeuren’, aldus Trudeau. De 
Canadese grenzen zijn al een poos gesloten voor toeristen die niet gevaccineerd zijn. Wanneer 
de grenzen weer open gaan voor mensen die geen coronaprik hebben gehad is nog niet bekend. 
Volgens Trudeau valt daar in de loop der weken meer over te zeggen. Bron: AD, 8 juli 2021. 

Wat gebeurt er als Nederland rood kleurt?  

Het aantal besmettingen loopt nu zo hard dat het niet de vraag is óf Nederland rood kleurt, 
maar wanneer. Wat betekenen de oplopende besmettingscijfers voor Nederlandse 
vakantiegangers?  

Een Europees reisadvies over Nederland, dat binnenkort verwacht wordt, kan volgens minister 
Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tegenvallen. Nu kleurt Nederland vooral geel en zelfs deels 
groen, waardoor er géén grote reisbeperkingen gelden voor Nederlanders. Maar vanwege de 
vertienvoudiging sinds 27 juni (van 504 naar 5475 per dag) is de verwachting dat ons land 
naar ‘rood’ of zelfs ‘donkerrood’ kan gaan. Bron: AD, 8 juli 2021.  

Telefoon roodgloeiend bij vakantieparken; bij ‘code rood’ vooral door 
Duitse annuleringen 

Hotels, campings en vakantieparken in de regio dreigen hun Duitse gasten deze zomer te 
verliezen wanneer de coronabesmettingen hier blijven oplopen. Dat blijkt uit een rondgang 



130 

 

van de Stentor. Als ons land ‘rood’ kleurt, is de kans groot dat veel Duitsers hun boeking 
annuleren. Toch zijn de zorgen nog niet heel groot. 

Nu kleurt Nederland vooral nog licht-oranje en deels groen op de kaart met Europese 
reisadviezen, waardoor er geen grote reisbeperkingen zijn. Maar vanwege de snel toenemende 
coronabesmettingen kan die kleurcode snel omslaan naar rood, waardoor er meer risico’s zijn 
of (vakantie)reizen helemaal niet is toegestaan.  Bron: De Stentor, 8 juli 2021.  

Burgemeester Bodegraven: Als het nodig is, laten we complotverspreiders 
gijzelen 

Lang wilde Christiaan van der Kamp, burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk, weinig kwijt 
over de strijd die zijn gemeente voert tegen complotdenkers. Nu het gevecht in de rechtszaal 
gewonnen is, kijkt hij terug. ‘Dit heeft zoveel mensen pijn gedaan.’ 

Wát gebeurt hier?, denkt Christiaan van der Kamp als er in februari van dit jaar opeens 
dagenlang tientallen mensen naar begraafplaats Vredehof in zijn gemeente komen. Ze komen 
er niet om een graf van een familielid te bezoeken, maar om bloemen te leggen ‘ter 
nagedachtenis aan de vermoorde kinderen’. Bron: AD, 8 juli 2021. 

Brazilië meldt afgelopen etmaal 53.725 nieuwe coronabesmettingen 

In Brazilië zijn het afgelopen etmaal 53.725 mensen positief getest op het coronavirus. Nog 
eens 1.639 mensen stierven door het virus. Dat melden Braziliaanse autoriteiten donderdag. 

In totaal zijn er sinds het begin van de pandemie bijna 19 miljoen mensen positief getest op 
corona in Brazilië. Het totaal aantal coronadoden staat op 530.719. Bron: AD, 8 juli 2021.   

 

Door uitbraak van coronavirus zijn tussen half september en half 
juni ongeveer 11.000 meer mensen overleden dan normaal 

Door de uitbraak van het coronavirus zijn tussen half september en half juni ongeveer 11.000 
meer mensen overleden dan normaal. Deze sterftegolf was minder hevig dan die van het 
voorjaar van 2020, maar heeft toch meer slachtoffers geëist omdat hij langer duurde. In het 
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voorjaar van 2020 overleden in negen weken ongeveer 9000 meer mensen dan gebruikelijk. 
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Van de laatste volle week van september tot en met de derde week van juni overleden 
gemiddeld negen procent meer mensen dan te verwachten viel op basis van sterftecijfers van 
voorgaande jaren en demografische trends. Ter vergelijking: van half maart 2020 tot en met 
begin mei dat jaar lag het sterftecijfer dertig procent hoger dan normaal.  

De sterftegolf die half september begon, was volgens de statistici op zijn hevigst tot en met 
half februari. Toen overleden gemiddeld 16 procent meer mensen dan gebruikelijk. In deze 
periode overleden ook relatief veel ouderen en gebruikers van langdurige zorg, zoals 
verpleeghuisbewoners. Dat was daarna veel minder het geval. Er overleden zelfs opvallend 
weinig 80-plussers en langdurige zorggebruikers. Deze groepen waren ook bij de eersten die 
aan de beurt waren in de vaccinatiecampagne.  

Over de hele lengte van de sterftegolf vanaf eind september overleden relatief meer mannen 
dan vrouwen. In het voorjaar van 2020 was dat ook al zo. 

Door de beperkende maatregelen kreeg het griepvirus afgelopen winter weinig kans en bleef 
een epidemie hiervan uit. Dat heeft een remmende werking gehad op het sterftecijfer. Maar 
dat kon niet voorkomen dat het aantal sterfgevallen per saldo toch hoger uitpakte dan normaal 
door toedoen van het coronavirus. Bron: AD, 8 juli 2021.   

 

Nederlandse olympische turnploeg per direct in quarantaine na positieve 
coronatest 

De olympische turnploeg is per direct preventief in quarantaine gegaan. Dat is gebeurd nadat 
de uitslag van één van de coronatests voor vertrek naar Tokio van de sporters en stafleden 
van TeamNL een positief resultaat heeft opgeleverd binnen de turnploeg. Als gevolg daarvan 
zijn zowel sporters als begeleiders van de mannen- en de vrouwenturnploeg met onmiddellijke 
ingang preventief in afzondering gegaan. 

Volgens NOC*NSF zal er de komende dagen nader worden getest en onderzocht om de aard 
van deze besmetting te bepalen. ‘Er worden geen mededelingen gedaan over welke persoon 
het gaat’, aldus de sportkoepel. 
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Alle leden van TeamNL worden in de laatste zes dagen voor vertrek naar Japan preventief op 
drie momenten getest. ‘Dat gebeurt om de kans op besmettingen binnen TeamNL, maar ook 
naar de overige deelnemers en de Japanse bevolking toe zo laag mogelijk te houden’, stelt 
NOC*NSF. 

De gymnastiekbond KNGU organiseerde donderdag nog een mediamiddag in Oranjewoud. 
Daarbij ontbrak de tweeling Sanne en Lieke Wevers. Het duo, dat het op de Spelen zonder 
vader en coach Vincent Wevers moet doen, had aangegeven de stilte te verkiezen. ‘Zij mogen 
hun eigen afweging maken’, liet bondscoach Bram van Bokhoven weten. ‘Als zij zich willen 
focussen, moet je dat respecteren.’ 

Epke Zonderland was wel van de partij. De olympisch kampioen van Londen 2012 aan de 
rekstok bekende dat hij zich zorgen maakte over zijn beperkte fitheid. Ook Bart Deurloo (rug) 
is niet helemaal klachtenvrij.  

Volgens de planning vertrekt de olympische turnploeg zondag naar Japan. Eythora 
Thorsdottir en Vera van Pol behoren eveneens tot de selectie. Elze Geurts en Naomi Visser 
gaan als reserves mee. Van Bokhoven vormt met Aimee Boorman en José van der Veen het 
coachteam voor de Spelen in Tokio. Bron: AD, 8 juli 2021.   

Gehele Nederlandse turnploeg heeft negatief getest op coronavirus 

De hele Nederlandse turnploeg heeft negatief getest op het coronavirus. NOC*NSF liet weten 
dat dit ook geldt voor de atleet die een dag eerder wel positief was bevonden. 

Uit voorzorg zullen sporters en staf van het vrouwenteam de komende dagen individueel 
trainen in Heerenveen en worden zij gedurende die periode ook getest. Indien de resultaten 
negatief blijven, kunnen de vrouwen vanaf woensdag naar Tokio reizen, om deel te nemen aan 
de Olympische Spelen. 

De mannenploeg en begeleiding reist zondag vanaf Schiphol naar Tokio. Bij de mannen was 
er geen sprake van een 'close contact' met de aanvankelijk positief geteste sporter. Bron: AD, 
9 juli 2021.  

Farmaceut Pfizer wil spoedtoestemming voor toedienen derde prik 

De Amerikaanse farmaceut Pfizer wil in augustus spoed-toestemming vragen aan de 
nationale medicijntoezichthouder FDA voor het toedienen van een derde prik met het 
coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Dat heeft een van de onderzoekers van het concern laten 
weten aan persbureau The Associated Press. 

Een derde prik, een zogenoemde booster, zou de immuniteit tegen het coronavirus 
flink verhogen en mogelijk een extra bescherming zijn tegen nieuwe varianten. Volgens dr. 
Mikael Dolsten van Pfizer tonen de eerste resultaten van het booster-onderzoek aan dat de 
antistoffen tegen corona vijf tot tien keer hoger zijn na een derde prik dan na de tweede 
vaccinatie. De derde prik zou ongeveer zes maanden na de tweede moeten worden gezet. 

Volgens Dolsten blijkt uit onderzoek in Groot-Brittannië en Israël dat twee prikken met het 
Pfizer-vaccin de Deltavariant  heel goed neutraliseert. Maar verondersteld wordt dat als de 
hoeveelheid antilichamen afneemt naar een lager niveau, het Delta-virus voor een lichte 
infectie kan zorgen voordat het immuunsysteem in werking treedt. Daarom wordt nu 
onderzoek gedaan naar of en wanneer een derde prik nodig is. Bron: AD, 9 juli 2021. 
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Voorschot tegemoetkoming vaste lasten moet terugbetaald worden 

De helft van de bedrijven moet mogelijk een deel of het gehele voorschot terugbetalen van 
de tegemoetkoming vaste lasten voor de periode juni tot september 2020. Dat meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om ondernemingen waarvan de 
zogenoemde eerste TVL-regeling definitief is vastgesteld. Bij de helft van de bedrijven viel 
de omzet in die periode hoger uit dan verwacht. 

De tegemoetkoming voor de vaste lasten is een van de coronasteunmaatregelen van de 
overheid. Bedrijven komen in aanmerking voor een vergoeding als ze naar verwachting te 
kampen hadden met een omzetverlies van minstens 30 procent. In totaal is voor de TVL-1 549 
miljoen euro toegekend. 

Op 31 mei 2021 was voor ruim tachtig procent van de bedrijven de TVL-1 definitief vastgesteld. 
Het gaat om bijna 32.000 ondernemingen. Daarvan moet zestien procent het voorschot 
volledig terugbetalen. Ongeveer vierendertig procent behoudt de tegemoetkoming, maar deze 
wordt wel lager. Bij ongeveer twaalf procent van de bedrijven wordt de tegemoetkoming juist 
hoger. 

Dat het verlies van omzet lager was dan verwacht kwam met achtenvijftig procent het vaakst 
voor in de horeca en bij kappers en schoonheidssalons. Binnen de horeca waren het vooral 
restaurants en hotels waar uiteindelijk geen sprake was van een omzetverlies van ten minste 
dertig procent. 

Bedrijven in de ICT-sector, verhuur en zakelijke diensten als uitzendbureaus en reisbureaus 
werd het omzetverlies het vaakst te laag ingeschat. Ongeveer één op de zes ICT-bedrijven met 
TVL-1 heeft recht op extra steun. 
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Het UWV berekent intussen of ondernemingen een deel van de eerste en tweede 
tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van vorig jaar 
moeten terugbetalen. Dat is een loonsubsidie die is bedoeld om werkgelegenheid te behouden 
tijdens de coronacrisis. Ook de NOW is onder meer afhankelijk van het omzetverlies. 

Werkgevers kunnen op dit moment betalingsregelingen treffen. BNR meldde in mei na een 
rondgang onder financieel adviseurs en specialisten dat bedrijven die geld moeten 
terugbetalen daar veelal mee wachten, omdat ze het geld niet hebben. Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Cubaans Coronavaccin Soberana 2 is na drie vaccinaties voor 91.2 
effectief  
 
Het Cubaanse coronavaccin Soberana 2 is na drie prikken voor 91,2 procent effectief tegen 
het longvirus. Dat meldt de door de staat gerunde farmaceut BioCubaFarma, dat toezicht 
houdt op het Finlay Institute of Vaccination, de maker van het vaccin.  
 
Eerder bleek Abdala, een ander Cubaans vaccin, al voor 92,28 procent effectief tegen corona. 
Ook hiervan zijn drie doses nodig. Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Volgens Tweede Kamer moet aantal coronapatiënten in ziekenhuizen  
Europese coronakaart bepalen 
 
De Tweede Kamer wil dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen bepalend wordt voor de 
Europese coronakaart, die met kleuren aangeeft hoe groot het risico per land is. Dat geeft 
een reëler beeld over de gezondheidsrisico's dan het aantal nieuwe besmettingen, waarvan de 
Europese gezondheidsdienst ECDC op dit moment uitgaat, vindt de Kamer. 
 
Een meerderheid steunde daarom een motie van DENK en de groep-Van Haga, die het 
demissionaire kabinet oproept zich in Europees verband sterk te maken voor 
de ziekenhuisopnames als leidend criterium voor de coronakaart. De indieners vinden dat de 
toenemende besmettingen in Nederland en in andere landen voor een groot deel samenhangen 
met het feit dat er meer getest wordt en het in ieder geval in Nederland vooral jongeren betreft 
met geen of slechts lichte symptomen. 
 
Doordat het aantal besmettingen in Nederland explosief stijgt, dreigt Nederland weer rood te 
kleuren. Daardoor wordt het lastiger om naar het buitenland te reizen. Zo kunnen landen 
meer voorwaarden stellen aan toeristen uit Nederland, bijvoorbeeld 
een quarantaineperiode na aankomst. 
 
Het afgelopen etmaal werden bijna 5500 positieve tests gemeld. Dat is bijna 
een verzevenvoudiging in een week tijd. 
 
Daarnaast steunde de Kamer een motie van DENK die het kabinet oproept te 
onderzoeken hoeveel mensen met corona die volledig gevaccineerd zijn, toch in het 
ziekenhuis worden opgenomen. Dat wordt nu niet goed bijgehouden door ziekenhuizen, terwijl 
dat volgens DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu wel nodig is om erachter te komen wat de effecten 
zijn van vaccinatie op het ziekteverloop. Bron: AD, 9 juli 2021.   
 

Festivals nu alweer bedreigd: hebben we dan helemaal niks geleerd van 
al die Fieldlabs? 
 
De terugkeer naar het uitgaansleven lag in handen van de Fieldlab experimenten. Maar het 
eerste weekend dat mensen weer uit mochten, raakten meteen veel mensen met het 
coronavirus besmet. En nu dreigt het net losgebarsten festivalseizoen alweer te sluiten. 
 
De evenementenbranche maakt zich grote zorgen nu het kabinet overweegt om meerdaagse 
evenementen af te blazen. ‘Wij waren vorig jaar de eerste sector die dichtging. Nu zijn we net 
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weer open, en dreigt dit festivalseizoen alsnog in het water te vallen. Dat is ontzettend zuur 
na de enorme inspanningen die wij als branche hebben gedaan om evenementen verantwoord 
te laten verlopen’, zegt woordvoerder Jolanda Jansen van de Vereniging van 
Evenementenmakers. Bron: AD, 9 juli 2021.     
 

Aantal besmettingen explodeert, toch weer 180.000 tests bij Testen voor 
Toegang 
 
Sinds het nachtleven en het festivalseizoen twee weken geleden geopend zijn, is het aantal 
positieve coronabesmettingen geëxplodeerd. Toch laten tienduizenden mensen zich vandaag 
weer testen om dit weekend uit te kunnen gaan. Testen voor Toegang meldt dat er 180.000 
testafspraken zijn gemaakt voor dit weekend. 
 
Twee weken geleden gingen de versoepelingen van de coronamaatregelen in, waardoor het 
voor nachtclubs mogelijk werd om weer open te gaan: als een club iedereen die naar binnen 
wil om een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest vraagt, hoeven feestvierders zich niet 
aan de 1,5 meter afstand te houden. Door die versoepeling konden ook festival weer opstarten. 
 
De afgelopen dagen steeg het aantal coronabesmettingen echter snel. Op donderdag meldde 
het RIVM 5475 positieve tests. Dat is bijna zeven keer zo veel als een week geleden. Veel van 
die besmettingen zijn onder jongeren. Het uitgaansleven lijkt een voorname 
besmettingshaard. Zo testen bijna 200 van de 600 bezoekers van een anchtclub in Enschede 
positief na een uitgaansavond. 
 
Mogelijk kondigt het kabinet vanavond nieuwe coronamaatregelen aan. Haagse bronnen 
stellen dat het weer sluiten van nachtclubs en festivals een optie is. Het zou het snel aantal 
oplopende besmettingen een halt toe moeten roepen. 
 
Tegelijkertijd bereiden tienduizenden stappers zich toch voor op een nieuw 
uitgaansweekend. ‘Op donderdagmiddag hadden meer dan 180.000 mensen een testafspraak 
geboekt voor komende weekend’, meldt stichting Open Nederland, die namens de overheid het 
Testen voor Toegang-project uitvoert. ‘Voor donderdag werden 44.000 afspraken geboekt en 
vrijdag lijkt wederom de drukste dag te worden met vooralsnog 94.000 testafspraken. Voor 
zaterdag stond de teller op donderdagmiddag nog op 40.000 boekingen.’ 
 
De meeste bezoekers hebben een afspraak gemaakt in de regio Amsterdam en Noord Holland. 
In Friesland, Flevoland en Gelderland is het naar verhouding rustiger. 
 
De afgelopen weken kwamen meerdere verhalen naar buiten van uitgaanders die probeerden 
een discotheek binnen te komen met een valse QR-code. Ook controleerden niet alle 
horecagelegenheden even streng aan de deur. Minister Grapperhaus riep mensen vanochtend 
op om niet te ‘hannessen en te sjoemelen met de QR-code’ die mensen toegang verleent. 
 
Zijn er nieuwe maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nu het 
aantal positieve tests hard stijgt? Moeten sommige versoepelingen misschien worden 
teruggedraaid? Daarover neemt het kabinet vandaag een besluit, na een spoedadvies van het 
Outbreak Management Team. Gedacht wordt aan het afblazen van meerdaagse evenementen 
en het sluiten van clubs en discotheken, melden bronnen rond het kabinet. Bron: AD, 9 juli 
2021. 

Vakbond vraagt kabinet zo snel mogelijk de versoepeling van de 
coronaregels in te trekken 

Vakbond CNV vraagt het kabinet de 'coronateugels' zo snel mogelijk weer aan te trekken. 
Onderzoek onder 1500 vakbondsleden met een vitaal beroep - zoals buschauffeurs, 
zorgmedewerkers en supermarktpersoneel - wijst uit dat 53 procent vindt dat 
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de coronamaatregelen te snel zijn versoepeld. 70 procent van de ondervraagden voelt zich 
minder veilig door het snelle schrappen van de regels. 

CNV wil dat het kabinet tijdelijk overgaat tot strengere coronamaatregelen. ‘Werkenden in 
vitale beroepen lopen al anderhalf jaar extra risico op een coronabesmetting’, aldus voorzitter 
Piet Fortuin. ‘Ze komen in contact met patiënten, reizigers en bezoekers. Maar zij zijn ook de 
werkenden die Nederland door de crisis hebben geholpen. Het zou wel heel cru zijn als zij nu, 
in het zicht van finish, alsnog besmet worden.' Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Zuid-Afrika probeert de hevige derde coronagolf te bedwingen 
 
Zuid-Afrika probeert een hevige derde coronagolf, die vooral in de provincie Gauteng 
huishoudt, te bedwingen. Het land begint op 1 augustus met het inenten van mensen tussen 
de 35 en 49, laat minister voor Volksgezondheid Mmamoloko Kubayi-Ngubane weten. 
 
Het streven is om tegen het einde van augustus minstens 300.000 prikken per dag te zetten. 
Er zijn op dit moment 3,6 miljoen doses vaccin op voorraad. In Zuid-Afrika raakten, volgens 
cijfers van de Johns Hopkins-universiteit, tot nu toe 2.135.246 mensen besmet. 63.499 van 
hen kwamen te overlijden.  Bron: AD, 9 juli 2021.  
 

Nederlandse olympische turnploeg is preventief in quarantaine gegaan 

 
De Nederlandse olympische turnploeg is per direct prefentief in quarantaine gegaan. Dat is 
gebeurd nadat de uitslag van één van de coronatests voor vertrek naar Tokio van de sporters 
en stafleden van TeamNL een positief resultaat heeft opgeleverd binnen de turnploeg. Als 
gevolg daarvan zijn zowel sporters als begeleiders van de mannen- en de 
vrouwenturnploeg met onmiddellijke ingang in afzondering gegaan. Bron: AD, 9 juli 2021.  
 

Utrechtse burgemeester is overlast helemaal zat, ze staat op het punt 
deze parken te sluiten 
De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma staat op het punt drie parken in de stad af te 
sluiten tussen 23.00 uur ’s avonds en en 06.00 uur ’s ochtends. Volgens haar is dat het enige 
wat haar rest nu de overlast in de stadsparken aanhoudt. ‘Jongeren hebben een nieuw soort 
van uitgaan ontdekt. De druk op de parken is niet afgenomen. We krijgen steeds meer 
meldingen van overlast.’   
 
Omwonenden van het Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg klagen al weken over 
grote groepen jongeren en studenten die tot diep in de nacht voor overlast zorgen. Ze maken 
niet alleen herrie, maar laten ook veel rommel achter. Bron: AD, 9 juli 2021.  

Burgemeester Utrecht sluit ’s nachts parken om overlast jongeren 

Op last van burgemeester Sharon Dijksma gaan vanaf vrijdag drie populaire parken in Utrecht 
’s nachts dicht. Dit is omdat grote groepen jongeren overlast veroorzaken. Ze maken tot diep 
in de nacht lawaai, plassen in tuinen van omwonenden en laten kilo’s afval achter. Ook leven 
zij de coronamaatregelen niet na. Als handhavers de parken in komen, vluchten zij snel (onder 
invloed) weg en rennen zomaar de straat op. 

‘Het lijkt erop dat er tijdens de lockdowns een nieuwe manier van uitgaan is ontstaan, waarbij 
in kleine en in grotere groepen feest wordt gevierd in het park. De verwachting en hoop was 
dat met de laatste versoepelingen de overlast zou afnemen. Dit is echter niet het geval’, aldus 
de burgemeester die geen andere uitweg ziet. 

Vooral omdat de besmettingscijfers zo oplopen en andere maatregelen zoals verscherpt 
toezicht geen effect hebben. ‘De afgelopen periode zijn groepen parkbezoekers meerdere keren 
weggestuurd uit de parken. In de periode van 4 juni tot 8 juli 2021 zijn in totaal 73 
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bekeuringen uitgeschreven door gemeentelijke handhavers tegen 47 bekeuringen in diezelfde 
periode in 2019 waarbij moet worden opgemerkt dat de meeste bekeuringen in 2019 zijn 
uitgedeeld bij fietscontroles’, meldt Dijksma. 

Zij vervolgt: ‘Wij hebben oog voor het feit dat voor veel jongeren het voortduren van de 
coronamaatregelen zwaar is. In de thuissituatie is er weinig (fysieke) ruimte voor ontspanning 
en de mogelijkheden in de openbare ruimte worden door deze maatregelen voor de nachtelijke 
uren beperkt.’ 

Het gaat om het Griftpark, park Lepelenburg en het Wilhelminapark. De ’cooldown periode’ 
duurt drie weken en gaat in op 16 juli. Het verblijfsverbod geldt elke dag van 23.00 uur tot 
06.00 uur. Bron: De Telegraaf, 13 juli 2021. 

Spanje is een veilig vakantieland zegt Spaanse minister 
 
‘Overheden moeten geen alarm slaan', zegt de Spaanse mininister Reyes Maroto van toerisme. 
Het aantal besmettingen in zijn land mag dan oplopen, maar Maroto schermt met 
de vaccinatiecijfers en het feit dat het aantal ziekenhuisopnamen onder controle is. ‘Spanje is 
een veilig vakantieland', zegt de minister, die meent dat de coronasituatie niet moet worden 
gebaseerd op losstaande incidenten. Gisteren riep de Franse minister Clement Beaune op om 
Spanje en Portugal te mijden deze zomervakantie. Bron: AD, 9 juli 2021.  
 

Gisteren in China 11.85 coronavaccinaties gezet 
 
De Chinese gezondheidsautoriteiten melden dat er gisteren 11,85 miljoen 
coronavaccinaties zijn verricht. In totaal zijn er in China 1,354 miljard prikken gezet. Bron: 
AD, 9 juli 2021.   
 

Burgemeesters Veiligheidsberaad komen bij elkaar 
 
De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen vanmiddag in een extra digitaal 
overleg bijeen om mogelijke nieuwe coronamaatregelen van het kabinet te bespreken. Het 
kabinet vroeg eerder deze week een spoedadvies van het Outbreak Management Team, nu het 
aantal besmettingen de afgelopen dagen snel stijgt. 
 
Als sommige versoepelingen worden teruggedraaid, heeft dat gevolgen voor de handhaving. 
Daar zijn de burgemeesters als voorzitters van hun veiligheidsregio verantwoordelijk voor. 
Eerder vond het Veiligheidsberaad nog dat 'enkele incidenten in de horeca' niet voldoende 
waren om conclusies over het landelijke beleid te trekken. Bron: AD, 9 juli 2021. 

In Frankrijk zijn 50 procent van nieuwe coronabesmettingen van de 
Deltavariant 

Frankrijks minister voor Volksgezondheid, Olivier Veran, zegt tegen radiozender France Inter 
dat momenteel bijna vijftig procent van de nieuwe coronabesmettingen de Deltavariant wordt 
aangetroffen. Zijn verwachting is dat dit weekend bij de meeste nieuwe gevallen sprake is van 
de virusmutatie. Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Minister van Buitenlandse Zaken noemt snelle toename 
coronabesmettingen ontzettend zorgelijk 
 
Minister Kaag van Buitenlandse Zaken noemt de snelle toename van het aantal bekende 
coronabesmettingen ontzettend zorgelijk. Niet alleen voor de ontwikkeling van het virus zelf, 
maar ook voor het vooruitzicht van Nederlanders die een vakantie naar 
het buitenland hebben geboekt voor de komende weken. ‘Ik weet ook wat het betekent voor 
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de mensen. En dat als je je vakantiegeld hebt gekregen of even hebt gespaard, dat je er even 
op uit wil in je eigen land of natuurlijk elders.’ Bron: AD, 9 juli 2021. 

Hugo De jonge kreeg zijn tweede coronavaccinatie 

Coronaminister Hugo de Jonge heeft vanochtend zijn tweede coronaprik gekregen. De Jonge 
deelde een foto van het moment op Twitter. ‘Pas na je tweede prik ben je goed beschermd’, 
schrijft hij bij de foto. ‘Zeker met oog op de Deltavariant van het virus is dat ontzettend 
belangrijk.’ De Jonge kreeg het vaccin van Pfizer/BioNTech. Hij dankt de GGD Rotterdam-
Rijnmond 'voor de goede zorgen'. Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

In Amsterdam zijn dit weekend veel testafspraken gemaakt voor Testen 
voor Toegang 
 
Vooral in Amsterdam en Noord-Holland zijn voor komend weekend veel 
testafspraken gemaakt in het kader van Testen voor Toegang. Landelijk staan voor vrijdag en 
de komende weekenddagen tot dusver 180.000 testafspraken gepland, laat Stichting Open 
Nederland weten. Dat zijn er minder dan voor vorig weekend, toen stonden er 260.000 
gepland. Tegen het einde van het weekend was er sprake van 400.000 tests.  

 
Een woordvoerder van Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, 
meldt dat er in alle regio's nog plek is. Op sommige testlocaties is het druk, maar is er op een 
andere locatie in dezelfde regio is nog wel plek. Sinds mensen met een negatieve 
testuitslag naar feestjes en evenementen kunnen waar geen anderhalve meter afstand hoeft 
te worden gehouden, neemt het aantal besmettingen flink toe. Bron: AD, 9 juli 2021.   
 

Grapperhaus is weinig optimistisch over ontwikkelingen coronavirus  
 
Justitieminister Grapperhaus is weinig optimistisch over de ontwikkelingen van het 
coronavirus in Nederland. De druk op de huisartsen begint toe te nemen. ‘We zijn nog niet op 
die hoge beschermingsgraad en we moeten echt voorkomen dat meer mensen langdurige 
Covid krijgen’, zegt de bewindsman voorafgaand aan het kabinetsberaad. 
 
Even nadat het kabinet bijna alle coronaregels had losgelaten, begonnen de besmettingen 
weer snel op te lopen. De vraag of het kabinet moet ingrijpen, is voorgelegd aan het 
deskundigenteam OMT, ook om te kijken of de hogere besmettingen niet vooral komen doordat 
er veel meer getest wordt. 
 
Met het Testen voor Toegang, waarmee het kabinet ook activiteiten mogelijk wilde maken waar 
geen 1,5 meter afstand hoeft te gelden, gaat nog veel mis. Grapperhaus roept mensen dan ook 
op niet te 'hannesen en te sjoemelen met de QR-code' die mensen toegang verleent. 
 
Hoewel de ziekenhuizen nu niet kampen met grote aantallen Covid-patiënten, is de toename 
van het aantal besmettingen wel 'zorgelijk omdat we nog steeds met Covid hebben af te 
rekenen', zegt Grapperhaus. ‘Er was donderdag een toename van het aantal gevallen met 200 
procent. Dan moeten we echt wel zeggen: nu even heel goed pas op de plaats.’ Bron: AD, 9 
juli 2021.  
 

Vanavond persconferentie: vooral nachtleven weer op slot 
 
Het kabinet trapt op de rem: om het coronavirus terug te dringen wordt overwogen om in de 
horeca vanaf vannacht de sluitingstijd weer op 24.00 uur te zetten en feestjes in nachtclubs 
en bij festivals zonder zitplaats te schrappen, melden bronnen rond het kabinet. Vanavond 
geven Rutte en De Jonge een persconferentie.  
 
Een besluit wordt nu in de ministerraad genomen, details kunnen nog wijzigen. Zoals het er 
nu voorstaat draait het kabinet een flink deel van de laatste versoepelingen terug: om 
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middernacht moet horeca dan weer dicht, anderhalvemeterloze feestjes met toegangstesten 
worden geschrapt. Het complete testen voor toegang afschaffen, gaat te ver, zegt een ingewijde, 
dan zou je ook gelegenheden treffen waar amper clusters zijn. Zo zouden evenementen met 
vaste zitplekken dus door kunnen gaan. Voor grote festivals die de komende weken gepland 
zijn, betekent het slecht nieuws. Als het aantal vaccinaties doorstijgt, komt er mogelijk in 
augustus weer ruimte voor clubs en festivals, stelt een bron.    
 
‘Maar de details worden nu verder uitgewerkt’, zegt een ingewijde. Bronnen noemen het 
toegangstestsysteem ‘niet mislukt’, alleen is het nog niet ‘waterdicht'.   
 
Het plotselinge pessimisme wordt gedreven door het snel stijgende aantal infecties. Het RIVM 
meldde gisteren 5475 nieuwe positieve tests, de snelste stijging in tijden. Het is het hoogste 
aantal sinds 14 mei. Op woensdag meldde het RIVM meer dan 3600 nieuwe gevallen, de dag 
ervoor werden ruim 2200 positieve tests geregistreerd. 
 
Minister De Jonge vroeg de deskundigen van het OMT daarop om spoedadvies. Het stijgende 
aantal besmettingen hoeft nog geen directe gevolgen te hebben voor de druk op de zorg. Anders 
dan vorig jaar rond de zomer zijn inmiddels ruim 17 miljoen prikken gezet en heeft een groot 
aantal mensen een besmetting doorgemaakt. 
 
De toename aan besmettingen vertaalt zich mede daarom nog niet in de ziekenhuiscijfers. 
Daar liggen momenteel 196 coronapatiënten, voor het eerst sinds september 2020 is dat 
aantal onder de grens van 200. Op verpleegafdelingen liggen nu 106 patiënten, op de ic’s nog 
90 personen, ook het laagste aantal sinds september vorig jaar. 
 
Toch zijn er zorgen dat de hoge besmettingscijfers gevolgen hebben voor vakantiegangers. Als 
ons land namelijk ‘rood’ kleurt volgens de regels van het Europese ziektebestrijdingscentrum 
ECDC, kan dat betekenen dat er restricties komen. Landen kunnen voor mensen uit 
Nederland een quarantaineplicht instellen, of hen zelfs weigeren.   
 

  
 

Reizigers op Schiphol. Velen kijken reikhalzend uit naar een vakantie. © ANP  
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De stijging van het aantal coronapatiënten verloopt ‘veel rapper dan verwacht’, zei De Jonge 
gisteren. 

Het vermoeden bestaat dat vooral veel jongeren onder de besmette personen zijn. Vorige week 
bleek, nadat versoepelingen feesten weer hebben mogelijk gemaakt, dat bij een evenement in 
Enschede van de 600 bezoekers bijna een derde besmet thuiskwam. 

Overigens zorgde de toenemende besmettingen deze week nog niet tot grote zorgen bij Jaap 
van Dissel. Hij zei bij een briefing in de Tweede Kamer de cijfers ‘met argusogen’ te volgen, 
maar hoopte dat het een ‘hiccup is van de eerste twee weekenden’ sinds de versoepelingen. 
‘Die af gaat nemen als ook jongeren de vaccins nemen.’ 
 
Ingrijpen noemde hij toen nog te vroeg. Wel wees hij erop dat het Testen voor Toegang niet 
vlekkeloos verloopt. Testbewijzen worden niet altijd goed gecontroleerd en het OMT adviseerde 
toegangstesten 24 uur geldig te laten zijn, terwijl het kabinet om praktische redenen koos 
voor een houdbaarheid van 40 uur. 
 
Van Dissel pleitte er bovendien voor dat politici uniforme afspraken in Europa moeten maken 
over hoe de ‘code rood’ van een land wordt geïnterpreteerd en welke gevolgen daaraan worden 
gegeven. Als een land bijvoorbeeld geen toename in de druk op ziekenhuizen meet, zouden 
extra maatregelen voor vakantiegangers niet altijd nodig hoeven zijn. Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Nachtclubs en discotheken balen dat ze weer dicht moeten 
 
Nachtclubs en discotheken balen dat ze mogelijk om middernacht dicht moeten, zegt 
de branchevereniging Nachtbelang die spreekt namens vijftig tot zestig nachtclubs door het 
hele land. Volgens een woordvoerder is er nog veel onduidelijk, maar zou het wel 'al iets' zijn 
als de nachtclubs en discotheken niet helemaal hoeven te sluiten.  
 
Nachtbelang denkt dat de gevolgen van sluiting afhangt van het soort club of café. De sluiting 
zou op lange termijn onhoudbaar zijn, klinkt het. De clubs zijn net weer open, sinds zaterdag 
26 juni. Dat er naar de horeca wordt gewezen als oorzaak voor de oplopende 
coronabesmettingen noemt de zegsman 'zeer onterecht'. 
 
‘Het is niet alleen de horeca waar het misgaat, het gaat mis in de hele keten', zegt hij. ‘Menig 
ondernemer is er serieus mee bezig. De trucjes om toch binnen te komen zijn inmiddels 
bekend’, aldus Nachtbelang. De vereniging hoopt dat de nachtclubs en discotheken een kans 
krijgen om te laten zien dat het systeem wel kan werken.  

 
‘Eigenlijk zijn er geen woorden voor, we worden door het moment en de emotie geregeerd’, zegt 
de woordvoerder, die erkent dat de clusters van besmettingen wel groot zijn, maar benadrukt 
dat de meeste clubeigenaren hun verantwoordelijkheid na besmettingen nemen door 
bijvoorbeeld meteen de deuren te sluiten. Bron: AD, 9 juli 2021.  
 

Taak van handhavers wordt zwaarder nu horeca vervroegd sluit 
 
Een 'hell of a job', zo omschrijft de voorzitter van de Nederlandse Politie Bond, Jan Struijs, 
de taak van handhavers als het kabinet de horeca vervroegd sluit. Nu de besmettingscijfers 
weer omhoogschieten is dat waarschijnlijk de aankondiging die premier Rutte en minister De 
Jonge vanavond gaan doen. 
 
Een begrijpelijke keuze vanuit het zorgperspectief, maar ‘vanuit het 
handhavingsperspectief zaten we hier niet op te wachten’, zegt Struijs. ‘De 'summer of love' 
komt eraan. We hebben gezien dat veel mensen, niet alleen jongeren, behoefte hebben 
aan uitgaan en op terrassen zitten tot diep in de nacht.' 
 
De vakbondsvoorzitter verwacht dat mensen nu elders hun heil gaan zoeken. Zoals 
op privéfeestjes en in het park. ‘Dat gaat gepaard met geluidsoverlast, dus dat vraagt veel van 
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de handhaving. We zullen op de excessen gaan inzetten.' Ook Gerrit van de Kamp, voorzitter 
van politievakbond ACP, verwacht dat er weer een 'flinke hap' werk bijkomt 
‘Twaalf uur is natuurlijk een hele redelijke en mooie tijd, maar er is dan ook al flink 
gedronken en dat kan gedoe opleveren.’ Dat met de herinvoering van beperkende maatregelen 
de teugels weer worden aangehaald, vraagt veel van mensen, stelt de voorzitter. ‘Ik ben 
benieuwd hoe dat gaat.’ Bron: AD, 9 juli 2021.  
 

Tijd tussen eerste en tweede vaccinatie met Sputnik-V kan worden 
verlengd 

Het Russische Gamaleya-instituut, de ontwikkelaar van het Sputnik-V vaccin, zegt dat de tijd 
tussen de eerste doses en de tweede verlengt kan worden tot 180 dagen. Die langere interval 
zou voor een betere afweerreactie zorgen. Momenteel wordt een wachttijd van slechts 21 
dagen aangehouden. Het staatsinvesteringsfonds dat de marketing en verkoop van het vaccin 
regelt, zegt dat de langere tussentijd niets te maken heeft met levertijd van het tweede 
vaccin en de verkoop aan het buitenland. Bron: AD, 9 juli 2021.  
 

ANWB verwacht geen nieuwe reisbeperkingen 
 
De ANWB verwacht niet dat mogelijke nieuwe reisbeperkingen in verband met verscherpte 
coronamaatregelen invloed hebben op de spits deze vrijdag. ‘Want als je wel de grens over 
komt naar een ander land, kan het zijn dat je daar weer met beperkingen zit, of in quarantaine 
moet als je terugkomt. Dit zijn voornamelijk geplande vakanties van mensen met kinderen.’ 
 
Het beeld in Nederland geldt voor heel Europa. ‘Bij de Gotthardtunnel was vrijdag 
een wachttijd van twee uur’, weet de filelezeres over de situatie in Zwitserland, ‘en ook op de 
Route du Soleil in Frankrijk is er weer enorm veel vakantieverkeer.’ Bron: AD, 9 juli 2021.  
 
 

In Spanje besmette Belgische jongeren kregen van ouders vliegtickets om 
thuis te komen 
 
Zeker twintig Belgische jongeren die in Spanje positief testten op het coronavirus, keerden de 
afgelopen dagen toch terug naar België. Reisorganisatie Jongerentravel bevestigt de jongeren 
daarvoor vliegtuigtickets kregen van hun ouders. 
 
De jongeren, die aan de Costa Brava op feestvakantie waren, testten allemaal positief met een 
PCR-test die werd afgenomen in officiële Spaanse testcentra. Toch konden ze zomaar 
terugreizen naar België. 
 
Daarvoor maakten ze gebruik van een achterpoortje in het systeem. Belgen die terugkeren uit 
een rode zone moeten bij aankomst immers enkel hun Passenger Locator Form (PLF-
formulier) voorleggen.  
 
Wie geen coronacertificaat heeft, moet zich laten testen na terugkeer in België, en in 
quarantaine blijven tot het resultaat van de test negatief is. Vliegtuigmaatschappijen vragen 
dus geen negatieve PCR-test van Belgen die willen terugkeren naar hun thuisland.  
 
‘Het systeem klopt niet. Je kan dus gewoon vanuit een bloedrode zone terugvliegen nadat je 
positief bent getest? Dat is waanzin’, reageerde Katrien Corens, zaakvoerder van 
Jongerentravel.be, bij VRT NWS. Bron: AD, 9 juli 2021. 

Rutte en De Jonge geven persconferentie 

Demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge geven straks om 19.00 
uur weer een persconferentie over corona. Aanleiding is de snelle stijging van de 
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besmettingscijfers. Eerder lekte al uit dat sluiting van clubs en discotheken op tafel ligt. Ook 
zouden mogelijk weer meer beperkingen gaan gelden voor evenementen. Bron: AD, 9 juli 
2021. 
 

Nieuwe coronamaatregelen symboolpolitiek 
 
Koninklijke Horeca Nederland laat weten hun leden niet op te roepen om vanavond ook al 
eerder te sluiten. De eindtijden van de horeca werden twee weken geleden weer losgelaten. 
‘We staan sowieso niet achter de restricties zoals ze zijn uitgelekt’, zegt KHN-directeur Dirk 
Beljaarts.  

KHN zegt verder in een gesprek met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en 
staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) vrijdagmiddag dit ook aan te hebben 
gegeven. ‘Dit is een staaltje symboolpolitiek.’ Volgens Beljaarts zijn de sterk stijgende 
aantallen besmettingen in de horeca nog altijd relatief, en zijn de absolute aantallen 
besmettingen laag. 

Daarbij vraagt KHN zich af of het demissionaire kabinet de oren laat hangen naar de 
maatschappelijke druk om Nederland door het oplopende aantal besmettingen niet op rood te 
krijgen voor andere landen. Als het kabinet het aantal besmettingen tegen wil gaan moet 
er iets anders gebeuren dan wat er nu wordt voorgesteld, zegt Beljaarts. Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Persconferentie  
 
De coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC, waarop ook de reisadviezen 
worden gebaseerd, is volgens demissionair minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) een ’extra stimulans’ om nu de coronaregels weer aan te scherpen. Als de 
besmettingen in hetzelfde tempo blijven oplopen als nu, krijgt Nederland mogelijk code 
'donkerrood'. Dat kan ervoor zorgen dat Nederlandse reizigers in quarantaine moeten bij 
aankomst in het buitenland. 

Maar demissionair premier Mark Rutte ontkent dat de vakanties van Nederlanders een rol 
spelen bij de aanscherpingen van de coronamaatregelen. Hij noemt het ‘een bijkomend effect’. 
Heel veel landen kijken naar het aantal besmettingen en door deze nieuwe stappen moet het 
aantal positieve testen omlaag gaan. Dan wordt het risico kleiner dat andere landen 
Nederland op rood zetten, aldus Rutte. 

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge houdt staande dat de keuze om eind juni de meeste 
coronamaatregelen te laten varen, op dat moment ‘logisch en verantwoord’ was. Hij wijst erop 
dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voldoende was gedaald, terwijl 
‘razendsnel’ mensen werden gevaccineerd. 

De meeste versoepelingen zijn volgens De Jonge nog altijd verantwoord te noemen. Dat er nu 
toch weer moet worden ingegrepen, heeft volgens hem ook te maken met de besmettelijkere 
Deltavariant . Dat die sneller rond zou gaan was ‘ingecalculeerd’, maar het gaat nog sneller 
dan de modellen hadden voorspeld. 
 
De Jonge denkt daarnaast dat de boodschap van de vorige persconferentie - we zijn er bijna, 
maar nog niet helemaal - lang niet bij iedereen helemaal is aangekomen. ‘We zijn er bijna 
hebben we goed gehoord, maar het tweede stukje minder’, aldus de bewindsman. 
 
Ook demissionair premier Mark Rutte vindt niet dat het kabinet te snel de coronamaatregelen 
heeft versoepeld. Dat het nu nodig is om toch ’bij te sturen’, is volgens hem een kwestie 
van ‘voortschrijdend inzicht’. 
 
Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de dijk die ons gaat beschermen tegen een nieuwe 
golf in het najaar, zegt De Jonge. 
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De Jonge: Ons gedrag maakt het verschil. We moeten even pas op de plaats maken, tot we er 
écht zijn. 
 
De Jonge: Ook jongeren kunnen lang last houden van een covid-infectie. Ruim een kwart van 
de jongeren zegt na drie maanden nog last te hebben. Als we niks doen, loopt de zorgvraag 
weer op. We hebben zoveel uitgestelde zorg in te halen.  
 
De Jonge: keuze voor versoepelen eind juni was logisch en verantwoord. 
 
Het is 'duidelijk dat we de snelle verspreiding van het coronavirus moeten afremmen', zegt 
demissionair premier Mark Rutte. Daarvoor moeten de maatregelen voor de horeca en voor 
evenementen worden aangescherpt. Rutte noemt dat ‘niet leuk, maar noodzakelijk’. 
 
Het aantal besmettingen is de afgelopen week explosief gestegen. Dat is volgens Rutte mede 
het gevolg van de besmettelijkere Deltavariant . 
 
Rutte: Op vrijdag 13 augustus zullen we de stand van zaken doornemen. Dan gaan we kijken 
wat er dan eventueel nog nodig is. De aanscherpingen in de horeca en de evenementenbranche 
zijn nodig om besmettingen te voorkomen. Maar het gaat uiteindelijk om ons eigen gedrag. 
Dan heb ik het bijvoorbeeld over borrels met de buren of verjaardagsfeestjes in de tuin. Ik 
snap het, iedereen heeft behoefte aan gezelligheid. We willen allemaal elkaar weer ontmoeten. 
Dat kan, maar doe het verstandig. Neem je verantwoordelijkheid. Ons dringende advies: houd 
feestjes klein en beheersbaar. 
 
Meerdaagse festivals zijn niet langer mogelijk en dat blijft zo tot 13 augustus, meldt Rutte.  
 
Anderhalve meter afstand houden wordt weer de norm in de horeca. Iedere gast krijgt een 
eigen zitplaats. Dat geldt voor zowel binnen als buiten. Entertainment is ook niet meer 
toegestaan. Dat betekent onder andere geen televisieschermen. 
 
Niet leuk, wel noodzakelijk, noemt Rutte de maatregelen. ‘Het is duidelijk dat we de snelle 
verspreiding van het coronavirus moeten afremmen. We snappen de enorme teleurstelling bij 
ondernemers. De economische steunpakketten ademen mee.’ 
 
Rutte: ‘Bij de laatste persconferentie op vrijdag 18 juni stonden Hugo en ik stil bij de gunstige 
ontwikkeling van coronacijfers. Alles wees op een mooie zomer. Daar hopen we nog steeds op. 
Maar er is een zon voor de wolk geschoven. Mede dankzij de Deltavariant stijgen de cijfers erg 
hard.’ 
 
Rutte denkt niet dat ze bij de vorige versoepelingen te hard van stapel zijn gelopen. ‘Dat zal 
uit de evaluatie moeten blijken. Het was op dat moment een logische stap om te zetten.’ 
 
Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de dijk die ons gaat beschermen tegen een nieuwe 
golf in het najaar, zegt De Jonge. 
 
De Jonge: Ons gedrag maakt het verschil. We moeten even pas op de plaats maken, tot we er 
écht zijn. 
 
De Jonge: Ook jongeren kunnen lang last houden van een covid-infectie. Ruim een kwart van 
de jongeren zegt na drie maanden nog last te hebben. Als we niks doen, loopt de zorgvraag 
weer op. We hebben zoveel uitgestelde zorg in te halen.  
 
De Jonge: keuze voor versoepelen eind juni was logisch en verantwoord. 
 
Rutte denkt niet dat ze bij de vorige versoepelingen te hard van stapel zijn gelopen. ‘Dat zal 
uit de evaluatie moeten blijken. Het was op dat moment een logische stap om te zetten.’ 
 
Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de dijk die ons gaat beschermen tegen een nieuwe 
golf in het najaar, zegt De Jonge. 
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De Jonge: Ons gedrag maakt het verschil. We moeten even pas op de plaats maken, tot we er 
écht zijn. 
De Jonge: Ook jongeren kunnen lang last houden van een covid-infectie. Ruim een kwart van 
de jongeren zegt na drie maanden nog last te hebben. Als we niks doen, loopt de zorgvraag 
weer op. We hebben zoveel uitgestelde zorg in te halen.  
 
De Jonge: keuze voor versoepelen eind juni was logisch en verantwoord. 
 
Meerdaagse evenementen mogen voorlopig niet meer worden gehouden. Een evenement mag 
tot en met 13 augustus maximaal 24 uur duren. Dat is een van de maatregelen van het 
kabinet om het groeiend aantal besmettingen met het coronavirus te stoppen. 
 
Bij evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek zijn mits iedereen een vaste 
zitplaats op anderhalve meter heeft. Er mag wel extra publiek komen als er 
met coronatoegangsbewijzen wordt gewerkt. In dat geval mag maximaal twee derde van de 
capaciteit worden gebruikt voor zitplaatsen. 
 
Het is 'duidelijk dat we de snelle verspreiding van het coronavirus moeten afremmen', zegt 
demissionair premier Mark Rutte. Daarvoor moeten de maatregelen voor de horeca en voor 
evenementen worden aangescherpt. Rutte noemt dat ‘niet leuk, maar noodzakelijk’. 
 
Het aantal besmettingen is de afgelopen week explosief gestegen. Dat is volgens Rutte mede 
het gevolg van de besmettelijkere Deltavariant . 
 
Rutte: Op vrijdag 13 augustus zullen we de stand van zaken doornemen. Dan gaan we kijken 
wat er dan eventueel nog nodig is. De aanscherpingen in de horeca en de evenementenbranche 
zijn nodig om besmettingen te voorkomen. Maar het gaat uiteindelijk om ons eigen gedrag. 
Dan heb ik het bijvoorbeeld over borrels met de buren of verjaardagsfeestjes in de tuin. Ik 
snap het, iedereen heeft behoefte aan gezelligheid. We willen allemaal elkaar weer ontmoeten. 
Dat kan, maar doe het verstandig. Neem je verantwoordelijkheid. Ons dringende advies: houd 
feestjes klein en beheersbaar. 
 
Meerdaagse festivals zijn niet langer mogelijk en dat blijft zo tot 13 augustus, meldt Rutte.  
 
Anderhalve meter afstand houden wordt weer de norm in de horeca. Iedere gast krijgt een 
eigen zitplaats. Dat geldt voor zowel binnen als buiten. Entertainment is ook niet meer 
toegestaan. Dat betekent onder andere geen televisieschermen. 
 
Niet leuk, wel noodzakelijk, noemt Rutte de maatregelen. ‘Het is duidelijk dat we de snelle 
verspreiding van het coronavirus moeten afremmen. We snappen de enorme teleurstelling bij 
ondernemers. De economische steunpakketten ademen mee.’ 
 
Rutte: ‘Bij de laatste persconferentie op vrijdag 18 juni stonden Hugo en ik stil bij de gunstige 
ontwikkeling van coronacijfers. Alles wees op een mooie zomer. Daar hopen we nog steeds op. 
Maar er is een zon voor de wolk geschoven. Mede dankzij de Deltavariant stijgen de cijfers erg 
hard.’ 
 
Rutte: vakantie speelt geen rol bij aanscherpingen coronamaatregelen 
 
Rutte: Alsjeblieft mensen, de kans dat je corona krijgt is aanzienlijk als je niet gevaccineerd 
bent. Laat je vaccineren. Het is zo ongelooflijk belangrijk. 
 
Het kabinet besluit op 13 augustus welke ruimte er weer is wat betreft de coronamaatregelen. 
Tot die tijd gelden er weer aangescherpte regels, zoals een sluitingstijd voor horeca om 
middernacht en het sluiten van nachtclubs. Eerder stond 13 augustus in de agenda als datum 
om mogelijk nog verder te versoepelen, zoals het loslaten van de 1,5 meter in het onderwijs.  
 
Vanaf zaterdag 06.00 uur tot en met 13 augustus gelden de volgende maatregelen 
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- In de horeca moet iedereen een vaste zitplaats hebben en op 1,5 meter afstand van elkaar 
zitten. Alle horecazaken moeten van middernacht tot 06.00 uur dicht. Optredens en harde 
muziek zijn verboden. 
 
- Voor de horeca wordt het coronatoegangsbewijs, waarmee een uitzondering op de 
anderhalvemeterregel mogelijk was, niet meer gebruikt tot en met 13 augustus. Discotheken 
en nachtclubs gaan helemaal dicht. 
 
- Ook evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- 
en jeugdactiviteiten, zijn toegankelijk maar iedereen moet een vaste zitplaats hebben en op 
1,5 meter afstand van elkaar zitten. Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor 
toegang) mag op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. De beschikbare ruimte is beperkt: 
maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt. Een toegangstest voor 
een coronatoegangsbewijs is vanaf komende dinsdag 24 uur geldig in plaats van 40 uur. 
Evenementen duren maximaal 24 uur. 
 
- Voor winkels, musea en kermissen verandert er niks. Zij mogen een bezoeker per 5 vierkante 
meter ontvangen. 
- Het kabinet roept op feestjes klein en beheersbaar te houden en 1,5 meter afstand te houden. 
Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Lowlands-directeur kwaad op kabinet vanwege aangekondigde plannen 
 
Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg is ‘laaiend’ op het kabinet en de nieuw 
aangekondigde plannen. Vrijdag werd tijdens de persconferentie bekend dat meerdaagse 
evenementen voorlopig niet meer worden gehouden. Een evenement mag tot en met 13 
augustus maximaal 24 uur duren. 
 
Lowlands zou dit jaar van 20 tot en met 22 augustus zijn. Daarmee heeft de organisatie van 
Lowlands een kleine week om het festival op te zetten. ‘Dat is veel te kort en kost hartstikke 
veel geld. Ze stralen iets uit van: je ziet maar hoe je het oplost', zegt Van Eerdenburg. ‘Ze laten 
de sector gewoon bungelen. Het kabinet is volledig losgetrokken van de realiteit.’ 
 
De nieuwe maatregelen kunnen ervoor zorgen dat het flink in de centen loopt voor de 
organisatie, want de opbouw is al begonnen. ‘En de Engelse artiesten vallen niet onder het 
garantiefonds’, vervolgt Van Eerdenburg, verwijzend naar onder anderen Liam Gallagher, 
Stormzy en The Chemical Brothers. ‘Dat zijn de duurste artiesten die we geboekt hebben. Het 
is werkelijk waar schofterig.’ 
 
Lowlands hakt nog geen knoop door over het wel of niet doorgaan van het festival, maar de 
situatie is ‘onmogelijk’, zo laat de organisatie weten. Vrijdag maakten premier Mark Rutte en 
minister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet 
doorgaan. 
 
Lowlands valt buiten de periode van de aangescherpte maatregelen die het kabinet vrijdag 
afkondigde. Het festival zou op 20, 21 en 22 augustus in Biddinghuizen zijn. ‘Dat is een 
onrealistische situatie. We kunnen niet iedereen nog weken aan het lijntje houden’, luidt de 
verklaring.  
 
‘Artiesten houden hun agenda vrij om naar Lowlands te komen, leveranciers houden 
personeel en materialen beschikbaar en bezoekers willen ook weten waar ze aan toe zijn. 
Daarom is er nu duidelijkheid van de overheid nodig en niet pas half augustus.’ Bron: AD, 9 
juli 2021.   
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Toegangsbewijzen alleen nog voor evenementen 
 
Toegangsbewijzen gaan alleen nog voor evenementen gelden en niet meer voor horeca. Ook 
zijn de negatieve testuitslagen per 13 juli nog maar 24 uur geldig in plaats van 40 uur. Dat 
heeft het kabinet besloten, om zo het aantal besmettingen in de horeca een halt toe te roepen. 
 
Door aan de deur te controleren of iemand was getest, gevaccineerd of onlangs hersteld van 
corona konden horecagelegenheden de 1,5 meter afstand loslaten. Dat systeem bleek verre 
van waterdicht. Tijdens de uitgaansweekenden kwamen verschillende meldingen van 
bezoekers die toegangsbewijzen van anderen hadden gekopieerd, of portiers die niet goed 
controleerden. 
 
Evenementen kunnen nog wel controleren op toegangsbewijzen. Ze mogen dan meer 
bezoekers toelaten, tot twee derde van de maximale bezoekerscapaciteit. Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Groot verdriet bij festivals en horeca: ‘Ik noem dit ad hoc zwabberbeleid 
 
Horecaondernemers en festivalorganisatoren zijn verdrietig en teleurgesteld dat de 
duimschroeven worden aangedraaid. Met 1,5 meter, zitplekken en een beperkt 
bezoekersaantal kan een groot deel van de feesten zeker een maand niet doorgaan. ‘We 
stuurden aan op lege ziekenhuizen, dat is gelukt en nu toch dit.’ 
 
Voor de festivalorganisatoren zijn de aangescherpte maatregelen een domper. ‘Ik heb nog nooit 
zo vurig op nepnieuws gehoopt als nu’, verwoordt Berend Schans, directeur van de Vereniging 
Nederlandse poppodia en festivals. Hij vindt het verbazingwekkend dat het kabinet bij deze 
besmettingsaantallen ‘paniekvoetbal speelt’. Temeer omdat er de afgelopen maanden hard is 
gewerkt aan proeven met veilige festivals. Schans: ‘Als je de regels volgt, gebeurt er niets. Bij 
de jeugd is de kurk nu uit de fles. Die jongeren gaan elkaar toch wel ontmoeten.’ 
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Dat festivalgangers weer 1,5 meter afstand moeten houden en bezoekers moeten laten zitten, 
betekent dat er waarschijnlijk een streep gaat door de meeste feesten. En dat heeft niet alleen 
gevolgen voor de organisatoren, maar ook voor podiumbouwers, artiesten, toiletleverancier, 
tentenbouwers, beveiliging, verkeersregelaars en ga zo maar door. ‘Er is een garantiefonds 
voor festivals. Ik denk dat het potje leeg gaat en neem aan dat er compensatie blijft’, aldus 
Schans.   
 
Programmamanager Pieter Lubberts noemt de plannen van het kabinet om het festivalleven 
aan banden te leggen ‘een klap in het gezicht’ van Fieldlab Evenementen. ‘Ik vind het echt 
bizar’, vertelt Lubberts. ‘We hebben heel gedegen onderzoek gedaan en nu lijkt het net alsof 
de overheid daar niets mee doet. Het is heel pijnlijk.’  Bron: AD, 9 juli 2021.  
 

Klap in het gezicht van Fieldlab Evenementen 
 
De plannen van het kabinet om het festivalleven aan banden te leggen, zijn ‘een klap in het 
gezicht’ van Fieldlab Evenementen, zo vertelt programmamanager Pieter Lubberts aan het 
ANP. Per zaterdag moeten bezoekers van festivals en andere evenementen voorlopig zitten in 
plaats van staan. Ook zijn er minder mensen welkom, melden Haagse bronnen. 

‘Ik lees de uitgelekte plannen vol ongeloof. Ik vind het echt bizar’, vertelt Lubberts. ‘We 
hebben heel gedegen onderzoek gedaan en nu lijkt het net alsof de overheid daar niets mee 
doet. Het is heel pijnlijk.’ 

Lubberts benadrukt dat de horeca- en de festivalbranche twee hele verschillende branches 
zijn en daarom volgens hem niet over een kam geschoren moeten worden. ‘Het aantal 
besmettingen bij festivals is helemaal niet hoog. Ik snap dat er besmettingen zijn, maar je 
moet je rug recht durven houden.’ Bron: AD, 9 juli 2021. 

Fieldlab Evenementen zette testevenementen op tijdens coronacrisis 
 
Fieldlab Evenementen heeft tijdens de coronacrisis testevenementen opgezet. Daarbij werd 
gekeken hoe er op een veilige manier evenementen georganiseerd konden worden. Het ging 
bijvoorbeeld om een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, een interland van het 
Nederlands elftal, festivals in Biddinghuizen, een marathon in Enschede en een concert in 
Den Haag. Bezoekers moesten zich vooraf laten testen. In totaal waren er 129.000 mensen 
aanwezig bij de evenementen, met 103 mogelijk coronabesmettingen. 
 
Lubberts benadrukt dat de horeca- en de festivalbranche twee hele verschillende branches 
zijn en daarom volgens hem niet over een kam geschoren moeten worden. ‘Het aantal 
besmettingen bij festivals is helemaal niet hoog. Ik snap dat er besmettingen zijn, maar je 
moet je rug recht durven houden.’  
 
Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg is ‘laaiend’ op het kabinet en de nieuw 
aangekondigde plannen.  Lowlands zou dit jaar van 20 tot en met 22 augustus zijn. Daarmee 
heeft de organisatie van Lowlands een kleine week om het festival op te zetten. ‘Dat is veel te 
kort en kost hartstikke veel geld. Ze stralen iets uit van: ‘je ziet maar hoe je het oplost’, zegt 
Van Eerdenburg. ‘Ze laten de sector gewoon bungelen. Het kabinet is volledig losgetrokken 
van de realiteit.’  
 
De nieuwe maatregelen kunnen ervoor zorgen dat het flink in de centen loopt voor de 
organisatie, want de opbouw is al begonnen. ‘En de Engelse artiesten vallen niet onder het 
garantiefonds’, vervolgt Van Eerdenburg, verwijzend naar onder anderen Liam Gallagher, 
Stormzy en The Chemical Brothers. ‘Dat zijn de duurste artiesten die we geboekt hebben. Het 
is werkelijk waar schofterig.’ 
 
Ook voor de nachtclubs en discotheken kwam er slecht nieuws. Zij moeten de deuren weer 
sluiten. ‘Dit is een drama’, reageert Pieter de Kroon, voorzitter van Overleg Amsterdamse Clubs 
en zelf eigenaar van Chicago Social Club. Het kostte hem flinke moeite om zijn personeel terug 



148 

 

te krijgen. Bovendien heeft hij in de buidel moeten tasten om zijn club klaar te maken voor 
heropening. En nu dit. ‘De overheid wist dat het systeem niet honderd procent waterdicht 
was. En dan heeft het kabinet ook nog steken laten vallen.’ Want jongeren konden sjoemelen 
met de qr-codes en het Testen voor Toegang liep niet direct goed. ‘Jongeren mochten ook nog 
eens gelijk na een Janssenprik naar binnen, terwijl heel Nederland weet dat het twee weken 
duurt voordat een vaccinatie werkt. Ja, dat is een grote fout’, vindt De Kroon. 
 
Waarvoor de ondernemers nu de rekening krijgen. Nachtbelang, de belangenvereniging van 
de branche, die spreekt namens vijftig tot zestig nachtclubs door het land, vindt het ‘zeer 
onterecht’ dat naar de horeca wordt gewezen als oorzaak voor de oplopende 
coronabesmettingen. ‘Het is niet alleen de horeca waar het misgaat, het gaat mis in de hele 
keten’, zegt een woordvoerder. ‘Menig ondernemer is er serieus mee bezig. De trucjes om toch 
binnen te komen zijn inmiddels bekend.’ 
 
De vereniging hoopt dat de nachtclubs en discotheken een kans krijgen om te laten zien dat 
het systeem wel kan werken. ‘Eigenlijk zijn er geen woorden voor, we worden door het moment 
en de emotie geregeerd’, zegt de woordvoerder, die erkent dat de clusters van besmettingen 
wel groot zijn, maar benadrukt dat de meeste clubeigenaren hun verantwoordelijkheid na 
besmettingen nemen door bijvoorbeeld meteen de deuren te sluiten.   
 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) merkt dat veel ondernemers verdrietig zijn door het 
besluit. ‘Veel hadden het goed voor elkaar. We wilden met zijn allen sturen op lege 
ziekenhuizen. Dat is gelukt en toch gebeurt dit. Ik noem dit ad hoc zwabberbeleid’, reageert 
voorzitter Robèr Willemsen. Met name voor de nachthoreca heeft de beslissing grote impact, 
want tussen middernacht en zes uur 's ochtends moeten alle deuren dicht. ‘Dat heeft enorme 
financiële gevolgen, want die zaken hebben een hele lijst personeel opgeroepen en kelders vol 
met eten en drinken. Maar bovenal is dit voor het moraal waardeloos.’ 

Willemsen erkent dat er fouten zijn gemaakt bij sommige horecagelegenheden. Maar uit de 
besmettingscijfers blijkt nog steeds een klein deel (vorige week 570 gevallen) naar horeca te 
herleiden. ‘En daarbij waren ook nog eens drie grote clusters. Er zijn drieduizend clubs, 
discotheken en feestcafés in Nederland. Het kabinet had dit effect beter moeten incalculeren.’  
 

 
 

Het nachtleven was net weer op stoom gekomen. © ANP  
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Overigens zijn veel verpleegkundigen blij met de strengere maatregelen, zo blijkt uit een peiling 
van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Van de 3433 
zorgprofessionals die de poll invulden, zegt tweederde voor het terugdraaien van 
versoepelingen te zijn om de piek tegen te gaan. ‘We zijn van bijna ‘code zwart’ naar groen 
gegaan en nu vliegt het aantal besmettingen weer omhoog. Verpleegkundigen, verzorgenden 
en verpleegkundig specialisten liepen op hun laatste benen naar het einde van de lockdown. 
Het aantal ziekenhuisopnames valt op dit moment gelukkig nog mee, maar de situatie is 
zorgwekkend’, zegt voorzitter Bianca Buurman. De zorgprofessionals hebben deze zomer nodig 
om bij te tanken en zien de oplopende besmettingen met lede ogen aan. Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Horeca wordt weer opgeofferd 
 
De nieuwe coronarestricties voor de horeca zijn het ‘toppunt van symboolpolitiek’, waarbij ‘de 
horeca wéér wordt opgeofferd’. Dat zegt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland 
(KHN) in een reactie op de nieuwe maatregelen die vanaf zaterdagochtend 06.00 uur ingaan 
en duren tot en met 13 augustus. Het gaat onder meer om de sluiting van cafés om 
middernacht en de verplichte sluiting van nachtclubs en discotheken. 
 
Volgens KHN is de belangrijkste extra maatregel dat de openstelling met Testen voor Toegang 
in de horeca voorlopig niet meer mag. ‘Blijkbaar vindt het kabinet het sentiment rondom de 
zomervakantie belangrijker dan het doel voor ogen te houden waar de restricties ooit voor in 
het leven geroepen zijn, namelijk de druk op de ziekenhuizen en de ic-capaciteit. Zolang die 
druk niet toeneemt, moet het kabinet geen maatregelen treffen voor de bühne. Wat ons betreft, 
is dit puur een cosmetische ingreep om code rood te omzeilen’, aldus de organisatie 
 
‘Het is onbegrijpelijk dat de horeca keer op keer de sector is die aan het kortste eind trekt’, 
zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. ‘De horeca wordt nu opnieuw opgeofferd omdat we niet 
willen dat Nederland code rood krijgt, terwijl er zorgtechnisch niets aan de hand is. De 
maatschappelijke druk gaat blijkbaar boven feiten. Gekker moet het niet worden! Haast is 
geboden en de onderste steen moet boven komen.’ 
 
KHN zegt dat veel sectoren binnen de branche weer een moeilijke tijd tegemoet gaan. ‘Wij 
blijven de komende weken inzetten op het zo snel mogelijk loslaten van de restricties, zodat 
er zo snel mogelijk weer kan worden toegewerkt naar een rendabele exploitatie. Ook gaan wij 
opnieuw met het kabinet in gesprek over aanvullende financiële compensatie voor een 
branche die opnieuw harde klappen krijgt’, aldus Willemsen. Bron: AD, 9 juli 2021.  
 

Ondernemersorganisaties hebben begrip voor de nieuwe maatregelen 
 
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben begrip voor de maatregelen 
die het demissionaire kabinet heeft aangekondigd vanwege de snel oplopende 
coronabesmettingen. ‘Niettemin zijn die uiterst wrang voor ondernemers die wel alles uit de 
kast hebben gehaald om veilig en verantwoord hun deuren weer te openen.’ Volgens de 
organisaties onderstreept de huidige ontwikkeling van het virus de voorbarigheid van het 
eerdere kabinetsbesluit om het steunpakket na het derde kwartaal niet te verlengen. 
 
VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen op het ‘drama’ van de nieuwe beperkingen voor met 
name de evenementensector. ‘Die is al ruim een jaar dicht. Ondernemers hebben de afgelopen 
tijd fors geïnvesteerd om deze zomer weer festivals en dergelijke te kunnen organiseren, maar 
moeten alweer stoppen voordat ze überhaupt zijn begonnen. Iets organiseren voor ná 13 
augustus, wie durft dat nu nog.’ 
 
Ze roepen het kabinet daarom op de vergoeding uit het garantiefonds voor gemaakte kosten 
in deze sector op te trekken naar honderd procent. Bron: AD, 9 juli 2021.  
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GGD in deze regio heeft handen vol aan corona-explosie, nachtleven blijft 
(nog) buiten schot 
 
Het aantal coronabesmettingen schiet als een raket omhoog. Deze regio alleen al telde 
donderdag 315 besmettingen, tegenover slechts 34 vorige week. Teststraten raken voller, 
bron- en contactonderzoek is alweer afgeschaald. Volgen maatregelen voor de nachthoreca? 
 
De cijfers: in Flevoland zijn een week geleden 7 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is maandag 
al opgelopen naar 12 en gisteren waren er 69. Dezelfde tendens is in IJsselland zichtbaar: van 
9 naar 22 naar 95. Op de Veluwe en in de Achterhoek gaat het nog harder: van 18 naar 39 
naar 315 opgespoorde besmettingen. De explosie heeft effect op ‘testen en traceren’ bij de 
GGD's. Bron: De Stentor, 9 juli 2021. 
 
Onder niet-gevaccineerde jongeren lopen de besmettingscijfers explosief 
op 
 
Met name onder jongeren, die nog niet volledig gevaccineerd zijn, lopen de 
besmettingscijfers explosief op. Het RIVM meldde vrijdag bijna 7000 positieve tests. Dat is 
ruim zeven keer zo veel als een week geleden. Het gaat vooral om twintigers en veel mensen 
hebben het coronavirus opgelopen in de horeca. Een toename door de Deltavariant  
was ‘ingecalculeerd’, zegt De Jonge, ‘maar dit is echt ongekend’. Bron: AD, 9 juli 2021. 

 

Rutte snapt dat maatregelen hard aankomen bij evenementensector 
 
Demissionair premier Mark Rutte snapt dat de maatregelen hard aankomen bij 
de evenementensector. Het kabinet probeert de organisatoren zo goed mogelijk te helpen met 
financiële steunpakketten, zei hij. Ook is er een garantiefonds opgetuigd voor de 
evenementensector. 

Het kabinet neemt de stap omdat het onder meer vreest dat bezoekers van nachtclubs massaal 
naar de festivals zouden trekken. ‘Het risico is te groot.’ 

Voornamelijk jongeren zijn besmet geraakt sinds de laatste ronde van versoepelingen werd 
afgekondigd. De stijging is ‘ongekend’, aldus zorgminister Hugo de Jonge. Volgens Rutte was 
die stap toen in lijn met alle modellen en stonden alle lichten op groen. Maar de veel 
besmettelijkere Deltavariant  heeft roet in het eten gegooid. Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Discotheken en nachtclubs zijn zeer teleurgesteld 
 
Discotheken en nachtclubs zijn zeer teleurgesteld over de nieuwe coronamaatregelen 
waardoor zij verplicht weer de deuren moeten sluiten. Dat zegt Nachtbelang, dat 
ongeveer zestig clubs vertegenwoordigt. Volgens een woordvoerder heeft het Testen voor 
Toegang te weinig kans gekregen en wordt dat proces nu abrupt afgebroken. 

De zegsman vindt dat te snel de stekker wordt getrokken uit Testen voor Toegang, terwijl dit 
de laatste tijd juist steeds beter verliep en de horeca steeds beter begon te wennen aan het 
testen. ‘Het is heel erg jammer dat dit geen kans heeft gekregen. Ondernemers hebben erg 
hun best gedaan.’ 

Hij zegt verder dat er onterecht met de vinger naar de horeca wordt gewezen over de snel 
oplopende coronabesmettingen. ‘We hebben ons uiterste best gedaan om alles veilig te laten 
verlopen.’ 

Volgens de zegsman van Nachtbelang hebben jongeren een enorme behoefte om uit te gaan 
in disco's en nachtclubs. ‘De sociale behoefte bij jongeren is gigantisch.’ 



151 

 

Twee weken konden we helemaal los, maar het feest is voorlopig voorbij. Geen overvolle 
kroegen meer, velden vol festivalgangers of tot drie uur ‘s nachts op stap. Het kabinet trapt 
op de rem. 

‘Dit is financieel een enorme strop’, zegt de Brabantse festivalorganisator Ferry van den 
Nieuwelaar. ‘Ook voor onze leveranciers. Ik ga er vanuit dat onze brancheorganisatie claims 
neerlegt bij de overheid vanwege dit wanbeleid.’ Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Twee weken helemaal los maar het feest is voorlopig voorbij 
 
Twee weken konden we helemaal los, maar het feest is voorlopig voorbij. Geen overvolle 
kroegen meer, velden vol festivalgangers of tot drie uur ‘s nachts op stap. Het kabinet trapt 
op de rem. 
 
‘Dit is financieel een enorme strop’, zegt de Brabantse festivalorganisator Ferry van den 
Nieuwelaar. ‘Ook voor onze leveranciers. Ik ga er vanuit dat onze brancheorganisatie claims 
neerlegt bij de overheid vanwege dit wanbeleid.’ Bron: AD, 9 juli 2021.    

Overzicht van nieuwe coronamaatregelen in Frankrijk 

Frankrijk scherpt de coronamaatregelen in het land aan nu het aantal besmettingen toeneemt 
en het vaccinatietempo vertraagt. Een overzicht van alle maatregelen die maandag zijn 
aangekondigd. 

Frankrijk werkt met een zogeheten gezondheidspas die laat zien dat de houder volledig is 
ingeënt, negatief is getest of recent is hersteld van Covid-19. Deze pas is vanaf 21 juli verplicht 
voor bezoekers van grote evenementen en culturele instellingen. 

Vanaf augustus is de pas ook verplicht bij een bezoek aan horecazaken, winkelcentra, 
ziekenhuizen en later mogelijk nog meer locaties. Mensen die binnen Frankrijk met 
langeafstandstreinen, touringcars en vliegtuigen willen reizen, moeten vanaf augustus 
eveneens in het bezit zijn van de gezondheidspas. 

De gratis PCR-testen zijn in de herfst alleen nog beschikbaar voor mensen die mogelijk besmet 
zijn met het coronavirus. Fransen die een negatieve testuitslag nodig hebben om bijvoorbeeld 
naar de bioscoop of het theater te gaan, moeten de test zelf betalen. 

Er gaat een vaccinatieplicht gelden voor zorgpersoneel, medewerkers van verzorgingstehuizen 
en andere mensen die met risicogroepen werken. Zonder volledige vaccinatie mogen ze niet 
werken en krijgen ze ook niet betaald. Voor de inentingen krijgen ze tot 15 september de tijd. 
Daarna worden controles gehouden waarbij boetes opgelegd kunnen worden. 

Ongevaccineerde reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal moeten zich 
maximaal 24 uur voor aankomst in Frankrijk laten testen. Voor andere landen geldt nog 
steeds een tijdspanne van maximaal 72 uur. Reizigers moeten een negatieve testuitslag 
hebben als ze niet zijn ingeënt. Bron: De Telegraaf, 13 juli 2021. 

Festivalorganisator spant kort geding aan tegen overheid 
 
De grote festivalorganisator ID&T spant een kort geding aan tegen de overheid vanwege de 
aangescherpte coronamaatregelen. ‘Het is een disproportioneel besluit’, zo vertelt ceo Ritty 
van Straalen tegen het ANP. Vrijdagavond maakten demissionair premier Mark Rutte en 
zorgminister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse evenementen voorlopig niet meer worden 
gehouden en dat bezoekers van een evenement moeten zitten. 
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ID&T organiseert onder meer de festivals Defqon.1 Weekend Festival, Mysteryland, 
Awakenings, Sensation, Thunderdome, Welcome to the Future, Amsterdam Open Air en 
Milkshake. In het kort geding eist de organisator een duidelijk besluit vanuit de overheid: het 
laten doorgaan van festival onder Fieldlab-voorwaarden of dat de overheid 
verantwoordelijkheid neemt. ‘Dat laatste is het betalen van onze rekeningen door middel van 
het garantiefonds’, stelt Van Straalen. 
 
‘We hebben ons tijdens de Fieldlab-evementen hard ingespannen samen met de overheid en 
we hebben hier samen conclusies uit getrokken. Nu trekt de overheid de handen ervan af 
en laten ze ons bungelen’, vindt Van Straalen.  
 
Begin volgende week ligt het kort geding bij de rechter. ‘We willen nu duidelijkheid’, zegt Van 
Straalen. ‘We kunnen niet iedereen tot 14 augustus aan het lijntje houden. Ze kunnen ons 
niet meer laten bungelen.’  Bron: AD, 9 juli 2021.    
 

 
 

Ruim dertig partijen sluiten zich aan bij kort geding ID&T tegen overheid 
 
Ruim dertig organisaties van festivals en evenementen hebben zich aangesloten bij het kort 
geding dat ID&T aanspant tegen de overheid. Het gaat onder meer om de organisaties van 
Paaspop, Apenkooi, Zwarte Cross, F1 Dutch Grand Prix Zandvoort en DGTL. 
 
De partijen zijn het niet eens met de beslissing van het kabinet om als gevolg van het 
toenemende aantal coronabesmettingen ongeplaceerde publieksevenementen te verbieden. Ze 
noemen de beslissing ‘onzorgvuldig voorbereid en onjuist’. ‘De verenigde organisatoren vragen 
aan de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening toestemming om 
publieksevenementen die voldoen aan de Fieldlab-voorwaarden toe te staan’, staat in een 
persbericht van festivalorganisator ID&T, die circa zeventig evenementen per jaar organiseert, 
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onder meer de festivals Defqon.1, Mysteryland, Awakenings, Sensation, Thunderdome, 
Welcome to the Future, Amsterdam Open Air en Milkshake.  
 
ID&T kondigde vrijdag direct na de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al een kort geding aan. ‘Het is een disproportioneel 
besluit’, zo vertelde ceo Ritty van Straalen eerder. Vrijdagavond maakten demissionair premier 
Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse evenementen voorlopig 
niet meer worden gehouden en dat bezoekers van een evenement moeten zitten. 
 
De pandemie vormt een stevige klap voor de evenementenbranche. Zo is er een tekort ontstaan 
aan duizenden uitzendkrachten en ook financiële zit het niet mee, waardoor ook een groot 
deel van de vaste medewerkers heeft moeten ontslaan. ‘Er heeft een behoorlijke kaalslag 
plaatsgevonden,’ zei Rosanne Janmaat, operationeel directeur van ID&T, eerder. ‘De branche 
heeft er zwaar onder geleden.’ 
 
Eind maart maakte het kabinet bekend dat de overheid vanaf 1 juli grotendeels garant staat 
voor de gemaakte kosten als een concert of festival toch niet kan doorgaan als gevolg van de 
coronacrisis. Daarvoor werd in totaal 385 miljoen euro opzij gezet. Onduidelijk is nog of een 
festival dat deels doorgaat of minder publiek kan verwelkomen ook een beroep kan doen op 
het garantiefonds.  
 
‘We hebben ons tijdens de Fieldlab-evementen hard ingespannen samen met de overheid en 
we hebben hier samen conclusies uit getrokken. Nu trekt de overheid de handen ervan af en 
laten ze ons bungelen’, vindt Van Straalen. 
 
Fieldlab Evenementen heeft tijdens de coronacrisis testevenementen opgezet. Daarbij werd 
gekeken naar hoe er op een veilige manier evenementen georganiseerd konden worden. Het 
ging bijvoorbeeld om een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, een interland van het 
Nederlands elftal, festivals in Biddinghuizen, een marathon in Enschede en een concert in 
Den Haag. Bezoekers moesten zich vooraf laten testen. In totaal waren er 129.000 mensen bij 
de evenementen, met 103 mogelijke coronabesmettingen. 
 
Deze week ligt het kort geding bij de rechter. ‘We willen nu duidelijkheid’, zegt Van Straalen. 
‘We kunnen niet iedereen tot 14 augustus aan het lijntje houden. Ze kunnen ons niet meer 
laten bungelen.’ Bron: AD, 12 juli 2021.  
 

Organisatie festival Solar Weekend is boos en verslagen vanwege nieuwe 
coronamaatregelen 
De organisatie van het festival Solar Weekend heeft boos en verslagen gereageerd op de 
vrijdag aangekondigde coronamaatregelen. Die betekenen dat het festival in Roermond, dat 
van 29 juli tot en met 1 augustus zou plaatsvinden, niet kan doorgaan. ‘G*dverdomme, een 
mokerslag’, reageert de festivalorganisatie op Instagram. 
 
De organisatie zegt sprakeloos te zijn. ‘Het besluit is daar en is dus helaas niet anders, Solar 
Festival 2021 mag niet doorgaan.’ 
 
Hoewel de verslagenheid groot is, richt de festivalorganisatie zich op de toekomst. ‘De blik 
gaat op vooruit. We blijven als bedrijf en team de liefde voor ons Solar Festival uitdragen!’ De 
organisatie heeft het over een ‘enorme klap’ die als team verwerkt moet worden. Tickethouders 
krijgen ‘binnen nu en twee weken’ bericht over het verplaatsen van Solar 2021 naar volgend 
jaar. Bron: AD, 9 juli 2021. 
 

Kamerleden vinden dat Rutte gebrek heeft aan zelfreflectie 
 
Verschillende Kamerleden hebben op Twitter boos gereageerd op het in hun ogen gebrek aan 
zelfreflectie van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge op de 
coronapersconferentie. Ze vinden dat de bewindspersonen tijdens hun verklaring anderen de 
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schuld gaven van het sterk toegenomen aantal coronabesmettingen, zonder zich kritisch uit 
te laten over het eigen kabinetsbeleid.  

 
GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld schrijft dat ze ‘kribbig’ werd van de persconferentie. 
‘Jongeren krijgen van alles de schuld, maar het was het kabinet zelf dat uitstraalde dat ALLES 
weer kan.’ Volgens haar heeft het kabinet kritiek vanuit de oppositie genegeerd. ‘En nu hebben 
anderen het weer gedaan.’ Volgens SP'er Peter Kwint is het ‘de schuld van alles en iedereen. 
Maar een beetje zelfreflectie is te veel gevraagd voor dit kabinet.’ Attje Kuiken 
(PvdA) schampert op Twitter: ‘Wat lijkt me dat heerlijk. Iedereen altijd schuld maar nooit 
jijzelf.’ Bron: AD, 9 juli 2021.   
 
 

 

Belgische pomphouders: Nederlanders welkom, maar draag mondkapje 

Nederlanders die naar het zuiden afzakken en onderweg willen tanken of proviand inslaan 
moeten niet hun mondkapje vergeten. ‘at is in de tankshop verplicht, maar ook aan de pomp 
is het wel zo verstandig’, zeggen Belgische pomphouders. 

Mondmaskers zijn in Nederland alleen nog verplicht in het ov en op de middelbare school, ook 
nu de Delta-variant van het coronavirus er razendsnel om zich heen grijpt. Maar dat is in 
België, Luxemburg en zuidelijke vakantielanden anders. Nu de vakantie-uittocht naar het 
zuiden op gang komt, drukken de pomphouders van branchevereniging Brafco Nederlanders 
daarom nog eens op het hart zich bij een tankbeurt aan de coronavoorschriften te houden. 
Ook al zijn er nog geen signalen dat het misgaat, zegt Brafco-directeur Johan Mattart. 
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De pomphouders maken zich vooralsnog niet direct zorgen om de komst van Nederlandse 
vakantiegangers. ‘We zijn al een jaar gewend met mondkapjes en handgel te werken en dat is 
voor klanten eigenlijk ook zeer duidelijk. De Nederlanders zijn meer dan welkom.’ 

Nederlanders hoeven ook niet te vrezen dat België het reizen binnenkort weer aan banden 
legt, zoals eerder gebeurde bij het opvlammen van de epidemie, denkt Mattart. ‘België voert 
geen jojobeleid en de situatie is nog onder controle.  Bron: De Telegraaf, 13 juli 2021.   

Mondkapje in Belgische pompstations verplicht 

Nederlanders die naar het zuiden afzakken en onderweg willen tanken of proviand inslaan 
moeten niet hun mondkapje vergeten. ‘Dat is in de tankshop verplicht, maar ook aan de pomp 
is het wel zo verstandig’, zeggen Belgische pomphouders.  

Mondmaskers zijn in Nederland alleen nog verplicht in het ov en op de middelbare school, ook 
nu de Delta-variant van het coronavirus er razendsnel om zich heen grijpt. Maar dat is in 
België, Luxemburg en zuidelijke vakantielanden anders. Nu de vakantie-uittocht naar het 
zuiden op gang komt, drukken de pomphouders van branchevereniging Brafco Nederlanders 
daarom nog eens op het hart zich bij een tankbeurt aan de coronavoorschriften te houden. 
Ook al 'zijn er nog geen signalen dat het misgaat', zegt Brafco-directeur Johan Mattart. 

De pomphouders maken zich vooralsnog 'niet direct zorgen' om de komst van Nederlandse 
vakantiegangers. ‘We zijn al een jaar gewend met mondkapjes en handgel te werken en dat is 
voor klanten eigenlijk ook zeer duidelijk. De Nederlanders zijn meer dan welkom.’ Bron: AD, 
13 juli 2021.  

Bijwerking coronavaccin Pfizer opgenomen in bijsluiter 
 
Ontsteking van de hartspier en ontsteking van het hartzakje worden opgenomen in de 
bijsluiter van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna als mogelijke bijwerkingen, 
zo laat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) weten. De aandoeningen kunnen in zeer 
zeldzame gevallen volgen op vaccinatie met een van de twee vaccins. 

Het veiligheidscomité (PRAC) van het EMA heeft dat nu vastgesteld. Symptomen van de 
aandoeningen kunnen kortademigheid, een krachtige en eventueel onregelmatige hartslag 
(hartkloppingen) en pijn op de borst zijn. 

Ontsteking van de hartspier (myocarditis) of het hartzakje (pericarditis) kwam recent voor bij 
een relatief klein aantal mensen dat met een coronavaccin was geprikt. Bijwerkingencentrum 
Lareb heeft tot nu toe zestien meldingen van myocarditis en 42 meldingen van 
pericarditis gekregen na een coronaprik. ‘Dat het optreedt ná vaccinatie betekent niet dat het 
vaccin altijd de oorzaak is’, benadrukt het Lareb wel. 

Het ging bij de meldingen bij het Lareb 38 keer om het vaccin van Pfizer/BioNTech en twintig 
keer om Moderna. Bij 28 meldingen was er sprake van een ziekenhuisopname. 

Het EMA concludeerde dat de gevallen zich voornamelijk voordeden binnen 14 dagen na 
vaccinatie, het vaakst na de tweede dosis en veelal bij jongere mannen. Er zijn vijf 
sterfgevallen in de Europese Economische Ruimte (EER) geconstateerd, van mensen die al 
ziek waren of een hoge leeftijd hadden. 

Er zijn in ons land inmiddels zo'n 12 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech en 1,3 miljoen van 
Moderna gegeven. Bron: AD, 9 juli 2021. 
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Situatie verslechtert: twee ‘donkerrode’ gemeenten in regio op dag vol 
nieuwe besmettingen 
 
De coronasituatie in Oost-Nederland begint steeds zorgelijkere vormen aan te nemen. Ook 
vandaag komen er ruim 500 nieuwe besmettingen bij, in de regio Noord- en Oost-Gelderland 
zien we zelfs een verdubbeling binnen 24 uur. Het aantal grijze gemeenten op de coronakaart 
is tot een minimum gedaald. Sterker nog: er kleuren deze vrijdag zelfs twee gemeenten 
donkerrood.   
 

 
 
In totaal staat de teller vandaag op 548 nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland, dat 
zijn er 233 meer dan gisteren. De grootste stijging is zichtbaar in de veiligheidsregio Noord- 
en Oost-Gelderland. Daar werden donderdag nog 151 positieve tests gemeld, vandaag is dat 
aantal zo goed als verdubbeld naar 300. Ook in IJsselland en Flevoland stijgen de 
besmettingen door. Daar zijn het er vandaag respectievelijk 169 en 79. 
 
Op de coronakaart zien we vandaag iets wat we al langere tijd niet in deze regio hadden gehad: 
de donkerrode kleur. Ofwel: de slechtste kleur die je op de coronakaart kunt hebben. Twee 
gemeenten krijgen 'm vandaag en die liggen allebei in Overijssel. Deventer noteert 69,5 
positieve tests per 100.000 inwoners en Olst-Wijhe spant de kroon met 87,7 positieve tests 
per 100.000 inwoners. 
 
Ook in veel andere gemeenten wordt de situaties steeds slechter. In Bronckhorst worden bijna 
50 besmettingen per 100.000 inwoners genoteerd en Rijssen-Holten (47,1) en Putten (45,6) 
zitten daar dicht tegenaan. En veel meer vlakken op de coronakaart staan diep in het oranje, 
zoals we zien in onder meer Nunspeet, Voorst, Apeldoorn en Zwolle. 
 
‘Wij ervaren het als zorgelijk, omdat we in korte tijd een algehele toename van het aantal 
besmettingen zien’, laat woordvoerder Diana de Groot van de GGD IJsselland weten. ‘Het 
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landelijke beeld geldt ook voor Zwolle en Deventer, dus dat er met name besmettingen bij 
jonge mensen zijn. Deze groep is nog niet volledig gevaccineerd. En ook met gevaccineerd zijn 
kan het virus nog steeds overgedragen worden. Het is belangrijk dat mensen zich blijven 
houden aan de basisregels.’   
 
Gaat het dan nergens goed? Jawel hoor. Al is het aantal gemeenten dat de goede grijze kleur 
krijgt wel tot een minimum gedaald. Dat geldt nu alleen voor Staphorst, Heerde, Hardenberg 
en Lelystad. Precies twee weken geleden waren er 17 gemeenten in onze regio met nul nieuwe 
besmettingen. Gisteren was dat aantal gedaald tot twee (Urk en Putten) en vandaag komt geen 
enkele gemeente in deze regio op die nulgrens uit. Vooral de verandering in Putten is 
opvallend. Gisteren geen enkele nieuwe besmettingen en vandaag ineens 45,6 per 100.000 
inwoners.  
 
Hoe gaat het landelijk? Ook daar zien we vandaag weer een forse stijging van het aantal nieuwe 
coronabesmettingen. Het zijn er bijna 7000. Om precies te zijn: 6986. Gisteren waren dat er 
nog ruim 5400. Amsterdam gaat het afgelopen etmaal weer op kop met 800 nieuwe 
besmettingen, gevolgd door Utrecht met 640. In Rotterdam waren het er 491 en in Groningen 
402. Den Haag is met 177 besmettingen de hekkensluiter van de top vijf van de steden. 
 
Mede vanwege de steeds verder oplopende besmettingen kiest het kabinet ervoor om vanaf dit 
weekend in te grijpen met extra maatregelen. De sluitingstijd van de horeca wordt 
middernacht en nachtclubs en discotheken gaan dus voorlopig dicht. Festivals zonder 
zitplaatsen worden verboden. Dit alles duurt tot 13 augustus. 
 
In Oost-Nederland is er frustratie en verbazing over die extra maatregelen. Dit komt mede 
doordat de situatie in de ziekenhuizen geen extreme stijging kent, zoals bij het aantal 
besmettingen. In totaal liggen nu 206 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, tien 
meer dan een dag eerder. Op de intensive cares liggen momenteel 86 coronapatiënten. Dat 
zijn 4 patiënten minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Er zijn vandaag twee coronadoden gemeld. Bron: De Stentor, 9 juli 2021.  
 
Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 86 coronapatiënten. Dat zijn 4 patiënten 
minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is afgelopen etmaal wel met 14 
toegenomen. 

Verpleegafdelingen behandelen op dit moment 120 mensen met Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Donderdag waren dit er nog 106. In totaal liggen nu 206 
coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, tien meer dan een dag eerder. 

Volgens het LCPS lijkt het gemiddeld aantal opnames op de intensive cares per week te 
stabiliseren. Ook is deze ten opzichte van vorige week gedaald op de verpleegafdelingen. Het 
LCPS verwacht dat het aantal coronapatiënten op de intensive cares en verpleegafdelingen 
blijft afnemen. Bron: AD, 9 juli 2021. 

Nederlandse jongeren mijden feestbestemmingen 
 
Nederlandse jongeren mijden feestbestemmingen die vanwege de coronasituatie minder 
aantrekkelijk worden. Jonge vakantiegangers die eigenlijk van plan waren om naar Mallorca 
of Albufeira te reizen, boeken veel om naar met name Kreta, zeggen de grootste organisatoren 
van jongerenreizen Sunweb en Corendon. Zij bestrijden verder dat jongerenreizen onveilig 
zijn. 

‘Wij zijn lokaal aanwezig en spreken jongeren aan op hun gedrag. Ook tijdens het uitgaan’, 
zegt Sunweb-directeur Mattijs ten Brink. Volgens hem is de toename van de besmettingen in 
Nederland niet toe te schrijven aan het reizen, maar komt het door het gedrag van mensen in 
eigen land. 
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Beide organisaties bieden ‘light’ versies van hun oorspronkelijke jongerenreizen aan. Grote 
feesten worden niet georganiseerd, het blijft beperkt tot excursies overdag. ‘Het zijn geen 
feestreizen, maar strandvakanties met excursies’, zegt Corendon. Jongeren kunnen wel op 
eigen gelegenheid uitgaan. 

Het Portugese Albufeira heeft sinds donderdag een negatief reisadvies. Jongeren kunnen daar 
via GOGO (van Sunweb) en GOfun (van Corendon) niet meer naartoe. De reisorganisaties voor 
jongeren zeggen dat het met het aantal annuleringen meevalt en dat jonge vakantiegangers 
veel omboeken. Bron: AD, 9 juli 2021. 

Duitsland beschouwd Spanje weer als risicogebied 

Door het snel stijgende aantal coronabesmettingen beschouwt Duitsland heel Spanje weer 
als risicogebied. De Duitse autoriteiten raden iedereen af in het Zuid-Europese land, inclusief 
Mallorca en de Canarische eilanden, op vakantie te gaan. De waarschuwing, net nu het 
seizoen is aangebroken, geldt vanaf zondag. 

Maar in tegenstelling tot vorig jaar heeft de maatregel voor Duitse toeristen geen gevolgen als 
ze een negatieve coronatest hebben of een vaccinatiebewijs of een document dat ze zijn 
hersteld. Anders moeten ze na terugkeer wel in quarantaine. 

Frankrijk had donderdag zijn bevolking opgeroepen niet meer naar Spanje en Portugal te 
reizen. De Franse minister Jean-Yves Le Drian van Buitenlandse Zaken bracht daar vrijdag 
wel een nuance in aan. Op een persconferentie in de Spaanse hoofdstad Madrid zei hij dat als 
mensen willen gaan, ze zich eerst zouden moeten laten vaccineren. 

De eerdere oproep van Frankrijk om niet naar het Iberische schiereiland te reizen, wekte de 
woede van de Spaanse toerismebranche. Die is bang dat opnieuw een zomer verloren gaat 
door de coronacrisis. Bron: AD, 9 juli 2021.  

Reproductiegetal is gestegen naar 1.37 

Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus, dat aangeeft hoe snel de 
ziekteverwekker zich verspreidt, is gestegen naar 1,37. Het getal, ook wel de 'R’ genoemd, is 
het gemiddelde aantal mensen dat wordt besmet door één ander. Op 6 juli, toen de voorlaatste 
melding werd gedaan op het Coronadashboard, stond het getal nog op 0,97. En enkele dagen 
daarvoor stond het op 0,82. 

Bij een R van rond de 1 blijft het aantal besmettingen zo'n beetje gelijk. Eén persoon besmet 
gemiddeld één ander. Als het reproductiegetal lager is dan 1, daalt dus het aantal 
besmettingen. Gaat het omhoog, zoals nu, dan stijgt ook het aantal besmettingen, hetgeen nu 
ook aan de dagelijkse cijfers van het RIVM te zien is. 

De nieuwe melding zegt overigens niet alles. Het is namelijk altijd het reproductiegetal van 
twee weken geleden omdat de betrouwbaarheid van recentere berekeningen niet groot genoeg 
is. Bron: AD, 9 juli 2021.   
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Bron: De Telegraaf, 13 juli 2021. In vier dagen tijd is het reproductiegetal gestegen van 1.37 
naar 2.17.  

Malta gaat niet-gevaccineerde bezoekers weigeren 

In de strijd tegen corona is Malta volgens eigen zeggen het eerste land van de Europese 
Unie dat niet-gevaccineerde bezoekers gaat weigeren. De autoriteiten van Malta zullen vanaf 
woensdag alle bezoekers de toegang tot het land ontzeggen die niet volledig zijn ingeënt tegen 
Covid-19.  

Negatieve virustests zullen niet langer voldoende zijn om naar het kleine eiland in de 
Middellandse Zee te mogen.  ‘We zullen het eerste EU-land zijn dat dit doet, maar we moeten 
onze samenleving beschermen’, aldus gezondheidsminister Fearne. Bron: AD, 9 juli 2021. 

Gevecht tussen boksers is uitgesteld 

Het gevecht tussen de boksers Tyson Fury en Deontay Wilder dat binnenkort in Las Vegas 
zou worden gehouden is uitgesteld. Fury heeft positief getest op het coronavirus, zo hebben 
ingewijden rond het gevecht gemeld. Het is de bedoeling dat het derde gevecht tussen de twee 
nu later dit jaar plaatsvindt, vermoedelijk in de herfst. Bron: AD, 9 juli 2021. 

Nachtclubs en discotheken blijven vanavond open 

Nachtclubs en discotheken blijven vanavond open. Belangenorganisatie Nachtbelang laat 
weten de aangesloten vijftig tot zestig nachtclubs en discotheken niet op te roepen om 
vrijdagavond ook al dicht te gaan. ‘We zijn even in de verleiding gekomen, maar hebben toch 
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besloten om het niet te doen. Dat zou het verkeerde signaal geven’, zegt een woordvoerder van 
de organisatie. Nachtbelang benadrukt daarbij de eigen verantwoordelijkheid van de clubs. 

‘Iedere ondernemer moet voor zichzelf besluiten of deze dicht wil gaan vanavond’, zegt de 
woordvoerder over de gedwongen sluiting van discotheken en clubs waartoe het demissionaire 
kabinet heeft besloten.  

Volgens Nachtbelang zullen ondernemers in regio's waar na de heropening van de clubs sinds 
26 juni weinig besmettingen zijn geweest er weinig voor voelen om vrijdagavond meteen te 
sluiten. ‘Ik denk dat het bepalend is of je zelf een brandhaard veroorzaakt hebt’, aldus de 
woordvoerder. 
 

Bij festival die komende weken zouden plaatsvinden zijn nog veel vragen 
 
Bij de festivals die de komende weken zouden plaatsvinden leven nog veel vragen. De meeste 
laten via de website of via sociale media weten binnenkort met meer informatie voor 
tickethouders te komen. Demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge 
maakten vrijdag bekend dat meerdaagse festivals tot half augustus niet mogen doorgaan. 
Eendaagse evenementen mogen minder bezoekers ontvangen, die bovendien allemaal 
moeten zitten. 
 
‘Naar aanleiding van de persconferentie die vanavond werd gegeven, gaan we ons beraden. We 
komen snel bij jullie terug’', laat de organisatie van Grasnapolsky weten. Het festival in 
Scheemda zou, net als Solar Weekend in Roermond, plaatsvinden in het laatste weekeinde 
van juli. Solar, dat het eerste grote meerdaagse festival van het seizoen zou zijn, noemde de 
verplichte afgelasting een mokerslag'.  
 
Het Dicky Woodstock Festival, dat een week later zou worden gehouden in Steenwijkerwold, 
maakte vrijdagavond meteen bekend dat de 32ste editie nog een jaar opschuift. De tickets 
blijven geldig voor het plattelandsfeest, dat volgend jaar plaatsvindt op 4, 5 en 6 augustus. 
‘We vinden het ontiegelijk jammer, maar het is niet anders.' 

De organisatie van Freshtival, voorzien in het weekend waarin de strengere 
coronamaatregelen aflopen, wacht de verdere details af. ‘Ook wij zijn verrast, teleurgesteld en 
verdrietig over hetgeen we zojuist hebben gehoord’, laat de organisatie weten. ‘Vooralsnog 
vallen onze festivaldagen buiten de uitgesloten periode (14 en 15 augustus). We wachten heel 
even af tot we alle details hebben ontvangen. Op basis daarvan kunnen we een betere 
inschatting maken van de situatie.' Bron: AD, 9 juli 2021.   

Geen feesten? Testen voor Toegang kost de belastingbetaler alsnog zeker 
twee ton per dag 

Nu het kabinet het uitgaansleven na twee weken alweer aan banden legt, zullen de rijen voor 
de testlocaties van Testen voor Toegang smelten als sneeuw voor de zon. Maar omdat de 
overheid de testbedrijven een deels vaste vergoeding betaalt, kosten ook lege teststraten de 
belastingbetaler voorlopig veel geld: zeker 200.000 euro per dag. 

In vliegende vaart werd de afgelopen weken de testcapaciteit van Testen voor Toegang 
opgeschroefd. Onlangs ging er nog een aanbesteding de deur uit voor acht XL-testlocaties. In 
de zomer zouden er 400.000 (gratis) sneltesten per dag moeten kunnen worden afgenomen 
‘vanwege de verwachte toenemende vraag door evenementen deze zomer'. Momenteel ligt die 
capaciteit op 225.000 per dag. Vorig weekend maakten in totaal 400.000 mensen een 
testafspraak, hoofdzakelijk om daarna het uitgaansleven in te kunnen. Vrijdag stonden er 
94.000 afspraken gepland. 

Door een explosief toenemend aantal besmettingen worden de regels voor het uitgaansleven 
weer aangescherpt. Het Testen voor Toegang systeem blijft overeind, maar er mogen veel 
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minder mensen naar evenementen (alleen met zitplaats, tot twee derde van het maximum) en 
clubs gaan dicht. De exacte impact voor het aantal toegangstesten dat de komende weken 
nodig is, is nog niet duidelijk. 

Wel duidelijk is dat ook lege teststraten de belastingbetaler geld kosten. Testen voor Toegang 
werkt samen met 11 verschillende testaanbieders. Die bedrijven worden op twee manieren 
betaald. Ze krijgen een variabele vergoeding voor de inzet van personeel en een vaste 
vergoeding voor het beschikbaar stellen van de testcapaciteit. Die laatste, vaste vergoeding 
bestaat uit een bedrag van 387 euro per afnameplek per dag, zo blijkt uit documenten uit een 
informatiebijeenkomst in mei.  

Op de website van Testen voor Toegang staat niet hoeveel afnameplekken er momenteel exact 
zijn. Maar in de documenten uit mei wordt gesproken over het opzetten van 526 (extra) 
afnameplekken. Daarmee gaat het in ieder geval om 203.000 duizend euro die per dag aan 
vaste vergoeding aan de testbedrijven betaald wordt. Mogelijk ligt dat bedrag dus nog hoger. 

Een woordvoerder van Testen voor Toegang wilde nog niet reageren op de aangekondigde 
aanscherpingen. ‘Het ministerie van Volksgezondheid is onze opdrachtgever, we wachten hun 
uitwerking van de maatregelen af.’  Hij reageerde niet op een latere vraag over het aantal 
huidige afnameplekken. 

Jeroen de Jong, directeur van spoedtestcorona (een van de elf testaanbieders), stelt ‘rekening 
te houden met een terugval in omzet'. ‘De vaste vergoeding blijft, maar we zullen waarschijnlijk 
minder testen afnemen. Dat is inherent aan de pandemie, het is bedrijfsrisico.’  Bron: AD, 9 
juli 2021.    

Mensen die volledig zijn gevaccineerd moeten twee weken wachten voor 
ze een QR-code kunnen aanmaken 

Mensen die volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus moeten vanaf zaterdag twee weken 
wachten tot zij op basis van hun vaccinatie een QR-code aan kunnen maken in 
de CoronaCheck-app. Zo'n 'groen vinkje' geeft toegang tot bijvoorbeeld horecagelegenheden 
en evenementen waar geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. 

Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik - of na één prik met het Janssen-vaccin 
- weer naar de club of discotheek. Maar het aantal besmettingen loopt de afgelopen week zo 
hard op dat coronaminister Hugo de Jonge besloot de nieuwe regel in te stellen. 

Vaccinatiebewijzen die vóór zaterdag zijn gemaakt, blijven geldig. Het ministerie van 
Volksgezondheid roept mensen die al wel een geldig bewijs hebben maar korter dan veertien 
dagen geleden zijn geprikt, op voorzichtig te zijn. De Gezondheidsraad houdt twee weken aan 
als termijn voor een goede bescherming. 

Een groen vinkje in de CoronaCheck-app kan ook worden verkregen door middel van 
een geldige negatieve testuitslag of een herstelbewijs dat aantoont dat iemand het afgelopen 
half jaar met corona is besmet en weer genezen. Bron: AD, 19 juli 2021. 
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Lara Haagen, Venna Wan en Jowen Peperkamp uit Eindhoven (alledrie 18 jaar) hebben zich 
net laten testen voor Toegang, ondanks dat de cafés waarschijnlijk al om middernacht dicht 
moeten. 'Gaan we van zeven tot twaalf, hebben we toch nog een paar uurtjes kunnen 
genieten'. © Janske Mollen  
 

Tegen beter weten in tóch Testen voor Toegang: 'Nog een paar uurtjes 
van genieten’ 
 
Om 14.00 uur vrijdagmiddag staat er gewoon nog een rij voor de ingang van de Testen voor 
Toegang-locatie in het Beursgebouw in Eindhoven. Alleen, in duo’s of met kleine groepjes 
sluiten jongeren aan om toch nog die vrijbrief te halen. Voor de zekerheid. 
 
Oke, misschien is het tegen beter weten in, want ook zij hebben het ‘nieuws-uit-de-
wandelgangen’ opgevangen: de horeca vanaf zaterdagnacht weer om middernacht 
dicht. Feestjes in nachtclubs en discotheken gaan voorlopig niet door. Buitenevenementen 
alleen maar met een beperkt aantal mensen, zodat voldoende afstand gehouden kan worden. 
 
Pavel Domanski (27) uit Eindhoven heeft het ook gehoord, toch staat ie in de rij om zich te 
laten testen. ‘Voor de zekerheid’, zegt hij. Hij hoopt morgen naar 7th Sunday, een 
dancefestival in Erp, op hetzelfde terrein en van dezelfde organisatie als festival Harmony of 
Hardcore dat  vorig weekend was. ‘Het zou wel erg k.. ehm, jammer zijn als het morgen niet 
doorgaat. Er zijn amper ziekenhuisopnames en het lijkt me logisch dat als er meer getest 
wordt, er meer besmettingen zijn.’ 
 
Ook voor Lara Haagen, Venna Wan en Jowen Peperkamp (alledrie 18 jaar) uit Eindhoven zijn 
de mogelijke nieuwe maatregelen geen verrassing. ‘We hadden nèt een afspraak gemaakt toen 
we het hoorden’, zegt Haagen. ‘En hoewel het natuurlijk uit ‘de wandelgangen’ komt, zal het 
straks wel weer blijken te kloppen.’  



164 

 

 
Toch hebben ze zich laten testen: ‘Stel dat we toch nog van zeven tot twaalf op stap kunnen, 
dan hebben we die test in elk geval als toegangsbewijs en er nog een paar uurtjes van kunnen 
genieten.’ 
 
Ergens snappen ze het ook wel, ook zij zien de aantallen positieve testen oplopen. Maar ze 
vinden het wel raar dat het voor het kabinet als een ‘verrassing’ kwam. ‘Dit zag iedereen toch 
al weken aankomen’, zeggen de dames. ‘Het gaat er al weken over op social media.’ Bron: AD, 
9 juli 2021.  
 

 

Boaz uit Goes (helemaal rechts) ging op examenreis naar Mallorca met zijn vrienden Omar 
(18), Mats (18) en Remco (17), ook uit Goes. Ze waren op vakantie met nog vier vrienden. De 
helft van de groep liep corona op. © Privéfoto  
 

Boaz uit Goes ging met zijn vrienden op examenreis naar Mallorca en 
kwam terug met corona 
 
Boaz (18) uit Goes voelde zich kiplekker na een examenreis op Mallorca. Hij had er de week 
van zijn leven, samen met zeven Bevelandse vrienden. De jongens deden bij terugkomst voor 
de zekerheid een zelftest, want je weet maar nooit. De helft van de groep bleek positief. Nu zit 
Boaz te balen op zijn kamer. ‘Ik heb mijn diploma-uitreiking gemist.’ 
 
Die feestweek op Mallorca, daar keken de jongens al maanden naar uit. Door het coronavirus 
hebben ze de afgelopen anderhalf jaar amper de kans gehad om naar de kroeg of de discotheek 
te gaan. ‘We waren al zó lang niet uit geweest’, vertelt Boaz. ‘Op Mallorca konden we avond 
na avond gekke dingen doen en stappen. We hebben echt genoten. Hier hadden we zes jaar 
naartoe gewerkt. Zo’n vakantie hoort er gewoon bij.’ Bron: AD, 9 juli 2021.    
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Tijd tussen eerste en tweede vaccinatie wordt korter en flexibeler 
 
De tijd die zit tussen de eerste en tweede vaccinatie wordt volgens demissionair minister Hugo 
de Jonge (Volksgezondheid) de komende weken korter en flexibel. Dat schrijft de minister in 
een brief aan de Tweede Kamer. Hoeveel tijd het gaat schelen, vermeldt hij niet. 

Het aanpassen van deze zogeheten 'prikinterval' is mogelijk omdat er genoeg vaccins 
beschikbaar zijn. Door mensen sneller hun tweede prik BioNTech/Pfizer of Moderna te geven, 
zijn ze eerder beschermd. Volgens De Jonge regelt de GGD het aangepaste prikschema de 
komende weken. Ook gaat de GGD andere ‘drempels voor vaccinatie' verder verlagen. 

Tussen de twee prikken van Pfizer en Moderna zitten zes weken. Iemand is twee weken na de 
laatste prik volledig beschermd. Van het Janssen-vaccin is maar een prik nodig. Bron: AD, 
10 juli 2021.  

Herhaald vaccineren behoort tot mogelijkheid 

Het aantal coronabesmettingen is de laatste dagen weer toegenomen, nadat een week geleden 
versoepelingen zijn ingegaan. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg 
(LNAZ) zei gisteren bij Humberto dat 'het virus niet meer weggaat'. 

Kuipers denkt dat herhaald vaccineren een mogelijkheid is. ‘We kijken nu heel blij als je 
eenmaal Janssen of tweemaal andere vaccins hebt gehad, dan ben je klaar.’ Toch verwacht 
Kuipers dat het mogelijk is om opnieuw gevaccineerd te moeten worden. ‘Omdat de effectiviteit 
langzaam afneemt, of vanwege nieuwe varianten waartegen de vaccins minder goed 
beschermen.’ Bron: AD, 6 juli 2021. 
 

Risiconiveaus van veiligheidsregio’s flink opgeschaald 
 
De risiconiveaus van veiligheidsregio's zijn flink opgeschaald. In twee regio's geldt nu het 
niveau 'zeer ernstig', in tien 'ernstig' en in dertien 'waakzaam'. Demissionair minister Hugo de 
Jonge (Volksgezondheid) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vermeldt niet om 
welke regio's het gaat. 

Op het coronadashboard staan nog de risiconiveaus die per 6 juli golden. Tien regio's staan 
op 'waakzaam' en vijftien op 'zorgelijk'. De aanscherping komt door de grote stijging van het 
aantal coronabesmettingen. Als de stijging doorzet, zullen meer regio's naar zeer ernstig gaan, 
waarschuwt De Jonge. 

Het hoogste niveau gold al sinds 22 juni niet meer. Afgelopen dinsdag ging regio Zuid-Holland-
Zuid als laatste regio van ernstig naar zorgelijk. Tot eind mei stonden alle 25 regio's op zeer 
ernstig. 

De risiconiveaus worden bepaald op basis van het aantal positieve tests en het aantal 
ziekenhuisopnames. Die blijven, samen met het aantal IC-opnames, nog steeds stabiel laag. 
Wel vindt het Outbreak Management Team (OMT) de snelle stijging 
besmettingen zorgwekkend. Bron: AD, 10 juli 2021.  

OMT adviseerde kabinet om aangescherpte coronaregels al voor het 
weekend in te laten gaan 

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet om de aangescherpte 
coronaregels, waaronder een sluitingstijd voor horeca om middernacht en het volledig sluiten 
van nachtclubs, al voor het weekend te laten ingaan. Het kabinet volgt dat spoedadvies niet 
op. De maatregelen gaan pas om 06.00 uur op zaterdag in. Kroegen en clubs zijn 
daardoor vrijdag nog open. 
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Ingewijden meldden dat het niet mogelijk was de maatregelen direct vrijdagavond al in te laten 
gaan. Het zou problemen met de handhaving opleveren. 

Juist het feesten in de nachtelijke horeca blijkt een belangrijke oorzaak voor de ongekende 
toename van coronabesmettingen. Dankzij toegangstesten hoeven bezoekers geen 1,5 meter 
afstand meer aan te houden in nachtclubs, maar dat systeem bleek verre van waterdicht. 
Sommigen kopieerden de toegangsbewijzen van anderen en niet alle portiers controleerden 
goed. Als gevolg ontstonden corona-uitbraken in steden als Groningen, Enschede en 
Amsterdam. 

Overigens wijkt het kabinet op meer punten af van het OMT-spoedadvies. Zo adviseerden de 
experts om de sluitingstijd voor horeca op 22.00 uur te zetten. Het kabinet maakte daar 00.00 
uur van. Ook adviseerde het OMT dat toegangstests geldig zijn tot het einde van het 
evenement en niet langer dan 24 uur. Dan kunnen bezoekers niet meerdere evenementen 
bezoeken en zo het virus verspreiden. Het kabinet ging wel mee in de 24-uursregel, 
maar beperkte de geldigheid niet tot een evenement.  

Bovendien pleitten de adviseurs ervoor om het aantal bezoekers thuis weer te beperken tot 
acht, of om dringend te adviseren thuis geen feesten te organiseren. Rutte riep op de 
persconferentie alleen op feestjes thuis ‘klein en beheersbaar' te houden. 

Verder ziet het OMT graag dat als festivals doorgaan deze zomer, ze niet meer dan duizend 
bezoekers toelaten. Het kabinet heeft besloten dat twee derde van de maximale capaciteit naar 
binnen mag, mits bij de ingang toegangstesten worden gecontroleerd. Wel moet iedereen 
zitten. Meerdaagse festivals zijn tot en met 13 augustus verboden. 

De besmettingen komen vrijwel alleen voor in de groep van 18 tot 25 jaar. De groei van het 
aantal besmettingen binnen die groep is volgens het OMT exponentieel. Buiten deze groep is 
er ‘geen evidente toename waar te nemen'. Ook is er nog geen effect op de ziekenhuis- of IC-
bezetting. Die zijn nog ‘stabiel laag’ Bron: AD, 10 juli 2021.  

Drie weken na de vreugde bindt kabinet alweer in 

De voorspelde Summer of Love lijkt alweer voorbij voordat hij goed en wel begonnen was. 
Amper drie weken nadat het kabinet met aplomb het einde van de lockdown afkondigde, moet 
het deels op zijn schreden terugkeren. 

Demissionair premier Mark Rutte vindt niet dat het kabinet drie weken geleden te hard van 
stapel is gelopen. Het was volgens hem ‘logisch’ om de lockdown toen versneld af te schaffen. 
‘Als je op dat moment naar het teruglopende aantal besmettingen keek, was dat een logische 
stap.’ Maar er is nu ‘nadere informatie’. En die heet: de Deltavariant. 

De mutatie van het coronavirus is aan een razendsnelle opmars bezig. Vorige week nog 500 
nieuwe besmettingen per dag, gisteren al zo’n 7000. Vooral jongeren die besmet raken bij het 
uitgaan. Het gaat zelfs zó snel, dat de modellen het volgens Rutte niet kunnen bijhouden. En 
dus trapt het kabinet weer op de rem 

Het contrast tussen de persconferentie van gisteravond en die van 22 dagen geleden is groot. 
Toen hadden Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) het over ‘een moment om te 
vieren’. Nu over ‘wolken voor de zon’. ‘Het leek een mooie zomer te worden’, zei Rutte. 

En dat kan nog steeds, maar dan wel zonder festivals, zonder live-muziek, met kroegen die 
om middernacht dicht moeten, met nachtclubs die weer moeten sluiten en vakanties naar het 
buitenland die mogelijk niet door kunnen gaan. Want de kans is groot dat andere landen 
Nederland op ‘rood’ zullen zetten. Landen kunnen voor Nederlanders een quarantaineplicht 
instellen, of hen in uiterste geval zelfs weigeren. 
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Zo lijkt het kabinet, net als vorig jaar, overvallen door een toename in het aantal besmettingen. 
De paniek droop er de afgelopen dagen vanaf. Achtereenvolgens was het: plots hogere cijfers, 
een vraag om ‘spoedadvies’ van het OMT en gisteren dan: ingrijpen. 

De Jonge snapt dat er onbegrip is voor de beslissing om de coronaregels nu alweer aan te 
scherpen. ‘Eindelijk is er ademruimte voor mensen in de zorg en tijd om uitgestelde 
behandelingen in te halen. Tachtig procent van de volwassenen is in elk geval één keer geprikt 
en ongeveer de helft volledig.’ En jongeren, die nu vooral besmet raken, hebben veel minder 
last van het virus. ‘Maar het risico is te groot om het op zijn beloop te laten.’ 

Want die jongeren hebben ook ouders, grootouders, docenten. En lang niet alle volwassenen 
hebben zich laten vaccineren. Vooral in de grote steden is de situatie precair. ‘Als we het 
aantal besmettingen in dit tempo laten oplopen, raken onvermijdelijk andere generaties ook 
besmet. Het kan om drie miljoen mensen gaan waarbij dat schade kan aanrichten.’ Het risico 
om niets te doen vindt het kabinet te groot. Dus wordt ingegrepen in sectoren waar nu de 
meeste besmettingen plaatsvinden. In elk geval tot 13 augustus. 

Rutte en De Jonge wijzen op de onvoorspelbaarheid van het coronavirus. Alle landen worstelen 
met razendsnelle opkomst van de Deltavariant, stellen ze. De Jonge: ‘Als we drie weken 
geleden de maatregelen in afstand hadden gehouden terwijl de ziekenhuizen leegstroomden, 
had ook niemand het begrepen.’ Rutte: ‘Er gebeuren rare dingen.’ 

Maar de geloofwaardigheid van het kabinet heeft wel een knauw te pakken. Met volle overgave 
verleidde minister Hugo de Jonge jongeren tot de Janssen-prik. ‘Dan wordt het dansen met 
Janssen, want dat is een ticket naar een zomer van vrijheid.’ De minister rekende er echter 
buiten dat het twee weken duurt voordat het vaccin zijn werk doet. En dat vele jongeren 
überhaupt (nog) geen vaccin waren gaan halen. Bron: AD, 10 juli 2021.   

Expert maakt gehakt van aannames RIVM over Deltavariant: ‘Volstrekt 
onderschat’ 

Als er één iemand is in Nederland die het RIVM en de politiek er al langer van probeert te 
doordringen dat de Deltavariant serieus genomen moet worden, is het arts-microbioloog Bert 
Mulder van het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Stuk voor stuk maakt hij 
gehakt van de aannames die RIVM woensdag deed. ‘Er zijn dramatische beslissingen genomen 
op basis van volstrekt onrealistische aannames over varianten die volgens hem doordrongen 
zijn ‘van een veel te groot optimisme’.  

De Nijmeegse arts is lid van het RedTeam, een team van gezondheidsexperts die het officiële 
Outbreak Management Team (OMT) van constructieve kritiek voorziet. Volgens hem 
verkondigt RIVM-topman Jaap van Dissel al de hele maand ‘volstrekt onderschatte data over 
varianten’. ‘Die varianten worden niet voor niks variants of concern genoemd! Varianten zijn 
een hele belangrijke reden om ons zorgen te maken.’ Mulder verwijst naar dia 22 uit de 
presentatie aan de Tweede Kamer van woensdag (zie onderstaand), waarop verschillende 
aannames worden gedaan. ‘Die kreet ‘ceteris paribus’ staat voor als de omstandigheden gelijk 
blijven, maar van gelijkblijvende omstandigheden is geen sprake!’  Bron: AD, 9 juli 2021. 
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Oprukkende Deltavariant leidt niet tot nieuwe lockdown 

De oprukkende Deltavariant van het coronavirus zal niet snel tot een nieuwe lockdown van 
Nederland leiden, denkt ic-arts Diederik Gommers. ‘Op dit moment verwachten we niet dat 
de ziekenhuizen overlopen en dat we weer in een lockdown moeten’, zegt hij in de podcast 
Vraag het Gommers van BNR. ‘We denken dat we het kunnen controleren.' 

Gommers verwacht - net als het RIVM - wel dat de Deltavariant in het najaar dominant zal 
zijn in Nederland. Hij ziet daarom een aantal risico's. Zo is nog onbekend hoe lang vaccins 
precies bescherming bieden tegen het coronavirus. ‘Dat gaan we in de gaten houden, 
misschien moeten de 70- en 80-jarigen een extra prik krijgen.' 

Positief is wel dat de vaccinatiegraad onder ouderen hoog is. ‘De vraag is vooral of mensen die 
besmet raken ernstig ziek worden. Onder ouderen is het percentage gevaccineerden boven de 
tachtig procent.’ Ook het gedrag van mensen blijft heel belangrijk, benadrukt de voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Bron: AD, 5 juli 2021.   
 
 

Guus positief getest ondanks coronaprik: ‘Super zuur dat ik niet naar 
Spanje kan’ 
 
Biertje, stappen, met vrienden door Europa crossen. Eindelijk breekt voor veel jongeren na 
die lange coronasleur de zomervakantie aan, maar de oplopende besmettingen dreigen roet in 
het eten te gooien. ‘Ik begrijp dat ze het heel moeilijk vinden zich nú nog aan de regels te 
houden’. 
 
Jongerencoach Tea Adema moet er eigenlijk wel een beetje om gniffelen. Overal waar ze komt: 
uitbundige, uitgelaten, vrolijke jongeren die niet kunnen wachten om weer te feesten, te 
stappen, te flirten. En, ja, dat brengt Adema met haar Friese wortels altijd terug naar dat ene 
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moment in haar jeugd dat de boeren de koeien na een lange winter weer naar buiten lieten. 
‘Heb je dat wel eens gezien? Die beesten, die buitelen zo wat de wei in. Nou, dat doen jongeren 
nu ook.’ Bron: De Stentor, 10 juli 2021.  
 

 
 
© Koen Verheijden 
 

Hoe een corona-uitbraak in Enschede leidde tot landelijke maatregelen: 
‘Ik kon met een screenshot naar binnen’ 
 
Er waren extra voorzorgsmaatregelen genomen, er werd streng gecontroleerd. Aldus de 
eigenaar van Aspen Valley. Toch werd de eerste feestavond in het Enschedese danscafé 
wereldnieuws, door een coronauitbraak die Nederland al maanden niet gezien had. Hoe kon 
het zo mis gaan? Een reconstructie. ‘Ik heb spijt dat ik ben geweest.’ 
 
Het is zaterdagavond 26 juni, 23.00 uur, als Jasper naar de deur van Aspen Valley loopt. 
Eindelijk mag hij weer. Samen met zijn vriendin en drie vrienden. Dansen en drinken met 
leeftijdsgenoten. Ouderwets losgaan. Het voelt als een eeuwigheid geleden. Hij is gezond, dat 
heeft hij die middag nog getest, en al die andere feestgangers zijn dat ook. Daar vertrouwt hij 
op. Wat kan hem gebeuren? Bron: De Stentor, 10 juli 2021.   
 
 

Geen Dicky Woodstockfestival in Steenwijkerwold: ‘Eerst verbouwereerd, 
nu kwaad’  
 
Van een juichstemming naar diepe treurnis. De aangescherpte coronamaatregelen zetten een 
streep door muziekfestival Dicky Woodstock in Steenwijkerwold, begin augustus, zegt een 
aangeslagen organisator Henk Kranendonk. ‘We moeten uithuilen en opnieuw beginnen.’ 
 
Het popfestival op 5, 6 en 7 augustus dat normaal zo'n 25.000 bezoekers trekt stond al 
helemaal in de steigers. Enkele weken geleden liet Kranendonk nog weten er onwijs veel zin 
in te hebben en hij niet alleen, want de kaartverkoop ging enorm snel. De passe-partouts voor 
de drie dagen waren al compleet uitverkocht. Bron: De Stentor, 10 juli 2021.    
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Nieuwe maatregelen gooien roet in eten voor festivals: deze feesten gaan 
niet door 
 
Alsof je een hond een snoepje voorhoudt en het vervolgens wegtrekt. Zo voelt het voor 
organisatoren en veel liefhebbers van festivals. Met 1,5 meter, zitplekken en een beperkt 
bezoekersaantal kan een groot deel van de evenementen zeker een maand niet doorgaan, zo 
werd duidelijk na de persconferentie van gisteravond. Een overzicht van de feesten die 
wederom gecanceld zijn.  

 
Het zit de evenementensector dit jaar sowieso niet mee. Wegens het treffen van 
voorbereidingen, zoals het aanvragen van vergunningen én rekening houden met agenda’s 
van grote artiesten, werden veel festivals dit jaar al afgelast. Pinkpop bijvoorbeeld overwoog 
wel verplaatsing naar het najaar, maar wilde per se de grote internationale acts meeverhuizen. 
Een band als Pearl Jam neemt een festival op in een grotere tour en is daardoor nauwelijks 
flexibel.  
 
Pinkpop haakte dus af, maar er waren genoeg organisatoren die wel besloten door te pakken. 
Toch gooide de persconferentie van gisteravond roet in het eten, nu festivalgangers weer 1,5 
meter afstand moeten houden en bezoekers moeten laten zitten. Dat betekent dat er alsnog 
een streep gaat door de meeste feesten.   
 
Milkshake Festival (31 juli) 
 
Milkshake Festival zou plaatsvinden in het Westerpark in Amsterdam. Het festival zet zich in 
voor tolerantie en diversiteit, maar ziet de grote dag nu in rook opgaan. Op sociale media 
spreekt de organisatie zich uit. ‘Nadat we in eerste instantie groen licht hadden gekregen van 
het kabinet, hebben we dag en nacht gewerkt aan wat het meest magische weekend van het 
jaar had moeten worden. Het breekt ons hart dat we tot 2022 moeten wachten om weer samen 
te kunnen komen.’ 
 
Solar Festival (29 juli t/m 1 augustus) 
 
Ook het Solar Weekend-festival is bedroefd over de gang van zaken. De organisatie noemt het 
besluit dat gisteravond is genomen ‘een mokerslag’. ‘We zijn sprakeloos. Eindelijk mochten 
we jullie, onze fantastische bezoekers, weer verwelkomen op ons mooie Solar Festival. Met 
jullie samen eindelijk weer Solar Weekend vieren zoals we dat al zoveel jaren doen. We hebben 
met ons Solar Team zo hard gewerkt om Solar 2021 mogelijk te maken. Het besluit is daar en 
is dus helaas niet anders, Solar Festival 2021 mag niet doorgaan.’ 
 
Dekmantel Festival (4 t/m 8 augustus) 
 
Dekmantel Festival zou van 4 tot en met 8 augustus plaatsvinden in het Amsterdamse Bos. 
De organisatie neemt het de overheid kwalijk dat er nu wordt besloten dat het evenement 
alsnog gecanceld moet worden. ‘Een paar weken geleden maakte de Nederlandse overheid 
bekend dat outdoor-festivals toch door mochten gaan. Vandaag, door snel stijgende 
besmettingscijfers, heeft diezelfde overheid abrupt besloten om dat besluit in te trekken. Dat 
houdt in dat alle outdoor-evenementen tot 13 augustus gecanceld zijn’, aldus het team, dat 
diep geraakt is door het nieuws. 
 
Free Your Mind (31 juli) 
 
Stef Vrolijk kan het eigenlijk nog niet geloven. Maar zijn dancefesitival Free Your Mind gaat 
dit jaar weer niet door. Er klinken op zaterdag 31 juli geen zware basdreunen op het 
Stadsblokken-terrein in Arnhem-Zuid. ‘Zo staan alle seinen op groen en een paar dagen later 
valt het als een kaartenhuis in elkaar.’ 
 
Organisatoren van bijvoorbeeld Loveland (7 en 8 augustus), Dance Valley (14 augustus) en 
18hrs Festival (31 juli) houden de moed erin. Zij kiezen ervoor om de festivals nog niet 
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definitief te cancelen en beloven bezoekers zo snel mogelijk opheldering te kunnen geven én 
met een oplossing te komen. Hetzelfde geldt voor Lowlands en Down the Rabbit Hole. 
Lowlands zou dit jaar van 20 tot en met 22 augustus zijn. 
 
De organisatie van Lowlands heeft daarmee een kleine week om het festival op te zetten. Down 
the Rabbit Hole zou een week later plaatsvinden. Bente Bollman van Mojo laat weten dat beide 
festivals al zijn begonnen met de opbouw. ‘Het grote probleem is dat de politiek de 13de 
terugkomt met een besluit, een aantal dagen voor de start van de festivals’, legt hij uit. ‘We 
krijgen daardoor ook problemen met leveranciers, zoals de horeca. Die kun je niet een paar 
dagen van tevoren afbellen.’ 
Bollman benadrukt dat de organisatie druk blijft opvoeren naar de politiek. ‘Het enige wat wij 
kunnen zeggen is: we kunnen de festivals veilig organiseren. Dat is ook met Fieldlab 
aangetoond. Met 130.000 mensen en 104 mogelijke besmettingen, die achteraf positief getest 
zijn, maar waarvan niet is zeker of ze het virus daar hebben opgelopen, is aangetoond dat het 
veilig kan. Het is onbegrijpelijk dat de politiek hier nu op aanstuurt. De resultaten zijn er, 
maar het lijkt nu alsof dat compleet genegeerd wordt. Zij zijn zich absoluut niet bewust van 
de werkelijkheid waar wij nu in zitten.’ Bron: AD, 10 juli 2021. 
 

Veel vragen over verkorten tijd tussen coronavaccinaties 
 
GGD GHOR Nederland krijgt veel vragen over het verkorten van de tijd tussen de 
coronavaccinaties. Minister De Jonge liet de Tweede Kamer weten dat de periode tussen 
de eerste en tweede prik wordt verkort en 'flexibel'. Hoeveel korter, zegt De Jonge nog niet. Er 
wordt nog gesproken over de zogenoemde 'prikinterval', aldus de GGD-koepel. Verdere 
berichtgeving moet worden afgewacht. 
 
De reden voor de aanpassing is dat er nu voldoende vaccins beschikbaar zijn. Wie sneller zijn 
tweede prik met Pfizer/BioNTech of Moderna krijgt, is eerder volledig beschermd. Tussen de 
vaccinaties zit nu bij beide zes weken. Twee weken na de laatste prik is iemand volledig 
beschermd. Van het Janssen-vaccin is één injectie voldoende. Bron: AD, 5 juli 2021. 
 

Voordelen mRNA-vaccins overtreffen kans op ontstekingen aan hartspier 
 
Een adviespanel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO verklaart dat de voordelen van 
mRNA-vaccins - zoals het terugdringen van ziekenhuisopnamen en sterfgevallen - de kans 
op ontstekingen aan de hartspier (myocarditis) overtreffen. De bijwerking zou uiterst 
zeldzaam zijn en twee tot nu toe bekende gevallen zouden binnen een aantal dagen na de 
tweede vaccinatie zijn opgetreden. Het ging daarbij om jonge vrouwen. Bron: AD, 5 juli 2021. 
 

Dertig bezoekers van café besmet met corona 
 
In het Bergse uitgaansleven is vorig weekend een coronacluster ontstaan. Zo’n dertig stappers 
zijn besmet geraakt, vertelt uitbater Marijn Withagen van café’s ‘t Slik en de Schorre. 
 
‘Wij hebben zó streng gecontroleerd, maar het systeem was gewoon niet waterdicht. Jongeren 
die vrijdag besmet raakten, konden zaterdag alsnog binnen met een geldige QR-code’’, zo 
vertelt Withagen. Een negatieve test gold 40 uur lang als geldig toegangsbewijs, in de vorm 
van een QR-code die je vanaf je telefoon liet scannen aan de deur. Wij hebben zó streng 
gecontroleerd, maar het systeem was gewoon niet waterdicht. Jongeren die vrijdag besmet 
raakten, konden zaterdag alsnog binnen met een geldige QR-code’, Bron: BN De Stem, 10 juli 
2021.  

In Frankrijk zijn afgelopen etmaal 19 mensen overleden door coronavirus 

In Frankrijk zijn er het afgelopen etmaal 19 mensen overleden door het coronavirus, dat is 
één persoon meer dan een dag eerder. Dat melden Franse autoriteiten. De afgelopen dag zijn 
er 4.696 besmettingen gemeld in Frankrijk.  
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947 mensen in Frankrijk liggen op de ic, vanwege coronagerelateerde klachten. Dat zijn er 6 
minder dan gisteren. Bron: AD, 10 juli 2021. 

 

 

Jongeren die in 2008 zijn geboren mogen hun coronaprik komen halen. Vanaf vandaag 
kunnen zij een afspraak maken via de GGD. Dat kan telefonisch of 
online via coronavaccinatie-afspraak. Als ze dat willen, krijgen de jongeren bij de GGD het 
vaccin van Pfizer/BioNTech. Bron: AD, 5 juli 2021.   
 
 

Zonder afspraak laten vaccineren in Utrechtse wijken: ‘De wildste 
verhalen over vaccinaties gaan rond’  
 
In sommige Utrechtse gemeenten is de vaccinatiegraad voor het coronavirus nog steeds 
relatief laag. Daarom begint de GGD regio Utrecht binnenkort met een extra vaccinatieronde 
in die buurten. Zo hopen ze zo veel mogelijk mensen aan een prik te krijgen. 
 
Je laten vaccineren zonder afspraak? In de Utrechtse wijken Overvecht en Kanaleneiland kan 
dat vanaf nu op speciale dagen. Gehoopt wordt zo een vaccinatiekloof tussen deze en andere 
wijken te voorkomen. De uitnodiging wordt onder andere verspreid via WhatsApp, moskeeën 
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en via mond-tot-mondreclame. ‘Ik heb mijn schoonzus verteld dat je hier zó makkelijk een 
prik kunt halen, dus die komt ook.’ 
 
Wie voor de open deur staat van het Overvechtse Zimihc Theater Stefanus, kan de 
coronavaccins al bijna zien. Alle deuren – voordeur, tussendeur en zaaldeur – staan wagenwijd 
open. En dat is precies wat het tot vaccinatielocatie omgebouwde theater moet zijn: een 
laagdrempelige plek in eigen wijk waar je ‘even’ een prik kunt halen. En van tevoren een 
afspraak maken? Niet nodig.  

 
De GGDrU is al langer bezig met de voorbereidingen en schakelt hierover met de andere grote 
steden. Recent keken ze ook het kunstje af in Rotterdam, waar huisartsen langs de wijken 
gaan om kwetsbare inwoners te informeren en over de streep te trekken om zich te laten 
vaccineren. ‘Tot nu toe is Utrecht de regio met de hoogste vaccinatiebereidheid. Dat is 
fantastisch, maar we willen verschillen in gezondheid ook voorkomen’, zegt Jaap Donker, 
directeur publieke gezondheid van GGDrU. Bron: AD, 5 juli 2021.   
 

 
 

 
OMT twijfelt over immuniteit na prik met Janssen-vaccin: nieuw advies 
 
Het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over coronazaken heeft twijfels of 
het Janssen-vaccin wel snelle immuniteit biedt tegen de deltavariant. Coronaminister De 
Jonge buigt zich over de bedenkingen van het OMT, laat hij de Kamer weten. 
 
Wie zo’n Janssen-prik heeft ontvangen, geldt nu na twee weken als volledig gevaccineerd. 
Maar volgens de belangrijkste kabinetsadviseurs is het zeer de vraag in hoeverre dit vaccin 
‘veertien dagen na de vaccinatie inderdaad al volledige immuniteit biedt tegen de nu 
circulerende Deltavariant’. Dat wordt momenteel nader onderzocht.  
 
De twijfels blijken uit de vannacht door het kabinet vrijgegeven adviezen. Demissionair 
minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gaat ‘deze kanttekening goed bekijken’, zo meldt 
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hij in een brief aan de Tweede Kamer. ‘En informeer u daar zo snel mogelijk over.’ 
 
Met name jongeren kozen de afgelopen weken voor het Janssen-vaccin, omdat één prik 
voldoet. De Jonge kwam met zijn befaamde ‘dansen met Janssen’-quote. Het resultaat was 
dat jongeren, al dan niet voorzien van een kersverse QR-vaccinatiecode, massaal het 
uitgaansleven indoken. 
 
Afgelopen weekeinde werd op diverse plekken dan ook flink feestgevierd. Testsystemen aan 
de deur van horecagelegenheden bleken echter niet waterdicht. Op sommige plekken voldeed 
een screenshot van een QR-code om toegang te krijgen. Dat leidde tot een massale overdracht 
van besmettingen.  
 
Mede door de opkomende deltavariant steeg het aantal positieve tests in rap tempo. Het 
kabinet moest gisteren daarom op de rem trappen. De grootste uitbraken worden gemeld in de 
Randstad, zuidelijk Brabant en specifiek in studentensteden als Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht en buiten de Randstad in Groningen.  
 
Besloten werd om de sluitingstijd van nachtclubs en bars te verkorten. Twaalf uur moeten de 
deuren dicht. Ook mag testen voor toegang niet meer worden gebruikt voor 
uitgaansgelegenheden en evenementen waar middels vaste plekken geen anderhalve meter 
kan worden aangehouden.  
 
Wie zijn tweede of - in geval van het Janssen-vaccin - enige coronaprik heeft gehad, moet 
daarnaast voortaan twee weken wachten op het ‘groene vinkje’ in de corona-app. Direct 
‘dansen met Janssen’, zoals De Jonge het ludiek noemde, is er niet meer bij. 
Het relatieve aandeel van de besmettingen opgelopen in de thuissituatie daalde de afgelopen 
zeven dagen naar 30 procent terwijl het aandeel van besmettingen opgelopen in de horeca en 
feesten steeg naar respectievelijk 25 en 17 procent, zo meldt De Jonge. 
 
Het OMT adviseerde thuisbezoek te beperken tot acht mensen. Het kabinet wil zo ver niet 
gaan, blijkt uit de briefwisseling. Het formele advies sinds vandaag luidt: ‘U kunt thuis 
mensen uitnodigen. En feestjes vieren. Maar houd het klein. Houd 1,5 meter afstand. En volg 
de basisregels’. Bron: AD, 5 juli 2021. 
 

Rusland meldt vandaag 25.000 nieuwen besmettingsgevallen 

Rusland heeft vandaag ruim 25.000 positieve coronatesten afgenomen. Van de 25.082 nieuwe 
besmettingsgevallen deden zich er 5694 in hoofdstad Moskou voor. Het totale 
besmettingscijfer sinds de aanvang van de pandemie komt daarmee op 5.758.300. Ook 
melden de Russische gezondheidsautoriteiten 752 sterfgevallen ten gevolgen van Covid-19. 
Volgens officiële cijfers kwamen 142.253 Russen door het longvirus om het leven. Bron: AD, 
5 juli 2021.   
 
 

Drama voor Curaçao: ploeg Patrick Kluivert doet niet mee aan Gold Cup 
door coronabesmettingen 
 
De nationale voetbalploeg van Curaçao doet niet mee aan de CONCACAF Gold Cup. Enkele 
spelers en stafleden van de ploeg van coach Patrick Kluivert bleken besmet met het 
coronavirus. 
 
Curaçao zou het toernooi zaterdag openen met een wedstrijd tegen El Salvador in het 
Amerikaanse Frisco. Kluivert kan echter geen representatief team maar opstellen omdat ook 
veel negatief geteste spelers in quarantaine moesten. Zij hadden nauw contact gehad met 
positief geteste spelers. 
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‘De CONCACAF en de Curaçaose voetbalbond hebben er alles aan gedaan om een oplossing 
te vinden waarmee Curaçao tóch mee zou kunnen doen. De gezondheid en veiligheid van 
Curaçaose spelers en staf, en van alle toernooideelnemers, moet echter prioriteit krijgen’, zo 
laat de CONCACAF, de voetbalbond voor landen in Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de 
Caraïben. 
 
Kluivert werd in mei interim-bondscoach van Curaçao nadat Guus Hiddink besmet was 
geraakt met het coronavirus en daarvan moest herstellen. Guatemala zal Curaçao vervangen 
op de Gold Cup. Bron: AD, 5 juli 2021. 

Vietnam heeft eerste zending Moderna vaccin uit VS ontvangen 

Vietnam heeft vandaag de eerste zending van 2 miljoen doses Moderna-vaccin uit 
de Verenigde Staten ontvangen, laat de Amerikaanse ambassade in hoofdstad Hanoi weten. 
De donatie moet het Zuidoost-Aziatische land helpen de ergste uitbraak tot nu toe te 
beteugelen. Vaccinatiealliantie Covax bezorgde de vaccins namens de VS. Ze zijn onderdeel 
van een wereldwijd 80 miljoen doses omvattende schenking van de Amerikaanse president 
Joe Biden. Bron: AD, 5 juli 2021.  
 
 

Europa heeft voldoende coronavaccins 
 
Europa heeft inmiddels voldoende doses coronavaccin gekregen om 70 procent van de 
volwassen bevolking compleet in te enten. EC-voorzitter Ursula van der Leyen noemt het 
'goed nieuws' dat er morgen zo'n 500 miljoen doses onder de 27 Europese lidstaten zullen zijn 
verdeeld. 
 
‘De Europese Unie heeft haar woord gehouden’, aldus Von der Leyen. Er zijn naar 
schatting 366 miljoen Europese volwassenen, waarvoor 330 miljoen doses van het Pfizer-
vaccin zijn gedistribueerd, 100 miljoen van AstraZeneca, 50 miljoen van Moderna en 20 
miljoen van Janssen. Lang niet alles is ook daadwerkelijk gebruikt.  
 
Covid-19 is dan ook nog niet verslagen, merkt de voorzitter op. De nog immer stijgende 
besmettingscijfers zijn daar het bewijs van. Er komen meer leveringen aan, die ook 
tegen nieuwe virusvarianten moeten werken. Von der Leyen spoort de lidstaten 
het vaccinatietempo verder op te schroeven. ‘Alleen dan zullen we veilig zijn.’ Bron: AD, 10 
juli 2021. 

In Sydney wordt lockdown verlengd 

In plaats van versoepeling van de lockdown staat de Australische stad, en omliggende 
regio, Sydney na drie weken een verlenging te wachten. De deelstaat New South Wales 
rapporteert de grootste dagelijkse stijging van dit jaar. In de dichtbevolkte staat worden 
vandaag 50 nieuwe coronagevallen gemeld. Een dag eerder waren het er 44. De uitbraak door 
de zwaar besmettelijke deltavariant in New South Wales komt daarmee op 489 
gevallen. Experts waarschuwen echter dat het einde nog niet in zicht is. Bron: AD, 5 juli 2021. 
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© AP — Australiërs wachten in Homebush Olympic Park in Sydney op hun coronaprik.  

In VS bijna 333 miljoen vaccinaties gezet 

In de Verenigde Staten zijn bijna 333 miljoen coronaprikken gezet, meldt het centrum voor 
ziektebestrijding en preventie CDC. Er zijn om precies te zijn 332.966.409 doses 
vaccin toegediend. De cijfers omvatten zowel eerste als tweede inentingen. In totaal 
werden 385.495.790 doses geleverd aan de diverse staten. Bron: AD, 5 juli 2021. 
 

Minder dubbel betalen voor PCR-coronatesten 
 
De overheid gaat minder dubbel betalen voor PCR-coronatesten, meldt De 
Volkskrant. Zeven hoogvolumelaboratoria, die gegarandeerd worden betaald voor deze tests, 
krijgen nu het leeuwendeel van de testmonsters uit de GGD-teststraten. Dit gaat ten koste 
van kleinere laboratoria, die inkomstenderving vrezen. 
 
Met deze zeven megalabs is in garantiecontracten afgesproken dat zij indien nodig 
gegarandeerd 120 duizend tests per dag kunnen analyseren. Daarvan betaalt de overheid 
er sowieso maximaal eenderde, of die tests nu zijn benut of niet. Toch stuurde de overheid tot 
voor kort nog zo'n 45 procent van de door de GGD's afgenomen PCR-tests naar de ruim vijftig 
kleinere (ziekenhuis)labs waarvoor nog eens moet worden afgerekend: per test zo'n 50 euro. 
 
Dat percentage is de afgelopen weken naar beneden gebracht. Vanaf komende week gaat nog 
zo'n 30 procent van de tests naar de kleinere labs, met als ondergrens 20 procent. De kleinere 
laboratoria zijn bezorgd en waarschuwen in een brandbrief voor een 'verschraling van het 
laboratoriumlandschap'. Bron: AD, 10 juli 2021.  
 
Toch stuurde de overheid tot voor kort nog zo’n 45 procent van de door de GGD’s afgenomen 
PCR-tests naar de ruim vijftig kleinere (ziekenhuis)labs waarvoor nog eens moet worden 
afgerekend: per test zo’n vijftig euro. Dat percentage is de afgelopen weken naar beneden 
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gebracht. Vanaf komende week gaat nog zo’n 30 procent van de tests naar de kleinere labs, 
met als ondergrens 20 procent. 
 
De kleinere laboratoria zijn bezorgd en waarschuwen in een brandbrief voor een ‘verschraling 
van het laboratoriumlandschap’. ‘We voeren nu constructieve gesprekken met de Dienst 
Testen’, zegt bestuurslid Mariken van der Lubben van de Vereniging Medisch Microbiologische 
Laboratoria (VMML). Maar volgens de Dienst Testen van het ministerie van Volksgezondheid 
is de nieuwe verdeling een logische stap. ‘We willen zo veel mogelijk de reeds betaalde tests 
benutten.’  
 
Nederland koos vorig jaar september voor deze constructie toen de kleinere Nederlandse 
laboratoria niet de testcapaciteit konden leveren die nodig was in de pandemie. Daarom sloot 
de overheid contracten met hoogvolumelabs als die van Eurofins en Unilabs, om gegarandeerd 
over genoeg testcapaciteit te kunnen beschikken. De kleinere laboratoria zouden genoegen 
moeten nemen met een bijrol. 
 
Dat de kleine labs toch nog een aanzienlijk deel van de tests verwerken, komt mede door hun 
goede contacten met het RIVM en de GGD’s. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt 
dat hij zo de ‘regionale diagnostische infrastructuur’ in stand wil houden. 
 
Met de oplopende besmettingscijfers wordt het weer drukker in de teststraten. Vorige week 
werden er 154 duizend tests afgenomen, nog wel veel minder dan de 500 duizend per week 
half april. Nu zijn daarbij de zogeheten vakantietests inbegrepen, die worden afgenomen bij 
de GGD’s. Nederland biedt die tests deze zomer gratis aan mensen aan die een negatieve 
testuitslag moeten kunnen tonen op hun reisbestemming. 
 
‘We krijgen weer wat meer werk’, zegt een woordvoerder van het hoogvolumelab van Unilabs 
in Utrecht. Dat heeft sinds de opening ervan eind vorig jaar veel minder tests uitgevoerd dan 
de ongeveer 10 duizend per dag waarvoor de overheid al had betaald. ‘Waarschijnlijk dacht 
de overheid: als we die vakantietests gratis aanbieden, kunnen we maar beter meer gebruik 
maken van reeds betaalde testcapaciteit. Een verstandig besluit, lijkt me.’ 
 
Deze situatie duurt nog tot september, wanneer de overheid nieuwe contracten afsluit met de 
laboratoria voor de coronatests. Die zullen geen garantie-afnames meer bevatten, nu er geen 
tekort meer is aan testcapaciteit. Alle laboratoria kunnen meedingen naar de contracten in 
maximaal twee GGD-regio’s, en naar een landelijk testdeel. Volgens de Dienst Testen is een 
dergelijke aanbesteding verplicht en krijgen alle laboratoria zo gelijke kansen om een aandeel 
te bemachtigen. 
 
‘Dan zijn we dus weer terug bij af’, zegt de woordvoerder van het Utrechtse hoogvolumelab, 
‘met de versnipperde verdeling van de tests over veel laboratoria in een regionale aanpak.’ Dan 
zijn er volgens hem geen lessen geleerd van deze pandemie. ‘Een strak draaiboek is nodig. 
Anders kunnen we, bij een mogelijk volgende pandemie, weer tegen een tekort aan 
testcapaciteit aanlopen.’ Bron: De Volkskrant, 10 juli 2021.  

Bij aankomst in Malta een vaccinatiebewijs laten zien 

Wie vanaf woensdag naar het zonovergoten Malta vliegt, moet bij aankomst 
een vaccinatiebewijs kunnen tonen. Daarmee is Malta het eerste land binnen de Europese 
Unie dat geen genoegen meer neemt een gedeeltelijke vaccinatie, negatieve PCR-test of bewijs 
dat iemand al Covid-19 heeft gehad. De maatregel geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. 
 
Het eiland hoopt op deze manier een stijgend aantal besmettingen in de kiem te smoren. 
‘Malta is het eerste EU-land dat deze stap zet’, verklaart gezondheidsminister Chris Fearne. 
Kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 komen wel binnen op een negatieve PCR-testuitslag. Voor 
kinderen onder de vijf gelden geen restricties. 
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Malta, dat iets meer dan een half miljoen inwoners kent, heeft tot nu toe zo'n 79 
procent volwassenen volledig ingeënt. Gisteren meldde het land 252 nieuwe besmettingen, 90 
procent daarvan deed zich onder niet-gevaccineerden voor. Er raakten sinds het begin van de 
pandemie bijna 31.000 Maltezers besmet. 420 van hen overleden. Bron: AD, 10 juli 2021. 

Niet iedereen heeft derde prik nodig 

Een derde prik tegen het coronavirus is niet voor iedereen nodig. Dat zegt de Duitse viroloog 
Hendrik Streeck. Gevaccineerden hebben op dit moment volgens hem een zeer hoge 
immunrespons. Hij acht zo'n opfrisser in de herfst alleen zinvol voor mensen met een 
gezondheidsrisico zoals chronisch zieken en ouderen die geen goede immunrespons meer 
hebben, verklaarde de hoofdviroloog van het UZ in Bonn tegenover RTL Duitsland.    

Hij reageert daarmee op het nieuws dat vaccinmaker Pfizer/BioNTech de Amerikaanse 
autoriteiten deze maand gaat vragen een derde coronaprik goed te keuren. De coronavaccins 
van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn mogelijk veel effectiever na een derde prik, zo zou blijken 
uit de eerste resultaten van een onderzoek door de vaccinmakers. De antistoffen tegen corona 
zouden na de derde prik vijf tot tien keer zo hoog zijn als na twee prikken. 

De derde dosis zou ongeveer zes maanden na de tweede vaccinatie moeten volgen, aldus 
Pfizer/BioNTech en Moderna. Deze vervolgvaccinatie wordt ook wel een 
booster genoemd. Eind juni zeiden Amerikaanse onderzoekers nog dat de vaccins van 
Pfizer/BioNTech en Moderna het immuunsysteem dusdanig lang aan het werk zetten dat ze 
mogelijk jarenlang bescherming geven tegen het virus, mits het virus niet muteert op een 
manier die de vaccins omzeilt. Pfizer/BioNTech en Moderna verwachten binnenkort meer 
informatie over het onderzoek vrij te geven. 

Volgens Streeck geven eerste onderzoeken aan dat immuunresponsen zo'n twee tot drie jaar 
kunnen duren. ‘Er zijn zelfs studies die zeggen dat het deze respons een leven lang kunnen 
duren.' Bron: AD, 10 juli 2021. 

Senegal gaat fabriek voor coronavaccins bouwen 

Senegal gaat een fabriek voor coronavaccins bouwen om de toegang tot die vaccins voor 
Afrikaanse landen uit te breiden. De bouw van de vaccinfabriek, die tegen eind volgend jaar 
25 miljoen doses per maand zou moeten produceren, start naar verwachting later dit jaar. 
Dat maakten de financiers vrijdag bekend.  Ze zeiden niet welke vaccins zullen worden 
geproduceerd in Senegal.  

De fabriek helpt Afrika minder afhankelijk te worden van de import van vaccindoses. Die 
afhankelijkheid bedraagt momenteel 99 procent, zeiden het Institut Pasteur in de Senegalese 
hoofdstad Dakar, dat de fabriek gaat runnen, en verschillende Europese 
ontwikkelingspartners.  

Deze afhankelijkheid van externe productie is kostbaar gebleken tijdens de pandemie. Slechts 
iets meer dan één procent van de bevolking op het Afrikaanse continent is volledig ingeënt en 
veel Afrikaanse landen zien nu nieuwe pieken in het aantal nieuwe besmettingen.  

Europese landen en instellingen, waaronder de Europese Commissie, Europese 
Investeringsbank, Frankrijk en Duitsland zegden tijdens een ceremonie in Dakar 6,75 miljoen 
euro toe aan subsidies voor de ondersteuning van de bouw van de vaccinfabriek. De 
investering komt bovenop eerdere toezeggingen van Duitsland en Frankrijk. Ze maakt deel uit 
van een initiatief van 1 miljard euro dat de Europese Commissie in mei aankondigde om de 
toegang tot vaccins en andere medicijnen in Afrika te versterken. 
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‘Met de overeenkomst van vandaag helpt Team Europe Senegal een belangrijke stap dichter 
bij de productie van eigen vaccins en bescherming van Afrikanen tegen COVID-19 en andere 
ziekten', zei Europese Commissie-voorzitter Ursula Von der Leyen in een verklaring. 

Minder dan 10 Afrikaanse fabrikanten produceren momenteel vaccins in Egypte, Marokko, 
Senegal, Zuid-Afrika en Tunesië. Het Zuid-Afrikaanse Aspen Pharmacare produceert het 
Johnson & Johnson vaccin. Bron: AD, 10 juli 2021.  

Turkish Airlines heeft personeel forse loonsverhoging gegeven 
 
Turkish Airlines heeft zijn personeel op internationale routes een forse loonsverhoging 
gegeven van ten minste 10 procent. De Turkse luchtvaartmaatschappij rekent op verder 
herstel van de luchtvaartsector omdat ‘coronamaatregelen in veel landen worden versoepeld’ 
en er ‘voorzichtig optimisme is over vaccinatieprogramma's’. 
 
Het bedrijf houdt met de loonsverhoging naar eigen zeggen ook rekening met de offers die de 
werknemers tijdens de coronapandemie hebben gebracht. Zo zette Turkish Airlines vorig jaar 
buitenlandse piloten op onbetaald verlof om geld te besparen en werden lonen gehalveerd. De 
luchtvaartsector werd zwaar getroffen door de coronacrisis. 
 
Turkish Airlines boekte in de eerste drie maanden van het jaar een winst. Daarmee was het 
een van de eerste bedrijven in de sector die geen verlies meer draaide. Turkish Airlines zette 
volop in op vrachtvervoer, waar veel vraag naar bleef. Bron: AD, 10 juli 2021.   
 
 

 
 
 

Coronamaatregelen in Suriname worden versoepeld 
 
Hoewel het aantal coronabesmettingen in Suriname maar langzaam terugloopt, heeft de 
regering toch besloten de lagere scholen vanaf woensdag weer te laten beginnen. 
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Ook kerken en andere gebedshuizen mogen weer open, net als de terrassen van 
horecagelegenheden.  
 
De lagere scholen zijn het huidige schooljaar op enkele weken na dicht geweest. Hoewel het 
Surinaamse schooljaar nog maar een week of zes te gaan heeft tot de vakantie begint, heeft 
het ministerie toch besloten deze laatste weken wel les te geven, zegt waarnemend directeur 
algemeen vormend onderwijs, Yuro Dipotaroeno. 
 
Het ministerie heeft voor deze laatste weken een speciaal afsluitend lesprogramma opgesteld. 
Doel hiervan is om inzicht te krijgen in hoe de kinderen er qua ontwikkeling en 
kennisniveau voor staan. Het is al duidelijk dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de 
kinderen, omdat niet alle kinderen thuis een computer hebben om onderwijs op afstand te 
volgen, aldus de directeur. 
 
Het aantal positief geteste personen lag vrijdag op 172, veertig procent van het aantal 
afgenomen testen. In Suriname staat de teller van het aantal overlijdensgevallen op 568. Op 
de intensive care liggen 35 coronapatiënten. Bron: AD, 10 juli 2021. 

Tweede Kamer komt terug van reces voor debat over coronavirus 

De Tweede Kamer komt woensdag terug van reces voor een debat over het coronavirus. Het 
was eigenlijk niet de bedoeling dat er zo snel weer over het virus gesproken zou worden, maar 
nu komt het parlement naar aanleiding van een nieuwe coronabrief van demissionair 
zorgminister Hugo de Jonge toch weer bijeen. Dat heeft de dagelijkse leiding van de Kamer 
zaterdagmiddag bevestigd. 

Het debat staat op de agenda voor woensdagmiddag 13.00 uur. Dan zal gesproken worden 
over de snelle toename van de coronabesmettingen van de afgelopen week en de manier 
waarop het huidige coronabeleid is vormgegeven. Dat gebeurt niet in het bekende Tweede 
Kamergebouw, maar in de Ridderzaal. Bron: AD, 10 juli 2021. 
 
 

Deventer kleurt als enige rood, aantal coronabesmettingen in 
Noordoostpolder daalt 
 
De situatie met het aantal positief op corona geteste personen blijft het ernstigst in Deventer 
vandaag. Gisteren was daar sprake van 69,5 positieve tests per 100.000 inwoners. In 24 uur 
daalde dat naar 57,6 positieve tests, maar volgens de gehanteerde normen blijft de gemeente 
daarmee rood gekleurd. In Noordoostpolder en op Urk verbeterde situatie in een etmaal. 
Samen met Ommen en Staphorst is daar het laagste aantal positieve tests afgenomen. 
 
Olst-Wijhe droeg vrijdag ook nog een rode kleur (toen: 87,7 positieve tests op 100.000 
inwoners), maar de situatie verbeterde daar naar donker oranje: 49.3 positieve tests. En 
hadden gisteren Lelystad, Heerde en Hardenberg nog een grijze kleur (laagste aantal positieve 
tests), is die situatie nu gewijzigd. Lelystad gaat van 2,5 positieve tests naar een aantal van 
20,4. Heerde stijgt van 5,4 naar 16,1 vandaag. En Hardenberg gaat van 3,3 naar 14,8.  
 
Voor het eerst sinds 25 december zijn er landelijk meer dan 10.000 nieuwe coronagevallen 
vastgesteld in één dag tijd. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend kreeg het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 10.345 meldingen van positieve tests. Dat is een stijging van 
49 procent ten opzichte van de bijna 7000 positieve tests die het RIVM vrijdag meldde. 
 
Het aantal sterfgevallen stijgt vooralsnog niet. Het RIVM kreeg afgelopen etmaal één bericht 
dat een coronapatiënt aan het virus was overleden. Dit was een inwoner van Bodegraven-
Reeuwijk. Dat het overlijden nu werd gemeld, wil niet zeggen dat deze persoon in de afgelopen 
24 uur is gestorven. Bron: De Stentor, 10 juli 2021.   
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Meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen sinds 25 december 
 
Voor het eerst sinds 25 december zijn meer dan 10.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld in 
één dag tijd. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 10.345 meldingen van positieve tests. Dat is een stijging van 49 
procent ten opzichte van de bijna 7000 positieve tests die het RIVM vrijdag meldde. 
 
De 10.345 nieuwe gevallen zijn meer dan afgelopen zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en 
woensdag bij elkaar. Vorige week zaterdag waren er iets meer dan 1100 positieve tests. Dat 
betekent dat het dagcijfer in een week tijd is vernegenvoudigd. Dat is niet eerder voorgekomen 
tijdens de uitbraak in Nederland, die inmiddels 500 dagen duurt. 
 
Per dag stijgt het aantal positieve tests met gemiddeld ruim 40 procent. Dat betekent dat 
het record in zicht komt. Op 20 december meldde het RIVM 12.997 coronagevallen. 
 
In de afgelopen zeven dagen zijn 31.295 mensen positief getest, het hoogste niveau sinds 20 
mei. De week ervoor werd het coronavirus vastgesteld bij 5144 mensen. Dat is een stijging 
van meer dan 500 procent. 
 
In Amsterdam kwamen 900 nieuwe gevallen aan het licht. Voor de hoofdstad is dat 
een record. In de gemeente Utrecht testten 793 mensen positief en in Rotterdam 688. In 
Groningen kregen 426 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen en in Den Haag 
388 inwoners. In slechts 15 gemeenten was geen enkele positieve test. Dat is het laagste 
aantal in lange tijd. 
 
Het aantal sterfgevallen stijgt vooralsnog niet. Het RIVM kreeg afgelopen etmaal één bericht 
dat een coronapatiënt aan het virus was overleden. Dit was een inwoner van Bodegraven-
Reeuwijk. Dat het overlijden nu werd gemeld, wil niet zeggen dat deze persoon in de afgelopen 
24 uur is gestorven. Bron: AD, 10 juli 2021.    
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Nooit was het zó heet op aarde: 54,4 graden gemeten in Amerikaanse 
Death Valley 
 
Nooit eerder werd het op aarde ergens zo warm als in de Amerikaanse staat Californië. In 
Death Valley werd vrijdagmiddag een temperatuur van 54,4 graden Celsius (130 graden 
Fahrenheit) gemeten. Een record, volgens deskundigen. 
 
‘Als deze waarde opgenomen wordt in de officiële statistieken, dan is dat net een fractie hoger 
dan het vorige record van 129,9 graden Fahrenheit, gemeten op 16 augustus 2020’, aldus 
Alfred Snoek van WeerPlaza. De gegevens zijn voorlopig en zullen worden onderzocht door 
zowel het National Center for Environmental Information als de World Meteorological 
Organization.   
 
Volgens Snoek is er discussie of dit de hoogst gemeten temperatuur ter aarde is. In het 
verleden zijn hogere temperaturen gemeten, maar wetenschappers twijfelen aan de 
betrouwbaarheid van die metingen. ‘Recent werd de 57,7 graden gemeten in Libië al uit de 
boeken geschrapt, maar ook de 56,7 graden in Death Valley (10 juli 1913) is erg discutabel. 
Uit onderzoek zou blijken dat metingen in die tijd uitgevoerd werden door een zeer onervaren 
waarnemer.’ 
 
De meting die op 9 juli van dit jaar gedaan is, lijkt zeer betrouwbaar te zijn, vertelt Snoek. 
‘Waardoor dit naar alle waarschijnlijkheid de hoogst gemeten temperatuur ooit op aarde is.’ 
Ook de komende dagen blijft het in Death Valley erg warm. ‘Er is zelfs een kans dat het record 
zaterdag alweer verbroken wordt.’ 
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De hitte in de staat Californië leidt tot veel natuurbranden in het gebied. Het aantal 
bosbranden en de hoeveelheid land die dit jaar tot nu toe is verbrand, overtreft de cijfers van 
een jaar terug terwijl ook 2020 een rampzalig jaar was wat betreft natuurbranden. 
 
Tussen 1 januari en 4 juli van dit jaar waren er bijna 4.600 branden in Californië, waarbij 
297 vierkante kilometer is verschroeid. In dezelfde periode vorig jaar werden 3.847 branden 
geteld en werd er 126 vierkante kilometer verbrand. 
 
De belangrijkste oorzaak van de bosbranden is volgens veel deskundigen de 
klimaatverandering. De opwarming van de aarde creëert langere, intensere droge seizoenen, 
waardoor bossen vatbaarder worden voor bosbranden. Bron: De Stentor, 10 juli 2021.  

 

 
 

Natuurbrand in Californië  © Reuters  

Recordhitte in Lapland: ‘Scandinavië is nu net een oven’ 

In ons land wil de zomer nog niet bepaald losbarsten, maar intussen kampt Scandinavië met 
een hittegolf. In het Noorse Banak werd het gisteren recordwarm met 34,3 graden. In Kevo in 
Lapland tikte de thermometer zondag een temperatuur aan van 33,6 graden, voor het eerst 
in honderd jaar tijd. 

In 1914 werd voor het laatst zo’n hoge temperatuur gemeten in Fins Lapland: toen werd het 
zelfs 34,7 graden. In heel Finland was deze juni de warmste ooit sinds het begin van de 
metingen in 1844, schrijft The Guardian. Ook Zweden rapporteerde recordtemperaturen. Nog 
noordelijker, in het Noorse Banak ruim boven de poolcirkel, werd het zelfs 34,3 graden. ‘Dat 
is in Europa nog nooit vertoond boven 70 graden noorderbreedte’, schrijft de Schotse 
meteoroloog Scott Duncan. ‘Scandinavië is nu net een oven.’ Het kan verkeren: het Noorse 
weersinstituut liet gisteren nog weten dat het precies zeventig jaar geleden was dat het Noorse 
kouderecord voor juli werd gevestigd. Op 5 juli 1951 werd het -8,3 graden. 

In grote delen van Scandinavië liggen de temperaturen zo’n tien tot vijftien graden boven de 
gemiddelden. De nachten zijn tropisch: boven de twintig graden.  
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Volgens meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza is een hogedrukgebied in het uiterste 
westen van Rusland de boosdoener, die stuwt de hete lucht die kant op. ‘En daarbij de felle 
zon, die in de zomer in het noorden niet ondergaat. De hitte wordt ’s nachts dus slechts een 
beetje getemperd, maar die afkoelperiode is vrij kort.’ De warme lucht wordt later deze week 
verdreven, zegt hij. ‘Dan gaat het lagedrukgebied dat nu ons weer veroorzaakt die kant op. 
Niet zonder slag of stoot: in sommige delen van Scandinavië zal het flink gaan regenen en 
krijgen ze te maken met onweersbuien.’  

Niet alleen Scandinavië kampt met een hittegolf. In Noord-Amerika kwamen al honderden 
mensen om door het warme weer. Zo werd er enkele dagen geleden nog een temperatuur van 
49.6 graden gemeten in het dorpje Lytton in Canada. Even daarna werd Lytton van de kaart 
geveegd door bosbranden. Ook het Amerikaanse Californië kampt met zware bosbranden. 
Bron: De Stentor, 6 juli 2021. 

 
 
Wandelaars in Lapland  © Shutterstock / Ina Sofie 
 

Eindhoven verbiedt terrassen op Stratumseind op stapavonden 

Het drukke uitgaanscentrum van Eindhoven moet het voorlopig zonder terrasjes stellen 
tijdens de stapavonden. Het is er dan veel te druk, mensen kunnen geen afstand meer houden 
in de smalle straat. Burgemeester John Jorritsma heeft in overleg met het Openbaar 
Ministerie en de politie besloten de terrasjes te schrappen. 

Dat heeft de gemeente Eindhoven woensdagavond laten weten. ‘Ondanks dat 
horecaondernemers over het algemeen heel goed hun verantwoordelijkheid nemen, is deze 
maatregel nodig’, aldus de gemeente. ‘De enorme drukte op deze smalle straat maakt het 
onmogelijk de regels voor veilige afstand na te leven.’ 

Door de terrassen te verwijderen, hoopt de gemeente meer ruimte te scheppen voor bezoekers 
en passanten. Ook staan er vaak rijen omdat mensen zich moeten laten controleren voor 
toegang. Door de maatregel is de straat bovendien dan beter toegankelijk voor hulpdiensten. 
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De maatregel gaat donderdagavond om 22.00 uur in, en op de vrijdag- en zaterdagavond vanaf 
23.00 uur. Het terrasverbod geldt zolang de 1,5 metermaatregel van kracht is. 

Burgemeester Jorritsma en wethouder binnenstad Monique List hebben woensdagmiddag 
met vertegenwoordigers van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en 
Stratumseind gesproken over de maatregel. Bron: De Telegraaf, 10 juli 2021.  

 

 

Toename besmettingen geen reden tot opschorten introductieweken 

Universiteiten zijn niet van plan hun introductieweken in het nieuwe studiejaar op te schorten 
of aan te passen nu het aantal coronabesmettingen vooral onder jongeren toeneemt, zegt 
voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU Pieter Duisenberg. Het is volgens hem 
niet uit te leggen dat de coronamaatregelen worden versoepeld, maar dat het hoger onderwijs 
niet volledig open zou kunnen. 

Het hoger onderwijs hoort pas half augustus of de 1,5 meter in het nieuwe studiejaar kan 
worden losgelaten. ‘Maar wij bereiden ons voor op maar één scenario: volledige opening.’ 

En dat betekent ook normale introductieweken. Duisenberg: ‘De introductietijd is cruciaal 
voor de ontwikkeling van studenten. Afgelopen jaar konden de introductieweken ook al niet 
doorgaan. Ook studenten die het hebben moeten missen, gaan het zoveel mogelijk in het 
nieuwe studiejaar inhalen.’ De introductieweken worden volgens hem veilig georganiseerd, 
met onder meer een Testen voor Toegang-beleid bij de feestjes. 
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Ook als het aantal besmettingen zover oploopt dat er in de hele samenleving weer maatregelen 
worden afgekondigd, dan nog vindt Duisenberg dat het hoger onderwijs open moet. ‘Het 
onderwijs en vooral de jongeren moeten nu eens bovenaan staan.’ Bron: De Telegraaf, 10 juli 
2021. 

Studentenvakbond: fysiek onderwijs mag niet in gevaar komen 

Het stijgende aantal coronabesmettingen mag er niet toe leiden dat het onderwijs op locatie 
na de zomervakantie in gevaar komt, vindt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). ‘Onze 
oproep aan het kabinet is: richt het beleid zo in dat het fysieke onderwijs kan doorgaan’, zegt 
voorzitter Ama Boahene. ‘Dat is veel te lang geen prioriteit geweest.’ 

Boahene vindt de sterke toename van het aantal coronabesmettingen niet zo verrassend. „De 
communicatie vanuit de overheid was: ga dansen met Janssen’, verwijst ze naar de wervende 
slogan van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. ‘Veel jongeren hebben precies dat 
gedaan. Zo roep je het over jezelf af’, zegt de voorzitter van de studentenvakbond. 

Uit de laatste RIVM-cijfers blijkt dat vooral onder jongeren de besmettingen explosief zijn 
gestegen. In de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar was in een week tijd zelfs sprake van 
een verdriedubbeling. Een groot deel van die groep is nog niet volledig gevaccineerd. Steeds 
meer mensen raken besmet op feesten en in de horeca. 

De Jonge heeft inmiddels besloten dat mensen na volledige vaccinatie toch twee weken moeten 
wachten voordat ze zonder test een discotheek of evenement mogen bezoeken. Vaccinatie 
werkt immers niet direct maximaal. Het immuunsysteem heeft na de prik enige tijd nodig om 
aan het werk te gaan. Bron: De Telegraaf, 10 juli 2021.   

262.000 afspraken Janssen-prik gemaakt, nog veel doses over 

Tot dusver zijn er 262.000 afspraken gemaakt voor een prik met het coronavaccin van 
Janssen, meldt de koepelorganisatie van GGD’en desgevraagd. Er zijn nog veel vaccins 
beschikbaar, maar op dit moment „druppelen’ de afspraken binnen, aldus een woordvoerster. 

Sinds woensdag 23 juni kunnen mensen die dat willen een afspraak maken voor een prik met 
Janssen. In eerste instantie waren er 200.000 doses beschikbaar en op vrijdag 25 juni waren 
er daar al 185.000 van vergeven middels een prikafspraak. De dag daarna werd 
bekendgemaakt dat er nog eens 175.000 doses van het Janssen-vaccin bij kwamen. 

De teller stond op 30 juni op ruim 233.000 afspraken, aldus de woordvoerster van GGD GHOR 
Nederland. Dat betekent dat er in de week daarna nog eens bijna 30.000 nieuwe afspraken 
zijn gemaakt. ‘Het loopt nog steeds door, maar er lijkt minder aandacht voor te zijn.’ 

Van het Janssen-vaccin is maar één prik nodig voor volledige vaccinatie. Of het aantal 
afspraken is af- of toegenomen sinds coronaminister Hugo de Jonge dinsdag aankondigde dat 
iemand na volledige vaccinatie nog twee weken moet wachten voordat een QR-code in de 
CoronaCheck-app kan worden aangemaakt, is volgens de woordvoerster moeilijk te zeggen. 
De nieuwe regel geldt vanaf 10 juli. 

In Utrecht wordt donderdag weer een ’priknacht’ gehouden met het Janssen-vaccin in de 
Jaarbeurs. Daar zijn naar aanleiding van het besluit van De Jonge ook nog geen afspraken 
afgezegd of extra afspraken bijgekomen. Wel meldt een woordvoerster van de GGD Utrecht 
dat de priknacht, de laatste in een reeks priknachten met muziek in de Jaarbeurs, nog niet 
vol is geboekt. Bron: De Telegraaf, 10 juli 2021.  



187 

 

 

Heathrow wil snelle wachtrijen voor gevaccineerde reizigers 

De Londense luchthaven Heathrow wil speciale snelle wachtrijen gaan inrichten voor volledig 
gevaccineerde reizigers. Het gaat volgens een woordvoerder eerst om een proef voor reizigers 
die aankomen vanuit de Griekse hoofdstad Athene, Montego Bay in Jamaica en New York en 
Los Angeles in de Verenigde Staten. 

Reizigers die gebruik willen maken van de snellere rijen moeten voor vertrek en bij aankomst 
kunnen bewijzen dat zij de beide doses van hun coronavaccinatie hebben ontvangen. 

De aankondiging van de proef op Heathrow komt op het moment dat de regering van het 
Verenigd Koninkrijk haar coronamaatregelen wil versoepelen. De verwachting is dat de Britse 
regering donderdag zal aankondigen dat reizigers die arriveren uit landen met code oranje 
vanaf 19 juli niet langer in quarantaine hoeven. Nederland valt volgens de Britse indeling ook 
onder de landen met code oranje, waar een gemiddeld infectierisico bestaat. 

Veel wetenschappers zijn bezorgd over de versoepelingsplannen van de Britse regering. Het 
aantal besmettingen in het land loopt momenteel op, als gevolg van de verspreiding van de 
Delta-variant van het coronavirus. Maar de regering wijst erop dat het succesvolle 
vaccinatieprogramma in het land ervoor zorgt dat het aantal ziekenhuisopnames en 
sterfgevallen veel minder snel stijgt dan het aantal besmettingen. 

Meer dan 86 procent van alle Britse volwassenen heeft ten minste één prik gehad, en 64 
procent van de volwassen bevolking is al volledig gevaccineerd. Bron: De Telegraaf, 10 juli 
2021.   
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Mensen zegen afspraak Testen voor Toegang af 

Veel mensen hebben zaterdag hun testafspraak bij Testen voor Toegang afgezegd na de 
persconferentie van vrijdagavond. De testorganisatie hield rekening met 50.000 geplande 
testafspraken, maar er zijn uiteindelijk maar 16.000 testen uitgevoerd, meldt een 
woordvoerder. Op vrijdag werden er nog ruim 102.000 testen gedaan. 

Door de nieuwe maatregelen zijn er ineens een stuk minder toegangsbewijzen nodig. Zo 
maakten demissionair zorgminister Hugo de Jonge en demissionair premier Mark Rutte 
vrijdagavond tijdens een persconferentie bekend dat meerdaagse evenementen voorlopig 
niet meer gehouden mogen worden. Een evenement mag tot en met 13 augustus maximaal 
24 uur duren. 

Voor de horeca wordt het coronatoegangsbewijs, waarmee een uitzondering op de 1,5-
meterregel mogelijk was, niet meer gebruikt tot en met 13 augustus. Discotheken en 
nachtclubs gaan helemaal dicht. Bron: AD, 10 juli 2021.  

Opbouw van Lowlands in Biddinghuizen gaat door ondanks onzekerheid: 
'We kunnen niet anders’ 

De opbouw van het Lowlands-terrein in Biddinghuizen gaat voorlopig door, ook al is onzeker 
of het festival op 20, 21 en 22 augustus doorgaat. ‘We kunnen niet anders’, zegt 
festivaldirecteur Eric van Eerdenburg. Op het terrein naast Walibi is onder meer al een eerste 
festivaltent verrezen. 

Het kabinet heeft meerdaagse festivals in de ban gedaan tot in elk geval 13 augustus. Het is 
volstrekt onduidelijk of Lowlands wél kan doorgaan en wanneer het besluit daarover 
valt.  Bron: De Stentor, 10 juli 2021. 
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Volkszanger Stef Ekkel uit Kampen zat precies een jaar geleden ook al thuis achter de 
computer om geplande concerten af te zeggen. Nu weer. © Freddy Schinkel  
 

Dikke streep door optredens volkszanger Stef Ekkel: ‘Ineens kan ik op 
vakantie’ 
 
Voor volkszanger Stef Ekkel begint de vakantie enkele weken eerder dan gepland door de 
nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Vrijdag had hij voorlopig zijn laatste grote 
optreden tijdens het meerdaagse festival Het Allermooiste Feestje in Sibculo (Overijssel), 
zaterdagavond staat nog een besloten feest gepland.  
 
‘Dat wordt weer een week administratie’, verzucht de zanger uit Kampen, bekend van 
klassieke meezingers als ‘De woonboot’ en ‘Liever te dik in de kist’. ‘Annuleren, verzetten. Heel 
zuur allemaal, zeker voor al die organisatoren. Ik ben bang dat het voor veel van hen het 
laatste zetje wordt en dat ze omvallen. Dit is weer zo'n enorme klap voor de branche.’ Bron: 
De Stentor, 10 juli 2021. 

 
 Dildoplakker slaat weer toe in Nijmegen 
 
Zwart en roze zijn ze deze keer. Een ‘dildoplakker’ die er genoegen in schept nep-penissen aan 
brievenbussen te bevestigen, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag weer toegeslagen in 
Nijmegen. Twee exemplaren hangen er sinds vrijdagnacht op een brievenbus die staat aan de 
Weurtseweg/Barneveldse Beekstraat. 
 
Buurtbewoonster Eline Hagen zag de kunstpiemels bij het uitlaten van de hond. Dat was niet 
voor het eerst. ‘Ik denk dat het intussen de vijfde of zesde keer is dat die dingen er hangen. 
Ach, je moet er maar lol in hebben.’ Bron: AD, 10 juli 2021.  
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Weer nieuwe dildo's, zwart en oranje deze keer, op een brievenbus bij de Weurtseweg/Lunterse 
Beekstraat. © Eline Hagen 
 

Brazilië meldt vandaag 48.504 nieuwe coronabesmettingen en  1.205 
coronadoden 
 
In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 1.205 mensen overleden door het coronavirus. In het 
afgelopen etmaal zijn 48.504 mensen positief op corona getest, melden Braziliaanse 
autoriteiten. 
 
Het Zuid-Amerikaanse land telt nu 523.893 coronadoden en 19.069.003 coronagevallen. 
Alleen in de Verenigde Staten zijn meer mensen overleden door het coronavirus. Bron: AD, 10 
juli 2021. 

Mexico meldt vandaag 9.581 nieuwe coronabesmettingen en 232 
coronadoden 

Mexicaanse autoriteiten hebben 9.581 nieuwe coronagevallen gemeld in het afgelopen etmaal. 
Daarnaast stierven nog eens 232 mensen aan de gevolgen van het virus.  

In totaal zijn er in Mexico 2.586.721 besmettingen gemeld en 234.907 coronadoden gevallen. 
Bron: AD, 10 juli 2021.  

Cuba heeft eigen coronavaccin goedgekeurd 

Cuba heeft zijn eigen coronavaccin Abdala via een noodprocedure goedgekeurd voor gebruik. 
Het middel heeft een effectiviteit van ruim 92 procent na drie injecties, maakten de medische 
autoriteiten eerder bekend. Dat is overigens niet door onafhankelijk onderzoek bevestigd. 

Abdala is het eerste vaccin tegen het coronavirus dat in Latijns-Amerika is ontwikkeld en 
goedgekeurd. ‘Een licht aan het eind van de tunnel van deze lange race tegen de pandemie’, 
twitterde president Miguel Diaz-Canel van het communistisch bestuurde land. 
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Cuba heeft nog andere vaccins in de pijplijn, waaronder Soberana 02. Dat zou een effectiviteit 
van 62 procent hebben na twee van de drie doses. Dit middel zou binnenkort groen licht 
moeten krijgen. 

De Cubaanse regering streeft ernaar om in augustus 70 procent van de 11,2 miljoen inwoners 
gevaccineerd te hebben, en de hele bevolking voor eind dit jaar. Bron: AD, 10 juli 2021.  

Aantal coronabesmettingen in Duitsland opnieuw gestegen 

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is voor de vijfde dag op rij gestegen, maar blijft 
op een laag niveau vergeleken met veel andere Europese landen. 

Het afgelopen etmaal kwamen er 745 nieuwe besmettingen en zes sterfgevallen bij door Covid-
19. Het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, rapporteerde 
gemiddeld 6,2 besmettingen per 100.000 inwoners. Een week geleden stond dat cijfer op 5. 

Andere Europese landen, zoals Engeland, Portugal, Rusland en Spanje zien een veel hogere 
stijging als gevolg van de zeer snel overdraagbare Delta-variant. In Nederland gaat het 
helemaal in sneltreinvaart. Sommige delen van het land kampen met meer dan 400 infecties 
per 100.000 inwoners. Bijna zes op de tien Duitsers hebben inmiddels een vaccin 
toegediend gekregen. Ruim 40 procent is beschermd met twee doses. Bron: AD, 10 juli 2021. 

 

© AFP — Janet Yellen‘  

Grote zorgen over impact opmars varianten op economisch herstel van 
de wereld  

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen maakt zich grote zorgen over de impact 
die de opmars van varianten van het coronavirus kan hebben op het economisch herstel in 
de wereld. Yellen zei dat in Venetië waar de top van de G20, de groep van negentien belangrijke 
industrielanden en de Europese Unie, dit weekend is gehouden. 

We maken ons grote zorgen over de deltavariant en andere varianten die zouden kunnen 
opduiken en het herstel kunnen bedreigen’, zei Yellen. Ze wees erop dat in de wereldeconomie 
landen met elkaar verweven zijn. ‘Wat in een deel van de wereld gebeurt, heeft gevolgen voor 
alle landen.’ 
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Yellen onderstreepte het van belang van het financieren van vaccins voor 
ontwikkelingslanden in de strijd tegen het coronavirus, maar voegde eraan toe dat meer moet 
gebeuren. Als voorbeeld noemde ze onder meer het sturen van spullen die beschermen tegen 
het virus naar arme landen. Bron: AD, 10 juli 2021. 

Heel Nederland wordt bedreigd door coronavirus 

Geen uithoek van Nederland ontkomt aan het nieuwste offensief van het coronavirus. Van 
gehucht tot metropool, van noord tot zuid, overal schiet het aantal positieve tests omhoog in 
een ongekend tempo. Op de nieuwste coronakaart van Nederland, die dinsdag wordt 
vastgesteld, komen meerdere regio's op het hoogste alarmniveau uit. De situatie is er 
inmiddels zeer ernstig. 

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, 
zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal 
positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het 
aantal inwoners. Tot eind mei stonden alle 25 veiligheidsregio's op zeer ernstig. Momenteel 
hebben tien regio's het laagste niveau, waakzaam, en staan de vijftien andere regio's een 
stapje hoger, op zorgelijk. 

In twee regio's is de situatie eigenlijk al zeer ernstig, schreef zorgminister Hugo de Jonge in 
de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Tweede Kamer. Hij noemde de namen van de regio's 
niet, maar de enige twee regio's die op dat moment aan de voorwaarden voor 'zeer ernstig' 
voldeden, waren Amsterdam-Amstelland en Groningen. Daar waren toen in een week tijd meer 
dan 250 op de 100.000 inwoners positief getest. De situatie is er tijdens het weekeinde alleen 
maar verergerd. In Amsterdam en omstreken zijn in de afgelopen zeven dagen bijna 4400 
inwoners positief getest. Omgerekend komt dat neer op 410 gevallen op elke 100.000 
inwoners. De week ervoor waren er maar 47 positieve tests op elke 100.000 
mensen. Groningen telde in de laatste zeven dagen 333,3 nieuwe gevallen op elke 100.000 
personen, een stijging van 989 procent ten opzichte van de week ervoor. 

Maar het virus verspreidt zich als een olievlek. Sinds de brief van De Jonge is de provincie 
Utrecht ook over de grens van zeer ernstig heen gegaan. Daar waren zaterdag maar liefst 1541 
positieve tests. Dat is een landelijk record: nog nooit zijn er, in welke regio dan ook, zo veel 
besmettingen geregistreerd in één etmaal. De regio's Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond, 
Hollands Midden, Gooi en Vechtstreek en Haaglanden zijn nog één of twee dagen met veel 
positieve tests verwijderd van 'zeer ernstig'. Dan zouden acht delen van Nederland, die nu 
allemaal nog op zorgelijk staan, naar het hoogste niveau verspringen. Bron: AD, 10 juli 2021.  

Australië meldt eerste coronadode van 2021 

Australië heeft zondag de eerste coronadode van 2021 gemeld. Met 77 nieuwe gevallen werd 
er ook een recordaantal besmettingen voor dit jaar geregistreerd in de staat New South Wales 
(NSW) dat te maken heeft met een uitbraak van de zeer besmettelijke Delta-variant. 

Premier Gladys Berejiklian van NSW zei dat de aantallen in en rond de grootste stad van het 
land, Sydney, die drie weken lang op slot zit, naar verwachting de komende dagen verder 
zullen stijgen. ‘Ik verwacht dat het aantal in New South Wales morgen meer dan honderd zal 
zijn’, vertelde Berejiklian tijdens een briefing op televisie. ‘Ik zal geschokt zijn als het minder 
is.’ 

Op zaterdag waren er vijftig gevallen, het vorige record van 2021. Dit brengt de recente 
uitbraak op 566 besmettingen. Bron: AD, 10 juli 2021.   
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Overleden vrouw was gelijktijdig besmet met Alfa- als Betavariant van 
coronavirus 

Een 90-jarige vrouw die overleed nadat ze besmet raakte met het coronavirus, bleek 
gelijktijdig besmet met zowel de alfa- als de bètavariant van het virus. 

De ongevaccineerde vrouw, die alleen woonde en thuiszorg kreeg, werd in maart na een reeks 
valpartijen opgenomen in het OLV Ziekenhuis in Aalst en testte dezelfde dag positief op het 
coronavirus. Hoewel haar zuurstofgehalte aanvankelijk goed was, verslechterde haar toestand 
snel en vijf dagen later stierf ze. 

Toen er werd getest op de aanwezigheid van zorgwekkende varianten, ontdekte het medisch 
personeel dat de vrouw was geïnfecteerd met twee stammen van het SARS-CoV-2-virus, dat 
Covid-19 veroorzaakt. ‘Beide varianten circuleerden op dat moment in België, dus het is 
waarschijnlijk dat de dame co-geïnfecteerd was met verschillende virussen van twee 
verschillende mensen’, aldus moleculair bioloog Anne Vankeerberghen van het OLV 
Ziekenhuis. ‘Helaas weten we niet hoe ze besmet is geraakt.’ 

Het valt volgens Vankeerberghen moeilijk te zeggen of de co-infectie een rol heeft gespeeld bij 
de snelle achteruitgang van de patiënt. Onderzoek van het ziekenhuis naar het 
besmettingsgeval zal worden gepresenteerd op het Europese congres over klinische 
microbiologie en infectieziekten (ECCMID). 

In januari meldden wetenschappers in Brazilië ook al dat twee mensen gelijktijdig besmet 
waren met twee verschillende stammen van het coronavirus, maar ook die studie moet nog 
worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Bron: AD, 10 juli 2021.    
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Meer dan 600 Thaise zorgmedewerkers die al twee keer zijn gevaccineerd  
toch besmet met coronavirus 
 
Meer dan zeshonderd Thaise zorgmedewerkers die al twee keer ingeënt zijn met het Chinese 
coronavaccin Sinovac zijn toch besmet geraakt. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid 
in Thailand bekendgemaakt.  
 
Van de ruim 677.000 volledig gevaccineerde medewerkers zijn er 618 positief getest tussen 
april en juli. Eén verpleegkundige is overleden, een ander ligt in kritieke toestand in het 
ziekenhuis. Deskundigen adviseren medewerkers om een derde dosis te nemen. Bron: AD, 11 
juli 2021. 

Enorme uitbraak coronabesmettingen bedreigt kwetsbare bevolking 

De enorme toename van het aantal coronabesmettingen, baart Menno de Jong, viroloog bij 
het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT), zorgen. ‘We moeten 
er rekening mee houden dat de besmettingen toch doorsijpelen naar de kwetsbare bevolking’, 
zegt hij bij de Amsterdamse zender AT5. Die zijn weliswaar gevaccineerd, maar tegen de 
huidige deltavariant bieden de vaccins volgens hem minder bescherming. ‘Plus dat de meest 
kwetsbare bevolking al vroeg in het jaar is gevaccineerd waardoor de bescherming al een beetje 
aan het aflopen is.’ 

De Jong is geschrokken van de huidige toename van het aantal besmettingen. ‘Ik denk dat 
niemand dit had verwacht, een dergelijk grote stijging twee weken na de versoepelingen. Ook 
in de modellen is dit boven alle verwachtingen. Dat betekent ook dat de modellen niet meer 
het kompas geven.’ 

De viroloog vreest dat de toename mogelijk toch weer zal leiden tot 
meer ziekenhuisopnames en ernstig zieke patiënten. Hoewel jongeren bijna geen kans 
hebben een ernstige infectie te krijgen, wijst hij wel op het risico van langdurige Covid. 

De viroloog heeft goede hoop dat de huidige maatregelen effect hebben en de exponentiële 
groei van het aantal coronabesmettingen snel een halt kan worden toegeroepen. ‘We hebben 
nu te maken met een wedloop tussen vaccinatie en de deltavariant. Op dit moment is de 
deltavariant duidelijk aan de winnende hand. Maar komende maand wordt er meer 
gevaccineerd, meer mensen krijgen hun tweede vaccin. Op 13 augustus zit je alweer in een 
andere situatie, waarin de vaccinatiepartij misschien aan de winnende hand is.’ Bron: AD, 10 
juli 2021. 

 

© Xander Remkes — Viroloog en OMT-lid Menno de Jong  
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Artsen de markt op en prikken in de moskee in de race tegen 
exploderende besmettingscijfers  
 
Nu het aantal coronabesmettingen explodeert, groeien de zorgen over het aanzienlijke aantal 
kwetsbare mensen dat nog altijd niet is gevaccineerd. Vooral in achterstandswijken. Op hun 
vrije zaterdag gaan artsen en geneeskundestudenten in Rotterdam de markt op met een 
missie: zoveel mogelijk mensen een prik laten halen. 

 

Op het Afrikaanderplein in Rotterdam gaan artsen de markt op om mensen te informeren, 
met ze in gesprek te gaan en - als ze willen - direct te vaccineren © Arie Kievit   
 
‘Mevrouw, bent u al gevaccineerd?’, vraagt geneeskundestudente Özlem Pehlivanoǧlu aan een 
vrouw met mondkapje onder haar zwarte hoofddoek die met een volle boodschappentrolley 
het Afrikaanderplein af loopt. Zodra ze doorheeft dat de vrouw amper Nederlands spreekt, 
schakelt ze moeiteloos over naar het Turks. De 42-jarige vrouw vertelt over praktische 
hobbels: haar man is slecht ter been, het is een gedoe om naar een vaccinatielocatie te gaan. 
Bovendien heeft ze twijfels. ‘Je hoort over bijwerkingen, dat er mensen sterven. Hoe zit dat 
met die trombose?’, wil ze weten van de jonge vrouw in doktersjas.   
 
De studente legt uit hoe zeldzaam de bijwerkingen zijn. En dat corona zeker voor de zieke 
echtgenoot een veel groter risico is. In de moskee om de hoek kunnen ze zich vandaag nog 
laten vaccineren. De vrouw knikt. Dat weet ze, vorige week zaterdag was ze ook al 
aangesproken. Toen kwam het niet goed uit, vandaag wel. Ze zegt dat ze thuis haar man gaat 
halen. Bron: AD, 11 juli 2021. 
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1.  

Politie Knokke-Heist controleert extra aan het Alfred Verweeplein om overlast van Nederlandse 
tieners tijdens het uitgaan tegen te gaan © Mathias Mariën  
 

Nederlandse tieners massaal naar Knokke om te feesten: ‘Niemand houdt 
zich toch aan de regels?’ 
 
Nederlandse jongeren zoeken hun uitgaansheil weer over de grens bij de zuiderburen. Een 
groot aantal tieners, vaak niet ouder dan 16 jaar, verzamelde zich zaterdagavond in Knokke 
om hun vakantie te vieren. De Belgische politie kreeg ondersteuning van Nederlandse collega's 
om de boel in het gareel te houden. ‘Iedereen uit onze buurt komt naar Knokke om te feesten. 
Dat is traditie.’  
 
Alsof corona niet bestaat, zo gedragen de Nederlandse tieners in het uitgaansleven van Knokke 
zich. Op het Alfred Verweeplein was van afstand houden geen sprake en ook het verplicht aan 
tafel zitten bleek geen optie. Bron: AD, 10 juli 2021.   
 

België heeft geen zin om in een Nederlands jojo-beleid terecht te komen 
 
De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft 'absoluut geen zin 
om in een Nederlands jojobeleid terecht te komen'. De bewindsman reageerde daarmee op het 
terugdraaien van versoepelingen in ons land, nadat de coronabesmettingen in korte tijd enorm 
waren gestegen.  
 
België overlegt vrijdag over eventuele versoepelingen, maar Vandenbroucke wil geen 'loze 
beloftes' maken over het sluitingsuur in de horeca of heropening van het nachtleven vanaf 
september, zei hij tegen VTM Nieuws. ‘We hebben uit de Nederlandse ervaring geleerd dat je 
best geen loze perspectieven geeft.’ 
 
Hij waarschuwt dat vooralsnog slechts veertig procent van de Belgen volledig is gevaccineerd. 
Het is volgens de minister dan ook nog niet het moment om 'alle remmen los te gooien'. De 
Belgische viroloog Marc van Ranst is het eens met de minister. ‘Beter voorzichtig versoepelen, 
dan een jojo-beleid’, twittert hij. Bron: AD, 11 juli 2021. 
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Boa's kijken zaterdagnacht in de Zwolse Voorstraat of de café's en het uitgaanspubliek zich 
wel houden aan de nieuwe, vroege sluitingstijd. © Wilbert Bijzitter   
 
 

Bomvol terras in Zwolse uitgaansstraat om klokslag 12 uur leeg: ‘We 
vieren thuis wel verder feest’ 
 
Rond half twaalf klinkt de laatste ronde in de Voorstraat in Zwolle. Op het moment dat de 
avond ervoor de uitgaansnacht zo’n beetje op stoom kwam, eindigt die op deze zaterdagavond 
al weer. Dankzij de teruggedraaide versoepelingen in het coronabeleid als gevolg van de sterk 
stijgende besmettingscijfers. Het jonge uitgaanspubliek baalt, maar heeft al een alternatief. 
‘Dan gaan we thuis toch verder feesten?!’  
 
In de bekendste uitgaansstraat in Zwolle puilt zaterdagavond tot twaalf uur het terras uit. 
Binnen in de cafés blijft het praktisch leeg. Niet doordat het publiek bang is binnen meer 
gevaar op besmetting op te lopen, blijkt al snel. Het is gewoon een te lekkere temperatuur 
buiten om naar binnen te gaan. Bron: De Stentor, 11 juli 2021. 
 
Rusland heeft productieproblemen met vaccin Sputnik-V 

India's plannen om het Russische Sputnik-V vaccin in te zetten voor zijn vaccinatiecampagne 
moeten even de koelkast in. Letterlijk. Tot de Russische producent evenveel doses van zowel 
het eerste vaccin als het tweede kan leveren, kan er niet met het middel worden geprikt. De 
Russen kampen al enige tijd met productieproblemen met het tweede vaccin, dat afwijkt van 
het eerste vaccin. 

India kreeg in juni drie miljoen doses van het eerste geleverd en pas 360.000 doses van het 
tweede. Er mag van de Indiase medicijnautoriteiten drie weken tussen beide injecties zitten. 
‘We willen uit verantwoordelijkheid geen volledige lancering aankondigen zolang er geen 
gelijke voorraad van beide vaccins is', verklaart farmaceut Dr. Reddy's Laboratories, dat 
verantwoordelijk is voor de import. 



198 

 

Het vaccin werd bij wijze van proef toegediend aan 195.000 ziekenhuismedewerkers. ‘We doen 
er alles aan om het tweede vaccin op tijd aan alle ziekenhuizen te leveren die ook het eerste 
vaccin kregen.' India hoopt tussen augustus en december over 100 miljoen doses 
lokaal geproduceerde en geïmporteerde Spoetnik V te beschikken. Het land zal een van 
de grootste producenten van het middel buiten Rusland worden. Bron: AD, 12 juli 2021.    

 

 

Kinderen die in 2009 geboren zijn, kunnen een afspraak inplannen voor 
een coronavaccinatie. Dat laat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) 
zondag weten via Twitter. 

Alle 12-jarigen uit 2009 kunnen vanaf 10.00 uur een afspraak maken, via de website 
coronavaccinatie-afspraak.nl of het landelijke afspraaknummer (0800-7070). 11-jarigen uit 
2009 kunnen vanaf hun 12e verjaardag hun prik inplannen, aldus De Jonge. 

Tieners van 12 tot en met 15 jaar besluiten na overleg met ouders of verzorgers of ze 
gevaccineerd willen worden. Als ze dat willen, krijgen ze bij de GGD het vaccin van 
Pfizer/BioNTech. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissen of ze wel of geen prik 
halen.  Bron: AD, 11 juli 2021.  
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Sywert van Lienden en zijn partners verdienden met hun bv niet alleen aan de verkoop van 
mondkapjes aan de overheid, maar ook aan de verkoop van mondkapjes en sneltesten aan 
zorginstellingen en zakelijke klanten. Dat schrijft Follow the Money (FTM). 

Deze afnemers waren ervan overtuigd dat ze met de Stichting Hulptroepen Alliantie in zee 
gingen, een stichting zonder winstoogmerk. Gespecialiseerde juristen zeggen tegen het 
journalistieke onderzoeksplatform dat er mogelijk sprake was van oplichting. 

Volgens FTM werden deze afnemers in de waan gelaten dat Van Lienden en zijn partners geen 
winst maakten. Zo zouden offertes zijn opgemaakt met het logo van de stichting en met de 
slogan 'Hulp voor zorghelden'. Ook verwezen het telefoonnummer en het e-mailadres op 
facturen naar de stichting. 

‘Zo tuin je er wel in, ja’, zei een manager van een christelijke zorginstelling tegen FTM. Hij 
kocht bijna 40.000 mondkapjes bij de stichting, maar kreeg de rekening van de bv. 

Slechts een handvol medewerkers van de stichting wist dat sommige facturen op naam van 
de bv werden gezet, zegt een van de vier voormalige medewerkers van de Hulptroepen Alliantie 
waar FTM mee sprak. 

De medewerkers zeggen dat ‘zeker honderden en waarschijnlijk meer dan duizend’ 
bestellingen bij de bv zijn gefactureerd. Ze blijven anoniem omdat ze een 
geheimhoudingsverklaring hebben getekend. 

Het is onduidelijk hoeveel winst dit voor de bv en haar aandeelhouders heeft opgeleverd. FTM 
schrijft dat het mogelijk enkele miljoenen aan extra omzet in het laatje heeft gebracht, boven 
op de 100,8 miljoen euro die de verkoop van de mondkapjes aan de overheid opleverde. 

Van Lienden en zijn partners wilden niet op vragen van FTM reageren. Bron: NOS, 10 juli 
2021.    
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Rutte en De Jonge hadden excuses moeten aanbieden voor coronabeleid 

Intensive care-arts Diederik Gommers vindt dat demissionair premier Mark Rutte en 
zorgminister Hugo de Jonge vrijdagavond tijdens de persconferentie excuses hadden moeten 
aanbieden voor het coronabeleid. ‘Begrijp niet waarom Rutte en De Jonge niet gewoon sorry 
hebben gezegd op de persco’, schrijft Gommers zondag op Instagram. 

Volgens Gommers was het logisch dat het hoge aantal coronabesmettingen na de 
versoepelingen niet voorspeld werden in de RIVM-modellen. ‘Daar was geen rekening 
gehouden met ons 'oude' gedrag als gevolg van veel te positieve uitlatingen van het kabinet en 
de toegangstesten die niet op orde waren.’ 

De ic-arts kan nog niet met zekerheid stellen of we ons zorgen moeten maken over een 'vierde 
golf' aan coronabesmettingen. ‘Op dit moment weten we dat gewoon niet’, schrijft Gommers. 

Wat wel duidelijk is, is dat er te rooskleurig is gedacht over de versoepelingen. ‘Het leek 
allemaal namelijk zo mooi eind juni, want de ziekenhuis- en IC-opnames met Covid-patiënten 
daalden als een speer. Dat was ook steeds de meetlat van eventuele versoepelingen. Er 
waren waarschuwingen uit Engeland over de deltavariant, maar wij hoopten dat we iets 
verder waren met onze volledige vaccinaties.’ 

De Deltavariant verspreidt zich echter veel makkelijker en ongevaccineerden zijn vatbaarder 
en worden zieker, zegt Gommers. De arts benadrukt dat je met een agressiever virus minder 
mensen nodig hebt om weer de IC's te laten overlopen. ‘In plaats van 12 miljoen volwassenen 
in 2020, zijn er nu 3 miljoen ongevaccineerden in de herfst van 2021. Je hebt maar 1000 
ernstig zieke patiënten nodig om de IC's weer te laten overlopen. Hopelijk zijn we er op tijd bij 
maar het is duidelijk minder positief geworden.’ Bron: AD, 11 juli 2021. 
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Update RIVM 
 
Het aantal coronabesmettingen blijft hoog, maar het aantal sterfgevallen stijgt vooralsnog 
niet. Het RIVM kreeg afgelopen etmaal geen bericht dat een coronapatiënt aan het virus was 
overleden. Dat er nu geen overlijden wordt gemeld, betekent niet dat er daadwerkelijk 
niemand in de afgelopen 24 uur aan het virus is gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een 
sterfgeval is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn negen sterfgevallen gemeld, het 
laagste niveau sinds half augustus, bijna een jaar geleden. 
 
De afgelopen 24 uur zijn er 9398 nieuwe coronagevallen bijgekomen, zo meldt het RIVM. Dat 
zijn er minder dan de 10.000 nieuwe gevallen van gisteren, maar nog steeds erg veel voor een 
zondag.  Op zondag liggen de cijfers doorgaans lager dan op andere dagen. Het cijfer 
explodeerde de afgelopen dagen, de 10.000 besmettingen die zaterdag werden gemeld 
waren de hoogste sinds kerstmis.   
 
Het aantal nieuwe coronagevallen is altijd nog een stuk hoger dan het weekgemiddelde van 
5630. Vorige week zondag waren er iets meer dan 1200 positieve tests. Dat betekent dat het 
dagcijfer in een week tijd ongeveer is verachtvoudigd. 
 
Het coronadashboard van de Rijsoverheid meldt dat de cijfers van vandaag 'lager uitvallen 
dan ze werkelijk zijn door een achterstand in administratie'. Maar volgens het RIVM is daar 
geen sprake van.  
 
In Amsterdam zijn 1328 positieve testen gemeld, daarna volgen Groningen (533) en Rotterdam 
(533). In Utrecht vielen 480 testen positief uit.  Bron: AD, 11 juli 2021.   
Rijssen-Holten en Deventer in het rood, Urk meldt nul positieve coronatests. De rode kleur 
lijkt als een soort onweersbui rond Deventer de zwermen. Was vrijdag naast Deventer ook 
buurgemeente Olst-Wijhe rood gekleurd, nu verschuift de verkleuring naar de andere buren: 
Rijssen-Holten. Als een eilandje in een gekleurd landschap is vandaag alleen Urk grijs: Daar 
zijn in het afgelopen etmaal geen positieve tests afgenomen.  
 
In Deventer was zaterdag sprake van 57,6 positieve tests per 100.000 inwoners. Vandaag is 
die waarde gestegen naar 77,4 positieve tests. En buurgemeente Rijssen-Holten ging van 
gisteren 52,4 positieve tests naar een aantal 60,2. En in Olst-Wijhe, dat vrijdag dus ook nog 
rood was,  blijft donker oranje. Daar werd gisteren 49,3 positieve tests genoteerd. Een etmaal 
later is dat 43,8 positieve tests. 
 
Waren gisteren Noordoostpolder, Staphorst en Ommen nog grijs gekleurd, inmiddels hebben 
die gemeenten ook alweer een oranje kleur gekregen. De stijging in Noordoostpolder ging van 
2,1 naar 10,6 positieve tests in 24 uur. Staphorst ging van 0 naar 11,7 positieve tests.  En 
Ommen veranderde van 5,6 naar 16,7 positieve tests. 
 
In grote plaatsen als Zwolle en Apeldoorn verbetert de situatie licht. Zwolle had zaterdag 48,1 
positieve tests, vandaag zijn dat er 34,2. En Apeldoorn ging van 50,7 naar 35,4 vandaag. In 
Dronten, Zwartewaterland en Elburg verslechterde de situatie in het afgelopen etmaal. Die 
gemeenten gingen van licht naar iets donkerder oranje. En Urk kon - als enige - net als 
gisteren melden dat daar geen positieve test waren afgenomen. 
 
De afgelopen 24 uur zijn er 9398 nieuwe coronagevallen bijgekomen, zo meldt het RIVM. Dat 
zijn er minder dan de 10.000 nieuwe gevallen van gisteren, maar nog steeds erg veel voor een 
zondag. Op zondag liggen de cijfers doorgaans lager dan op andere dagen. Het cijfer 
explodeerde de afgelopen dagen, de 10.000 besmettingen die zaterdag werden gemeld waren 
de hoogste sinds kerstmis. 

Het aantal nieuwe coronagevallen is altijd nog een stuk hoger dan het weekgemiddelde van 
5630. Vorige week zondag waren er iets meer dan 1200 positieve tests. Dat betekent dat het 
dagcijfer in een week tijd ongeveer is verachtvoudigd. Bron: De Stentor, 11 juli 2021.  
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In Nederland opgegeven covid-patiënt terug uit Turkije 

De 47-jarige Ilhan Duman, die de afgelopen maanden vanwege corona in Turkije in het 
ziekenhuis lag, is sinds gisteravond weer thuis. Eind januari werd hij opgehaald door een 
Turks regeringsvliegtuig, omdat zijn Nederlandse artsen geen kans meer zagen op herstel. 

In februari werd bekend dat Turkije tientallen coronapatiënten uit de Europese Unie heeft 
opgehaald, van wie zeker vier uit Nederland. Het ging om mensen met ook de Turkse 
nationaliteit, die volgens de Turkse regering niet de ‘benodigde en specifieke zorg’ konden 
vinden in het land waar ze wonen. 

De drie andere Turks-Nederlandse patiënten die zijn opgehaald door Turkije, zijn inmiddels 
overleden. 

Degene die het overleefd heeft is Ilhan Duman. De artsen in het OLVG ziekenhuis in 
Amsterdam besloten zijn behandeling stop te zetten. De man heeft ernstige onderliggende 
aandoeningen, en artsen zagen geen uitzicht meer op herstel. 

Daarop schakelde zijn zoon Furkan Duman de Turkse regering in. Eind januari werd zijn 
vader overgeplaatst naar een Turks ziekenhuis. Vier maanden later werd Duman opgenomen 
in een ander ziekenhuis in Ankara. 

Volgens de artsen in Turkije is hij inmiddels van de beademing af en kan hij voorzichtig 
communiceren. De behandeling kan volgens hen nu in Nederland voortgezet worden. 

‘In Nederland werd de situatie van Duman uitzichtloos bevonden’, zegt de Turkse IC-arts Sema 
Kultufan Turan tegen de NOS. ‘Wij zijn doorgegaan met de behandeling, en daarom is de 
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patiënt gekomen waar hij nu is.’ Volgens Turan is het zo dat een patiënt die in Nederland 
misschien kan zijn opgegeven, in Turkije wel behandeld kan worden. 

Volgens hoogleraar medische ethiek Hans van Delden kunnen artsen nooit honderd procent 
garanderen dat een patiënt het niet gaat overleven. Volgens hem is het goed nieuws dat het 
erop lijkt dat het met deze patiënt beter gaat, maar ligt zo'n zaak wel heel genuanceerd. 

Van Delden: ‘In Nederland is er geen helder wettelijk kader om te bepalen of een behandeling 
medisch zinloos is. Maar er zijn wel richtlijnen.’ Dus is er in Nederland ruimte voor de arts 
om een afweging te maken. ‘Heel vaak is het in de geneeskunde zo dat er een hele kleine kans 
is dat iemand herstelt. De arts bepaalt of een behandeling dan nog proportioneel is.’ 

Maar in sommige culturen en religies is de ruimte voor een arts om daarover te beslissen 
beperkt, zegt Van Delden. ‘We kunnen discussiëren over hoeveel ruimte je laat aan dokters, 
maar de andere kant daarvan is het risico op overbehandeling. Als de arts zegt dat het in 99 
van de 100 gevallen niet goed gaat, gaan we dan voor een piepkleine kans op overleving een 
hele zware behandeling geven en een bed bezet houden?’ 

Het ziekenhuis in Amsterdam wilde destijds niet ingaan op dit individuele geval, maar zei wel 
dat als er ‘geen perspectief is op herstel’, het medische besluit wordt genomen om te stoppen. 
Ook nu wil het ziekenhuis niet ingaan op dit geval, omdat het geen informatie heeft over de 
huidige medische situatie. ‘Maar we hopen uiteraard voor hem en zijn familie dat hij kan 
herstellen’, zegt een woordvoerder van het OLVG. 

 

@ Furkan Duman  

 
De woordvoerder benadrukt dat er op Nederlandse IC's met een team van artsen afgewogen 
wordt ‘of het doorgaan met behandelen met herstel als doel opweegt tegen de bijwerkingen en 
last die de behandeling voor de patiënt geeft’. 

De artsen in Turkije hebben ook overleg gehad met de artsen in Nederland voordat de man 
begin januari werd opgehaald door Turkije. ‘De collega's in Nederland hebben natuurlijk ook 
alles gegeven’, zegt IC-arts Turan. ‘Maar in Turkije proberen we de behandeling toch door te 
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zetten, ook als patiënten zo ziek zijn of veel onderliggende aandoeningen hebben. Helemaal 
als ze zo jong zijn. We negeren de medische feiten niet, maar wij geloven wel dat bij een 
langdurige behandeling de situatie toch soms positief kan uitpakken.’ 

Zoon Furkan zegt daarover: ‘Als ik naar de artsen in Nederland had geluisterd dan was mijn 
vader er nu niet meer. Mijn vader communiceert nu gewoon met ons.’ Want voor hem telt 
maar één ding: zijn vader is weer bij hem, terug in Nederland. Bron: NOS, 10 juli 2021. 

Vaccinatie-actie op Urk trekt meer arbeidsmigranten dan vissers: ‘Alles 
is meegenomen’ 

Bij de vaccinatie-actie op Urk hebben 260 mensen zaterdag een prik gehaald tegen corona. 
Onder hen bevonden zich 70 Urkers. Verder gaat het om arbeidsmigranten en vissers uit de 
Filipijnen. ‘We zijn best tevreden, maar meer is altijd beter’, laat de GGD weten.  

Urk telde afgelopen etmaal als een van de weinige Nederlandse gemeenten nul positieve 
coronatesten, net als gisteren. In tien andere gemeenten waren ook geen positieve testen. 

Omdat vissers het grootste deel van de week op zee zitten, kunnen ze zich moeilijk laten 
prikken. Daarom reserveerde de GGD zaterdag de vaccinatielocatie in sporthal Vlechttuinen 
speciaal voor deze groep. Zonder afspraak konden vissers het Jansen-vaccin krijgen. Wat ook 
meespeelt, is dat de GGD de vaccinatiebereidheid te laag vindt in het dorp.  

Als deze krant rond het middaguur een  kijkje neemt, zijn het vooral arbeidsmigranten die 
zich laten prikken. De rest van de dag is het niet anders, zo blijkt uit de opkomstcijfers. Van 
de 260 mensen die zich hebben laten vaccineren, zijn er 140 arbeidsmigrant. Zij zijn 
aangedragen door meerdere werkbedrijven, laat GGD-woordvoerder Sven van der Burg weten. 
Het merendeel van deze groep, 80 procent, komt uit Polen. Veertig arbeidsmigranten werken 
op Urk.  

 

Op Urk vaccineren voor vissers ©Wilbert Bijzitter 
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De overige 120 mensen zitten door de week op zee. Het gaat om 70 Urkers en 50 Filipijnen die 
voor de Urker vloot werken. ‘We zijn best tevreden met de opkomst’, zegt Van der Burg. ‘Meer 
is altijd beter, maar het is ook altijd lastig inschatten. Alles is wat dat betreft meegenomen.’ 

Zaterdag was Urk het decor van een protestmars tegen de coronamaatregelen. Honderden 
mensen liepen in een lange stoet door het dorp, onder wie voorzitter Willem Engel van de 
stichting Viruswaarheid.   ‘Urk geeft het voorbeeld wat je moet doen om je vrijheid terug te 
krijgen. Dit is een ode aan Urk’, zei hij tegen de Stentor.  Bron: De Stentor, 11 juli 2021. 

Vissers laten zich vaccineren op Urk: Ronaldo uit de Filipijnen is er ‘zo 
blij mee’ 

Trots laat Rolando Domingo zijn vaccinatiecertificaat zien. Het bewijs dat hij zijn corona-
vaccinatie heeft gehad. Hoeft hij zich geen zorgen te maken als hij naar huis mag om zijn 
familie in het buitenland te zien. ‘Ik ben hier zo blij mee’, zegt hij met een brede lach op zijn 
gezicht. 

De 27-jarige Filipijn is een van de vissers die zich zaterdag laat vaccineren op Urk. 
Doordeweeks vaart hij op een kotter, in het weekeinde is hij aan vaste wal. De GGD had 
speciaal voor vissers een dag gereserveerd waar ze zonder een afspraak het Janssen-vaccin 
konden krijgen. Om vissers tegemoet te komen die alleen op zaterdag en zondag thuis zijn, 
maar ook in de hoop dat de vaccinatiegraad omhoog gaat op Urk. Want de 
vaccinatiebereidheid is volgens de GGD te laag in het vissersdorp. Bron: De Stentor, 10 juli 
2021.   
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Demonstratie op Urk tegen corona-maatregelen met gele paraplu’s én 
Willem Engel 

Urk was vandaag het decor van een protestmars tegen de coronamaatregelen van de huidige 
regering. Honderden mensen liepen  mee in een lange stoet door het dorp, onder wie voorzitter 
Willem Engel van de stichting Viruswaarheid. 

De demonstratie, waarbij veel mensen een gele paraplu droegen met woorden als liefde, 
vrijheid, waarheid en vrede, begon rond twee uur in de oude haven. Daarna maakten de 
deelnemers een rondje door de oude dorpskern, trokken vervolgens aanpalende 
nieuwbouwwijken in om drie uur later terug te keren bij het startpunt.   

Een dag nadat het kabinet nieuwe, strengere coronamaatregelen aankondigde, besluiten de 
demonstranten naar Urk te komen, omdat ‘het Gallië van Nederland’ is als het om de strijd 
tegen de coronaregels gaat, zegt Jeroen, marsleider van de dag. Demonstranten dragen borden 
bij zich met teksten als ‘Hugo Leugenaar', doelend op minister Hugo de Jonge van 
Volksgezondheid. Premier Mark Rutte wordt vergeleken met Pinokkio. ‘Urk, Urk, Urk, Rutte 
is een ...’. prijkt achterop een fietskar. 

De politie houdt op afstand de situatie in de gaten. Een groep van elf oud-militairen en -
veteranen loopt mee in de stoet, op persoonlijke titel, in uniform, om de protestmars in goede 
banen te leiden. Het is vooral zaak dat de demonstranten blijven lopen, zegt een van hen, een 
veteraan met blauwe baret. ‘Als ze blijven lopen is er niets aan de hand. Het gaat mis als ze 
worden tegengehouden.’ 

Voor Wilma de Bruin en Annelies van Dijk uit Utrecht is het hun tiende protestmars in 
coronatijd. ‘We doen dit voor kinderen en kleinkinderen zodat zij in vrijheid kunnen leven.’ 

De mars kan op sympathie rekenen in het vissersdorp. Veel mensen kijken toe vanuit hun 
huis, stoep, voor- of achtertuin.  Auto's en scooters rijden toeterend achter de massa aan. 
‘Het is goed dat ze dit doen’, vindt een jonge vrouw die anoniem wil blijven als ‘stille strijder’. 
‘Ik ben het roerend met ze eens.’ Er wordt gelachen, leuzen gescandeerd en samen gezongen: 
‘you never walk alone’. 

 
 

Protestmars op Urk  © Wilbert Bijzitter 
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Protestmars op Urk  © Inge Blankvoort 

 
 

Urker jongeren liepen mee in de protestmars tegen het coronabeleid van de overheid. © Inge 
Blankvoort 

Een groepje jongeren mengt zich in de stoet met een spandoek waarmee ze aandacht vragen 
voor hun Corona Agenda 21. ‘Meelopen met zo veel mensen is hartstikke leuk’, zegt Jordy 
Post. ‘En het geeft ook wel een kick.’ 

Menige Urker wil op de foto met Willem Engel, het boegbeeld van de stichting Viruswaarheid 
die meeloopt in de mars. Hij schudt handen, maakt een praatje met sympathiserende 
automobilisten, slaat amicaal zijn arm om schouders van Urkers langs de weg. Hij voelt zich 
helemaal thuis op Urk, zegt hij. ‘Urk geeft het voorbeeld wat je moet doen om je vrijheid terug 
te krijgen. Dit is een ode aan Urk.’ Bron: De Stentor, 11 juli 2021.  
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Engelse fans bestormen Wembley en overlopen stewards 

Een grote groep Engelse voetbalfans heeft voor het begin van de EK-finale tegen Italië het 
Wembley-stadion in Londen bestormd en geprobeerd het stadion binnen te dringen.  Het 
leidde tot ongeregeldheden tussen fans, stewards en beveiligers. 

Engeland speelt om 21.00 uur de finale van het EK-voetbal tegen Italië op Wembley. Het is 
voor het eerst sinds 1966 dat de Engelsen weer in een grote finale staan. Het hele land is 
daarom al dagen in de ban van de wedstrijd, Londen is vol met (dronken) Britse 
voetbalsupporters. 

Zo'n anderhalf uur voor de aftrap ging het mis. Op beelden is te zien hoe een grote groep fans 
door een cordon van stewards heen breekt en toegang probeert te krijgen tot het 
stadion. Vanwege de coronamaatregelen is het Wembley-stadion niet helemaal uitverkocht.  

Uit de beelden is niet op te maken of het gaat om voetbalfans mét een kaartje die niet langer 
wilden wachten in de rij of om supporters die zonder kaartje probeerde binnen te dringen. 
Volgens een woordvoerder van het stadion is er uiteindelijk niemand zonder kaartje naar 
binnen gekomen. ‘De veiligheidsmaatregelen zijn snel geactiveerd en er is niemand zonder 
geldig ticket binnengekomen.’ Bron: De Stentor, 11 juli 2021.   

 

 

Derde vaccinatie in Israël voor inwoners met verzwakt immuunsysteem 

Israël biedt volwassen inwoners met een verzwakt immuunsysteem een derde vaccin aan, een 
zogenoemd 'boostershot'. Het land overweegt nog of er ook een derde vaccin komt voor alle 
inwoners. 
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Ook de VS overwegen inwoners een derde prik te gaan geven. Medicijnbedrijf Pfizer heeft 
maandag een afspraak met hoge Amerikaanse ambtenaren over haar plan om alle 
Amerikanen nog een derde dosis van het vaccin te geven als 'booster'. 

Eerder deze week werd bekend dat Pfizer en BioNTech toestemming van de Amerikaanse en 
Europese gezondheidsautoriteiten willen voor het toedienen van een derde prik.  

Anthony Fauci, de belangrijkste medische adviseur van president Biden, zei eerder vandaag 
al dat 'het heel goed denkbaar, misschien zelfs waarschijnlijk' is dat 'boostershots' nodig 
zullen zijn. Echter, stelde hij, eerst moeten klinische studies en data uit labs meer 
duidelijkheid geven. ‘Op dit moment, gegeven de informatie die we hebben, hoeven we mensen 
geen derde shot te geven.’ 

Een medewerker van Pfizer zei tegen persbureau AP dat uit onderzoek van het bedrijf blijkt 
dat na een derde dosis van het vaccin er vijf tot tien keer zoveel antistoffen worden 
aangemaakt in het lichaam als na de tweede prik.  Bron: AD, 11 juli 2021.  
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Het Dijkfeest in 2018 op de IJsselmeerdijk bij Espel in de Noordoostpolder. © Foto Freddy 
Schinkel   
 

Burgemeesters: Rijk moet ook afgelaste dorpsfeesten helpen 
 
Ook kleinere dorpsfeesten moeten financiële compensatie kunnen krijgen als ze door de 
aangescherpte coronamaatregelen opeens moeten worden afgeblazen. Dat stellen 
verschillende burgemeesters die evenementen in hun regio’s afgelast zien worden. Het rijk zou 
door de leus ‘Dansen met Janssen’ verkeerde verwachtingen hebben gewekt.  
 
Door de vrijdag aangekondigde verscherping van de coronamaatregelen worden niet alleen 
grote festivals getroffen, maar zien ook dorpscomités zich gedwongen hun jaarlijkse feest te 
schrappen of in te krimpen. Dergelijke feesten kunnen lang niet altijd een beroep doen op het 
garantiefonds van de rijksoverheid, dat vooral is opgericht voor professionele organisaties. 
‘We begrijpen waarom de rijksoverheid moet ingrijpen, maar realiseren ons ook dat dit een 
enorm effect heeft voor velen in onze regio’, zegt Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en 
voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland. ‘Wij zullen ons dan ook hard maken om landelijk 
aandacht te vragen voor compensatie van de financiële consequenties voor de horeca en 
evenementenorganisatoren. Evenementen worden vaak door vrijwilligers georganiseerd die 
door deze plotselinge maatregelen worden geconfronteerd met te grote financiële 
consequenties.’ Snijders wil dat maandag aan de orde stellen in de vergadering van het 
Veiligheidsberaad, waarin de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio's bijeenkomen. 
 
De Zwolse burgemeester krijgt bijval van zijn collega uit Doetinchem, Mark Boumans. ‘Ik denk 
dat de rijksoverheid door de zelfbedachte leus ‘dansen met Janssen’ de horecaondernemers 
en organisatoren van evenementen netjes moet compenseren. Zij zijn in goed vertrouwen 
opengegaan.’ Ook de burgemeesters van Arnhem (Ahmed Marcouch) en Tilburg (Theo 
Weterings) scharen zich achter die oproep.  ‘Je kunt niet in één keer alles afblazen terwijl 
mensen hun rekeningen al hebben betaald’, zegt de woordvoerster van Weterings. In die stad 
gaan verschillende evenementen op de beroemde Tilburgse kermis niet door. De kermis zelf 
gaat wel door; die geldt als een zogenoemde doorstroomlocatie.  
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Het drukbezochte Dijkfeest in Espel: een traditie in de Noordoostpolder.  

In Espel, in de Noordoostpolder aan het IJsselmeer, moest de organisatie na de 
persconferentie van vrijdag plots het jaarlijkse Dijkfeest afblazen. Dat stond gepland voor 
komend weekend, er komen doorgaans zo’n 3000 mensen op het muziekfeest af. ‘Tijdens het 
organiseren de afgelopen weken hebben we kosten gemaakt en we kunnen geen aanspraak 
maken op subsidies’, stelt de organisatie, die mensen vraagt het aankoopbedrag van al 
gekochte kaartjes ‘te schenken’. 

In Friesland vervalt het feest van het dorp Wergea (1500 inwoners) wederom. ‘We hadden het 
al verschoven naar september, maar we horen nu van de gemeente Leeuwarden dat het dan 
zo druk wordt met evenementen, dat er geen politie meer beschikbaar is’, zegt secretaris Abel 
Kooistra. De artiesten die zijn geboekt worden niet afgezegd, maar schuiven mee door naar 
een nader tijdstip. ‘Want afzeggen kost geld.’ 

Het kabinet heeft een garantiefonds opgericht om organisatoren van festivals te compenseren 
die door corona niet kunnen doorgaan. Er zit 385 miljoen euro in de pot. Het geld is voor 
betaalde evenementen die in het verleden al vaker zijn gehouden en die ook een 
annuleringsverzekering hadden. Dorpsfeesten worden vaak gehouden met subsidie van de 
gemeente en zijn gratis toegankelijk. Die vallen niet onder het fonds. Bron: AD, 12 juli 2021.  

Ministers geven afgelaste dorpsfeesten mogelijk toch vergoeding 

Demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) 
bekijken of plaatselijke of regionale evenementen in aanmerking komen voor een vergoeding 
of compensatie. Het gaat om dorpsfeesten, evenementen die vaak lokaal worden georganiseerd 
door vrijwilligers en die geschrapt moeten worden wegens de vrijdag aangescherpte 
coronaregels. Dergelijke festiviteiten vallen niet onder de garantieregeling voor evenementen. 

De Jonge en Grapperhaus hebben dat maandag toegezegd tijdens een digitale vergadering van 
het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. 
Enkele burgemeesters meldden vanochtend op deze site dat ze vinden dat het kabinet twee 
weken geleden bij plaatselijke organisatoren verkeerde verwachtingen heeft gewekt door bijna 
alle coronaregels los te laten. ‘Ik denk dat de rijksoverheid door de zelfbedachte leus ‘dansen 
met Janssen’ de horecaondernemers en organisatoren van evenementen netjes moet 
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compenseren’, stelde bijvoorbeeld de burgemeester van Zwolle. De burgemeesters brachten 
het onderwerp in bij het Veiligheidsberaad. 

‘De ministers gaan bekijken hoe groot het probleem is en hoeveel schade er wordt geleden. 
Dat is niet voor iedereen hetzelfde, want een braderie of een kermis kan wel doorgaan. Ze gaan 
uitzoeken of er maatwerk geleverd kan worden’, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het beraad 
en burgemeester van Nijmegen. 

Maandag is tot tevredenheid van Bruls ook afgesproken dat het systeem met het 
toegangstesten opnieuw onder de loep wordt genomen. ‘Dat gebeurt voor de nieuwe 
mededelingen van het kabinet op 13 augustus. Wij hadden al gewaarschuwd dat het heel 
moeilijk was om zo’n systeem in de horeca te handhaven. Als mensen vrij heen en weer en in 
en uit mogen lopen, kan er van alles misgaan, ook zonder opzet. En dat is dus gebleken. Voor 
een festival op een afgesloten weiland werkt het wel, maar niet in een drukke stad met veel 
horeca en nachtclubs’, meent Bruls. 

Het Veiligheidsberaad komt op 12 augustus weer bij elkaar. Voor die tijd kunnen de 
burgemeesters elkaar digitaal opzoeken als de omstandigheden daarom vragen. Bron: AD, 12 
juli 2021. 

Christ en Annemarie kregen corona ondanks Janssen-vaccin: 'We zien 
wel eens iemand, maar lopen geen polonaise’ 
 
Het kan stomme pech zijn, maar hoe dan ook zitten Christ van de Lindeloof en zijn gezin er 
mooi mee: wel gevaccineerd, maar toch een coronabesmetting die stevig huishoudt. ‘Het is 
heel vervelend, ongemakkelijk en onverwacht.’ 
 
Het hakt er behoorlijk in, vertelt Van de Lindeloof. ‘Bij mij vallen de klachten gelukkig mee, 
maar mijn vrouw Annemarie is al sinds vorige week maandag zwaar ziek. Die heeft continu 
39 graden koorts, en dat terwijl we beiden in mei al gevaccineerd zijn met Janssen. Onze zoon 
van 21 jaar die thuis woont is vooralsnog negatief getest. Hij houdt zoveel mogelijk afstand 
van ons, gelukkig wonen we dusdanig ruim dat dat goed kan. Dat doet hij uiteraard ook uit 
eigenbelang, hij heeft eigenlijk al twee jaar gemist en wil straks op vakantie.’ Bron: De Stentor, 
12 juli 2021.   
 

 

Christ en Annemarie van de Lindeloof. © Privéfoto  
 

Na de zomer wacht het stuwmeer aan inhaalzorg: ‘Niemand loopt drie 
marathons achter elkaar’ 
 
Nu de ziekenhuizen nog amper corona-patiënten verzorgen, wacht een stuwmeer aan 
‘inhaalzorg’. Hoe gaan de ziekenhuizen dit organiseren, nu het personeel smacht naar rust en 



213 

 

vakantie? Rob Dillmann, topman van Isala in Zwolle en bestuurder van de Nederlandse 
Vereniging voor Ziekenhuizen is optimistisch, maar vreest wel uitloop tot ver in 2022.  
 
Nauwelijks bijgekomen van de coronahausse staan de Nederlandse ziekenhuizen voor een 
monsterklus. Naar schatting 140.000 uitgestelde operaties zijn het afgelopen anderhalf jaar 
uitgesteld. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt zelfs rekening met meer dan het 
dubbele daarvan: ongeveer 320.000 operaties. Ziekenhuizen zijn nu druk met rekenen en 
plannen om dit stuwmeer weg te werken.    
 
Hoeveel operaties moet Isala inhalen? 
‘Volgens de laatste cijfers gaat het om achtduizend  operatie-uren. Een gemiddelde operatie 
duurt ongeveer anderhalf tot twee uur, dus dat zijn ongeveer 4500 patiënten die erbij komen. 
Daarna komen we op het normale niveau van de wachtlijst. De totale werkvoorraad is dus 
groter.’ 
 
Hebben alle ziekenhuizen in de regio zo’n stuwmeer? 
‘In de Gelre-ziekenhuizen speelt dit op ongeveer hetzelfde niveau. In Deventer is het wat 
minder, Harderwijk en Hardenberg zijn redelijk bij met operaties.’ 
 
Daar komt bij dat anderhalf miljoen mensen de afgelopen anderhalf jaar geen huisarts hebben 
bezocht, welk effect heeft dat straks op ziekenhuizen? 
 
‘Het verschilt per specialisme wat voor effect dat heeft. Je kunt ook niet precies inschatten 
hoeveel mensen uit deze groep uiteindelijk in het ziekenhuis belanden. Hoofdpijn kan vanzelf 
overgaan, maar een meniscusklacht niet. Je ziet de wachttijden bij de poliklinieken nu alweer 
oplopen.’  
 
Bent u bezorgd, gezien de omvang van deze klus? 
‘Ik noem het de vierde golf. Het is niet anders dan anders, maar méér dan anders. Daar zit ‘m 
de kneep. We gaan op zaterdag opereren. En we hebben in de coronaperiode veel gedaan met 
zorg op afstand, dat gaat ons ook helpen. Zo hebben we beeldbellen geïntroduceerd, zodat 
mensen niet meer naar de polikliniek hoeven te komen. En we hebben gezondheidscoaches 
die mensen op afstand kunnen begeleiden. Dat zijn nieuwe zorgvormen die het bestaande 
systeem ontlasten. Daarnaast proberen we samen met andere ziekenhuizen tot oplossingen 
te komen. Wij kijken met de ziekenhuizen in Hardenberg en Harderwijk of we operaties daar 
kunnen uitvoeren.’ 
 
Geldt dat voor specifieke groepen patiënten? 
‘Het gaat eigenlijk altijd om planbare zorg. Ingrepen die een kort verblijf in het ziekenhuis 
vergen, zoals staaroperaties of operaties aan liesbreuken of galstenen. Het kan ook gaan om 
een heup- of knieoperatie. Alle ingrepen die binnen zes weken moeten plaatsvinden, voeren 
we uit. Dat is de gehele coronaperiode gelukt. Daarbij moet je denken aan oncologie of hart- 
en vaatoperaties.’   
 
Hoe lang gaat dit duren? 
‘We zullen hier nog wel tot halverwege 2022 mee bezig zijn. Er zijn een paar onzekere factoren. 
We weten bijvoorbeeld nog niet precies wat de delta-variant gaat doen. Daarom zullen we de 
eerste helft van volgend jaar nodig hebben.’ 
 
Minister Van Ark (VWS) gaat ervan uit dat voor eind 2021 alles is ingehaald. 
‘Ze rekent op een uitloop in het eerste kwartaal van volgend jaar. Dat vind ik verstandig. Er 
is een verschil tussen een ambitie en een garantie. Het is onze ambitie om het zo snel mogelijk 
op te lossen, maar we kunnen niks garanderen. We hebben zoiets nog nooit meegemaakt.’ 
 
Hoe kijkt u naar de komende maanden nu de besmettingscijfers weer snel oplopen?  
‘Wie het weet mag het zeggen. Vorig jaar was het virus bijna weg. We wisten dat er een tweede 
en derde golf zouden komen. Dat is bij alle epidemieën zo geweest. Het grote verschil is nu de 
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vaccinatie. Delta is besmettelijker, maar reageert goed op vaccinaties. Met een hoge graad 
mag je ervan uitgaan dat dit voldoende is om ziekenhuizen niet onder de voet te lopen. 
Groepen die zich niet laten vaccineren zijn wel een bron van zorg. Daar kunnen we dit najaar 
een probleem mee krijgen.’ 
 
Hoe kijkt u als ziekenhuisbestuurder naar de onlangs doorgevoerde versoepelingen? 
‘Met argusogen. Het baart me nog geen zorgen zo lang het virus rondgaat bij leeftijdsgroepen 
die we niet in het ziekenhuis zien. Als het virus zich verspreidt bij ouderen in kringen die niet 
gevaccineerd zijn, dan wordt het een ander verhaal. Dat kan zorgen voor lokale uitbraken en 
daar is wel enige zorg over.’  
 
Verwacht Isala aan het einde van de zomer een kleine golf? 
‘Daar zijn we in elk geval op voorbereid. We zullen dan doen wat nodig is. Het is niet zo dat 
we er rekening mee houden.’ 
 
Kan zo’n golf de inhaalzorg vertragen? 
‘Dat is lastig te voorspellen. Ik hou wel een slag om de arm. Dit akelige experiment hebben we 
nooit eerder gedaan. We zullen het al doende moeten ervaren en oplossen. Maar er zijn 
lichtpuntjes. De toestroom van patiënten zal onze IC niet gaan overbelasten. Het zal niet 
onmiddellijk knijp lopen.’    
 
Medewerkers van Isala kunnen zich de komende weken opladen voor een pittig najaar, waarin 
naast het gewone werk de inhaalzorg wacht. ‘We besteden de zomerperiode om weer in goeden 
doen te komen.’ Dillmann zegt dat de werksfeer goed is. ‘Het is niet zo dat iedereen uitgeput 
in de touwen hangt, maar het is wel verstandig om even rust te pakken voor je aan de volgende 
marathon begint. Niemand loopt drie marathons achter elkaar. Als we nu gewoon zouden 
doorgaan, zit je op het eind van het jaar weer met oplopend ziekteverzuim.’ Het verzuim ligt 
op dit moment volgens Dillmann onder het landelijk gemiddelde. De vaccinatiegraad onder 
het personeel is ongeveer negentig procent, waardoor Isala met vertrouwen naar het najaar 
kijkt. Bron: De Stentor, 12 juli 2021. 
 

New South Wales meldt vandaag hoogst aantal positieve 

coronabesmettingen van dit jaar 

De Australische deelstaat New South Wales (NSW) heeft maandag het hoogste aantal positieve 
coronatests van dit jaar tot nu toe gemeld. In totaal werden 116 inwoners positief getest. De 
afgelopen 24 uur werden 112 besmettingen vastgesteld die lokaal zijn opgelopen. Vier anderen 
liepen hun coronabesmetting in het buitenland op. 

Volgens de premier van NSW, Gladys Berejiklian, zijn zeker 34 van de positief geteste personen 
in contact geweest met andere mensen binnen de gemeenschap. 

In Sydney, de grootste stad in de deelstaat, is sinds eind juni een lockdown van kracht om 
een uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus te bestrijden. Sinds halverwege juni 
een cluster van besmettingen werd ontdekt in Bondi, een voorstad van Sydney, zijn al 678 
lokaal opgelopen coronagevallen vastgesteld. Berejiklian zei dat de komende 
dagen cruciaal zijn om te bepalen of de lockdown, die vrijdag afloopt, verlengd wordt. 

Zondag meldde Australië de eerste coronadode van dit jaar. Het gaat om een vrouw van in de 
negentig uit Sydney. Zij zou niet ingeënt zijn geweest tegen het virus. Bron: AD, 12 juli 2021.  
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De teneergeslagen Ryan Lalay op het terrein dat normaliter zaterdag vol festivalgangers had 
gestaan. © Spieke Media  

Gedupeerde festivalorganisator uit Spijkenisse krijgt van alle kanten 
steun: ‘Ik heb echt zitten huilen’ 

Vijftien uren voor het begin van het Under the Bridge festival in Spijkenisse hoort organisator 
Ryan Lalay dat het niet door kan gaan. Van alle kanten stromen de blijken van medeleven en 
steun binnen. ‘We hoorden dat mensen in opstand wilden komen.’ 

Lalay (37) hoorde minister-president Mark Rutte vrijdagavond vertellen dat vanwege het 
toenemende aantal coronabesmettingen de regels voor festivals fors worden verscherpt. Zo 
zouden de bezoekers op anderhalve meter van elkaar moeten zitten. Hoe hij ook puzzelde, dat 
was op het terrein op sportpark Oostbroek niet mogelijk. En dus nam Lalay 's avonds laat het 
besluit de tweede editie van het house-, techno- en urbanfeest te cancellen. Bron: AD, 12 juli 
2021. 

Gezinnen hebben flink gespaard tijdens lockdown  

Er is 'noodgedwongen' wat af gespaard tijdens de coronacrisis. Door de lockdowns kon 
er geen geld worden uitgegeven aan etentjes of buitenlandse vakanties en die uitgespaarde 
centjes gingen massaal richting de spaarrekeningen. De tegoeden op Nederlandse 
bankrekeningen zijn met 52 miljard euro gestegen, meldt grootbank ING. 

Een recordbedrag en gemiddeld zo'n 6500 euro per huishouden.  ING becijferde dat er per 
maand gemiddeld 3,5 miljard werd gespaard. 'Een ongekend grote stijging'. Zonder de crisis 
zou de netto-inleg rond de 2,2 miljard hebben gelegen. In mei 2021 bedroeg het totale 
banktegoed van Nederlandse huishoudens 507 miljard euro. 

Het merendeel van de extra tegoeden zit volgens ING bij de beter bedeelde huishoudens. De 
bank vermoedt dat een deel van het spaargeld weer wordt uitgegeven nu de versoepelingen 
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een feit zijn. Winkels en restaurants zijn weer open en ook een vakantie in het 
buitenland behoort weer tot de mogelijkheden.  

Niet alleen Nederlandse bankrekeningen zijn gespekt tijdens de coronacrisis, maar ook Britse 
gezinnen zijn er financieel een stuk beter aan toe dan voor de lockdowns. Ondanks de grootste 
recessie in 300 jaar ging het gemiddelde huishouden in het Verenigd Koninkrijk er 7800 pond 
- zo'n 9100 euro - op vooruit, schat de Britse denktank Resolution Foundation. Ook bij de 
Britten kwam het meeste geld bij de rijkste families terecht. De ongelijkheid groeide. 
 
‘Niet alle huishoudens hebben geprofiteerd van deze ongekende welvaartsstijging’, zegt 
econoom Jack Leslie. De armste huishoudens moesten vaker hun spaargeld opmaken, dan 
dat ze geld opzij konden leggen. De armste 30 procent Britten is slechts 86 pond beter af. De 
rijkste 10 procent profiteerde in absolute zin het meest. Hun welvaart nam gemiddeld 
met meer dan 50.000 pond toe. Vooral onroerend goed steeg enorm in waarde tijdens de crisis. 
Bron: AD, 12 juli 2021.  

Rusland meldt 25.140 nieuwe coronabesmettingen 

De afgelopen 24 uur zijn in Rusland 25.140 positieve coronatests afgenomen, waarvan 5403 
in hoofdstad Moskou. Sinds het begin van de pandemie zijn 5,808473 Russen besmet 
geraakt met het coronavirus. Het officiële sterftecijfer ten gevolge van Covid-19 liep met 710 
overlijdens op naar 143.712. Een telling van het Russische statistiekbureau houdt echter 
rekening met 290.000 sterfgevallen tussen april vorig en mei van dit jaar. Bron: AD, 12 juli 
2021. 

China meldt 8.3 miljoen coronavaccinaties te hebben gezet 

De Chinese gezondheidsautoriteiten melden gisteren zo'n 8,3 miljoen coronaprikken te 
hebben gezet. Volgens de nationale gezondheidscommissie zijn in totaal nu 1,382 miljard 
doses coronavaccin toegediend in het Aziatische land. Bron: AD, 12 juli 2021. 

Thailand meldt 8656 nieuwe coronabesmettingen 

Thailand meldt vandaag 8656 nieuwe besmettingen en 80 sterfgevallen. Om de immuniteit 
tegen besmettelijker varianten van het coronavirus - zoals de deltavariant - te vergroten, gaat 
Thailand mensen die een prik met het Chinese Sinovac-vaccin hebben gehad een tweede prik 
met AstraZeneca geven. 

‘Dit moet de bescherming tegen de deltavariant verhogen en om een hoog niveau van 
immuniteit tegen de ziekte op te bouwen', zegt de Thaise gezondheidsminister Anutin 
Charnvirakul. Het land is daarmee het eerste ter wereld dat aankondigt de vaccins te gaan 
mixen. 

Thailand en een aantal buurlanden, waaronder Indonesië, hebben gemeld dat met Sinovac 
ingeënte gezondheidswerkers tot ziek zijn geworden. Het merendeel van de hulpverleners 
heeft het Chinese vaccin ontvangen. Het middel van AstraZeneca is pas sinds juni 
beschikbaar. Bron: AD, 12 juli 2021.    

Indonesië heeft het hoogste aantal besmettingen en doden van Zuidoost-
Azië 

Indonesië kent het hoogste aantal besmettingen en coronadoden van Zuidoost-Azië, maar 
seniorminister Luhut Binsar Pandjaitan zegt te verwachten dat het dagelijkse aantal nieuwe 
infecties vanaf volgende afneemt. De Indonesische overheid heeft het openbare leven op de 
eilanden Java en Bali vorige week aan banden gelegd. Het land meldt, sinds 6 juli, dagelijks 
ruim 30.000 besmettingen. Bron: AD, 12 juli 2021. 
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Evenementenbranche eist duidelijkheid èn extra steun   

Nu een groot deel van het festivalseizoen in het water dreigt te vallen, wil de 
evenementenbranche geld zien van het kabinet in de vorm van extra steun. Ook willen 
de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals en de Vereniging van 
Evenementenmakers duidelijkheid over wat er straks nog wel kan. 

In een gezamenlijke verklaring hekelen ze de aangescherpte coronaregels van het kabinet. 
‘Evenementen kunnen, in tegenstelling tot de horeca, niet met één druk op de knop weer 
starten. Het is een volkomen onrealistische situatie voor organisatoren om leveranciers, 
personeel, artiesten en bezoekers nog weken aan het lijntje te houden.' 

‘Er is nu duidelijkheid van de overheid nodig en niet pas half augustus’, luidt het schrijven. 
Om te overleven moet de compensatie vanuit het garantiefonds van tachtig naar honderd 
procent en wordt aangedrongen op een schadevergoeding die buiten het fonds valt. De 
steunmaatregel moet bovendien worden verlengd tot het eerste kwartaal van komend jaar.  

Het kabinet moet extra steun bieden aan de evenementenbranche nu een groot deel van het 
festivalseizoen in het water dreigt te vallen vanwege het fors toenemende aantal 
coronabesmettingen. Ook moet er snel duidelijkheid komen over wat er straks nog wel kan. 
Dat eisen de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en Vereniging van 
Evenementenmakers (VVEM) maandag in een gezamenlijke verklaring. 

De brancheverenigingen hekelen de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet van 
afgelopen vrijdag. Er ging voorlopig een streep door meerdaagse evenementen en eendaagse 
festivals kunnen tot 13 augustus alleen doorgaan als ‘zitfeest’ met maximaal duizend 
bezoekers. Of evenementen na die datum wel door kunnen gaan is onzeker. 
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Evenementenorganisatoren zijn door de overheid ‘in een onmogelijke situatie 
gemanoeuvreerd’, schrijven de VNPF en VVEM. ‘Evenementen kunnen, in tegenstelling tot de 
horeca, niet met één druk op de knop weer starten. Het is een volkomen onrealistische situatie 
voor organisatoren om leveranciers, personeel, artiesten en bezoekers nog weken aan het 
lijntje te houden. Er is nu duidelijkheid van de overheid nodig en niet pas half augustus.’ 

Om te overleven eist de branche ook extra steun. De compensatie vanuit het garantiefonds 
moet verhoogd worden van tachtig naar honderd procent. Ook wil de branche dat het kabinet 
evenementen een schadevergoeding geeft die buiten de garantiefondsregeling valt. Daarnaast 
moeten de steunpakketten voor de sector doorgezet worden naar het eerste kwartaal van 
volgend jaar. 

‘Als deze branche wil overleven, zullen er structurele maatregelen moeten worden getroffen 
waardoor de evenementenbranche niet steeds weer het kind van de rekening wordt en we 
kunnen uitkijken naar een gezonde herstart in 2022’, aldus VNPF en VVEM. Bron: AD, 12 juli 
2021.  

Meer coronasneltesten verkocht bij drogisterijen 

Kruidvat, Trekpleister en Etos, zien dat er meer coronazelftests worden verkocht. De 
afgelopen week waren de tests in sommige winkels zelfs uitverkocht. ‘We merken dat de vraag 
sinds begin vorige week is toegenomen, parallel met de toename van het aantal besmettingen’', 
zegt een Kruidvat- en Trekpleister-woordvoerder. 

Ze beaamt dat sommige winkels zonder zitten, maar dat de voorraad eind van de week weer op 
peil moet zijn. ‘We hebben de afgelopen week gezien dat de tests in een aantal winkels waren 
uitverkocht’, laat ook Etos weten. De drogist verwacht geen schaarste, er is voorraad 
voldoende. Bron: AD, 12 juli 2021.  

Boris Johnson maakt vandaag bekend dat alle overgebleven 
coronamaatregelen worden opgeheven 

De Britse premier Boris Johnson zal naar verwachting vandaag bekendmaken dat alle 
overgebleven coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk binnen een week zullen worden 
opgeheven. Vanaf 19 juli zal het dragen van een mondkapje en het houden van afstand niet 
langer nodig zijn. Wel zal Johnson de Britten vragen oplettend te blijven, gezien de opleving 
van het virus. 

Johnsons 'Freedom Day'-speech zal daarom niet alleen een jubelverhaal zijn. De afgelopen 
weken werd het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd met een scherpe stijging van het aantal 
besmettingsgevallen, veroorzaakt door de deltavariant. De dagelijkse besmettingscijfers 
belopen weer zo'n 30.000 en daarmee de hoogste sinds januari. Het merendeel van de infecties 
doet zich onder jongeren voor. Die zijn veelal nog niet ingeënt. 

Hoewel de overheid de komende zomer rekening houdt met 100.000 besmettingen per dag 
worden de versoepelingen toch doorgezet. Het vaccinatietempo ligt hoog en 69 procent van de 
bevolking heeft tenminste al één prik gehad. 52 procent van de Britten is volledig beschermd. 
De regering hoopt erop dat de vaccinaties het aantal ziekenhuisopnamen binnen de perken 
houdt. Wel zijn er signalen dat het aantal opnamen stijgt, maar niet in hetzelfde tempo als de 
besmettingen.    

De Britse regering beslist dus vandaag of de nog resterende coronamaatregelen per 19 
juli definitief tot het verleden behoren. Het gaat om het afstand houden en het houden van 
grote bijeenkomsten. Ook de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het advies om 
vanuit huis te werken komen dan te vervallen.  
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Premier Boris Johnson maakte een week geleden de langverwachte en eerder uitgestelde 
versoepelingen bekend op een persconferentie. Die zijn volgens hem mogelijk dankzij het 
'succesvolle' vaccinatieprogramma, dat in het Verenigd Koninkrijk vroeger begon dan in 
andere landen. Daardoor kan het land over een week doorgaan in de route naar meer 
vrijheden. 

De autoriteiten vinden afschaffing van de maatregelen haalbaar nu 65 procent van de 
volwassenen volledig is gevaccineerd. Wel bestaat bezorgdheid over de zeer besmettelijke 
Delta-variant. Er worden inmiddels weer tienduizenden nieuwe coronabesmettingen per dag 
gemeld. Bron: AD, 12 juli 2021.  

 

Elk land steggelt over de vraag: hoeveel levens mag het kosten om een 
aantal te sparen? 

Waar in het Verenigd Koninkrijk alle maatregelen overboord gaan omdat ‘we moeten leren 
leven met het virus’,  worden in Nederland de regels weer strenger. In deze discussie komt 
steeds de term ‘verantwoord risico’ terug. Wat is dat? En wie bepaalt dat? ‘Het is goed dat er 
ethici meedenken.’  

‘We moeten ons helaas verzoenen met meer coronadoden’, zei de Britse premier Boris Johnson 
een week geleden. Dat was op de dag dat hij aankondigde dat op 19 juli alle opgelegde 
beperkingen vervallen. Geen mondkapjes meer, pubs en restaurants open, alles wordt weer 
min of meer normaal. De bedoeling is, zo benadrukte hij, dat vanaf die maandag iedereen zijn 
eigen verantwoordelijkheid neemt. 19 juli is inmiddels gebombardeerd tot ‘Freedom Day’, 
Vrijheidsdag. Bron: AD, 12 juli 2021.   
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Nederlanders die vorige week uitgingen moeten thuisblijven en zich laten 
testen 

Nederlanders die vorige week zijn uitgegaan of risicovolle contacten (feesten, barbecues, etc) 
hebben gehad, moeten zoveel mogelijk thuisblijven en zich laten testen. Die oproep 
deed  demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanmiddag tijdens het korte 
persmoment waarin demissionair premier Mark Rutte en hij zich excuseerden voor de wel erg 
snelle versoepeling van de coronaregels en de veel bekritiseerde persconferentie van 
vrijdagavond.  

‘Dat was niet onze beste persconferentie’, stelde Rutte onder meer.  De Jonge voegde daaraan 
toe dat meteen na vaccinatie kunnen 'dansen met Janssen' een inschattingsfout was. Bron: 
AD, 12 juli 2021. 

Rutte door het stof om te snelle versoepelingen: ‘Een inschattingsfout, 
excuses daarvoor’ 

Demissionair premier Mark Rutte gaat door het stof voor de persconferentie van afgelopen 
vrijdag, waarin de coronamaatregelen zijn aangescherpt. Toen wilde Rutte niet reflecteren op 
de koerswijziging van het kabinet. ‘Excuses’, zegt Rutte nu. ‘Dat was geen goede 
persconferentie van ons.’ Hij zegt dat het kabinet een ‘inschattingsfout’ heeft gemaakt door 
eind juni de meeste coronaregels te laten varen.  

Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben maandagmiddag in een nieuw 
persmoment excuses gemaakt. Het nachtleven werd vrijdag stilgelegd, terwijl slechts twee 
weken eerder de meeste coronaregels werden opgeheven. ‘Wat toen verantwoord leek, is dat 
niet gebleken’, zegt Rutte. ‘We hebben de component ‘gedrag’ niet goed ingeschat. Dat is geen 
verwijt naar jullie.’ 

De premier is nu wél kritisch over Testen voor Toegang. ‘Werken met toegangstesten is in een 
gecontroleerde omgeving getest’, zegt Rutte. ‘En in een heel ongecontroleerde omgeving 
toegepast. Daar hebben we ook al van geleerd.’ Dat er vaccinatiebewijzen zijn verstrekt zonder 
twee weken te wachten, is ook een ‘inschattingsfout’, zo stelt hij.  

Intensive care-arts Diederik Gommers vond dit weekeinde dat Rutte en De Jonge vrijdagavond 
tijdens de persconferentie excuses hadden moeten aanbieden voor het coronabeleid. ‘Ik 
begrijp niet waarom Rutte en De Jonge niet gewoon sorry hebben gezegd op de persco’, schreef 
Gommers zondag op Instagram. Over de persconferentie zegt Rutte nu: ‘Het was een beetje 
een geïrriteerde persconferentie. Er hing verzuring in de lucht en dat kwam door ons.’ 

Volgens Gommers was het logisch dat het hoge aantal coronabesmettingen na de 
versoepelingen niet voorspeld werden in de RIVM-modellen. ‘Daar was geen rekening 
gehouden met ons ‘oude’ gedrag als gevolg van veel te positieve uitlatingen van het kabinet en 
de toegangstesten die niet op orde waren.’ Volgens zorgminister De Jonge ‘moeten we leren 
leven met het feit dat niet alles zich modelmatig laat voorspellen’. 

‘Ik wil graag door met deze baan, dat is helder’, zegt premier Rutte in antwoord op de vraag of 
hij kan aanblijven. ‘Maar als er dingen niet goed gaan, moet je daar volstrekt open over zijn. 
Wij proberen dit recht te zetten.’ Bron: AD, 12 juli 2021.  

Covax koopt van China 110 miljoen doses vaccin voor 
ontwikkelingslanden 

Het internationale vaccinatieprogramma Covax - dat coronavaccins verstrekt aan 
ontwikkelingslanden - krijgt via een aankoop 110 miljoen vaccindoses van de Chinese 
bedrijven Sinopharm en Sinovac. Er worden  60 miljoen doses van het middel van Sinopharm 



221 

 

aangekocht en 50 miljoen van het coronavaccin van Sinovac. Die worden in de komende 
maanden geleverd. Er is ook een optie genomen op de aankoop van honderden miljoenen 
extra doses. Dat betekent dat tot medio 2022 mogelijk zo'n 550 miljoen prikken worden 
geleverd door de twee bedrijven. Bron: AD, 12 juli 2021.   

Epidemioloog verbijsterd door fans op Wembley: ‘Corona heeft geen 
pauze hoor, dit is verwoestend’  
 
De zestigduizend zingende, uitbundig met hun team mee juichende toeschouwers tijdens 
de EK-finale op Wembley leidde tot ontzetting bij de Amerikaanse epidemioloog Maria van 
Kerkhove, die werkzaam is bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). ‘De Deltavariant zal 
hiervan profiteren.’ 

 
Een Amerikaanse epidemioloog van de wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich grote 
zorgen over de mensenmassa die ze zondag op de tribunes heeft zien zingen en schreeuwen 
tijdens de finale van het EK voetbal in Londen. Maria van Kerkhove noemt de aanblik van 
meer dan 60.000 toeschouwers bij de wedstrijd in het Wembley-stadion verwoestend. 
 
‘Moet ik genieten van het kijken naar de virusoverdracht die voor mijn ogen gebeurt?’, vroeg 
Van Kerkhove zich op Twitter af. ‘De Covid-19-pandemie neemt vanavond geen pauze. De 
Delta-variant zal profiteren van niet-gevaccineerde mensen, in drukke omgevingen, zonder 
masker, schreeuwend, roepend, zingend. Verwoestend.’  
 
De Britse premier Boris Johnson verdedigde eerder deze maand het besluit om meer dan 
60.000 mensen toe te laten bij de halve finales en de finale van het EK op Wembley. Johnson 
zei dat het op een voorzichtige en gecontroleerde manier werd georganiseerd. Alle bezoekers 
werden vooraf getest op het coronavirus. De premier zei dat vaccins een aanzienlijke muur 
van immuniteit hebben gecreëerd. Wereldwijd neemt het dagelijkse aantal besmettingen met 
Covid-19 weer toe.  
 
Italië won de Europese titel door Engeland in de finale na strafschoppen te verslaan. Bron: 
AD, 12 juli 2021. 

 

Italiaanse fans gaan uit hun dak na de Europese titel. © Reuters   
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Hoezo roze wolk? Eén op de tien vrouwen krijgt een depressie rond de 
zwangerschap; en door corona mogelijk nog veel meer 
 
Geen roze, maar een donkergrijze, soms zelfs gitzwarte wolk na de bevalling. Verslaggever 
Jelle Krekels en zijn vrouw kregen ermee te maken. Ze zijn niet de enige: Elk jaar krijgen 
23.000 vrouwen in Nederland psychische klachten rond de zwangerschap, maar mogelijk vele 
malen meer. De coronacrisis wordt in verband gebracht met een zorgwekkende stijging. 
 
Als mijn vrouw de voordeur achter zichzelf en de wandelwagen dichtgooit, denk ik even: ik 
hoop dat ze allebei heelhuids terugkomen. Het is een zonovergoten werkdag in mei 2020, onze 
dochter is precies twee maanden oud, net als de eerste lockdown. Alle alarmbellen hadden 
toen af moeten gaan. Dat deden ze niet. Bron: AD, 12 juli 2021.  
 

Update RIVM 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noteerde afgelopen etmaal 8522 
positieve coronatesten. Dat is minder dan afgelopen twee dagen, maar ruim vijf keer zoveel 
als de 1521 gevallen van maandag een week geleden. Zondag eindigde het aantal officiële 
coronabesmettingen op 9369, terwijl het RIVM zaterdag liefst 10.281 nieuwe gevallen 
noteerde. Dat was het hoogste aantal sinds 25 december. 
 
Door de explosieve toename is het zevendaags gemiddelde gestegen tot 6619. Een week 
geleden lag dit gemiddelde nog onder de duizend. De stijging volgde op versoepelingen in 
onder meer het nachtleven. Die vielen samen met de peilsnelle opmars van de Delta-
variant van het virus, die volgens het RIVM 40 tot 60 procent besmettelijker is dan de Alfa-
variant (eerder bekend als Britse variant). 
 
De ziekenhuisopnamen stijgen licht: momenteel zijn er in 213 coronapatiënten opgenomen in 
de Nederlandse ziekenhuizen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Dat zijn er 7 meer dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen 
steeg afgelopen etmaal met 11, van 118 naar 129. Op de ic daalde het aantal coronapatiënten 
echter met 4 en liggen er nu 84 coronagevallen. Netto komt de stijging daarom op 7 uit. 
 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt vanaf deze week, verwacht het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Afgelopen week daalde het aantal patiënten 
op de gewone verpleegafdelingen en de ic's nog ondanks een explosieve stijging van het  aantal 
coronagevallen. Wel noteerde het LCPS vandaag een bescheiden toename van 7 patiënten.  
 
Momenteel liggen er 213 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal 
coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg van zondag op maandag afgelopen met 11, 
van 118 naar 129. Op de ic daalde het aantal coronapatiënten echter met 4 en liggen er nu 
84 coronagevallen. Netto komt de stijging daarom op 7 uit.  
 
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht vanaf deze week een 
grotere bezetting op de intensive cares en verpleegafdelingen, door het toenemende aantal 
coronagevallen en door het vaker voorkomen van de Delta-variant van het coronavirus. 
 
Afgelopen week daalde het aantal patiënten op de gewone verpleegafdelingen en de ic's nog 
ondanks een explosieve stijging van het aantal coronagevallen. Momenteel liggen er 213 
coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal coronapatiënten op de 
verpleegafdelingen steeg van zondag op maandag afgelopen met 11, van 118 naar 129. Op de 
ic daalde het aantal coronapatiënten echter met 4 en liggen er nu 84 
coronagevallen. Netto komt de stijging daarom op 7 uit. 
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Volgens het LCPS is er sprake van een trendbreuk sinds vrijdag. Momenteel liggen er in 213 
coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds 5 juli. Op basis 
van hun prognoses verwacht het LCPS dat dit aantal nog verder gaat stijgen. 

Volgens een woordvoerder is het nog onzeker wat er vanaf volgende week gaat gebeuren. ‘Als 
mensen voorzichtig zijn, de nieuwe maatregelen zoals het sluiten van discotheken effectief 
blijken te zijn en besmettingen niet van jonge mensen overslaan naar de 40-plussers, dan kan 
het meevallen.’ 

Dat zou volgens de woordvoerder ertoe kunnen leiden dat de instroom volgende week weer 
minder is. ‘Maar als dat niet gebeurt, dan kan het verder gaan doorstijgen. Daarom zijn 
voorzichtigheid en waakzaamheid geboden.’ Bron: AD, 12 juli 2021.   

Problemen in Deventer houden aan, opvallend aantal coronagevallen in Urk en Staphorst. 
Deventer blijft onverminderd de lijst aanvoeren met de meeste besmettingen in de regio, met 
75,5 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers. Staphorst en Urk 
- voorheen nog brandhaarden - scoorden afgelopen etmaal juist opvallend goed.  

In totaal werden vandaag 8522 positieve gevallen gemeld in Nederland. Dat zijn er 876 minder 
dan gisteren, toen er 9398 positieve testen waren. In de regio's IJsselland, Flevoland en Noord- 
en Oost-Gelderland zijn 487 nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Gisteren kleurden op de regionale coronakaart nog zes gemeenten geel, negen oranje, zeven 
donkeroranje en één grijs. Vandaag is er een ander beeld te zien: 

Duidelijk is dat Deventer een behoorlijke brandhaard is geworden. De gemeente is voor de 
vierde dag op rij donkerroord op de kaart; er kwamen afgelopen 24 uur ruim 70 nieuwe 
coronagevallen bij. Ook het aangrenzende Voorst zit relatief hoog qua aantal positieve tests. 

Nijkerk, Apeldoorn, Brummen, Rijssen-Holten, Olst-Wijhe, Zwolle en Elburg zijn één stap 
verwijderd van het predicaat rood. 

Positief is dat er meer gemeenten bij zijn gekomen waar weinig tot geen coronameldingen zijn. 
Urk deelt die ‘eerste plaats’ met met Staphorst; in beide gemeenten werd geen nieuwe 
besmetting gemeld. Ook Zutphen doet het goed met met slechts 6,3 positieve testen per 
100.000 inwoners.   

Gisteren was Urk de enige gemeente op de landkaart met 0 positieve testen. Amsterdam 
voerde toen nog de lijst aan met 152,2 positieve testen per 100.000 inwoners. Nu is dat aantal 
gedaald naar 132,2.  

In totaal zijn vandaag in Nederland 129 ziekenhuisbedden bezet, een toename van elf 
patiënten sinds gisteren. Zeven mensen daarvan liggen op de reguliere COVID-afdeling, vier 
anderen zijn op de intensive care opgenomen. De enige patiënt in de hele regio die is 
opgenomen,  ligt in een ziekenhuis in Flevoland. Bron: De Stentor, 12 juli 2021. 

Coronapandemie heeft bijgedragen aan grootste toename van honger in 
de wereld 
 
De coronapandemie heeft bijgedragen aan de grootste toename van honger in de wereld in 
decennia, staat in een nieuw VN-rapport. Naar schatting 720 tot 811 miljoen mensen hadden 
vorig jaar honger. Dat zijn er in het ergste geval 161 miljoen meer dan in 2019, een toename 
van bijna twintig procent. Ongeveer tien procent van de wereldbevolking was vorig jaar 
bovendien ondervoed. 
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De Verenigde Naties maken elk jaar een rapport over voedselonzekerheid en ondervoeding 
wereldwijd. In de voorgaande vijf jaren veranderde het aantal mensen dat honger 
lijdt nauwelijks. Naast de pandemie, die gepaard ging met lockdowns en economische crises, 
hebben afgelopen jaar ook onder meer regionale conflicten en natuurrampen invloed gehad 
op de cijfers. De pandemie ‘is slechts het topje van de ijsberg’. Bron: AD, 12 juli 2021.   
 

Britse regering besluit dat elle coronamaatregelen worden opgeheven 
 
Vrijwel alle nog resterende coronamaatregelen in Engeland verdwijnen op 19 juli. De Britse 
regering heeft dat maandag besloten. De langverwachte en eerder uitgestelde versoepelingen 
waren een week geleden al aangekondigd door premier Johnson.  
 
Mensen hoeven geen veilige afstand meer te houden en kunnen weer naar grote 
bijeenkomsten, nachtclubs en restaurants. Ook aan het thuiswerken komt een einde. Mensen 
zouden nog wel een mondkapje moeten dragen in het openbaar vervoer, aldus de Britse 
gezondheidsminister Javid. 
 
Volgens de regering zijn de maatregelen mogelijk door het 'succesvolle' vaccinatieprogramma, 
dat in het Verenigd Koninkrijk vroeger begon dan in andere landen. Inmiddels is 65 procent 
van de volwassenen volledig gevaccineerd. Wel worden door de zeer besmettelijke Delta-
variant weer tienduizenden coronabesmettingen per dag gemeld. Bron: AD, 12 juli 2021. 
 

Corona-uitbraak breidt zich uit: nu 200 besmettingen na Achterhoekse 
uitgaansavond 
 
Zeker tweehonderd mensen die vorige week zaterdag binnen zijn geweest bij de Achterhoekse 
uitgaansgelegenheden De Radstake en City Lido hebben corona opgelopen. Dat is meer dan 
tien procent van het totaal aantal bezoekers. 
 
Dat blijkt uit de meest recente besmettingscijfers van de GGD. ‘En die besmettingen blijven 
binnendruppelen, elk uur komen er wel wat bij’, zegt GGD-arts Ashis Brahma. Bron: De 
Stentor, 12 juli 2021.   
 

Franse regering wil coronavaccinaties verplichten voor zorgmedewerkers 
 
De Franse regering wil coronavaccinaties verplichten voor zorgmedewerkers, meldt de Franse 
nieuwszender BFM TV. De regel is nog niet officieel aangekondigd, maar om 20.00 uur zal de 
Franse president Emmanuel Macron het land toespreken.  
 
Met de verplichte vaccinatie volgt de regering het advies van de Franse Hoge Autoriteit voor 
de Gezondheid (HAS). De HAS had zaterdag aangeraden om de verplichting zo snel mogelijk 
in te voeren. 

Ook het gebruik van de gezondheidspas, de Franse evenknie van de Nederlandse 
CoronaCheck-app, moet worden verlengd. Met zo'n gezondheidspas kunnen mensen naar 
festivals, sportwedstrijden en andere evenementen met meer dan duizend bezoekers. Bron: 
AD, 12 juli 2021.  

Aantal toegediende vaccinaties is gestegen tot boven de 18 miljoen 

Het aantal toegediende vaccinaties is gestegen tot boven de 18 miljoen. Dat heeft minister 
Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gemeld. Het gaat om zowel eerste als tweede prikken. 

Het vaccinatieprogramma verloopt iets langzamer dan voorheen. Het duurde zes dagen om 
een miljoen prikken te zetten. Op 6 juli kondigde De Jonge aan dat het aantal inentingen de 
17 miljoen had bereikt. Vijf dagen eerder, op 1 juli, meldde de minister dat de grens van 16 
miljoen prikken was gepasseerd. Vijf dagen daarvoor was dat aantal 15 miljoen. 
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Volgens het coronadashboard zijn vorige week ongeveer 1,37 miljoen prikken gezet. Dat zou 
het laagste aantal sinds eind mei zijn. Het prikrecord is van begin juni. In de week van 7 tot 
en met 13 juni werden bijna 1,7 miljoen mensen gevaccineerd. 

Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC heeft net geen 80 procent van de volwassen 
Nederlanders in elk geval een eerste prik gehad. Alleen in IJsland en België is de 
vaccinatiegraad nog hoger. Bijna 48 procent van de Nederlanders is volledig gevaccineerd, en 
daarmee is Nederland elfde van de dertig landen op de lijst. Landen als Zwitserland en het 
Verenigd Koninkrijk ontbreken in het overzicht. Bron: AD, 12 juli 2021.  

Snel na ‘dansen met Janssen’ kwam de kater, ook in het kabinet  

Maandag erkenden Rutte en De Jonge alsnog dat de versoepelingen van juni te snel kwamen. 
De losse regels, veel inhaalfeestjes en een lek toegangssysteem leidden tot een vierde 
coronagolf. ‘Was dansen met Janssen nou wel zo handig?’  

In de hal van het ministerie van Algemene Zaken volgde na de zelfverzekerde vrijdagse 
persconferentie vandaag alsnog een mea culpa van premier Rutte en minister De Jonge. 
‘Excuses, jet was geen goede persconferentie’, zei Rutte. ‘Jullie vroegen terecht om reflectie. 
Maar we waren zo druk die dagen met alle maatregelen dat we dat niet goed hebben 
voorbereid.’ Bron: AD, 12 juli 2021. 

Zomerse coronagolf overspoelt ons: ‘Niet realistisch om te verwachten 
dat cijfers volgende week al dalen’ 

Van de zomerse coronagolf die ons overspoelt, zijn we niet zo maar verlost, zegt GGD-arts 
Ashis Brahma nu de delta-variant ook hier dominant wordt. ‘De enige remedie is gezond 
verstand gebruiken en stug doorgaan met vaccineren.’ 

De dagelijkse coronacijfers zijn al een week ongekend hoog en dat gaat niet van vandaag op 
morgen veranderen, zegt Ashis Brahma, GGD-arts in de regio Noord- en Oost-Gelderland die 
de Veluwe en Achterhoek omvat. ‘Ik heb geen glazen bol, maar het is niet realistisch om te 
verwachten dat de cijfers morgen of volgende week al sterk gaan dalen.’ Bron: De Stentor, 12 
juli 2021.    

In Frankrijk heeft men gezondheidspas nodig voor bezoek aan bar of 
restaurant 

Voor een bezoek aan een bar of restaurant in Frankrijk moet met ingang van augustus met 
een gezondheidspas worden aangetoond dat de drager geen corona heeft. De pas is ook nodig 
in de trein of in het vliegtuig, kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan in een 
toespraak. 

De pas is al vanaf 21 juli vereist als iemand een evenement wil bezoeken met meer dan vijftig 
personen. Met de pas wil de regering de nieuwe golf besmettingen door de Delta-variant 
terugdringen. Bron: AD, 12 juli 2021. 
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Horeca- en evenementenondernemer Marijn van Dijke uit Breda begrijpt niets van de nieuwe 
coronamaatregelen. Dat heeft hij premier Rutte laten weten via een boodschap op 
instagram. © Pix4Profs-Ron Magielse  
 
 

Boze Bredase ondernemer richt zich tot Rutte: 'Er is onnodig angst 
gezaaid’ 
 
Woedend was ondernemer Marijn van Dijke vrijdagavond na de persconferentie van het 
demissionaire duo Rutte-De Jonge. Hij begrijpt niets van de nieuwe coronamaatregelen, 
waardoor de evenementenbranche en de nachthoreca weer een maand plat liggen. ‘Het is puur 
paniekvoetbal.’ 
 
Zaterdag plaatste hij op instagram een filmpje waarin hij premier Rutte persoonlijk aansprak 
vanaf Insight Beach, de buitenlocatie van zijn evenementencomplex STRND in Breda. En zei 
onder meer: ‘Wij gaan absoluut door.’ Ook riep hij vergelijkbare zaken in Nederland met een 
buitenlocatie, muziek of entertainment op om open te blijven. Bron: BN De Stem, 12 juli 2021.  

 
FDA maakt nieuwe ernstige bijwerking bij Janssen vaccin bekend 

De Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA ziet een nieuwe, ernstige bijwerking bij het 
coronavaccin van Janssen (Johnson & Johnson). Volgens de autoriteiten gaat het om een 
zeldzame bijwerking, het Guillain-Barré-syndroom, meldt de krant The Washington Post.  

Het gaat om minder dan honderd gevallen onder de 12,8 miljoen mensen die de Janssen-prik 
in de Verenigde Staten hebben gekregen. Het Guillain-Barré-syndroom is een 
zenuwaandoening die tot plotselinge spierverlammingen kan leiden. Het is een onbedoelde 
reactie van het immuunsysteem. 
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Volgens The Washington Post gaat de FDA de ontdekking van de nieuwe bijwerking deze 
week bekendmaken. Gezondheidsfunctionarissen zijn van plan te benadrukken dat de 
voordelen van het Janssen-vaccin blijven opwegen tegen de mogelijke risico's. Bron: AD, 12 
juli 2021.  
 

Crisis in de ggz: er zijn nog ruim 75.000 wachtenden voor u 
 
Het is nummertjes trekken in de geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment staan er ruim 
75.000 mensen op een wachtlijst. Ruim een derde daarvan moet te lang wachten op hulp. Dat 
blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor een intakegesprek 
wacht zelfs de helft van de zorgvragers te lang op hulp.  
 
Jaren geleden hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars afgesproken dat er maximaal vier 
weken mag zitten tussen de afspraak bij de huisarts en het intakegesprek bij de ggz-aanbieder 
en vervolgens nog eens tien weken op behandeling wachten. Deze krant vroeg vorige maand 
cijfers op bij Vektis, een bedrijf dat zorgdata verzamelt en analyseert. Daaruit bleek dat het 
gemiddeld ruim acht weken duurt tot een eerste gesprek. Vooral de aanmeldgesprekken laten 
lang op zich wachten.  
 
Het gevolg is – zo blijkt uit de nieuwe cijfers van de NZa – dat bijna dertigduizend mensen op 
dit moment te lang wacht op hulp. Ter vergelijking: daarmee kan je twee keer het PEC Zwolle 
stadion vullen. 
 
Naar schatting hebben ruim 4 op de 10 mensen ooit in hun leven last van psychische 
klachten. Dat aantal is al 25 jaar redelijk stabiel. Toch zien we het afgelopen decennium een 
duidelijke stijging in het aantal mensen dat voor dit soort klachten een beroep doet op de ggz. 
Mede hierom lopen de wachttijden, en zo ook het aantal wachtenden, op.  
 
Het aantal wachtenden ligt ook veel hoger dan werd gedacht. Er was jaren lang geen zicht op 
de hoeveelheid mensen dat te lang wacht op hulp. Vandaar dat zorgaanbieders sinds dit jaar 
naast het verlenen van informatie over de wachttijd, óók verplicht zijn om gegevens te 
verstrekken over het aantal wachtenden. ‘Dit helpt om te bepalen waar eventuele knelpunten 
zitten. En hoe deze het best kunnen worden aangepakt’, zegt NZa-woordvoerder Erik Bloem. 
‘Zo helpt het inzicht in het aantal wachtenden bij het matchen van vraag en aanbod in de 
regio.’  
 
Er maken jaarlijks ruim een miljoen mensen gebruik van een vorm van ggz. Bron: AD, 12 juli 
2021.  
 

Frankrijk verscherpt grenscontroles en verplicht gezondheidspas in 
horeca, winkelcentra en bij reizen   
 
Frankrijk gaat de grenscontroles verscherpen, vooral bij reizigers uit risicolanden. Bovendien 
is de gezondheidspas vanaf augustus verplicht in de horeca, winkelcentra en bij reizen per 
trein, vliegtuig of langeafstandsbus. Deze en andere nieuwe coronamaatregelen heeft de 
Franse president Emmanuel Macron vanavond aangekondigd tijdens een televisietoespraak. 
 
Macron kondigde ook aan dat PCR-tests niet langer gratis zijn voor buitenlandse toeristen, 
omdat Fransen in het buitenland ook moeten betalen voor deze testen. De nieuwe maatregelen 
moeten de verspreidingsgolf van de deltavariant afremmen.  ‘Deze variant is drie keer 
besmettelijker dan het oorspronkelijke virus, verspreidt zich in ijltempo over gebieden die niet 
door vaccinatie zijn gedekt’, zei de president. Hij riep de bevolking daarom op zich te laten 
inenten, vooral 60-plussers en mensen met een zwakke gezondheid. ‘We moeten toewerken 
naar de vaccinatie van alle Fransen’ , aldus Macron.  
 
Hij vatte het algemene idee als volgt samen: ‘beperkingen opleggen aan niet-gevaccineerden 
in plaats van aan iedereen’, alvorens de veralgemening van de gezondheidspas aan te 
kondigen, een apparaat waarmee kan worden gecontroleerd of een persoon is ingeënt of niet 
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besmet. ‘De gezondheidspas zal met ingang van augustus verplicht zijn in cafés, restaurants 
en winkelcentra, maar ook in zieken- en bejaardentehuizen en medisch-sociale instellingen. 
Nogmaals: alleen gevaccineerde of negatief geteste mensen zullen toegang hebben tot deze 
plaatsen’, sprak de president die eraan toevoegde dat de gezondheidspas binnen tien dagen 
ook verplicht is op plekken van vrije tijd en cultuur, zoals bioscopen.  
 
Sinds 9 juni kunnen alle inwoners van de Europese Unie door Frankrijk reizen als ze hun 
volledige vaccinatiestatus kunnen aantonen. Dat kan sinds 1 juli makkelijk met behulp van 
het Europese coronacertificaat. Indien reizigers (ouder dan 11 jaar) niet over zo’n 
coronacertificaat beschikken, moeten ze wel een negatieve PCR-test of antigeentest (niet ouder 
dan 72 uur) kunnen voorleggen, zelfs bij een doorreis.  
 
De Franse politie controleert al streng of toeristen voldoen aan de nodige 
toegangsvoorwaarden om het land te betreden. Zelfs bij een doorreis moeten reizigers aan alle 
voorwaarden voldoen, bleek vorige week uit een reportage van het Vlaamse VTM Nieuws.  
 
De Franse president kondigde ook aan dat coronavaccinatie verplicht wordt voor 
zorgmedewerkers en mensen die door hun werk in contact komen met risicogroepen. Vanaf 
15 september zal de maatregel worden gecontroleerd en kunnen mensen die zich er niet aan 
houden gestraft worden. 
 
Met de verplichte vaccinatie volgt de regering het advies van de Franse Hoge Autoriteit voor 
de Gezondheid (HAS). De HAS had zaterdag aangeraden om de verplichting zo snel mogelijk 
in te voeren. Macron vroeg zich tijdens zijn toespraak ook openlijk af of uiteindelijk niet alle 
inwoners van Frankrijk een verplichte coronavaccinatie moeten krijgen. 
 
Frankrijk had zondagavond 4256 nieuwe besmettingen geregistreerd. In meer dan één op de 
twee gevallen gaat het om de deltavariant. De stijging van het aantal besmettingen is nog niet 
zichtbaar in de Franse ziekenhuizen. Daar lagen vandaag 7.137 coronapatiënten, 46 minder 
dan een dag eerder. Op de intensive cares liggen 957 patiënten als gevolg van een besmetting 
met Covid-19 (+10). Een week geleden waren dat er nog ruim 1000. Het afgelopen etmaal 
werden er 28 coronadoden geregistreerd.    
 
Ook in Nederland loopt het aantal nieuwe coronabesmettingen zo snel op dat het niet de vraag 
is of Nederland een risicoland zal vormen, maar wanneer. Vanwege de besmettelijkere 
deltavariant en het loslaten van veel maatregelen groeien de besmettingscijfers zo hard dat 
Nederland in de categorisering van het ECDC, het Europese RIVM, afstevent op een rode of 
een donkerrode codering. De zorgeloze, Zuid-Europese zomervakantie waar veel Nederlanders 
na anderhalf jaar corona-ellende reikhalzend naar uitkijken, komt daardoor onder druk te 
staan. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noteerde afgelopen etmaal 8522 
positieve coronatesten. Dat is minder dan afgelopen twee dagen, maar ruim vijf keer zoveel 
als de 1521 gevallen van maandag een week geleden. Zondag eindigde het aantal officiële 
coronabesmettingen op 9369, terwijl het RIVM zaterdag liefst 10.281 nieuwe gevallen 
noteerde. Dat was het hoogste aantal sinds 25 december. Het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht vanaf deze week een grotere bezetting op de intensive 
cares en verpleegafdelingen.  
 
Niet alleen Nederland en Frankrijk, maar ook toeristische trekpleisters als Portugal en Spanje 
kampen met stijgende besmettingscijfers.  Bron: De Stentor, 12 juli 2021.  
 

Frankrijk controleert toch streng op negatieve coronatesten bij 
grensovergang 
 
De Franse politie controleert streng of toeristen beschikken over de nodige 
toegangsvoorwaarden om het land te betreden. Zelfs bij een doorreis moeten reizigers aan alle 
voorwaarden voldoen. Dat blijkt uit een reportage van het Vlaamse VTM Nieuws. Reizigers 
moeten in het bezit zijn van een negatieve PCR-test, antigeentest of een vaccinatiebewijs.  



229 

 

 
Sinds 9 juni kunnen alle inwoners van de Europese Unie door Frankrijk reizen als ze hun 
volledige vaccinatiestatus kunnen aantonen. Dat kan sinds 1 juli makkelijk met behulp van 
het Europese coronacertificaat. Indien reizigers (ouder dan 11 jaar) niet over zo’n 
coronacertificaat beschikken, moeten ze wel een negatieve PCR-test of antigeentest (niet ouder 
dan 72 uur) kunnen voorleggen, zelfs bij een doorreis.  
 
Ook als je op vakantie bent geweest in een ander land binnen de Europese Unie en via 
Frankrijk terugkeert naar huis, volstaat een vaccinatiebewijs. Landen binnen de EU worden 
door Frankrijk aangeduid als groene zones. Dat betekent dat volledig gevaccineerde personen 
niet onderworpen worden aan extra maatregelen. 
 
Alleen vaccinatiebewijzen van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen worden aanvaard 
door de Franse overheid. Bovendien moeten reizigers volledig gevaccineerd zijn: dat is twee 
weken na de tweede injectie met Pfizer, Moderna of AstraZeneca en vier weken na één enkele 
injectie met Janssen.  
 
Tot slot vraagt het land nog aan iedereen (ouder dan 11 jaar) - gevaccineerd, getest of hersteld 
van Covid-19 - om een ondertekende verklaring in te vullen. Daarin staat dat men geen 
coronasymptomen heeft of recent contact heeft gehad met een Covid-19-patiënt. Niet op alle 
Franse overheidswebsites wordt de verplichting vermeld, maar het kan handig zijn om deze 
bij de hand te houden. Personen die geen negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs kunnen 
voorleggen, riskeren een boete van 135 euro.  Bron: AD, 12 juli 2021.  
 

Op advies van de overheid gingen we ‘dansen met Janssen’, maar toen 
raakten we besmet 
 
Rutte en De Jonge erkenden vandaag alsnog dat de versoepelingen van juni te snel kwamen. 
De losse regels, veel inhaalfeestjes en een lek toegangssysteem leidden tot een vierde 
coronagolf. ‘Was dansen met Janssen nou wel zo handig?’ 
 
In de hal van het ministerie van Algemene Zaken volgde na de zelfverzekerde vrijdagse 
persconferentie vandaag alsnog een mea culpa van premier Rutte en minister De Jonge. 
‘Excuses, het was geen goede persconferentie’, zei Rutte. ‘Jullie vroegen terecht om reflectie. 
Maar we waren zo druk die dagen met alle maatregelen dat we dat niet goed hebben 
voorbereid.’ Bron: AD, 12 juli 2021.   
 

Uitslag coronatests vertraagd, vakantiegangers ten einde raad: ‘Ik ga mijn 
vlucht missen’ 
 
Talloze vakantiegangers zijn ten einde raad nu de uitslag van hun coronatest niet binnen de 
beloofde 24 uur beschikbaar is. Oorzaak is de grote run op de teststraten door het opgelaaide 
virus. Testbedrijf Lead Healthcare en GGD's wijzen naar laboratoriumreus Saltro die alle 
testmonsters niet tijdig kan verwerken. 
 
Op sociale media spuien veel reizigers hun gal over de gang van zaken rond de gratis 
vakantietesten. Met name testbedrijf Lead Healthcare, waar Nederlanders zich kunnen laten 
testen via website Testenvoorjereis.nl, krijgt ervan langs. ‘Lead Healthcare levert geen uitslag, 
ik wacht ook nog steeds (meer dan 48 uur) en ga hierdoor mijn vlucht missen’, twittert een 
boze Daan Wesselink.   
 
‘Totale waanzin met Lead Healthcare’, klaagt Pieter Houten. ‘Na 52 uur de testuitslag die 
maximaal 48 uur geldig is. Ze nemen totaal geen verantwoordelijkheid voor wanbeleid.’ Hans 
Slender vraagt aan minister Hugo de Jonge of het concept soms is ‘testen voor je reis, uitslag 
na je reis’. Een andere vakantieganger foetert: ‘Wat een oplichters. Vrijdag laten testen, geen 
resultaten ontvangen. Gelukkig gisteravond nog een plekje kunnen bemachtigen bij de 
spoedtest. Dus nu alsnog het vliegtuig in.’ 
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Directeur David van Hartskamp van Lead Healthcare erkent de problemen. ‘Ik vind het echt 
verschrikkelijk dat duizenden mensen moeten wachten op de uitslag.’ Hij zegt er echter niets 
aan te kunnen doen. ‘Het probleem ligt niet bij ons. Het lab van Saltro, waar de testen 
heengaan, kan ze alleen niet verwerken. Doordat het coronavirus weer is opgelaaid, eist de 
GGD alle testcapaciteit op. Zij gebruiken hetzelfde lab.’ 
 
Vanwege alle vertraging besloot Lead Healthcare vanaf vandaag geen nieuwe testafspraken - 
circa 10.000 tot 15.000 per dag - meer in te plannen. Het testbedrijf sloot 100 van zijn 107 
locaties in Nederland.  ‘Wij willen reizigers geen valse hoop bieden en plannen daarom geen 
nieuwe testafspraken meer in. Ik wil eerst weten hoeveel testcapaciteit Saltro voor ons 
beschikbaar heeft.’ Hoe lang de test-stop blijft, kan directeur Van Hartskamp niet zeggen. 
‘Waarschijnlijk enkele dagen.’ 
 
GGD GHOR, de koepel van de 25 regionale GGD’s, bevestigt de problemen. Het opgelaaide 
coronavirus in combinatie met de startende zomervakantie zorgt voor een ware run op de 
teststraten. Alleen al vandaag kwamen er bij het landelijke GGD-callcenter ruim 84.340 
telefoontjes binnen, vertelt woordvoerster Jacqueline Toonen. ‘In diverse GGD-regio’s kampen 
wij daardoor met vertragingen.’  
 
De problemen spelen in de GGD-regio’s die met Saltro werken: GGD Hollands Noorden, 
Zaanstreek-Waterland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden. De uitslag van 
coronatesten laat daar beduidend langer op zich wachten dan de beloofde 24 uur. ‘Mensen 
moeten rekening houden met 48 uur.’ Volgens Toonen wachten momenteel nog 6000 mensen 
op de uitslag, van wie 1056 vakantiegangers. 
 
De GGD toont begrip voor alle zorgen bij mensen. ‘Zo’n test is maar kort geldig. Als mensen 
echt op korte termijn vertrekken, verwijzen wij hen als GGD naar andere testaanbieders. Of 
ze kunnen opnieuw bij de GGD een test in laten plannen.’ 
 
In een reactie spreekt laboratoriumreus Saltro van een optelsom van factoren. ‘Het verhaal is 
niet ingewikkeld: in korte tijd is er een explosieve groei van het aantal coronabesmettingen’, 
vertelt woordvoerder Wim Knol. ‘Tegelijk heeft de Rijksoverheid besloten de vakantietesten 
gratis te maken. Tenslotte bedienen wij als volumelab ook nog de noordelijke GGD-regio’s, 
waar de stijging van het aantal coronabesmettingen hoger dan gemiddeld is.’ In de noordelijke 
regio's is bovendien de zomervakantie als eerste ingegaan. ‘Door al die zaken halen wij de 
doorlooptijd van 24 uur niet.’ 
 
Saltro zegt de ontstane situatie te betreuren. ‘Een non-covidverklaring is helaas maar kort 
geldig en wij snappen dat mensen op vakantie willen. Voor hen is dat heel vervelend.’ Gelukkig 
is er een oplossing in zicht, stelt Knol. ‘Andere labs zullen duizenden testen overnemen. 
Binnen enkele dagen moeten de problemen opgelost zijn. Momenteel halen we onze dagelijkse 
capaciteit alweer. We moeten alleen ook nog de achterstanden wegwerken.’ 
 
De Dienst Testen, die onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt, 
bevestigt de lezing van Saltro. ‘Wij hebben contracten met zeven ‘hoogvolumelabs’, die grote 
hoeveelheden test-samples kunnen verwerken’, vertelt woordvoerder Sander Bruggeling. 
‘Saltro is de enige van de zeven die door een combinatie van factoren nu achterstanden kent.’ 
Naast de door Saltro zelf genoemde oorzaken komt dat volgens de Dienst Testen ook door een 
machine die niet gevalideerd kon worden en die het lab daardoor niet mocht gebruiken. 
 
De afgelopen dagen is de Dienst Testen naarstig op zoek geweest naar oplossingen. 
Bruggeling: ‘Die oplossing lijkt er nu te zijn: we gaan een deel van de teststromen verleggen 
naar andere labs. We verwachten dat de problemen binnen enkele dagen zijn opgelost.’ Bron: 
AD, 12 juli 2021.  
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Beveiligers evenementen en horeca zijn verbijsterd over jojobeleid van 
kabinet 
 
Evenementen- en horecabeveiligers zijn verbijsterd over het 'jojobeleid' van het kabinet, nu er 
nieuwe verscherpte coronamaatregelen van kracht zijn voor de evenementen- en 
horecabranche. Het kabinet moet na de gemaakte excuses voor de gang van zaken bereid zijn 
de financiële schade te vergoeden, zegt Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche. 
 
‘Bedrijven in de branche hebben maanden keihard en met inzet van veel eigen middelen 
gewerkt aan een veilige heropening van het uitgaansleven en veel van die inspanningen 
worden nu tenietgedaan’, zegt Van der Steur. Volgens hem hebben de Fieldlab-evenementen 
met 129.000 bezoekers die slechts 103 mogelijke besmettingen opleverden, laten zien dat er 
een basis is om evenementen op een verantwoorde manier te organiseren. Bron: AD, 12 juli 
2021. 
 

Nieuwe coronamaatregelen in Spaanse regio’s  
 
De Spaanse toeristische regio's Catalonië en Valencia komen met nieuwe maatregelen om de 
jongste golf van het coronavirus in te dammen. In Catalonië, waarin Barcelona ligt, moeten 
alle openbare activiteiten om 00.30 uur eindigen. Ook mag je met hooguit tien mensen 
bijeenkomen, of dat nou privé is of in het openbaar. 
 
In de regio Valencia, ten zuiden van Catalonië, is voor ruim dertig steden weer een avondklok 
afgekondigd. De spertijd van 01.00 tot 06.00 uur geldt ook voor de regionale hoofdstad 
Valencia, de op twee na grootste stad van Spanje na Madrid en Barcelona. Alle bijeenkomsten 
zijn beperkt tot maximaal zes personen. 
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‘De cijfers zijn meer dan zorgwekkend, ze zijn eerlijk gezegd heel, heel slecht’, aldus de 
Catalaanse gezondheidsminister. Maar ook in de rest van Spanje is sinds enkele weken sprake 
van een snelle toename. Het gaat vooral om jongeren onder de 30 jaar die niet zijn ingeënt. 
Bron: AD, 12 juli 2021. 
 

Deltavariant gaat sneller rond bij 60 tot 64-jarigen dan bij ouderen 
 
De huidige deltavariant gaat bij 60 tot 64-jarigen nu sneller rond dan bij de oudere 
leeftijdsgroepen, meldt arts-microbioloog Bert Mulder van het CWZ. 60- tot 64-jarigen vormen 
een kwetsbare groep, omdat een deel van hen nog geen tweede prik heeft gehad. Omdat een 
tweede prik met Pfizer hen mogelijk beter beschermt, wordt volgens de GGD ‘vermoedelijk 
vanaf vrijdag’ die mogelijkheid alsnog geboden. Bron: AD, 12 juli 2021.   
 

Zomerse coronagolf overspoelt ons: ‘Niet realistisch om te verwachten 
dat cijfers volgende week al dalen’ 
 
Van de zomerse coronagolf die ons overspoelt, zijn we niet zo maar verlost, zegt GGD-arts 
Ashis Brahma nu de delta-variant ook hier dominant wordt. ‘De enige remedie is gezond 
verstand gebruiken en stug doorgaan met vaccineren.’ 
 
De dagelijkse coronacijfers zijn al een week ongekend hoog en dat gaat niet van vandaag op 
morgen veranderen, zegt Ashis Brahma, GGD-arts in de regio Noord- en Oost-Gelderland die 
de Veluwe en Achterhoek omvat. ‘Ik heb geen glazen bol, maar het is niet realistisch om te 
verwachten dat de cijfers morgen of volgende week al sterk gaan dalen.’ Bron: AD, 12 juli 
2021.  
 

Horecabedrijven in Twente sluiten deuren na coronabesmettingen onder 
personeel  
 
Horecabedrijven in Vasse, Enschede en Albergen hebben afgelopen weekend hun deuren 
gesloten, omdat een of meer personeelsleden besmet bleken met corona. Ook in Oldenzaal 
ging een café dicht. Ze hopen later deze week weer open te kunnen. 
 
Geen van de horecazaken kan of wil iets zeggen over de oorzaak van de besmettingen. Of het 
om jongeren gaat, die in de afgelopen weken een feestje hebben bijgewoond? Dick Lansink, 
eigenaar van Het Bolscher in Vasse, houdt zich op de vlakte over waar of hoe zijn mensen het 
hebben opgelopen. Zelf testte hij overigens negatief. Hij noemt de tijdelijke sluiting jammer 
van de omzet. ‘Maar de veiligheid gaat voor.’ 
 
Lansink heeft zijn café sinds zaterdag dicht. Meerdere personeelsleden, hij geeft niet aan 
hoeveel, bleken besmet met het coronavirus. Het was een keuze uit voorzorg, geeft Lansink 
aan. Hij wil niet dat gasten ziek worden. De eigenaar hoopt dat hij zijn zaak donderdag weer 
kan openen.  
 
Dat streven heeft Stanislaus Brewskovitch, een speciaalbierkerk in Enschede, ook. Een van 
de medewerkers testte zaterdag positief. ‘Deze persoon vertoonde griepverschijnselen, heeft 
ons ingelicht en meteen een test laten doen, die dus helaas positief was’, zo deelt de zaak met 
Facebook-vrienden. ‘Een groot deel van onze medewerkers heeft deze week samen met deze 
persoon gewerkt.’ Daarom zijn alle locaties - drie in totaal in Enschede - tot en met woensdag 
gesloten.  
 
Op dezelfde zaterdag besloot ook Fraans Marie, een café restaurant in Albergen, om de deuren 
tijdelijk te sluiten. Noodgedwongen. ‘Helaas krijgen we te veel afmeldingen van medewerkers 
die de laatste 24 uur in aanraking zijn geweest met personen die het virus bij zich dragen’, 
laat het bedrijf via Facebook weten. Donderdag hoopt het weer open te gaan. ‘We vinden het 
ongelofelijk jammer voor iedereen die de aankomende dagen een plekje had gereserveerd. 
Maar de veiligheid van jullie en onze medewerkers staat natuurlijk voorop.’ 
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Zo kijken ze er ook bij De Dominee in Oldenzaal naar. Maandag werd daar besloten om in 
ieder geval tot vrijdag gesloten te blijven, nadat bekend werd dat drie personeelsleden corona 
hebben. Een lastig besluit, geeft een medewerker aan, dat ze niet hadden hoeven nemen, maar 
hen wel het meest verstandige leek, ‘ook met het oog op wat er in Enschede is gebeurd’. ‘Dit 
is om erger te voorkomen.’ 
 
Bij De Dominee achten ze de kans zeer klein dat er gasten zijn die een besmetting hebben 
opgelopen door personeel, ‘aangezien er elke keer maar sprake is van een kort contact’. 
Donderdag wordt al het personeel door een bedrijf getest. Als de mensen negatief zijn, gaat 
De Dominee vrijdag weer open. Bron: Tubantia, 12 juli 2021. 
 
 

 
 
 
 

Kort na bootfeestje Marieke Elsinga: Domien Verschuuren in 
quarantaine 
 
Een dag met twee gezichten voor Domien Verschuuren. Staat de Qmusic-dj maandagochtend 
nog feestend op de verjaardagsboot van Marieke Elsinga, een paar uur later zit hij thuis in 
quarantaine. ‘Uit voorzorg ben ik dus niet naar Qmusic gegaan.’  
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ANP/Instagram 

Samen met onder anderen radiocollega Mattie Valk en zanger Danny de Munk maakt 
Domien Verschuuren maandagochtend een rondvaart over de Amsterdamse grachten. 
Qmusic-dj en presentatrice bij RTL Boulevard Marieke Elsinga is namelijk 35 jaar en dat 
moet worden gevierd. Maar aan het einde van de ochtend krijgt Domien het bericht dat hij 
mogelijk in contact is geweest met iemand die positief is getest op corona. 

‘Op dit moment is mijn radioprogramma bezig, De Middagshow op Q, en die wordt niet door 
mij gepresenteerd, maar door mijn lieve collega Kai Merckx’, vertelt Domien in een video op 
Instagram. ‘En dat komt omdat ik aan het einde van deze ochtend te horen heb gekregen 
dat ik waarschijnlijk in nauw contact ben geweest met iemand die positief is getest op 
corona. Dat wil zeggen: waarschijnlijk omdat het een zelftest betreft en diegene vanmiddag 
een GGD-test heeft gedaan. Die uitslag is nog niet binnen.’ 

Uit voorzorg is de dj maandagmiddag niet naar Qmusic gegaan. ‘Ik snap dat het misschien 
een beetje verwarrend is, omdat ik vanmorgen wel op de boot was bij Marieke. Maar toen 
wist ik niet dat ik in contact geweest zou kunnen zijn met iemand die corona heeft. En zelf 
ben ik nog niet getest. Tenminste, wel een zelftest, maar die was gelukkig negatief.’ 

Voorlopig zit Domien in de wachtkamer. ‘Ik wacht het even af, de komende dagen. Maar ik 
blijf wel binnen. Ik zit in quarantaine. En dat is kut. Dus bij deze, weer een oproep aan 
iedereen: heb je klachten, laat je testen. Nog beter: laat je vaccineren.’ Domien kreeg twee 
weken geleden zijn eerste vaccinatie. 

Marieke Elsinga heeft nog niet gereageerd op Domiens quarantaine. Bron: De Telegraaf, 12 
juli 2021.   

Groep Nederlandse studenten in quarantaine in Oostenrijk, minimaal 
tot einde van de week 

Een groep van 27 Nederlandse studenten is op vakantie in Oostenrijk in quarantaine geplaatst 
nadat 18 groepsleden vrijdag positief waren getest op Covid-19. Inmiddels zijn er 26 van de 
27 besmet, laat de woordvoerder van de deelstaat Karinthië aan deze site weten. In Zuid-
Frankrijk ging het ondertussen mis bij het Haydn Jeugd Strijkorkest uit het noorden van 
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Nederland. Dat zou daar een openluchtconcert geven, maar moest onverrichter zake 
terugkeren. 

De besmetting van de Nederlandse studenten kwam vrijdag aan het licht na het afnemen van 
sneltests. Negen groepsleden testten meteen positief en later nog eens negen. PCR-tests 
bevestigden de besmettingen. Die veroorzaakten meteen een besmettingspiek in de deelstaat. 
Die registreerde de afgelopen weken slechts een handjevol nieuwe gevallen. 

De vakantiegangers werden meteen in afzondering geplaatst in het appartementencomplex 
waar ze verbleven. Ze zijn volgens de deelstaatwoordvoerder inmiddels overgeplaatst naar een 
noodopvang in de stad Klagenfurt, zo’n 75 kilometer oostelijker.  

‘Het aantal besmettingen in de groep steeg afgelopen weekend. Van de 27 zijn 26 nu positief 
getest. Ze vertonen milde symptomen, zoals hoesten en koorts’, zegt perschef Gerd Kurath. 
Bij minstens negen groepsleden bestaat het vermoeden dat het gaat om de besmettelijke 
deltavariant. Verder onderzoek moet daar uitsluitsel over geven. De woordvoerder kan nog 
niet zeggen waar de studenten vandaan komen. Wel dat ze voorlopig in quarantaine moeten 
blijven. ‘De afzondering kan op zijn vroegst zondag eindigden voor wie negatief test.’  

Het coronavirus stak ook een stokje voor een zomeravondconcert van het Haydn Jeugd 
Strijkorkest uit het noorden van Nederland in Zuid-Frankrijk. Het zou zaterdagavond 
plaatsvinden op het dorpsplein van La Garde-Freinet, zo'n twintig kilometer het binnenland 
in bij de mondaine havenplaats Saint-Tropez. Verschillende leden testten enkele uren voor de 
aanvang positief. 

 
 

Het Haydn Jeugd Strijkorkest met op de achtergrond de Groninger Martinitoren. © HJSO  

Voor het ruim 30-koppige orkest zat er volgens regionale media niets anders op dan weer in 
de bus te stappen en terug te rijden naar Nederland. ‘Een hele lange reis voor niks. Zowel de 
inwoners en toeristen als de arme muzikanten waren enorm teleurgesteld door deze 
tegenslag’, schreef Var-Matin zondag.  

Orkestmanager Anna de Vries bevestigt de informatie. ‘Twee orkestleden die na aankomst 
klachten bleken te hebben, werden positief getest hoewel iedereen vóór vertrek een negatieve 
uitslag had. Deze leden zijn meteen afgezonderd. Uit een nieuwe test bleek dat de anderen 
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nog steeds negatief waren. Daarop besloten we met deze groep terug naar huis te gaan. 
Iedereen bevindt zich nu thuis in zelfisolatie’, laat ze per mail weten.  Bron: AD, 12 juli 2021.  

 

 

 

Extra coronageld voor scholen: de een wil een extra leerkracht, de ander 
wil een feestje bouwen 

Scholen krijgen 700 euro per leerling om achterstanden weg te werken. De een wil een extra 
leraar, de ander wil naar een theatermarathon om ‘eindelijk weer iets te beleven’. ‘Als er ergens 
achterstanden zijn, dan is het op dat gebied.’ 

De Haagse basisschool Het Startpunt wil de extra middelen – minimaal 700 euro per leerling 
– gebruiken om een extra leerkracht aan te trekken. ‘Die neemt een klas over’, vertelt directeur 
Marleen de Kleijn. De huidige leraar van die klas heeft dan de handen vrij voor speciale 
bijspijkerprojecten. 
 
‘We willen dat iemand dat doet die de school en de kinderen kent. We worden bedolven onder 
de mails van allerlei dure bureaus die wel weten hoe ze onze aanvullende middelen kunnen 
besteden, maar we geven de voorkeur aan eigen mensen.’ Bron: AD, 21 mei 2021.  
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© Paul Rapp 

Miljoenen onderweg naar Nijmeegse scholen om achterstanden door 
corona weg te werken 

Het schip met geld voor onderwijs vaart deze zomer de stad binnen. Ruim 21 miljoen euro 
komt naar Nijmegen om achterstanden en vertragingen door corona weg te poetsen. Dat geld 
wordt onder meer besteed aan extra onderwijsassistenten. 

Scholen met kansarme kinderen krijgen een groter bedrag dan scholen met kansrijke 
leerlingen. Elke basisschool krijgt minimaal een ton, maar de verschillen zijn groot. Zo hebben 
basisscholen De Muze in Nijmegen-Oost en Hidaya in Nijmegen-Zuid elk 253 leerlingen, maar 
krijgt De Muze 182.000 euro, terwijl Hidaya bijna 300.000 euro ontvangt. Ook scholen in de 
rest van Nederland krijgen geld om achterstanden weg te werken.  

Het verschil ontstaat door de achtergrond van de leerlingen. Een gedetailleerd puntensysteem 
bepaalt per leerling wat zijn of haar kansen in het leven zijn. Een moeder die is afgestudeerd 
op hbo of universiteit zet haar kind bijvoorbeeld op voorsprong ten opzichte van een moeder 
met een mbo 3-diploma. Een leerling uit een Turks gezin begint juist met een achterstand 
vergeleken met een Nederlands gezin. Ook schulden verminderen de kansen van een kind. 

De scores van alle leerlingen geven de school een zogenoemde ‘achterstandsscore’ en die 
bepaalt welk éxtra bedrag een school krijgt, boven op het standaard bedrag van 700 euro per 
leerling. In Nijmegen krijgt de helft van de scholen een extra bedrag. 

Basisschool Toon in Neerbosch-Oost (247 leerlingen) heeft de hoogste achterstandsscore en 
krijgt ruim 350.000 euro. ‘We gaan de schooldag daar verlengen om extra taal en rekenen te 
geven. We nemen extra onderwijsassistenten aan om met kleine groepjes kinderen te gaan 
werken,’  zegt bestuurder Karin Albers van scholenkoepel Josephscholen. ‘Ook komt er een 
vakdocent gym, want er is ook veel minder bewogen en wordt geïnvesteerd in ict-middelen en 
meer concrete materialen, zoals proefjes, wereldbollen en excursies. Dat laatste is een wens 
van de leerlingen zelf.’  
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Kansarme kinderen hebben meer vertraging opgelopen in laatste twee schooljaren: toen ze op 
afstand onderwijs volgden, kregen zij thuis minder ondersteuning dan andere kinderen. 
‘Helaas zien we die verschillen inderdaad terug’, zegt Luciënne van den Brand, bestuurder 
van Conexus, de andere Nijmeegse scholenkoepel met basisscholen. 

Of het extra achterstandsgeld genoeg is voor de zwaarst getroffen groep, betwijfelt Van den 
Brand. ‘Gelukkig mogen we het geld over de scholen herverdelen. Er zijn scholen die het geld 
niet op krijgen. We gaan overleggen of een deel van hun geld naar de scholen kan gaan die 
het harder nodig hebben. We gaan het geld niet opmaken aan onzinnige dingen.’ 

In totaal komt er bijna tien miljoen euro aan coronageld terecht in het Nijmeegse 
basisonderwijs. Voor de middelbare scholen is er ruim negen miljoen beschikbaar en het 
speciaal onderwijs in de stad kan rekenen op ruim twee miljoen. Bron: DG, 9 juli 2021. 

Basisonderwijs worstelt met de coronamiljarden: er is geen leraar te 
vinden  

Basisscholen krijgen de coronamiljarden om leerachterstanden in te lopen niet goed 
weggewerkt. Ze balen ervan dat ze in korte tijd opeens miljarden uit moeten geven maar geen 
leerkrachten kunnen vinden.  

Dat blijkt uit een rondgang van het AD langs tientallen basisschooldirecteuren en -
bestuurders. 

Voor het eerst is het geld geen probleem dankzij de 5,6 miljard euro voor het basis-, voortgezet- 
en speciaal onderwijs. Maar met de ingevallen zomervakantie is het onwaarschijnlijk dat die 
vacatures nog ingevuld worden voor het nieuwe schooljaar.  

Martijn Van Minnen, adjunct-directeur van de Nicolaasschool in Rotterdam: ‘Wij krijgen vier 
ton meer dan we hadden verwacht. Daar zouden we graag extra personeel van aannemen, 
maar dat gaat niet. Op vacatures reageert niemand.’ 

Eerder waarschuwden schooldirecteuren, -bestuurders in de grote steden al dat het geld 
scholen in achterstandswijken nog verder achterop zet omdat docenten worden weggekaapt 
door ‘makkelijkere’ scholen. Maar ook buiten de randstad woedt er een strijd om de leraar. 

Volgens Karel Beke, directeur van een basis- en azc-school in Burgum (Friesland) is het geld 
een ‘desinvestering’: ‘Een kapitaal dat we er in 2,5 jaar doorheen moeten jagen. Toen bekend 
werd dat er miljarden uitgedeeld zouden worden dacht ik ‘dit wordt een oorlog om de 
leerkracht. Dat blijkt ook zo.’ 

Bestuurder Freek Ten Klooster van scholenkoepel VCO Harderwijk-Hierden noemt het ‘een 
gigantische politieke misser’: ‘Als je het onderwijs echt een serieuze boost wil geven moet je 
het geld uitsmeren over zeker een jaar of vijf. We gaan hier straks op terugkijken als een 
gigantische politieke misser.’  

Sectororganisatie PO-raad herkent volgens woordvoerder Claudia Verhoeven de klachten. ‘De 
coronapandemie heeft kwetsbaarheden in het onderwijssysteem aan het licht gebracht: het 
tekort aan leraren en schoolleiders, de kansenongelijkheid in het onderwijs en afnemende 
resultaten. Het is belangrijk om structureel geld te krijgen om deze problemen op te lossen.’ 
Bron: AD, 13 juli 2021. 

Reproductiegetal boven de 2: ‘Vooral niet-gevaccineerde jongeren raken 
besmet’ 

Na de juni-versoepelingen is het aantal corona-infecties geëxplodeerd, vooral onder jongeren. 
In veel regio's staan de seinen op rood, landelijk ligt het reproductiegetal zelfs boven de twee, 
een record sinds vorig jaar maart. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames kan hierdoor ook 
iets gaan toenemen.  

‘We zitten met grote onzekerheidsmarges’, zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid 
(CDA) in debat met de Eerste Kamer vanochtend. ‘De besmettingscijfers zijn astronomisch 
hoog. Zo’n snelle stijging hadden we niet voorzien, niet verwacht, internationaal ook nergens 
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gezien eigenlijk. Nu moeten we kijken hoe de infecties door de generaties wandelen, en 
we verwachten wel degelijk dat  de ziekenhuisopnames iets gaan oplopen.’ 

RIVM-expert Aura Timen geeft nu een technische briefing aan Tweede Kamerleden over de 
snelle opmars van de deltavariant. Het reproductiegetal van het coronavirus ligt boven de 
twee, zo hoog is het sinds de eerste maand van de corona-uitbraak niet meer geweest.  
 
Vooral in de leeftijdsgroep 18 tot 24 explodeerde het aantal besmettingen afgelopen week, met 
een stijging van bijna 900 (!) procent ten opzichte van de weken daarvoor. ‘Het aantal infecties 
is verzesvoudigd’, zei Timen. In alle leeftijdscategorieën stijgt het aantal besmettingen, al zijn 
de toenames bescheiden bij de ouderen en fors bij jongeren. Zo verschiet de coronakaart van 
Nederland in krap twee weken tijd totaal van kleur: van de veilige groene en gele zones staan 
veel regio's nu op oranje en zelfs rood. Vooral in Groningen, Amsterdam en Utrecht schieten 
de curves omhoog.  

Het RIVM turfde tot dusver 137 clusters van tien of meer besmettingen, waarbij er ook 
brandhaarden zijn met ‘meer dan honderden gevallen'. ‘Verreweg de meeste clusters zijn er in 
de horeca, festivals, studentenverenigingen’, zei Timen.  Zo was er een tweedaags festival met 
tienduizend bezoekers en ‘meerdere honderden besmettingen’.  

De stijging in Nederland is veel groter dan in de buurlanden en hoger dan de RIVM-modellen 
konden voorspellen, stelt Timen. ‘België en Duitsland hebben hun nachtleven niet versoepeld. 
Dus zie je bij ons de explosieve stijging met jongvolwassenen die na de versoepelingen 
samenkwamen, tegelijkertijd met de sterke opmars van de deltavariant.’ 

Geen epidemiologisch model kon deze samenloop van omstandigheden vangen, denkt het 
RIVM. Zo heeft Nederland letterlijk gedaan waartoe premier Rutte in het voorjaar nog opriep, 
al bedoelde hij wat anders toen hij zei dat we het ‘in de hand hebben om (de modellen van) 
Jaap van Dissel te verslaan'.   

In verpleeghuizen is het beeld ‘rustig’, zegt Timen. ‘Slechts in één procent van alle locaties zijn 
besmettingen.’  Het RIVM weet niet of de hausse aan besmettingen op superspread-events 
ook zal leiden tot een flinke toename in de ziekenhuizen. Omdat veel (jong)volwassenen 
gevaccineerd zijn of worden en versoepelingen in het nachtleven weer deels teruggedraaid zijn, 
rekenen de modelleurs met een ‘ondergrens’ van 150 coronapatiënten op de IC (dat zijn er nu 
nog 84) en een bovengrens van 600 bezette bedden. ‘Maar het is omgeven met onzekerheden, 
dit zijn de extremen die we schetsen.’ 

‘We zien dat gevaccineerden een klein risico lopen om besmet te raken, ten opzichte van de 
gedeeltelijk en niet-gevaccineerden’, aldus Timen. ‘Van de twintigers die positief testten is 
slechts één procent volledig gevaccineerd, en twee procent deels gevaccineerd. Dus we zien 
verreweg de meeste infecties bij niet-gevaccineerde jongeren.’ 
Overigens ontbreekt bij een derde van de besmette personen het zicht op de vaccinatiestatus, 
vanwege problemen met de administratie of gebrek aan toestemming van betrokkenen.  

De Jonge herhaalde in de Ridderzaal zijn excuses van gisteren, toen hij en demissionair 
premier Mark Rutte erkenden dat de juni-versoepelingen ‘een inschattingsfout’ waren. ‘We 
hebben het ‘inhaalgedrag’ onderschat. Niet alleen bij jongeren, iedereen zal herkennen dat die 
anderhalve meter echt niet overal nageleefd wordt. En het toegangstesten was een te grote 
sprong, het was te vroeg ook. Controles bij de poort waren niet altijd scherp, de 
geldigheidsduur van een negatieve test was wat lang, en een klein percentage vals-negatieve 
tests kan bij zulke grote feesten al snel tot spreiding leiden. Al die factoren hebben geleid tot 
de toename.’  

De Jonge wil goed bij zichzelf te rade of hij en collega's ‘rode seinen’ gemist hebben. ‘Wat 
hebben we over het hoofd gezien? Stonden we voldoende open voor alle signalen?’ Bron: De 
Stentor, 13 juli 2021. 
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Hond, kat of kip: huisdieren zijn in trek, maar wat kosten ze eigenlijk? 

Huisdieren zijn op dit moment ongekend populair. Logisch, want bijna iedereen zit door 
corona duimendraaiend thuis. Je zou in je enthousiasme bijna vergeten dat een hond, kat of 
konijn - naast tijd - ook geld kost. Is ons verlangen naar een gezelschapsdier niet wat 
impulsief? En: hoeveel kost het om goed voor Bello, Minoes of Nijntje te zorgen? 

De asielen zijn bijna leeg, op wat oudere dieren en beestjes met gedragsproblemen na, 
schreef Trouw. De run op huisdieren is daar dus duidelijk te zien, net als bij andere 
aanbieders. ‘Honden, katten, kippen; de vraag is over de hele breedte toegenomen’, zegt Corina 
Haverlag van het Landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren (LICG). 

Een beestje naast je op de bank klinkt knus, maar wie echt een huisdier wil moet rekening 
houden met eenmalige én terugkerende kosten voor voer, de dierenarts en speelgoed. 

‘Zet alles op een rij voordat je een beestje gaat aanschaffen’, raadt Karin Radstaak van het 
Nibud aan. ‘Denk ook aan vakanties; hoeveel kost opvang voor als je weg bent? Maar kijk bij 
alles ook naar goedkopere alternatieven: misschien heb je familieleden die willen oppassen. 
En een konijnenkooi hoef je niet nieuw te kopen, dat kan ook tweedehands.’ De stichting heeft 
een checklist voor huisdieren opgesteld om mogelijke uitgaven bij langs te gaan. 

Je zou denken dat een kleiner dier ook goedkoper is, maar dat is niet per se zo. ‘Om vissen te 
houden, moet je eerst dure spullen in huis halen, zoals een aquarium’, legt Haverlag uit. ‘En 
een kat is bijna even duur als een hond - de eerste kost gemiddeld 550 euro per jaar, tegenover 
zo’n 580 euro voor de tweede. Dat komt bijvoorbeeld door de kosten van kattengrit. Maar een 
hond is van alle huisdieren wel het duurst.’ 

Ook moet je rekening houden met onverwacht hoge kosten, zoals voor de dierenarts bij ziekte 
of een ongeluk. ‘Zeker als je niet ruim bij kas zit, is een huisdierverzekering daarvoor handig, 
zodat je er niet volledig voor opdraait’, adviseert Haverlag. Dat beaamt Radstaak: ‘Zo’n 
verzekering kan een goed idee zijn als je het geld niet achter de hand hebt.’ De premie begint 
al bij ongeveer een tientje per maand, het eigen risico is vaak een percentage van de ingreep. 
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En dan hebben we het nog niet eens over de aankoopprijs gehad. Want die loopt nu, vooral 
voor bepaalde beesten, nogal in de papieren. Een goudvis koop je nog steeds voor minder dan 
tien euro, maar de vraag naar veel andere dieren is momenteel veel groter dan het aanbod. 

Dat heeft gevolgen: er zijn fokkers die de kans grijpen om hun prijzen voor puppy's flink te 
verhogen. Haverlag: ‘Labradoodles zijn bijvoorbeeld erg populair. Eerst betaalde je ongeveer 
650 euro voor een pup, nu is dat meer dan 1500 euro. Puppy's van sommige rassen kosten 
nu zelfs drieduizend euro.’ 

Het is overigens niet zo dat alle fokkers die meer geld vragen automatisch onbetrouwbaar zijn, 
zegt Haverlag, maar het kan wel een signaal zijn. De echt foute types bieden soms zelfs zieke 
pups aan, die snel na aankoop overlijden of dure behandelingen nodig hebben. ‘Ga altijd bij 
het nestje kijken’, adviseert ze daarom. ‘Is de moederhond wel bij de pups aanwezig? Zo niet, 
dan kan het gaan om een onbetrouwbare fokker die dieren uit het buitenland haalt, terwijl 
hij zegt dat ze uit een eigen nestje komen.’ 

Jaarlijkse kosten per huisdier 

Hond: 580 euro (48 euro per maand) 

Kat: 550 euro (46 euro per maand) 

Kleine knaagdieren: 300 euro (25 euro per maand) 

Twee goudvissen: 70 euro (6 euro per maand) 

Twee konijnen: 600 euro (50 euro per maand) 

Twee kippen: 140 euro (12 euro per maand) 

Bron: LICG (gaat bij sommige dieren uit van twee, omdat het groepsdieren zijn) 

Als je een betaalbaar en betrouwbaar adres zoekt, is het dierenasiel de beste plek om een 
huisdier te vinden. Een hond kost er zo’n 140 euro, een kat 100 euro. ‘Daar help je de dieren 
zelf natuurlijk ook mee. En asielen zorgen dat een dier gechipt, gezond en ontwormd is’, aldus 
Haverlag. Wel moet je vaak ervaring hebben met het dier dat je kiest. ‘Het heeft een verleden. 
Bedenk dus goed of het dier in je thuissituatie past.’  

 

Een labradorpuppy  foto ter illustratie. © Getty Images 

 

Dat geldt ook voor je financiële situatie, zegt de Nibud-woordvoerder. ‘Kijk goed of een dier in 
je budget past, ook op de lange termijn. Dus zit je nu thuis, dan heb je wel tijd maar misschien 
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straks minder geld.’ Moet je al op de kleintjes letten, dan hoeft dat volgens Radstaak niet te 
betekenen dat een huisdier geen optie is. ‘Als je het echt heel graag wilt, kun je in je budget 
kijken welke uitgave je kunt schrappen, zoals een paar abonnementen. Dan komen de kosten 
voor een huisdier daarvoor in de plaats.’ 

Het meest laagdrempelige huisdier? Haverlag: ‘Knaagdieren, zoals een ratje of muizen, zijn 
redelijk betaalbaar en makkelijk te houden. Je hoeft ze niet vier keer per dag uit te laten, en 
ze kunnen goed alleen zijn.’ 

Kiezen mensen nu niet overhaast voor gezelligheid? Haverlag is bang van wel. ‘Ze hebben nu 
de tijd, de kinderen zijn thuis. We houden ons hart dus wel vast voor als het met corona 
straks beter gaat.’ Ze adviseert mensen dan ook te wachten met de aanschaf tot de situatie 
weer normaler is. ‘Kijk of een huisdier dan nog steeds in je leven past.’ 

Wachten heeft als bijkomend voordeel dat het makkelijker wordt om een goede, betrouwbare 
fokker te vinden, zegt Haverlag. En wat geld betreft is er ook een duidelijk pluspunt: de prijzen 
van puppy's en raskittens zullen na de huidige stormloop lager zijn. Bron: De Stentor, 13 juli 
2021.   

Vaccinatielijn overbelast: veel mensen willen tweede prikafspraak 
vervroegen 

De vaccinatielijn, het telefoonnummer waar mensen naartoe kunnen bellen voor het maken 
of verzetten van een prikafspraak, is dinsdagochtend overbelast. Wanneer mensen het 
landelijke afspraaknummer 0800-7070 bellen, krijgt een deel te horen dat er op dit moment 
te veel mensen bellen en er geen lijnen beschikbaar zijn. 

Een woordvoerster van GGD GHOR laat weten dat het al 'dagen druk’ is. ‘Maandag hebben 
we in totaal 100.000 telefoontjes gehad.’ Over vandaag valt volgens de woordvoerster nog niets 
te zeggen, behalve dat de lijnen wederom bezet zijn. 

De meeste telefoontjes hebben volgens de woordvoerster te maken met het nieuws dat de 
interval tussen de eerste en tweede vaccinatie tegen het coronavirus de komende weken 
verkort mag worden. Daardoor willen veel mensen hun tweede vaccinatie vervroegen. ‘Maar 
dat is nu nog niet mogelijk’, aldus de GGD. Of de telefoontjes ook te maken hebben met het 
nieuws dat veel vakantielanden hun regels aanscherpen, kon de GGD nog niet bevestigen of 
ontkennen. 

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maakte zaterdag bekend dat de 
tijd tussen de eerste en tweede prik 'flexibel’ mag zijn. Het aanpassen van de 'prikinterval’ is 
mogelijk omdat er genoeg vaccins beschikbaar zijn. Volgens De Jonge regelt de GGD het 
aangepaste prikschema de komende weken. 

De landelijke GGD kan nog niet vertellen hoe de wijziging precies in zijn werk zal gaan. ‘Er 
wordt nog volop gesproken over de intervalperiode. We vragen iedereen om verdere 
berichtgeving af te wachten.’ Voor de mensen die nu een afspraak willen maken, geldt het 
advies om de vaccinatielijn te blijven proberen. ‘Of maak je afspraak online.’ 

Door mensen sneller hun tweede prik van BioNTech/Pfizer of Moderna te geven, zijn ze eerder 
beschermd. Tussen de prikafspraken zat eerst vijf weken. Iemand is twee weken na de laatste 
prik volledig beschermd. Van het Janssen-vaccin is maar één prik nodig.  Bron: De Stentor, 
13 juli 2021.  

Zestigplussers: ‘Wij zijn tikkende tijdbommen’ 

Hoe het voelt om niet beschermd rond te lopen, wetende dat je in de risicogroep zit? Wetende 
dat het jouw leeftijdsgenoten degenen zijn die nu nog in het ziekenhuis belanden met Covid? 
Dat iedereen om je heen wordt gevaccineerd, maar jij moet wachten? Brabantse 60plussers 
zijn de frustratie al lang voorbij. ‘Het is gewoon misdadig’ 

Zie je nog mensen met een mondkapje op in de supermarkt? Grote kans dat het een 60-
plusser is. Ze voelen zich de tikkende tijdbommen van nu. Die kwetsbare doelgroep die, als ze 
niet voorzichtig zijn, nog altijd veel kans heeft om met corona in het ziekenhuis te belanden. 
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Om ze heen wordt er flink op los geprikt, maar zij moeten wachten. En dat doen ze - al 
weken-  onder luid protest. Na een goedgekeurde petitie kregen ze dan eindelijk groen licht 
van het kabinet: kom die volgende prik maar halen. ‘En dan bel je met de GGD...blijkt nu, op 
z’n vroegst vrijdag de 16de te zijn. Misdadig gewoon’, aldus Iedje Heys; een van de drieduizend 
60-plussers die de petitie ‘Pfizer als tweede prik’ ondertekende en van wie het geduld op is. 
‘Elke dag lopen wij risico.’ Bron: De Stentor, 13 juli 2021.  

 

De jongerenregisseurs van Breday samen met wethouder Boaz Adank bij de opening van 
Breday. © Gemeente Breda  
 
 

Bredase jongeren de dupe van corona: ‘Geschrokken van de cijfers’ 
 
Het aantal bijstandsuitkeringen en verzoeken om inkomenssteun is onder Bredase jongeren 
flink gestegen in coronatijd. Ook de vraag naar psychische hulp is in 2020 omhoog geschoten. 
 
Dat jongeren het zwaar hadden in coronatijd was bekend. Na vragen van GroenLinks is nu 
ook aan de cijfers te zien hoeveel Bredase jongeren geraakt worden. Het aantal 
jongvolwassenen tot 27 jaar dat in Breda een beroep doet op een bijstandsuitkering is in 
coronatijd met ruim 150 gevallen toegenomen.  Bron: BN De Stem, 13 juli 2021. 
 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is afgenomen 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag afgenomen, blijkt uit de 
nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal 
worden er momenteel 204 coronapatiënten in ziekenhuizen behandeld, negen minder dan 
maandag. 
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Van deze mensen liggen er 75 op de intensive care, negen minder dan de voorgaande dag. Op 
de verpleegafdelingen bleef het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal onveranderd op 129. 

De afgelopen dagen liep het totaal aantal opgenomen coronapatiënten licht op, maar dat is 
nu dus weer wat afgenomen. Er werden dinsdag wel 16 nieuwe coronapatiënten opgenomen 
op verpleegafdelingen van ziekenhuizen. Intensive cares hadden twee nieuwe opnames. Bron: 
AD, 13 juli 2021.  

Zeker 16 bezoekers van kroeg in Gorinchem blijken ondanks negatieve 
test besmet met corona 

Zeker 16 bezoekers van de kroeg Flashback in Gorinchem hebben corona opgelopen. Dat 
gebeurde op 8 en 9 juli, ondanks dat bezoekers voor toegang een negatieve testuitslag moesten 
laten zien.  

Dat meldt de Gorcumse zaak op Facebook. 8 en 9 juli waren de laatste dagen waarop het nog 
mogelijk was om met een negatieve testuitslag te feesten zonder anderhalve meter afstand van 
elkaar te houden. Omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland rap oploopt, heeft het 
kabinet die versoepeling teruggedraaid.  

Eigenaar Jaap Harder zegt de afgelopen dagen al signalen te hebben gekregen van bezoekers 
dat er mensen besmet zijn geraakt. De GGD heeft dat volgens de zaak nu bevestigd. ‘Bezoekers 
van deze dagen roepen wij op een test te doen, zeker als je klachten hebt’, zegt hij. Ook 
medewerkers laten zich testen.  

De horecazaak laat weten heel zorgvuldig te hebben gewerkt. Harder: ‘Met volle overtuiging 
kunnen wij zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om een zo veilig mogelijke situatie te 
creëren, wat helaas dus niet gelukt is. Daar balen we enorm van. Beide dagen is er niemand 
binnengekomen zonder QR-code en bijbehorend identiteitsbewijs. Voor ons heeft de veiligheid 
altijd op één gestaan en niet de kassa.’ Bron: AD, 13 juli 2021.  

Kroegbaas Jaap kan niet wachten tot het zaterdag is: ‘Als je je vrijdag 
laat testen kun je veertig uur feesten’ 

Met twee kroegen in Gorinchem kunnen de versoepelingen voor Jaap Harder van café Japie 
en café Flashback niet snel genoeg komen. Hij kan niet wachten tot zaterdag. Dan mag 
iedereen via de CoronaCheck-app weer feesten als vanouds. 

Een ouderwetse stapavond, zaterdag. Spannend? 
‘Ja joh, hartstikke spannend. Vijftien maanden hebben we stilgezeten en in één keer mag het 
weer. Ik had eigenlijk september verwacht. Dat we nu toch wat eerder dan verwacht weer open 
kunnen, is heel bijzonder.’  Bron: AD, 22 juni 2021. 

Aantal jongeren dat coronavirus heeft opgelopen in City Lido is verder 
opgelopen 

Het aantal jongeren dat het coronavirus heeft opgelopen op zaterdagavond 3 juli in 
nachtclub City Lido in Groenlo is verder opgelopen, zegt een woordvoerder van GGD Noord- 
en Oost-Gelderland. Momenteel zijn zo'n vijftig gevallen bekend bij de GGD, maar volgens de 
woordvoerder kan dit nog verder oplopen. Er waren tussen de negenhonderd en duizend 
bezoekers die avond, zegt de mede-eigenaar van de club, Erwin de Roo. 

Volgens De Roo belde een bezoeker hem na het feest, op zondag 4 juli. ‘Hij had zich vlak voor 
het feest laten vaccineren met het Janssen-vaccin zei hij, maar had voor de zekerheid nog een 
test gedaan zodat hij op tijd een QR-code had. De mail met de uitslag zag hij die zondag en 
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die bleek positief te zijn.’ De GGD wil verder geen uitspraken doen over de oorzaak van de 
uitbraak. Bron: AD, 13 juli 2021. 

Openstellen nachtleven heeft tot een groot aantal superspread events 
geleid  

Het openstellen van het nachtleven (Dansen met Janssen) heeft sinds eind juni tot een groot 
aantal superspread events geleid. In totaal telde het RIVM tussen 6 en 13 juli 137 clusters 
van 10 of meer besmettingen en 63 clusters van meer dan 20 besmettingen. Een meerdaags 
festival in Utrecht heeft tot liefst 301 gerelateerde coronagevallen geleid. Op de eerste dag 
werden 178 mensen besmet, op de tweede 123. Ook een festival in Brabant en een dorpsfeest 
met kermis in Noord-Limburg leidden tot veel besmettingen. 

In totaal waren er 7 clusters van meer dan 20 besmettingen die aan een festival of evenement 
gekoppeld kunnen worden. Liefst 45 superspread events werden de afgelopen week gelinkt 
aan horecazaken. Het aantal besmettingen varieerde van 22 tot 152 besmettingen per cluster.  

Ook telt het RIVM tien clusters die de afgelopen week zijn voortgekomen uit feestjes bij 
studentenverenigingen. Het gaat om maximaal 57 gevallen per cluster. Daarbij gaat het om 
grote bijeenkomsten met soms wel 500 tot 600 studenten, stelt het RIVM. Eén groot cluster 
kan gerelateerd worden aan een reis. Die leidde tot 36 besmettingen. Onbekend is om welke 
reis het gaat. Bron: AD, 13 juli 2021.  

Aantal positieve coronatesten is afgelopen week met 576 procent 
gestegen  

Het aantal positieve coronatests is afgelopen week met 576 procent gestegen ten opzichte van 
de week ervoor, meldt het RIVM. Het aantal uitgevoerde testen steeg in dezelfde periode 
met 59 procent. Ongeveer 15 procent van alle testen brengt een besmetting aan het licht, 
tegen ongeveer 3 procent een week geleden. 

Gisteren meldde het instituut 8.522 nieuwe besmettingen. In alle regio's is sprake van een 
toename, maar vooral in Amsterdam-Amstelland, Groningen en Utrecht. Het zijn vooral 18- 
tot 29-jarigen die positief testen, maar ook in de andere leeftijdsgroepen stijgt het aantal 
nieuwe gevallen. Bron: AD, 13 juli 2021.  

In Duitsland wordt coronavaccinatie niet verplicht 

Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel is haar land niet van 
plan om coronavaccinatie te verplichten. De regering zou die weg niet in willen slaan. ‘Er komt 
geen verplichte vaccinatie', verzekerde Merkel. In de strijd tegen een nieuwe besmettingsgolf 
wil Berlijn mensen wel aanmoedigen zich te laten prikken. Testen en afstand houden zijn 
twee andere pijlers in de virusaanpak. Bron: AD, 13 juli 2021. 

Janssen en AstraZeneca doen onderzoek om bijwerkingen te verkleinen 

Vaccinmakers Johnson & Johnson (Janssen) en AstraZeneca doen, volgens de Wall Street 
Journal, onderzoek hoe ze hun coronavaccins zo kunnen aanpassen dat de kans op zeer 
gevaarlijke maar zeldzame bijwerkingen - in de vorm van trombose - kan worden verkleind of 
uitgesloten. 
 
Beide vaccins worden gelinkt aan de bijwerkingen, maar experts zeiden eerder dat 
de voordelen de nadelen van de middelen ruimschoots overtreffen. Er zouden bij het proces 
ook wetenschappers van buiten de bedrijven betrokken zijn, waaronder onderzoekers van de 
universiteit van Oxford. Bron: AD, 13 juli 2021. 
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Meer dan helft Europese Unie is volledig gevaccineerd 

Meer dan de helft van de volwassenen in de Europese Unie is volledig ingeënt tegen het 
coronavirus. Dat betekent dat ze twee prikken van Pfizer, Moderna of AstraZeneca hebben 
gekregen of eentje van Janssen. Het is wel zaak dat de vaccinatie nu niet stilvalt, 
waarschuwt Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. 

‘Om veilig te blijven voor nieuwe virusvarianten en een nieuwe golf van besmettingen te 
vermijden is het belangrijk ingeënt te worden’, twittert ze. Eerde liet Von der Leyen al weten 
dat er inmiddels genoeg vaccins zijn geleverd om 70 procent van de ongeveer 366 miljoen 
volwassen EU-burgers voor eind juli te prikken. Bron: AD, 13 juli 2021. 

Aantal nieuwe coronapatiënten kan komende tijd iets oplopen 

Het aantal nieuwe coronapatiënten kan de komende tijd iets oplopen nu de infecties zo hard 
stijgen, verwacht demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De rem op het 
nachtleven moet vanaf het eind van de week leiden tot een stabilisatie of afname, is de 
verwachting. 
 
Het reproductiegetal - dat vrijdag nog op 1,37 stond - ligt naar schatting nu zelfs boven de 
twee. 2,17 om precies te zijn. Het hoogste niveau sinds 24 februari 2020. Het gaat om het 
cijfer van alle varianten bij elkaar, stelt hoofd Aura Timen van het Centrum Landelijke 
Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.  

Het reproductiegetal van de Delta-variant (voorheen de Indiase variant) is 2,52. Een 
reproductiegetal van 2,17 betekent dat een groep van honderd besmette 
personen gemiddeld 217 anderen aansteekt, die het virus op hun beurt overdragen aan 471 
anderen. Het aantal besmettingen loopt dan sneller en sneller op. Bron: AD, 13 juli 2021. 

Klantenservices van Nederlandse reisorganisaties hebben het druk 

De klantenservices van diverse Nederlandse reisorganisaties hebben het vreselijk druk door 
vragen vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen in het buitenland. Sunweb en 
Corendon schalen flink op qua bezetting van de hulplijnen en werven extra mensen. ‘Er 
zijn veel ongeruste mensen die advies willen’, zegt een woordvoerster van Sunweb. ‘De onrust 
die door de regering is gezaaid met de uitspraak dat Nederland rood wordt, helpt niet mee.' 
 
Het aantal boekingen is daardoor sterk gedaald, maar van omboekingen of 
annuleringen is geen sprake. Reizigers willen vooral weten wat beperkingen voor Nederlanders 
in het buitenland aan gevolgen hebben, zoals verplichte quarantaines. Nederlandse 
reisorganisaties reizen niet af naar landen waar voor reizigers een quarantaineplicht geldt bij 
aankomst. 
 
‘Elk land is vrij om op elk moment inreisbeperkingen voor buitenlandse reizigers aan te 
passen’, aldus reisorganisatie TUI. ‘Wij verwachten niet dat zij gevaccineerde en 
geteste Nederlanders gaan weigeren of een quarantaine opleggen. Het is zeer onwaarschijnlijk 
maar niet uitgesloten.’ De reisconcerns laten weten dat klanten hun vakantie kunnen 
omboeken of hun geld kunnen terugkrijgen wanneer een reis moet worden geannuleerd. Bron: 
AD, 13 juli 2021.  

Frankrijk scherpt coronaregels aan voor reizigers uit VK, Spanje en 
Portugal 

Frankrijk scherpt de coronaregels aan voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje en 
Portugal. De coronatest voor ongevaccineerden moet voortaan maximaal 24 uur vóór de reis 
zijn afgenomen. Voor andere landen geldt nog steeds een tijdspanne van maximaal 72 uur. 
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De Franse minister van Europese zaken, Clement Beaune, meldt dat na de uitspraken van 
president Emmanuel Macron. Die maakte maandagavond bekend dat de regels voor reizigers 
uit risicogebieden zou worden aangescherpt, maar deelde nog geen details. 

Frankrijk eist van reizigers een testbewijs als ze nog niet volledig zijn ingeënt met een door 
het Europese Medicijnagentschap (EMA) goedgekeurd coronavaccin of recent aantoonbaar 
zijn hersteld van Covid-19. Ongevaccineerde reizigers van buiten de Europese Unie, 
waaronder het Verenigd Koninkrijk, moeten na aankomst in quarantaine. Bron: AD, 13 juli 
2021. 

Rusland meldt 24.702 nieuwe coronabesmettingen in Moskou 

Het afgelopen etmaal is bij 24.702 Russen het coronavirus aangetroffen, waarvan 4991 in 
hoofdstad Moskou. 780 mensen kwamen te overlijden ten gevolge van Covid-19. Tot nu 
raakten officieel 5.833.175 personen in Rusland besmet met het longvirus. 144.492 van hen 
overleden. Bron: AD, 13 juli 2021. 

Negentig dagen cel voor weigeren mondkapje op te zetten in winkels 

Een Ierse vrouw moet 90 dagen brommen omdat ze principieel weigert in winkels 
een mondkapje op te zetten. Door niet te voldoen aan de 'basisbescherming van andermans 
gezondheid' heeft de 66-jarige Margaret Buttimer uit Cork volgens de rechter 'de rechten en 
veiligheid' van mensen die in de frontlinie tegen het coronavirus strijden moedwillig aan haar 
laars gelapt. 

Het was niet de eerste keer overigens dat Margaret wegens haar principes voor de rechter 
stond. Ze kreeg in februari een boete en voorwaardelijke straf opgelegd, maar ging in mei, juni 
en juli, opnieuw tegen de coronaregels in. In de rechtszaal - opnieuw zonder mondkapje - 
zei Buttimer zich wel te herinneren in de winkels te zijn geweest maar niet dat ze schuld 
bekend heeft aan haar overtredingen. 

De rechter trok nog een uurtje uit om psychiatrisch rapport te lezen, maar kwam tot de 
conclusie dat Margaret buiten dan weliswaar buiten geen kapje hoefde te dragen doch binnen 
net als elk ander wel. En dus hamerde hij de 90 dagen celstraf voor de oudere dame af. 
'Respectloos naar andere klanten die kwetsbaar kunnen zijn of de zorg voor kwetsbare of 
oudere familieleden dragen', aldus de rechter. Buttimer gaat niet in beroep. Bron: AD, 13 juli 
2021.  

Zesenzestig mensen om het leven gekomen bij brand op corona-afdeling 

Bij een brand op de corona-afdeling van een academisch ziekenhuis in de Iraakse 
stad Nasiriyah zijn in totaal 66 mensen om het leven gekomen. Volgens Iraakse 
gezondheidsambtenaren zijn zeker 100 mensen gewond geraakt bij de brand die het al-
Hussein-ziekenhuis in de as legde. 

De brand zou ontstaan zijn door kortsluiting, maar een andere anonieme official verklaarde 
dat een geëxplodeerde zuurstoffles de oorzaak is. De Covid-afdeling opende drie maanden 
geleden de deuren en had zeventig bedden. 

De brand in Nasiriyah is de tweede waarbij coronapatiënten zijn gestorven. In april van dit 
jaar kwamen 82 mensen om het leven bij een brand in het Ibn al-Khateeb-ziekenhuis in 
hoofdstad Bagdad. Ook toen was een ontplofte zuurstoffles de oorzaak van de brand. Bron: 
AD, 13 juli 2021. 

Fransen maken prikafspraak nu gezondheidspas nodig is bij 
evenementen, lange afstandstreinen, horeca en bioscopen 
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Sinds de Franse president Macron heeft aangekondigd dat op veel meer plekken voortaan een 
zogeheten gezondheidspas nodig zal zijn, hebben meer dan 900.000 Fransen gisteren 
een prikafspraak gemaakt. Een recordaantal. 

Ook voor sommige beroepsgroepen - zoals zorgpersoneel en contactberoepen - gaat 
een vaccinatieplicht gelden, nu het aantal besmettingen in Frankrijk stijgt en het 
vaccinatietempo omlaaggaat. Met de gezondheidspas kan iemand laten zien dat hij of zijn 
is ingeënt of negatief is getest. 

Vanaf 21 juli is de pas verplicht bij grote evenementen, vanaf augustus ook in onder meer 
de horeca, bioscopen en langeafstandstreinen. De helft van de Fransen heeft inmiddels één 
prik gehad, zo'n 35,5 miljoen mensen. 27 miljoen zijn volledig beschermd. Bron: AD, 13 juli 
2021.  

Alleen volledig gevaccineerden welkom in Griekse horeca 

Alleen wie volledig is ingeënt is straks nog welkom in Griekse horecagelegenheden, maakt 
premier Kyriakos Mitsotakis bekend. De maatregelen gaat ook gelden 
voor theaters, stadions en bedrijven in de entertainmentsector. Klanten moeten met een app 
laten zien dat ze zijn ingeënt. Wie niet volledig is gevaccineerd, wordt de deur gewezen. 
 
Ook krijgen bepaalde beroepsgroepen, waaronder medewerkers van verpleeghuizen voor 
ouderen, de verplichting zich te laten vaccineren. Wie weigert, wordt medio augustus 
geschorst. Ziekenhuispersoneel, zoals artsen en verpleegkundigen, krijgt tot 1 september de 
tijd om zich te laten vaccineren. Mitsotakis hoopt met de maatregelen een nieuwe lockdown te 
kunnen afwenden. Bron: AD, 13 juli 2021. 

Luchtvervuiling maakt covid-19 nog erger 

Onderzoekers van het Amerikaanse Henry Ford-ziekenhuis in Detroit stellen vast 
dat luchtvervuiling Covid-19 voor mensen met zware klachten nog ernstiger maakt. De 
wetenschappers onderzochten 2038 op de ic opgenomen volwassenen. Zij die aan de 
beademing lagen, bleken veelal uit wijken te komen met een hoge luchtverontreiniging en 
waar loodhoudende verf is gebruikt. Hoe erger de vervuiling hoe groter de kans dat iemand 
aan de zuurstof moest. 

Dokter Anita Shallal zegt dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling 
het immuunsysteem kan ondermijnen en iemand vatbaarder maakt voor virusinfecties. 
Vervuilende stoffen in de lucht kunnen ook als drager voor het virus dienen en het helpen 
verspreiden. Ook is kans groter dat armere wijken dichter bij vervuilende industrie liggen en 
dat de bewoners werken op plekken waar ze bloot worden gesteld aan vervuilde lucht. Bron: 
AD, 13 juli 2021.  

WHO zegt dat welvarende landen geen vaccins voor boostershot moeten 
bestellen 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat welvarende landen geen hoeveelheden 
vaccins voor zogenoemde boostershot zouden moeten bestellen zolang armere landen hun 
bevolking nog grotendeels moeten inenten. 

Hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan van de WHO zegt dat de organisatie nog geen 
bewijs heeft gezien dat aanvullende vaccinaties noodzakelijk zijn voor hen die al volledig zijn 
ingeënt. Ze sluit niet uit dat die ooit nodig zijn. 
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‘Het moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en data en niet op 
afzonderlijke bedrijven die verklaren dat er een extra dosis van hun vaccin nodig is', 
aldus Swaminathan. Bron: AD, 13 juli 2021. 

Afgelopen week zijn 50.000 mensen positief getest 

Precies een week geleden meldde het RIVM een verdubbeling van het aantal coronagevallen. 
Maar dat is, achteraf gezien, nog maar kinderspel vergeleken bij wat er sindsdien is gebeurd. 
In de laatste zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 50.000 mensen positief getest, zes keer 
zo veel als in de week ervoor. 

Het exacte weekcijfer komt vandaag. Vorige week meldde het instituut dat het in de zeven 
dagen ervoor 8541 meldingen van positieve tests had gekregen, tegen 4208 in de week ervoor. 
De afgelopen zes dagen zijn 44.132 nieuwe gevallen gemeld. Op zaterdag waren er meer dan 
10.000 meldingen. Gemiddeld 7355 positieve tests per dag. 

Verreweg de meeste mensen die positief testen zijn tieners en twintigers, maar het aantal 
gevallen onder dertigers, veertigers en vijftigers begint ook op te lopen. Bij het gros is niet te 
achterhalen hoe ze geïnfecteerd zijn, maar van de mensen die vorige week positief testten, 
raakten er veel besmet in cafés, discotheken of op andere feesten. Bron: AD, 13 juli 2021. 

Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen 

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft stijgen en daarom gaan ook de 
zogeheten risiconiveaus omhoog. Op de nieuwe kaart van Nederland die de overheid dinsdag 
vaststelt, gaan zeven regio's naar het hoogste niveau (zeer ernstig) en dertien naar het een na 
hoogste niveau (ernstig). 

Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal 
ziekenhuisopnames. Het aantal ziekenhuisopnames is vooralsnog redelijk stabiel, maar het 
aantal nieuwe gevallen stijgt, en het hoogste cijfer van de twee bepaalt het risiconiveau. 

Amsterdam-Amstelland is een van de grootste brandhaarden. Afgelopen week zijn daar 541,5 
op elke 100.000 mensen positief getest. Op zondag noteerde de regio een landelijk record van 
meer dan 1600 positieve tests in een etmaal. In de gemeente Amsterdam zelf kreeg 1 op elke 
183 inwoners vorige week te horen dat hij of zij het coronavirus onder de leden had. Eind juni, 
in de week voordat de cafés en discotheken weer open mochten, testte één op elke 3096 
Amsterdammers positief. 

In de gemeente Groningen werd het coronavirus vorige week zelfs vastgesteld bij 1 op elke 108 
mensen. In de week voor de laatste versoepeling overkwam dit 1 op elke 6173. Dat is 
een toename van 5620 procent in ongeveer twee weken tijd. 

Met al die nieuwe gevallen komen Amsterdam-Amstelland en de regio Groningen op zeer 
ernstig, net als de regio's Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek 
en Hollands Midden. Bron: AD, 13 juli 2021.  

Rekening houden met toename 800 coronapatiënten in ziekenhuizen  

Hoeveel mensen die nu het coronavirus oplopen uiteindelijk in het ziekenhuis zullen 
belanden valt nog niet precies te zeggen, maar ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers houdt de 
komende tijd rekening met een toename tot zo'n achthonderd coronapatiënten. ‘Het is op zo'n 
omslagpunt als waar we nu zitten altijd koffiedik kijken’, zegt hij er wel bij. De voorzitter van 
het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) baseert zijn inschatting op het aantal besmettingen, 
de leeftijd van de mensen die nu besmet raken en de ervaringen in het buitenland. 
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Momenteel liggen in de Nederlandse ziekenhuizen 204 coronapatiënten in totaal. De 
explosieve toename van het aantal coronabesmettingen was ook voor de voorzitter van de 
acute zorgsector wel verrassend. Hij noemt het belangrijk dat mensen zich aan 
basismaatregelen houden, zoals thuisblijven en je laten testen bij klachten. 

'Dansen met Janssen', het principe dat mensen direct na een prik van het Janssen-vaccin 
weer op stap gingen, was achteraf niet verstandig, want het vaccin heeft tijd nodig om het 
immuunsysteem aan het werk te zetten. ‘Als iemand besmet een dansvloer opgaat, steekt hij 
zo tientallen mensen aan. Dan gaat het heel snel’, aldus Kuipers. Inmiddels zijn de nachtclubs 
weer gesloten en moet de horeca om middernacht dicht. Bron: AD, 13 juli 2021.    

Geen up-tempo muziek in sportscholen in Seoul 

Sportscholen in en om de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul mogen geen up-tempo 
muziek meer afspelen. Afgelopen met de Gangnam Style. Ook mogen loopbanden nog maar 
op maximaal zes kilometer per uur afgestemd worden. Mensen mogen maximaal twee 
uur doorbrengen in de sportschool en moeten thuis douchen. 

Volgens gezondheidsexperts zouden de maatregelen ervoor zorgen dat mensen minder snel 
ademen en zweten, waardoor het virus minder snel wordt overgedragen. Zuid-Korea kampt 
met een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Zondag werden 1100 besmettingen gemeld. 
Premier Kim Boo-kyum zei dat het 'maximale crisisniveau' is bereikt. Bron: AD, 13 juli 2021. 

Lowlands-directeur: wij kunnen niet meer cancelen 

De voorbereidingen van Lowlands gaan door ondanks dat het onzeker is of het festival in 
augustus door kan gaan. Volgens Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg zit er niks anders 
op, want ‘cancelen is geen optie meer’. 

Vrijdag maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat 
meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan. Lowlands staat gepland voor 20 
tot en met 22 augustus in Biddinghuizen en valt daarmee net buiten de periode van de 
aangescherpte maatregelen. 

‘Alleen als de overheid Lowlands afgelast, vallen wij onder het garantiefonds. Zelf kunnen wij 
niet meer cancelen’, zegt Van Eerdenburg tegen het ANP. ‘En dus moeten we doorgaan met 
de voorbereidingen.’ 

De overheid zou minimaal drie weken voor de start van het festival met duidelijkheid komen. 
Dat zou Lowlands net genoeg voorbereidingstijd geven. ‘Maar zoals het er nu naar uitziet, 
gebeurt dat niet. En daarmee hebben ze de beslissing eigenlijk al genomen’, stelt de directeur. 
‘We zijn nu in gesprek met het ministerie of ze ons duidelijkheid willen geven. Op tijd. Of 
Lowlands doorgaat is aan hen.’ 

Vanwege de gesprekken die de organisatie voert met de overheid hebben zij zich niet 
aangesloten bij het kort geding dat ID&T aanspant tegen de overheid. ‘We doen daar niet aan 
mee omdat we denken dat je uiteindelijk toch met elkaar om tafel moet. En daar zitten wij al’, 
zegt Van Eerdenburg daarover. ‘Maar we streven wel naar hetzelfde.’ 

Met het kort geding wil ID&T, en inmiddels ruim dertig aangesloten organisaties van festivals 
en evenementen, de festivalzomer redden. Op basis van de resultaten van de Fieldlabs moeten 
evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden, zeggen zij. 

Die mening deelt de Lowlands-directeur. ‘Onze insteek is altijd geweest: we organiseren alleen 
een festival met de volle capaciteit en waar we niet hoeven handhaven op 1,5 meter. De 
Fieldlabs hebben aangetoond dat dat kan. Het risico is vergelijkbaar met een bezoek aan de 
supermarkt. Als je het maar goed regelt.’ Bron: AD, 13 juli 2021.  
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Iedere week een test of toch maar een prik? Kroegpubliek voelt zich voor 

het blok gezet 

De een stond in een rij die liep van het Beursgebouw tot aan de Mediamarkt, de ander stond 
binnen vijf minuten weer buiten. De ervaringen met een coronatest voor een avondje stappen 
op Stratumseind lopen nogal uiteen. 

Zo druk als tijdens de vreugde-explosie een weekend eerder is het er deze zaterdag niet maar 
rond 23.00 uur vormen zich toch weer rijen voor de populairste cafés van Stratumseind. 
Jongens en meisjes met allemaal een telefoon en ID-kaart in de hand. Een geldige QR-code 
als bewijs voor een negatieve coronatest is voorlopig de enige manier om binnen te komen bij 
de meeste cafés. Bron: AD, 5 juli 2021. 

Reacties op het coronabeleid: ‘Jongeren sjoemelen met codes en 1,5 
meter wordt niet gerespecteerd’ 

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen 
via’brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 13 juli in de krant 
verschenen over onder meer het coronabeleid, verbouwing van het Binnenhof en Richard 
Branson.  

Coronabeleid | Ook mét versoepelingen heb je verantwoordelijkheid ‘Amsterdam boekt 
record, twijfel over vaccinatie Janssen’ (AD 12-7). Ik snap als de demissionaire regering de 
regels versoepelt je lekker los gaat. Maar je bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Veel 
van de ouderen nemen die, maar jongeren zijn toch ook niet dom? Als jullie de 
verantwoordelijkheid niet voor jezelf neemt, doe het voor een ander. Ik scheer de jeugd niet 
over één kam. Maar feestvierders, jullie verzieken wel de vakantie voor jong en oud. 

Saskia Zonneveld, Maassluis. 

Coronabeleid 2. | Excuses aan Rutte vragen is wel een beetje doorslaan 
 

Inderdaad. Het kabinet heeft het weer verkeerd gedaan. Te snel versoepeld dit keer. Voor het 
gemak wordt vergeten dat op het moment dat de versoepelingen aangekondigd werden velen 
vonden dat het niet ver genoeg ging (vooral de horeca). Zelfs het OMT had deze stijging van 
besmettingen niet voorzien. Diederik Gommers eist zelfs excuses van Mark Rutte en Hugo de 
Jonge. Hoe ver kun je doorslaan, vraag ik me af. Benoem gewoon wat er gebeurt: de jongeren 
sjoemelen met QR codes en de 1,5 meter wordt al lang niet meer gerespecteerd. Maar nee, we 
kiezen voor de gemakkelijkste weg: schuld van het kabinet. Niet van de Tweede Kamer, 
OMT,  jongeren, horeca, enzovoort. 

René van der Sman, Capelle aan den IJssel  

Bron: AD, 13 juli 2021.  

Door corona-uitbraak valt afscheid van Apeldoornse basisschool in 
duigen: ‘Allerergste is dat we elkaar nu niet meer zien’ 

Voor de achtstegroepers van De Bongerd in Apeldoorn is aan hun basisschooltijd abrupt een 
einde gekomen. De openbare basisschool is gesloten vanwege een corona-uitbraak en gaat dit 
schooljaar vrijwel zeker niet meer open. 

Want door de tijdelijke verhuizing naar de Warenargaarde - aan de Muntersdonk komt een 
compleet nieuw schoolgebouw - zouden de kinderen morgen sowieso al voor het laatst les 
krijgen in het huidige pand. ‘Maar ik verwacht niet dat de school dan al weer open kan’, vertelt 
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Madeleine Schouten van onderwijskoepel Leerplein055. ‘Heel zuur dat de leerlingen nu ineens 
helemaal niet meer in het gebouw komen.’ Bron: AD, 13 juli 2021.  

Nog geen run op werkplekken: ‘Groeiende zorgen over hoe veilig het op 
kantoor is’ 

De onrust onder werknemers groeit nu de besmettelijkere deltavariant bezig is met een 
opmars, zo merken de vakbonden. ‘Mensen zijn huiverig om nu naar het werk te gaan.’ 

Nog geen drie weken geleden zette het kabinet een dikke streep door het thuiswerkadvies en 
werd dit vervangen door een nieuw advies: ‘wees maximaal de helft van je werktijd aanwezig 
op kantoor’. Een run op de kantoorplekken kwam er niet en die zal er voorlopig ook niet 
komen, verwacht CNV. ‘Veel kantoormedewerkers kijken de kat uit de boom’, merkt Piet 
Fortuin, voorzitter van CNV. Bron: AD, 13 juli 2021.    

Martine (32) en vele anderen keren met lood in hun schoenen terug naar 
kantoor: ‘Ik wil mijn bubbel niet verlaten’ 

Terug naar kantoor. Het voelt voor velen als een nieuwe overwinning in de strijd met het 
coronavirus. Maar heb je ook oog voor die collega die vol spanning weer in de auto, trein of op 
de fiets stapt? 

Weer die lift in. De werkvloer op. Een kantoortuin vol collega’s. Vol karakters, vol meningen, 
vol prikkels. En dat na zeventien maanden alleen werken, vanuit huis. Ja, je had digitale 
meetings. Maar daar kun je jezelf eenvoudig verstoppen. Sterker nog, bij een digitaal overleg 
met veel mensen val je letterlijk buiten het scherm als je niets zegt. De terugkeer naar kantoor 
voelt voor sommigen als een enorme berg die beklommen moet worden. 

Martine Keulen (32) is een van de werknemers die met lood in haar schoenen terugkeert naar 
kantoor. ‘Al zo lang werk ik vanuit huis in mijn heerlijke comfortabele bubbel; ik moet er niet 
aan denken die drie keer per week te verlaten.’ 

In eerste instantie vond zij het thuiswerken irritant. Maar het hielp haar ook: ze had geen last 
meer van de spanningen over wat haar collega’s van haar dachten. ‘Hoewel ik fijne collega’s 
heb, was ik toch de hele dag bezig met me bewust zijn van hoe ik me gedroeg, hoe ik reageerde 
op mensen, of ik geen gekke of domme dingen zei, hoe ik eruitzag, wat mensen wel niet van 
me zouden denken. Ik voelde me altijd een vreemde eend in de bijt en was bang dat iedereen 
dat kon zien, en ook zo zag.’  

Het thuiswerken nam die druk weg. Ze leeft vol spanning naar de komende maanden toe. 
‘Bang voor het feit dat alles straks weer grotendeels normaal wordt en dat ik me er weer volop 
in moet gaan mengen.’ 

Esmeralda Korteweg uit Zevenbergen is coach op het gebied van stress en een burn-out. Zij 
spreekt met zowel managers als werknemers en merkt dat de euforische verhalen over de 
terugkeer naar kantoor de overhand hebben. Dat is niet erg, maar ze waarschuwt wel: houd 
ook de collega’s die er meer moeite mee hebben in de gaten. ‘Zij gedijen lekker voor hun 
computer thuis, zonder al die prikkels van collega’s. Ze zijn in de afgelopen anderhalf jaar aan 
de rust gewend geraakt. En hebben hun gezinsleven ingericht op het thuiswerken.’ 
 
Ze merkt dat deze werknemers zich niet goed durven te uiten. ‘Zij willen het feestje niet 
verpesten. De blijdschap is bij hun collega’s zo groot en dan voelen zij zich een zeur. Het is 
sowieso niet leuk om te zeggen dat je iets spannend vindt. Het risico is dat ze zich gaan 
verschuilen. Ze komen met lood in hun schoenen naar kantoor. De spanning wordt alleen 
maar groter als ze hun gevoel niet delen. Het werkplezier verdwijnt daardoor, met alle gevolgen 
van dien.’  
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Ook waarschuwt ze: starters op de arbeidsmarkt kunnen dan wel al een jaar voor je werken, 
maar zijn nog nooit op kantoor geweest. ‘Ze moeten meteen meedraaien, maar dit is voor hen 
ook allemaal nieuw.’ 

Volgens Korteweg voelen deze werknemers zich steeds eenzamer als ze niet gezien worden. 
‘Terwijl je echt niet de enige bent. De groep die hier last van heeft, is groter dan we allemaal 
denken.’ 

Haar tip: hoe eng het ook lijkt, wees open over je spanningen. ‘Bespreek het met je manager 
of neem een collega in vertrouwen. Kijk samen wat jij nodig hebt om de drempel over te 
kunnen. Je kunt bijvoorbeeld weer beginnen op rustige dagen en niet meteen in de 
kantoortuin gaan zitten, maar eerst op een rustige afdeling. Of jezelf koppelen aan een collega 
die je vertrouwt.’ 

‘Maar eerlijkheid is de eerste stap. Het helpt niet om dit bij jezelf te houden.’ Zoals het ook 
niet helpt om thuis te blijven werken. ‘Dan verlies je de verbinding met je collega’s, die wel 
naar kantoor gaan.’ 

Ook voor werkgevers heeft ze een tip. ‘Ga individuele gesprekken aan met je werknemers en 
vraag hoe zij naar de terugkeer kijken. Je kunt het niet altijd aan ze aflezen.’ 
 
Als werknemer en werkgever op deze manier open en eerlijk communiceren, is Korteweg 
overtuigd van een goede uitkomst. ‘Ons brein is flexibel genoeg, maar we houden tegelijkertijd 
van routine. En we moeten na bijna anderhalf jaar weer op zoek naar een nieuwe routine.’ 
Bron: BN De Stem, 13 juli 2021.  

India meldt 32.906 nieuwe coronabesmettingen in afgelopen etmaal 

Het Indiase ministerie voor Volksgezondheid meldt 32.906 nieuwe coronabesmettingen in de 
afgelopen 24 uur. Er werden 2020 sterfgevallen geregistreerd. Officieel zijn er tot nu toe 30,91 
miljoen Indiërs geïnfecteerd geraakt met het longvirus en zijn er 410.784 van hen 
overleden aan de gevolgen van Covid-19. Bron: AD, 13 juli 2021. 

Gestage afname aantal coronapatiënten in mum van tijd volledig teniet 
gedaan 

De gestage afname van het aantal coronabesmettingen is in een mum van tijd volledig 
tenietgedaan. Met 51.957 besmettingen in de afgelopen week is Nederland weer op het 
hoge niveau van begin mei beland.  

Vorige week noteerde het RIVM al een verdubbeling tot 8541 gevallen. Het bleek een voorbode 
van een nog veel snellere groei in het aantal besmettingen in de laatste zeven dagen. In de 
meeste gevallen worden die nu veroorzaakt door de extra besmettelijke Delta-variant van het 
virus. 

De huidige besmettingsgolf begon na de versoepelingen die het kabinet op 26 juni doorvoerde. 
Vooral jongeren zochten voor het eerst in maanden weer massaal het nachtleven op.  

De afgelopen 24 uur registreerde het RIVM 7888 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er ruim 
zeshonderd minder dan maandag. Sinds drie dagen daalt het aantal besmettingen weer. 
Zaterdag registreerde het RIVM nog dik tienduizend mensen met corona.  Bron: AD, 13 juli 
2021.    
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Nederlandse overheid heeft grondwettelijke zorgplicht verzaakt 

De Nederlandse overheid heeft haar grondwettelijke zorgplicht verzaakt, door te 
communiceren en toe te staan dat mensen na hun Janssen-vaccinatie al direct feest konden 
gaan vieren in drukke nachtclubs, of op een festival. Dat zeggen juristen en experts op het 
gebied van letselschade tegen BNR.  

'Dansen met Janssen', met die inmiddels beruchte uitspraak werden vooral jongeren door 
minister Hugo de Jonge aangespoord om het Janssen-vaccin te nemen. Na de prik was het 
direct mogelijk om met een QR-code toegang te krijgen tot nachtclubs, feestcafés en festivals. 
Dit terwijl bekend was dat het vaccin vlak na toediening nog helemaal niet genoeg 
bescherming biedt. 

Daarmee is de overheid ernstig de mist ingegaan, stellen juristen en experts die BNR sprak. 
Volgens hen heeft de overheid zich niet aan artikel 22 van de grondwet gehouden, waarin 
staat dat die overheid maatregelen moet nemen om de volksgezondheid te bevorderen. Bron: 
AD, 13 juli 2021. 

 

Rob Stenders  © ANP 
 

Rob Stenders heeft corona en is tijdelijk afwezig op Radio Veronica 
 
Een domper voor Rob Stenders: de radio-dj heeft corona, zo vertelde zijn vervanger Gerard 
Ekdom zojuist op de radio. Hij zal de aankomende tijd daarom ook niet te horen zijn op Radio 
Veronica.  
 
Caroline Brouwer, de sidekick van Stenders, zit vanwege besmettingskans in quarantaine, 
maar ze heeft nog geen klachten. Zij doet morgen een coronatest en als die negatief blijft te 
zijn mag zij weer terug de studio in.  
 
Het nieuws is extra jammer voor Stenders, omdat hij pas recent is begonnen met zijn 
programma bij Radio Veronica en met zijn werk als zenderbaas voor het radio station.Hoe 
lang Rob niet te horen zal zijn, is niet bekend. Stenders wordt de komende tijd vervangen door 
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collega’s. Vandaag neemt Gerard Ekdom voor de tweede dag op rij zijn programma De 
Bonanza over. Zodra Stenders’ klachten verminderen gaat hij weer vanuit zijn thuisstudio aan 
het werk. Bron: AD, 13 juli 2021.      

Voor mensen uit Amsterdam en omgeving is het moeilijk om afspraak te 
maken voor coronatest 

Het is voor mensen uit Amsterdam en omgeving moeilijk om online een afspraak voor 
een coronatest te maken. Zo veel mensen uit de hoofdstad en de gemeenten eromheen 
probeerden dinsdag tegelijk een afspraak in te plannen, dat het leek of alle plekken vol waren. 
Dat was niet zo, en daarom adviseerde de GGD ze om het afsprakennummer te bellen of om 
het later nog een keer te proberen. 

Het afsprakensysteem wordt beheerd door de landelijke organisatie, GGD GHOR Nederland. 
Die noemt als voorbeeld dat op dinsdagochtend 2500 mensen uit de regio Amsterdam tegelijk 
probeerden online een afspraak bij een testlocatie te maken. Voor iedere persoon werden drie 
testmogelijkheden vrijgehouden. Dat betekent dat er dus 7500 plekken op de agenda bezet 
lijken, terwijl 5000 van die 7500 tijden weer vrijkomen zodra de bezoekers een afspraak 
hebben gemaakt. Op die tijdstippen kunnen anderen later een afspraak maken voor een 
coronatest. 

De GGD werkt aan een oplossing. Zo kan het zijn dat meer afspraakplekken online worden 
aangeboden, wat betekent dat callcenters minder ruimte krijgen om mensen in te plannen. 
Bron: AD, 13 juli 2021.    
 

Organisatoren van evenementen verwachten extra compensatie 
 
Organisatoren van evenementen verwachten extra compensatie nu de coronamaatregelen 
weer zijn aangescherpt. Het demissionaire kabinet werkt aan een verruiming van de 
garantieregeling voor bijvoorbeeld festivals. Daar wordt waarschijnlijk voor het coronadebat 
van woensdag meer over bekend. 
 
Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS. Sinds deze maand kunnen 
bedrijven die door nieuwe coronabeperkingen een evenement moeten afgelasten, tachtig 
procent van de al gemaakte kosten terugkrijgen. Dat wordt volgens ingewijden verhoogd, 
mogelijk zelfs naar honderd procent. 
 
Het kabinet greep vrijdag hard in bij de uitgaans- en evenementenbranche, omdat het aantal 
besmettingen sinds de versoepelingen van eind juni veel te hard oploopt. Alleen eendaagse 
evenementen mogen de komende maand doorgaan, en alleen als alle bezoekers een vaste 
zitplaats hebben op minstens anderhalve meter van elkaar. 
 
Demissionair minister-president Mark Rutte erkende maandag dat het kabinet een 
inschattingsfout heeft gemaakt en te snel te veel coronamaatregelen heeft losgelaten. Ook de 
communicatie over de versoepelingen was ongelukkig, gaf Rutte toe. Hij bood zijn excuses 
aan. 
 
Ruim dertig organisaties van festivals en evenementen hebben zich inmiddels zich 
aangesloten bij het kort geding dat ID&T aanspant tegen de overheid. Het gaat onder meer 
om de organisaties van Paaspop, Apenkooi, Zwarte Cross, F1 Dutch Grand Prix Zandvoort en 
DGTL. Het kort geding dient komende vrijdag om 10.00 uur bij de rechtbank in Den Haag. 
De partijen zijn het niet eens met de beslissing van het kabinet dat als gevolg van het 
toenemende aantal coronabesmettingen alleen nog publieksevenementen zijn toegestaan 
waar bezoekers moeten zitten. Ze noemen de beslissing ‘onzorgvuldig voorbereid en onjuist'. 
Bron: AD, 13 juli 2021   
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Hubert Bruls kijkt terug op bijzonder jaar: ‘Olifantenhuid ontwikkeld 
tegen kwetsende opmerkingen’  
 
Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, speelde een prominente rol in de coronacrisis 
omdat hij ook voorzitter van het Veiligheidsberaad is. Hoe kijkt hij terug op dit bijzondere 
jaar? 
 
Ineens werd Hubert Bruls een landelijke bekendheid. Bijna wekelijks op het journaal en in 
talkshows als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Normaal is dat een onzichtbaar 
adviesorgaan voor de regering, maar tijdens de coronapandemie kreeg het een prominente rol 
bij de inhoud en uitvoering van coronamaatregelen. De Nijmeegse burgemeester kreeg ook 
persoonlijk met corona te maken: hij is op dit moment in quarantaine vanwege de besmetting 
van zijn thuiswonende dochter. Hij was afgelopen jaar een van de gezichten van de 
coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. Verguisd en geprezen en als boegbeeld 
veelvuldig becommentarieerd. Bron: AD, 13 juli 2021. 
 

Vakantiegangers naar Frankrijk kunnen CoronaCheck-app gebruiken 
 
Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk kunnen de CoronaCheck-app gebruiken 
om aan te tonen dat ze gezond zijn, meldt de ANWB. Het populaire vakantieland gaat de 
coronaregels aanscherpen nadat de besmettingen stegen en gaat gebruikmaken van 
een gezondheidspas (pas sanitaire).  
 
De Fransen bewijzen met de pas dat ze ingeënt, negatief getest of recent hersteld zijn van het 
coronavirus. Nederlanders bewijzen dit met de internationale QR-code in hun CoronaCheck-
app, maar ook het gele vaccinatieboekje kan gebruikt worden, aldus de ANWB. Met de 
internationale QR-code kan Frankrijk onder meer zien wanneer en met welk coronavaccin 
reizigers geprikt zijn. In Frankrijk geldt dat mensen twee weken na hun vaccinatie een 
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gezondheidsverklaring krijgen, alleen mensen met het Janssen-vaccin moeten vier weken 
wachten. 
 
De gezondheidsverklaring is vanaf 21 juli vereist als iemand een evenement wil bezoeken waar 
meer dan vijftig personen aanwezig zijn. Vanaf augustus is het bewijs ook nodig om naar 
horecazaken, ziekenhuizen en winkelcentra te gaan. Hier worden later mogelijk nog meer 
locaties aan toegevoegd. Mensen die binnen Frankrijk met langeafstandstreinen, touringcars 
en vliegtuigen willen reizen, moeten vanaf augustus ook een gezondheidsverklaring 
hebben. Nederlanders hebben het bewijs ook nodig om het land in te komen. 
 
Vakantiegangers die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd moeten een negatieve PCR-
test kunnen tonen, maar of deze na het aanscherpen van de regels niet ouder mag zijn dan 
72 of 48 uur is nog onduidelijk. Op dit moment geldt dat de test niet ouder mag zijn dan 72 
uur. Bron: AD, 13 juli 2021.     
 

GGD gaat zelftest aanbieden aan mensen die op Schiphol aankomen 
 
Mensen die op Schiphol aankomen, kunnen een zelftest voor het coronavirus in handen 
krijgen. De GGD gaat die tests vanaf woensdag uitdelen. Sommige medewerkers staan vlak 
voor de bagagebanden, anderen gaan naar de gates waar vliegtuigen uit risicolanden als 
Spanje, Portugal en Griekenland aankomen. Ook komt er een balie in de aankomsthallen te 
staan. 
 
De GGD heeft enkele honderdduizenden zelftesten beschikbaar. Het is niet bekend hoelang 
het team van 25 GGD-medewerkers op Schiphol blijft. 
 
Als mensen zichzelf na aankomst testen op het coronavirus, kunnen ze voorkomen dat ze 
nietsvermoedend naar het werk gaan of naar school gaan en daar anderen besmetten. Als de 
zelftest positief is, moeten mensen naar een testlocatie van de GGD gaan. Een tweede 
test daar kan de uitslag bevestigen. Bron: AD, 13 juli 2021.     
 

België moet niet te snel versoepelen 
 
België moet waken voor het te snel versoepelen van de coronamaatregelen, waarschuwen 
deskundigen. Het schrikbeeld is Nederland, waar dat wel gebeurde. De autoriteiten besluiten 
vrijdag of de maatregelen minder streng worden.  
 
Ook in België grijpt het coronavirus weer om zich heen, al gaat het lang niet zo beroerd als in 
Nederland. Maar 'versoepelingen terugdraaien is bij ons niet aan de orde', meent viroloog 
Steven Van Gucht van het Belgische coronacrisiscentrum. Wel ziet hij het liefst dat de 
autoriteiten 'de zaken houden zoals ze zijn', zegt hij in Het Nieuwsblad. 
Reizen hoeft niet meteen weer aan banden nu de Delta-variant zo huishoudt, vindt Van Gucht. 
'Reizen is perfect mogelijk, als je het doet op een veilige manier.' 
 
Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke temperde zondag al de verwachtingen 
voor het coronaberaad van vrijdag. België moet waken voor 'Nederlands jojo-beleid', zei hij, 
met al te drieste versoepelingen die vervolgens weer moeten worden teruggedraaid. Bron: AD, 
13 juli 2021.   
 

Zes procent van mensen die positief testen waren volledig gevaccineerd 
 
Van de mensen die afgelopen week positief hebben getest op het coronavirus heeft zes 
procent bij het maken van de testafspraak aangegeven volledig te zijn gevaccineerd. Het gaat 
om 2562 van de ruim 42.000 positief geteste mensen van wie de vaccinatiestatus bekend is. 
Van meer dan een kwart van de mensen die besmet raakten is onbekend of ze wel of niet zijn 
gevaccineerd tegen het virus. 
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Onbekend is wanneer de volledig gevaccineerden die toch besmet raakten hun tweede prik 
van Pfizer/BioNTech, Moderna of AstraZeneca, of hun eerste en enige prik van Janssen, 
hebben ontvangen. Vaccins hebben enige tijd nodig om goed te gaan werken. De overheid gaat 
uit van twee weken na de laatste prik. 
 
Veruit de meeste mensen die positief testten (84 procent) waren niet gevaccineerd tegen het 
coronavirus, zo blijkt uit gegevens van de GGD'en waar het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu over rapporteert. De overige 10 procent was naar eigen zeggen 
deels gevaccineerd. Dat wil dus zeggen dat ze één prik hadden gekregen van een vaccin 
waarvan twee doses nodig zijn voor een goede bescherming. 
 
‘Ook al zijn er ongeveer achttien miljoen vaccinaties gezet, veel mensen zijn nog niet of niet 
volledig gevaccineerd. Het is en blijft daarom belangrijk om je aan de maatregelen te houden’, 
benadrukt het RIVM nog eens. ‘Een coronavaccinatie beschermt de meeste mensen tegen 
ernstig ziek worden en zorgt dat het zich minder snel verspreidt’, voegt het instituut eraan 
toe. ‘Maar ook als je gevaccineerd bent, is er nog een kans dat je besmet raakt en daarna 
anderen kan besmetten.’ Bron: AD, 13 juli 2021.      
 

VK meldt hoogst aantal coronadoden sinds april 

Groot-Brittannië heeft het hoogste aantal coronadoden sinds april geregistreerd. Het gaat 
om vijftig personen die binnen vier weken na een positieve coronatest bezweken. Ook 
zijn 36.660 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal geteld. Dat is het hoogste aantal 
nieuwe gevallen sinds januari en de tweede keer in een week dat er meer dan 32.500 
besmettingen zijn bijgekomen.  

Het nieuws komt een dag na het besluit van de regering om begin volgende week vrijwel alle 
coronabeperkingen op te heffen.  Bron: AD, 13 juli 2021.  

Iets meer dan 1.2 miljoen Nederlanders zijn afgelopen week gevaccineerd 
 
Iets meer dan 1,2 miljoen Nederlanders zijn afgelopen week gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds de laatste week van mei. 
 
Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bijna 1,4 miljoen 
prikken in de zeven dagen ervoor. In de twee voorgaande weken waren zo'n 1,5 miljoen prikken 
gezet en nog een week eerder kreeg een recordaantal van bijna 1,7 miljoen mensen een 
inenting. 
 
In totaal hebben nu zo'n 11,7 miljoen mensen een eerste prik gekregen. Ongeveer 700.000 
van hen kregen het vaccin van Janssen, waarmee ze na de eerste prik klaar zijn. De anderen 
kregen een vaccin van Pfizer/BioNTech, Moderna of AstraZeneca. Zij hebben ook een tweede 
prik nodig, en ongeveer 6,2 miljoen mensen hebben die ook al gehad. In totaal zijn er dus net 
iets minder dan 18 miljoen prikken gezet.  

 
Volgens het RIVM heeft 77 procent van alle volwassen Nederlanders minstens één prik gehad 
en is 46 procent volledig gevaccineerd. Met het percentage eerste prikken staat Nederland in 
de top van Europa, met de volledige vaccinaties is Nederland een middenmoter. Bron: AD, 13 
juli 2021. 
 
 

Stampvolle lijnbus van Walibi naar Harderwijk: ‘Dit hebben we nog nooit 
meegemaakt’ 
 
Als een potje vol pieren vertrok maandagavond een stampvolle bus  van Walibi Holland naar 
station Harderwijk. Op beelden van Looopings, de nieuwssite over Europese pretparken en 
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andere attracties, is te zien hoe een overvolle bus wordt uitgezwaaid door een groot aantal 
wachtenden die niet meekonden. 
 
De Walibi Express, zoals lijn 247 van Connexxion wordt genoemd, rijdt normaliter tot circa 
half negen ’s avonds elk half uur tussen het pretpark en het station. Maandagavond, op de 
eerste dag van de schoolvakanties in Regio Noord, stond het vol bij de halte van het pretpark. 
De bus werd volgeladen, waarbij de anderhalvemetermaatregel niet werd gehandhaafd maar 
ook veel passagiers geen mondkapje droegen; dat is nog altijd wel verplicht in het openbaar 
vervoer.  Bron: De Stentor, 13 juli 2021.   
 

 
 
Burgemeesters Peter Snijders (Zwolle) en Ton Heerts (Apeldoorn). © Maarten Sprangh   
 

Burgemeesters doen boekje open over crisistijd in Oost-Nederland 
 
Allebei holden ze van crisisberaad naar crisisberaad, kregen te maken met demonstraties, 
avondklokonlusten, wanhopige burgers en ongehoorzame ondernemers. Ze moesten 
impopulaire maatregelen nemen maar ook knokken voor regionale belangen in Den Haag. En 
kregen in coronatijd allebei te maken met het verlies van een dierbaar familielid. Peter Snijders 
(55) en Ton Heerts (54), burgemeester van respectievelijk Zwolle en Apeldoorn, en voorzitter 
van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland blikken samen terug op de 
coronacrisis. ‘Waar we flink voor moesten strijden? Carbidschieten.’ 
 
Weer eens een erepenning uitreiken. Een raadsvergadering voorzitten over belangrijke 
stedelijke ontwikkelingen. Het zijn zaken die horen bij het burgemeesterschap, maar na bijna 
anderhalf jaar in de crisisstand ineens bijzonder voelen. ‘Ik heb het gevoel dat ik weer echt 
burgemeester kan zijn’, zegt Peter Snijders. Bron: De Stentor, 13 juli 2021. 
 
Mensen raken besmet in diverse landen en Spanje spant de kroon 
 
De meeste mensen die het coronavirus nu oplopen raken in eigen land besmet, maar ook op 
reis komen steeds meer Nederlanders met het virus in aanraking. Spanje, dat onder meer 
populair is onder scholieren die eindexamen hebben gedaan, spant nog altijd de kroon. In dat 
land waren zeker 794 mensen pas geweest die afgelopen week positief testten. Dat is een 
stijging van 89 procent ten opzichte van een week eerder. Daarna volgt Portugal met 333 
gevallen (+38 procent). 
 
België valt ook op in de wekelijkse cijfers die het RIVM dinsdag publiceerde. Van de 
Nederlanders die een positief testresultaat kregen, waren er 219 in de twee weken daarvoor 
in het buurland geweest. Een week eerder werden slechts 36 gevallen herleid tot België. Zulke 
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toenames zijn ook te zien voor Frankrijk (204 gevallen tegen 28 in de week daarvoor), 
Duitsland (172 versus 51) en Italië (104 versus 14). 
 
In Griekenland liepen 81 Nederlanders het virus op, in Oostenrijk 63 en in Kroatië 35. Daarna 
volgen Hongarije met 29 gevallen, het Verenigd Koninkrijk met 21 besmettingen en Malta en 
Turkije met ieder 20 positief geteste reizigers. 
 
Van de bijna 52.000 mensen die afgelopen week positief testten, gaf 4,4 procent aan dat ze 
recent in het buitenland waren geweest. Van een aanzienlijke groep, 32 procent, is dit niet 
bekend. Bron: AD, 13 juli 2021.     
 

 
 

Bijna 1000 bezoekers festival Verknipt besmet, teller loopt op: 'Meer 
besmettingen niet uit te sluiten’ 
 
Bijna duizend bezoekers van het tweedaagse muziekfestival Verknipt in Utrecht zijn besmet 
geraakt met het coronavirus. Het evenement in de open lucht trok 20.000 mensen. 
 
Op de eerste dag, zaterdag 3 juli, waren of raakten volgens cijfers van de GGD regio Utrecht 
minimaal 448 festivalgangers besmet. Voor de tweede dag staat de teller nu op 516 gevallen. 
 
Het festival Verknipt werd gehouden bij plas Strijkviertel in De Meern. Bezoekers moesten via 
de CoronaCheck-app aantonen dat ze negatief waren getest, gevaccineerd of hersteld van een 
eerdere coronabesmetting. Bij de ingang vond ook een ID-check plaats. Verknipt was het 
eerste festival van het seizoen in Utrecht.  
 
Organisator Reza Fathi van Verknipt noemt de de besmetting ‘natuurlijk verschrikkelijk’. Naar 
de oorzaak kan hij slechts gissen. ‘We hebben alles gedaan volgens de regels, en nog meer 
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dan dat. Ik heb de GGD gevraagd wat de oorzaak kan zijn, maar zij konden mij geen uitsluitsel 
geven.’  
 
Fathi sluit niet uit dat de bezoekers in de periode tussen een negatieve testuitslag en het 
bezoek aan het festival besmet zijn geraakt. Tussen een test en het festivalbezoek mocht 
maximaal 40 uur zitten. De bezoekers van Verknipt zijn rond het afgelopen weekeinde 
geïnformeerd door de organisatie. ‘Wie klachten heeft, hebben we geadviseerd zich te laten 
testen.’  
 
Woordvoerder Lydia van der Meer van de GGD regio Utrecht stelt dat veel van de bezoekers 
van Verknipt die besmet zijn, het virus al bij zich droegen voordat ze op het festivalterrein 
waren. Ook zij wijst naar de ruimte die Testen voor Toegang biedt tussen een test en het 
daadwerkelijk naar een evenement gaan.  
 
Volgens Van der Meer is niet exact te achterhalen hoe het coronavirus zich heeft verspreid 
tijdens het festival omdat de bezoekers uit alle delen van het land kwamen. ‘Ongeveer 
zeshonderd besmettingen betreft mensen van buiten de regio Utrecht.’ Ze sluit niet uit dat het 
aantal besmettingen rond Verknipt de komende dagen nog verder oploopt. ‘We hopen dat de 
piek is bereikt, maar met de besmettelijke deltavariant ligt dat niet voor de hand.’  
 
Na een eerdere uitbraak onder zeshonderd bezoekers van een discotheek in Enschede deed al 
gauw het verhaal de ronde dat niet-geteste jongeren gebruik hadden gemaakt van QR-codes 
van anderen om toch binnen te komen. De eigenaar van de discotheek noemde op zijn beurt 
gesjoemel met QR-codes aan de deur ‘zeer onwaarschijnlijk’.  
 
De afgelopen week, van dinsdag 6 tot en met dinsdagochtend 13 juli, zijn door de verschillende 
regio’s van de GGD zeven clusters gemeld met besmettingen die gerelateerd zijn aan festivals 
en evenementen. Bij een buitenfestival in Noord-Brabant met vijfduizend bezoekers werden 
179 besmettingen gemeld, terwijl er Testen voor Toegang werd gedaan. Bij dit festival werd 
niet gecontroleerd of het getoonde coronabewijs daadwerkelijk bij de persoon hoorde die het 
liet zien. Een dorpsfeest met kermis in Noord-Limburg leidde tot 80 besmettingen. 
 
Burgemeester Sharon Dijksma was een van de bezoekers van het evenement. ‘Het voelt heel 
bijzonder’, zei zij eenmaal op het festivalterrein. ‘Het is voor mij voor het eerst dat ik weer in 
zo’n enorme mensenmassa ben waar je de 1,5 meter niet hoeft te hanteren.’   
 
Dijksma wordt volgens een woordvoerder standaard op de hoogte gehouden van grote 
uitbraken. ‘Of de burgemeester zich voor de zekerheid heeft laten testen na haar bezoek? Daar 
doen we geen uitspraken over, maar ze is volledig gevaccineerd.’  Bron: AD, 13 juli 2021.     
 

Nederland heeft het RIVM-model ‘verslagen’: ‘Deze explosieve groei kan 

je niet voorspellen’ 

De explosie van het aantal infecties was zo extreem, dat geen model erop berekend was. Het 
aantal ic-opnames kan in het slechtste geval nog tot zeshonderd oplopen, al lijkt het aantal 
dagelijkse besmettingen wat af te vlakken. Morgen komt de Tweede Kamer terug van reces 
voor het coronadebat. 

Het ‘dansen met Janssen’ was kort, krachtig en daarna kwam al snel de kater. Nederland 
gooide eind juni het nachtleven open, maar direct explodeerde het aantal corona-infecties. 
Met 51.957 besmettingen turfde het RIVM afgelopen week een verzesvoudiging ten opzichte 
van een week eerder. ‘België en Duitsland hadden hun nachtleven niet versoepeld’, zei RIVM-
expert Aura Timen vandaag in de Tweede Kamer. ‘Dan zie je bij ons dus de explosieve stijging 
met jongvolwassenen die samenkwamen, tegelijkertijd met de sterke opmars van de 
deltavariant.’ Bron: AD, 13 juli 2021.   
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In Frankrijk werden vandaag 792.339 vaccinatie gezet 

In Frankrijk is vandaag het vaccinatierecord verbroken. Om 18 uur werden in totaal 792.339 
injecties geteld, aldus premier Jean Castex. Gisteren riep president Emmanuel Macron nog 
op om de vaccinatiecampagne te versnellen. Hij kondigde een verplichting bij het 
zorgpersoneel aan, en een uitbreiding van het vaccinatie- en testcertificaat voor de horeca, 
musea en andere publieke plaatsen. Zelfs wie binnenkort een terrasje wil doen in Frankrijk, 
zal volledig gevaccineerd of negatief getest moeten zijn. 

Vandaag werden uiteindelijk 269.776 eerste doses toegediend, de rest waren tweede doses. 
Na 18 uur zijn ook nog injecties toegediend, waardoor er mogelijk meer dan 800.000 prikken 
zijn gezet. Het vorige record dateert van 18 juni en lag op 753.000 prikken.  

In totaal hebben sinds de start van de campagne 36.213.362 mensen (of 53,7 procent van de 
totale bevolking) ten minste één vaccin gekregen. Ruim 28 miljoen Fransen zijn volledig 
gevaccineerd, wat overeenkomt met 41,7 procent van de inwoners. Bron: AD, 13 juli 2021.   

Merendeel Nederlanders wil dat sommige versoepelingen worden 
teruggedraaid 

Met de geëxplodeerde besmettingscijfers wil het merendeel van de Nederlanders dat sommige 
versoepelingen weer worden teruggedraaid. Dat concludeert Hart van Nederland dinsdag na 
representatief onderzoek onder ruim 2600 panelladen van het programma. 

In de strijd tegen het virus moet vooral de groepsgrootte in de buitenlucht worden aangepakt, 
vindt een grote groep Nederlanders: 43 procent meent dat deze beperking snel moet 
terugkeren. Op dit moment wordt er geen maximum aan groepen gesteld, maar moet er 
onderling wel anderhalve meter afstand gehouden worden. 
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Ook zien velen het liefst dat restaurants en cafés weer eerder de deuren moeten sluiten: 39 
procent van de ondervraagden ziet vroegere sluitingstijden als oplossingen om het aantal 
besmettingen in te dammen. Sinds zaterdag moet de horeca om middernacht weer dicht en 
zit het nachtleven weer op slot. 

Een andere maatregel die veel Nederlanders graag zien terugkeren is het thuiswerken. Iets 
meer dan een kwart (27%) van de deelnemers wil dat het kabinet iedereen weer oproept om 
vanuit huis te werken. Een op de vijf respondenten (21 procent) geeft aan dat het thuisbezoek 
weer beperkt moet worden. Bron: AD, 13 juli 2021. 

 

Malta heeft onder druk EU het voornemen niet-gevacineerde bezoekers 

te weren losgelaten 

Malta heeft zijn voornemen om niet-gevaccineerde bezoekers te weren onder druk 
losgelaten. De maatregel zou woensdag ingaan, maar in plaats daarvan worden toeristen en 
zakenreizigers die niet (volledig) zijn ingeënt verplicht in quarantaine te gaan, meldt de 
regering van het EU-land. De isolatieperiode werd niet bekendgemaakt, maar voor reizigers 
uit 'rode' landen is dat nu twee weken. 

De Europese Commissie had maandag opheldering gevraagd over het besluit van het kleine 
land in de Middellandse Zee dat met zijn maatregel afwijkt van het Brusselse beleid. Als de 
EU-coronareispas aantoont dat iemand recent negatief is getest of al corona heeft gehad moet 
die persoon in principe vrij kunnen reizen binnen de unie. Dat voorrecht kan niet worden 
beperkt tot gevaccineerden, vindt het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Bron: AD, 13 
juli 2021.  
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In elf regio’s geldt hoogste risiconiveau, Amsterdam grootste brandhaard 
 
In elf regio's geldt voortaan het hoogste risiconiveau voor het coronavirus. Ze gaan naar 'zeer 
ernstig'. Dertien regio's staan een stapje lager, op ernstig. Zeeland is de enige provincie op het 
een na laagste risiconiveau, zorgelijk. 
 
Onder de elf regio's waar de situatie zeer ernstig is, zijn er zeven waarvan het al werd verwacht. 
Dat zijn Amsterdam-Amstelland, Groningen, Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, 
Gooi en Vechtstreek en Hollands Midden. Daar zijn Haaglanden, Twente, Zaanstreek-
Waterland en Midden- en West-Brabant bijgekomen.  

 
De dertien regio's waar de toestand ernstig is, zijn Friesland, Drenthe, IJsselland, Flevoland, 
Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, 
Zuid-Holland Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Zuid-Limburg. 

Voor de maatregelen hebben de nieuwe risiconiveaus geen gevolgen. De maatregelen van het 
kabinet gelden voor het hele land. 

Amsterdam-Amstelland is een van de grootste brandhaarden. Afgelopen week zijn daar 541,5 
op elke 100.000 mensen positief getest. Op zondag noteerde de regio een landelijk record van 
meer dan 1600 positieve tests in een etmaal. In de gemeente Amsterdam zelf kreeg 1 op elke 
183 inwoners vorige week te horen dat hij of zij het coronavirus onder de leden had. Eind juni, 
in de week voordat de cafés en discotheken weer open mochten, testte één op elke 3096 
Amsterdammers positief. Bron: AD, 13 juli 2021  
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Risiconiveau zeer ernstig: Groningen, Twente, Utrecht, Zaanstreek Waterland, 
Kennemerland, Hollands Midden, Haaglanden, Rotterdam Rijnmond, Zuid Holland Zuid, 
Midden en West Brabant.   

RIVM praat Kamer bij over stijging coronabesmettingen 

De Tweede Kamer wordt dinsdag bijgepraat door het RIVM over de onlangs verergerde 
coronacrisis. Sinds afgelopen vrijdag gelden er weer beperkingen in de horeca en de 
evenementensector vanwege het explosief gestegen aantal besmettingen. 

De bijpraatsessie wordt ditmaal niet verzorgd door RIVM-bestuurder Jaap van Dissel, maar 
door Aura Timen. Zij is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding 
van het RIVM. Van Dissel is verhinderd, laat een woordvoerder weten, zonder te vermelden 
waarom. 

Het kabinet besloot na advies van het Outbreak Management Team (OMT), waarvan Van 
Dissel voorzitter is, vergaand te versoepelen per 26 juni. Het OMT noch het kabinet had 
voorzien dat het aantal besmettingen zo snel zou stijgen. Afgelopen zaterdag werden 10.345 
nieuwe besmettingen genoteerd, het hoogste aantal sinds december vorig jaar. De stijging gaat 
nu ook sneller dan vorig jaar september, toen een nieuwe coronagolf werd ingezet. 

De voornaamste boosdoener lijkt de besmettelijkere Delta-variant van het virus, die ruim baan 
kreeg nadat het kabinet nachtclubs weer opende. Het systeem van toegangstesten bleek 
onvoldoende te werken om alle besmettingen buiten de deur te houden: mensen kopieerden 
andermans toegangsbewijzen en aan de deur werd niet altijd goed gecontroleerd. 

Onder het mom ’dansen met Janssen’ konden mensen al direct na hun Janssen-vaccinatie 
de nachtclub of kroeg in met een geldig vaccinatiebewijs, terwijl een volledige vaccinatie pas 
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na enkele weken effectief is. Slechts een zeer klein deel van de jongeren is volledig 
gevaccineerd. Bron: De Telegraaf, 13 juli 2021. 

 

 
Dure benzine? Wen er maar aan 
 
De olie was zes jaar geleden voor het laatst net zo duur als nu. Nu de vraag stijgt, ruziën de 
olieproducenten over wie er meer olie mag leveren, maar er gebeurt niets. Voorlopig lijkt een 
prijsdaling niet aan de orde. 
 
Automobilisten merkten het al langer. De benzineprijs bereikte onlangs een nieuw record. 
De reden is eenvoudig: de vraag trekt aan nu de economie wereldwijd herstelt van de 
coronapandemie, maar het aanbod van olie blijft achter. Vorige week nog mislukten de 
onderhandelingen tussen Opec-leden en Rusland, de zogenoemde Opec+, voor een hoger 
productieplafond.   
 
De Verenigde Arabische Emiraten wilden, samen met Kazachstan en Irak, een andere 
verdeelsleutel voor de olieproductie. Ze vinden dat ze recht hebben op een grotere productie 
dan de huidige regels hun toestaan. Met name Saoedi-Arabië voelde daar niets voor. De 
gesprekken werden afgebroken zonder akkoord, waardoor ook de verhoging van de 
olieproductie waarop werd gehoopt, niet doorging. 
 
Toen de coronapandemie vorig jaar wereldwijd toesloeg en de vraag naar olie inzakte, besloot 
de Opec+ om zes miljoen vaten olie per dag minder te gaan oppompen. De ruzie vorige week 
ging over het terugdraaien van een deel van die productieverlaging. 
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Met de huidige, hoge benzineprijzen is het op dit moment wel even schrikken aan de 
pomp. © Ampnet   
 
Extra vaten olie komen er voorlopig niet, terwijl de vraag wel aantrekt. Dat zorgt voor stijgende 
prijzen, tot ongenoegen van olie-importerende landen als India, China en de VS. Die riepen al 
op tot extra productie, omdat de hoge olieprijzen een van de oorzaken zijn van de oplopende 
inflatie. En inflatie kan zomaar een spelbreker zijn bij het economisch herstel. 
 
Dat de VS zich aansluit bij de klagers, is opmerkelijk. Het land produceert zelf ook volop olie. 
Zeker sinds de productie van schalieolie hoort de VS tot een van de grootste olieproducenten 
ter wereld. 
 
En de productie van schalieolie kan heel snel worden uitgebreid als de olieprijzen stijgen. De 
afgelopen jaren gebeurde het meermaals dat pogingen van de Opec om de olieprijs omhoog te 
krijgen met productiebeperkingen werden gedwarsboomd door de schalieolie-producenten die 
meer gingen produceren als de prijzen stegen. 
 
Dat de schalieolie-producenten nu niet in het gat springen, heeft verschillende redenen. Vorig 
jaar kampte de sector met heel lage olieprijzen, zelfs kortstondig met negatieve prijzen. Om 
het zekere voor het onzekere te nemen, sprak een grote groep producenten af de olie dit jaar 
voor 55 dollar per vat te verkopen. Nu de prijs op de markt 75 dollar is, kunnen ze daar niet 
van profiteren. Extra produceren levert hun niets extra op. 
 
Daarnaast zijn hun kosten omhooggegaan doordat ze onder president Joe Biden aan veel 
strengere milieu-eisen moeten voldoen dan onder president Donald Trump. En ze hebben 
minder gemakkelijk toegang tot financiering. 
 
‘De totale productie van schalieolie ligt nu op elf miljoen vaten per dag’, zegt Hans van Cleef, 
energiedeskundige bij ABN Amro. ‘Voor de crisis was dat 13 miljoen vaten per dag.’ Dat 
betekent dat er in combinatie met de productieverlaging van de Opec+ in totaal acht miljoen 
vaten olie per dag minder worden geproduceerd dan voor de coronapandemie. 
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Toch verwacht Van Cleef dat de olieprijs nog dit jaar zal zakken tot 60 à 65 dollar per vat. De 
onderhandelingen in de Opec + zijn nog niet definitief mislukt. ‘De overeenkomst loopt in 
augustus af. Ze hebben dus nog even tijd om nieuwe afspraken te maken’, zegt Van Cleef. 
Daarnaast zal de vraag naar olie waarschijnlijk teruglopen nu de besmettelijke Delta-variant 
van het coronavirus zich razendsnel verspreidt. Dat zorgt op tal van plekken tot nieuwe 
restricties en dat leidt tot minder groei. En minder groei betekent minder vraag naar olie. 
Bron: AD, 13 juli 2021.  
 
 

Nathan (19) haalde zijn vaccin in de prikbus van de GGD: ‘Nu ben ik in 
één keer klaar, net zo makkelijk’ 
 
Wie vier maanden geleden aan Wim Leereveld vroeg of hij zich wilde laten vaccineren tegen 
corona zou een ontkennend antwoord hebben gekregen. Maar maandag liet hij zich toch 
prikken bij de vaccinatiebus in Scherpenzeel, en trok eigenhandig nog meer Woudenbergers 
over de streep.  
 
Even na 15.00 uur zit Leereveld (62) te wachten op een tuinstoel. Zijn buurvrouw heeft hij net 
een lift naar de bus gegeven. Zij was uiteindelijk degene die Leereveld ervan overtuigde toch 
een vaccinatie te gaan halen. 'Vier maanden geleden hoorde je nog veel in het nieuws over 
trombosegevallen na een prik. Ik durfde het toen echt nog niet. Maar nu hoor je die berichten 
niet meer’, zegt Leereveld. ‘Omdat ik niet lang kon twijfelen voor een afspraak en deze prik 
maar één keer gezet hoeft te worden, heb ik hem vanochtend toch maar samen met mijn broer 
gehaald.’ Bron: AD, 13 juli 2021. 
 

Laatste woorden 

 

 

Frank Poorthuis © Marco de Swart  
 
Het zal ons toch niet gebeuren dat de vierde golf al vóór de vakantie toeslaat? 
Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 485.   
 
Ik was voor de vierde keer dit jaar in de supermarkt. Dat ik het kan tellen zegt al genoeg. Een 
jaar lang hebben we alle boodschappen laten komen, maar sinds enige tijd ga ik weer af en 
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toe wat bijkopen. Soms gaat de appelstroop nu eenmaal onverwacht vroeg op of is er urgente 
behoefte aan ijsjes. Enfin, ik weet nog de eerste keer dat ik na de lockdown terugkeerde. Een 
beetje angstig was ik. Bij de winkel zelf waren ze dat ook nog. Je mocht je karretje nog 
afspuiten met desinfectant, nadrogen met papier.   
 
De tweede keer ging het al normaler. Halverwege, bij het broodbeleg, deed ik mijn mondkapje 
af, want ik was bijna de enige in de winkel die ’m nog droeg. De desinfectant en het papier bij 
de ingang waren overigens ook al verdwenen. In deel drie van deze supermarktsaga begon ik 
me relaxed te voelen. Hè, het werd weer ouderwets. Back to normal. Maar gisteren dus, 
verdikke, gistermorgen deed ik als vanzelf het mondkapje weer op. Deltavariant, deltavariant, 
dreunde het zachtjes door mijn hoofd. Die elastiekjes weer achter m’n oren, de lap voor mijn 
mond, het voelde als een nederlaag, en dat was het natuurlijk ook. 
 
Het zal ons toch niet gebeuren dat de vierde golf al vóór de vakantie toeslaat? Binnensmonds, 
binnensmonds hoor, ben ik nu even hard aan het vloeken. Mijn grote zoon, twee weken 
geleden met Janssen-vaccin geprikt, meldde vorige week al in onze familie-app dat er op zijn 
studentenflat corona was geconstateerd. Direct in quarantaine (echt, er zijn heel veel 
consciëntieuze jongeren in dit land), test gedaan. Uitslag was gelukkig goed, maar we weten 
inmiddels dat zijn flat geen uitzondering is. Overal in het land duikt de deltavariant op. En 
daarmee komt het gevoel van onveiligheid weer terug. 
 
Het heeft weinig zin om schuldigen te gaan zoeken. Daarvoor is de situatie te complex. Die 
jongeren gingen weer feesten toen De Jonge had gezegd dat het mocht. De meesten van hen 
hebben zich aan alle voorwaarden gehouden. Moeten zij boeten voor de paar onverlaten die 
QR-codes vervalsten? Ik vind het sneu voor ons allemaal en heb medelijden met al die 
jongeren, die weer even mochten ruiken aan de vrijheid: Mallorca, Griekenland, een strandje 
in Italië. Met een beetje pech wordt het toch weer het plaatselijke buitenzwembad. Bron: AD, 
12 juli 2021. 
 

 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 14 juli 2021 


