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Eerste woorden 

Al langer dan een jaar worden Nederland en de wereld in de greep gehouden door het uit 
China meegebrachte coronavirus. Landen heffen lockdowns op en beperken de 
coronamaatregelen. Mensen maken zich klaar om weer op vakantie te gaan. Ondertussen zijn 
er zorgen over een mogelijke vierde golf.   Komt er ooit een eind aan de coronacrisis? Na een 
zware anderhalf jaar, vol lockdowns en vrijheidsbeperkende maatregelen, zijn mensen toe aan 
een feestje of vakantie. Maar door oplopende besmettingen worden we ondanks het vele 
vaccineren teruggeworpen in de tijd. 

Hoe het kabinet zich toch liet verrassen door de Deltavariant 

Goedenavond. Hugo de Jonge en ik hebben op deze plek meerdere keren de hoop en 
verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een  mooie zomer. En die verwachting 
komt gelukkig uit.’ 

Mark Rutte is opgetogen op 18 juni. Het aantal nieuwe besmettingen per dag ligt onder de 
1000, de ziekenhuizen stromen leeg, de vaccins worden in hoog tempo in de bovenarmen 
gespoten. Tijd voor stap 4 van het openingsplan, kondigen de premier en minister De Jonge 
die dag aan. 

In de beeldspraak van 'de hamer en de dans', in oktober vorig jaar gemunt om de strijd met 
het virus te verduidelijken, is het eindelijk tijd voor de dans: het virus is platgeslagen, nu moet 
het beheersbaar blijven met hooguit lokale maatregelen. 

Rutte en De Jonge vieren de dansfase met een two-step. Want tijdens de persconferentie wordt 
duidelijk dat op 26 juni niet alleen stap 4 van het openingsplan gezet wordt, maar dat die 
wordt samengevoegd met stap 5, die voorzien was voor 21 juli. 

Kort gezegd verdwijnen vanaf 26 juni alle maatregelen behalve de anderhalve meter afstand. 

Aantal besmettingen: 895 

Aantal volledig gevaccineerde mensen: rond de 5 miljoen 

De lijnen van de GGD zijn compleet overbelast. Vanaf 23 juni kan iedereen die dat wil een 
afspraak maken voor een inenting met het Janssen-vaccin. En dat doen mensen massaal, 
vooral jongeren. 

Voordeel: er is maar één prik van het Janssen-vaccin nodig. Hugo de Jonge moedigt actief 
aan een afspraak te maken. Wie zich hiermee laat inenten kan al snel ‘dansen met Janssen’, 
houdt hij ons voor. 

Een dag na hun prik kunnen mensen die gevaccineerd zijn met Janssen al via de 
CoronaCheck-app een QR-code genereren waarmee ze bij alle locaties naar binnen kunnen 
die werken met Testen voor Toegang, zoals feestcafés en disco's. 

Experts zijn kritisch. Na één dag ben je helemaal nog niet beschermd, het duurt tot 28 dagen 
voordat je lichaam het maximale aantal antistoffen heeft aangemaakt. Het ministerie vindt 
het toch verantwoord. 

Het R-getal is op 24 juni, twee dagen voor de versoepelingen, al opgelopen tot ver boven de 1, 
blijkt een paar weken later. Het aandeel van de ‘Deltavariant in het totaal aantal besmettingen 
is dan al boven de 30 procent. 
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Aantal besmettingen: 666 

Aantal volledig gevaccineerde mensen: rond de 5,5 miljoen 

De lockdown is feitelijk ten einde om 00.00 uur op 26 juni. De mondkapjesplicht in 
binnenruimtes vervalt. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie vindt dat goed te 
rijmen met de huidige staat van de pandemie. Letterlijk, zo blijkt voor de camera van RTL.  

Na anderhalf jaar schijnt ook voor het nachtleven de zon weer. De heropening van disco's en 
nachtclubs was voorzien voor 21 juli, maar is naar voren gehaald. 

Mensen hebben in de rij gestaan bij testlocaties voor Testen voor Toegang, zodat ze met een 
negatieve test weer onbezorgd kunnen feesten. Een testresultaat is 40 uur geldig. Het OMT 
had eerder 24 uur geadviseerd. 

Maar Testen voor Toegang kan de toestroom niet aan. Niet alleen moeten mensen uren 
wachten voordat ze getest kunnen worden, de uitslagen laten ook nog uren op zich wachten. 
Als ze al komen. Wat volgt is chaos bij discotheken en nachtclubs. 

Eigenaren moeten bepalen of ze mensen zonder negatieve test toch toelaten. Bij sommige 
clubs worden als noodgreep maar zelftests aan de deur gedaan door bezoekers die geen uitslag 
hebben ontvangen. Er zijn ook berichten over gesjoemel met gekopieerde QR-codes. 

Aantal besmettingen: 556 

Aantal volledig gevaccineerde mensen: rond de 5,5 miljoen 

Het was vaste prik tijdens de pandemie: op maandag kwam de 25 burgemeesters van de 
Veiligheidsregio bij elkaar met minister Grapperhaus in het Veiligheidsberaad om het over de 
handhaafbaarheid van de maatregelen te hebben. Op 28 juni is dat voor de voorlopig laatste 
keer. 

Als er straks nieuwe coronamaatregelen nodig zijn vanwege uitbraken, moeten die vooral 
lokaal worden genomen, spreken de burgemeesters af. 

Op 1 juli komt de GGD in Twente met nieuws. Er is een besmettingscluster gevonden bij een 
discotheek in Enschede, waar 800 mensen bij aanwezig waren. Het bron- en contactonderzoek 
is in volle gang. 

Aantal besmettingen: 826 

Aantal volledig gevaccineerde mensen: rond de 6 miljoen 

De kinderziektes zijn zo goed als opgelost, meldt Testen voor Toegang. Daarmee moet het 
tweede uitgaansweekend op 2 en 3 juli soepeler verlopen. Zo'n 300.000 mensen laten zich 
testen voor een QR-code. 

In Amsterdam is het razend druk bij shotjesbar Chupitos. Eén van de aanwezigen is de 21-
jarige Danny. Hij heeft wel wat verkoudheidsklachten, maar hij heeft ook een negatieve 
testuitslag gekregen van Testen voor Toegang. 
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Om 06.00 uur duikt hij z'n bed in. Drie uur later wordt hij wakker gebeld. Een medewerker 
meldt hem dat hij toch positief was op corona. Foutje, sorry. Danny schrikt zich rot: ‘Ik heb 
met iedereen staan knuffelen.’ 

In Enschede is discotheek Aspen Valley niet open na het cluster dat een week eerder ontstond. 
Op 4 juli staat het aantal besmettingen dat tot de disco terug te herleiden is op 180. 

Aspen Valley blijkt niet de enige plek waar het virus heeft huisgehouden. Bij feesten in 
Groningen, Den Haag en Utrecht zijn tientallen mensen tegelijk besmet geraakt. 

Aantal besmettingen: 1210 

Aantal volledig gevaccineerde mensen: rond de 6,5 miljoen 

Wekenlang daalde het aantal positieve testen, maar in een week tijd is het aantal nieuwe 
besmettingen opeens verdubbeld, meldt het RIVM op 6 juli. De stijging komt vooral door 20- 
tot 29-jarigen. Veel besmettingen zijn opgelopen in de horeca en op feestjes, blijkt uit bron- 
en contactonderzoek. 

Het ministerie verandert de regels voor een QR-code na een vaccinatie. Nu wordt de wachttijd 
tussen de laatste prik of de eerste en enige Janssen-prik toch twee weken. Een fout heeft De 
Jonge niet gemaakt, vindt hij. Met de eerdere wachttijd heeft hij jongeren kunnen verleiden 
tot een prik en met de toen bekende besmettingscijfers was het verantwoord. 

Er worden meer en meer clusters bekend. Sommige clubs vertrouwen het Testen voor 
Toegang-systeem niet meer. Vanwege de oplopende besmettingen sluiten ze vrijwillig hun 
deuren, zeggen ze op 7 juli. 

Tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer maakt RIVM-directeur en OMT-voorzitter 
Jaap van Dissel zich nog weinig zorgen over de korte termijn. Mogelijk worden vakanties wel 
lastiger, omdat het percentage positieve tests hoger wordt: ‘Het laatste dat je nu wilt, is dat 
we afstevenen op een andere kleurcode, met de vakanties voor de deur.’ 

Het kabinet begint nattigheid te voelen. Het nieuwe aantal besmettingen stijgt niet, het 
explodeert. Het OMT wordt om een spoedadvies gevraagd. Van Dissel voelt daar weinig voor: 
‘Het doel van het OMT is niet het voorkomen van neusverkoudheid en milde ziekten. Wat wij 
willen voorkomen is overbelasting van de zorg en we willen de kwetsbaren beschermen. Die 
zijn momenteel niet betrokken bij deze opleving.’ 

Aantal besmettingen: 3636 

Aantal volledig gevaccineerde mensen: rond de 6,8 miljoen 

De GGD's moeten opschalen. Er is amper nog ruimte in de teststraten blijkt op 8 juli. De 
Tweede Kamer maakt zich er zorgen over of vakanties wel door kunnen gaan, gezien de 
oplopende besmettingen. 

Intussen worden de quarantaineregels versoepeld. Volledig gevaccineerde personen hoeven 
niet meer in quarantaine na in aanraking te zijn geweest met een besmet persoon. 

De eerste berichten over mogelijke nieuwe maatregelen komen naar buiten. Het kabinet 
overweegt clubs te sluiten en evenementen af te blazen. Het OMT werkt druk aan het 
spoedadvies. 



5 
 

Aantal besmettingen: 5447 

Aantal volledig gevaccineerde mensen: rond de 7 miljoen 

De kogel is door de kerk: er komen maatregelen. Veel eerder dan gepland houden premier 
Rutte en minister De Jonge op 9 juli om 19.00 uur 's avonds weer een persconferentie. 

Ze hebben slecht nieuws: vanaf 10 juli moeten disco's en nachtclubs weer sluiten, overige 
horeca moet om 00.00 uur dicht. Iedereen moet te allen tijde een zitplaats kunnen hebben, 
op anderhalve meter afstand. De maatregelen gelden zeker tot 13 augustus. 

De dans is voorlopig voorbij, die met het virus en die in de nachtclubs. Terug naar de hamer, 
al is het een rubberen. Het OMT adviseerde strenger: laat de maatregelen al op 9 juli ingaan 
en sluit de horeca om 22.00 uur. 

Ze hebben niet te vroeg de teugels laten vieren, vinden de bewindslieden. Versoepelen op 26 
juni was ‘logisch en verantwoord’, hoewel Nederland met het aantal besmettingen in Europa 
toen nog altijd in de top zat en de ‘Deltavariant al flink tekeer ging in het VK, Portugal en 
Spanje. ‘Er is een enorme besmettingsspike onder jongeren. Op een manier die niemand had 
voorzien. Echt niemand’, zei De Jonge. Bron: NOS, 11 juli 2021. 

In Londen mondkapje verplicht in openbaar vervoer 

De Britse premier Boris Johnson wil, ondanks een oplopend aantal dagelijkse besmettingen, 
veruit de meeste coronamaatregelen opheffen. Toch zijn de eilanders niet van alle restricties 
verlost. Zo blijft in de Londense metro en op hoofdstedelijke buslijnen het dragen van een 
mondkapje verplicht. Het opdoen van een maskertje op andere overdekte openbare plaatsen 
is niet langer verplicht, maar de regering doet een beroep op het verstand van mensen om ook 
daar een mondkapje op te zetten. Bron: AD, 14 juli 2021. 
 

Overheid verzaakt zorgplicht 

De overheid heeft niet voldaan aan haar grondwettelijke zorgplicht door toe te staan dat 
jongeren na een Janssen-prik direct de club in gingen. Dat zeggen juristen en 
schadeletselexperts tegen BNR.  

In artikel 22 van de Grondwet staat: 'De overheid moet maatregelen nemen om de 
volksgezondheid te bevorderen.' En daar is niet aan voldaan met de 'Dansen met Janssen'-
actie, meent onder meer advocaat Frans Joosten, gespecialiseerd in letselschade. ‘Er is gezegd 
door de overheid, door de minister nota bene: 'neem het vaccin van Janssen, dan kan je weer 
gaan dansen'. Maar wat we nu hebben zijn de poppen aan het dansen.' 

Hij wordt gesteund door Ivo Giesen, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. ‘De 
suggestie was dat je 's ochtends je prik kon halen en 's avonds kon gaan dansen', zegt hij. 
'Dat lijkt toch informatie te zijn die niet helemaal strookt met de medische inzichten. Je kunt 
betogen dat de overheid een plicht heeft om op een zorgvuldige wijze informatie te 
verstrekken aan de burger als het om dit soort zaken gaat.' Bron: AD, 14 juli 2021.  
 
Juristen: met ‘Dansen met Janssen’ verzaakte overheid zorgplicht 

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.  
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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, feestcafé's 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. 
In artikel 22 van de Grondwet staat: 'De overheid moet maatregelen nemen om de 
volksgezondheid te bevorderen.' Volgens advocaat Frans Joosten, gespecialiseerd in 
letselschade, heeft de overheid deze zogenoemde zorgplicht verzaakt: 'Er is gezegd door de 
overheid, door de minister nota bene: 'neem het vaccin van Janssen, dan kan je weer gaan 
dansen'. Maar wat we nu hebben zijn de poppen aan het dansen.' 

Volgens Joosten had de minister minstens twee of drie weken moeten aanhouden tussen het 
moment van de prik en het verschaffen van toegang tot clubs en festivals. 'Dat is niet gebeurd 
en dat is echt een tekortkoming in de zorg en een tekortkoming in het beleid om het weer vrij 
te geven.' 

Ook Ivo Giesen, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht, vindt dat de overheid 
tekort is geschoten in haar zorgplicht. 'De suggestie was dat je 's ochtends je prik kon halen 
en 's avonds kon gaan dansen', zegt Giesen. 'Dat lijkt toch informatie te zijn die niet helemaal 
strookt met de medische inzichten. Je kunt betogen dat de overheid een plicht heeft om op 
een zorgvuldige wijze informatie te verstrekken aan de burger als het om dit soort zaken gaat.' 

Letselschadeadvocaat Geertruid van Wassenaer denkt eveneens dat de overheid de zorgplicht 
heeft verzaakt: 'De informatievoorziening was niet juist. Dat heeft premier Rutte ook 
toegegeven’. Van Wassenaer hoopt overigens dat mensen geen schadeclaims tegen de overheid 
zullen indienen. 'Laten we de regering in deze fase niet in de weg zitten, zodat we zo snel 
mogelijk uit deze crisis kunnen komen.' 

Of de overheid dergelijke concrete juridische gevolgen moet vrezen is niet zeker. ‘Bij de 
overheid werd er waarschijnlijk op gerekend dat wel bekend was dat een vaccin moet 
inwerken, toen ze direct de QR-code vrij gaf', zegt Jaap Sijmons, hoogleraar Gezondheidsrecht 
aan de Universiteit Utrecht. 'Niet handig, maar of daarmee juridisch haar zorgplicht is 
geschonden, valt te bezien’. Ook Jan Brouwer, hoogleraar Recht en Samenleving aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, verwacht niet dat een aanklacht indienen tegen de overheid iets 
uit zal halen. Bron: BNR, 14 juli 2021.   

Meerdere besmettingen na examenfeest in Boode Bathmen: ‘We hebben 
zelfs leerlingen weggestuurd’ 

Leerlingen van middelbare school Het Vlier in Deventer zijn besmet geraakt met het 
coronavirus nadat ze op eigen initiatief een eindexamenfeest hielden in uitgaansgelegenheid 
Boode in Bathmen. De eigenaren balen als een stekker dat het is misgegaan. ‘De portiers 
hebben alle QR-codes gecheckt en tóch zijn er besmettingen’, aldus eigenaresse Daniëlle 
Nesselaar. 

Eigenaren Daniëlle Nesselaar en Michiel Bouwens namen Boode over in 2019. En toen kwam 
corona. Al anderhalf jaar zit de uitgaansgelegenheid in Bathmen dicht. Ook toen er plotseling 
flinke versoepelingen werden aangekondigd in het coronabeleid, besloten de eigenaren geen 
evenementen te draaien. ‘We wilden eerst kijken wat dat ‘testen voor toegang’ zou doen’, vertelt 
de eigenaresse. Bron: De Stentor, 14 juli 2021. 

Onderzoek onder grote bedrijven: thuiswerken is een blijvertje 
 
Thuiswerken lijkt ook na de coronacrisis een blijvertje. Zo zegt 41 procent van de grote 
bedrijven de mogelijkheden voor thuiswerken te willen verbeteren, zo blijkt uit onderzoek in 
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
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Uit het onderzoek door MarketResponse onder ruim 1100 bedrijven met meer dan honderd 
werknemers blijkt dat veel bedrijven in sneltreinvaart werk hebben gemaakt van thuiswerken. 
Ten opzichte van vorig jaar is het percentage bedrijven met mogelijkheden om online te 
vergaderen bijna verdubbeld, van 52 naar 94 procent. En bijna alle bedrijven bieden 
thuiswerkvoorzieningen: een stijging van 85 naar 96 procent. 
 
Een grote groep bedrijven is van plan die thuiswerkmogelijkheden in de toekomst uit te 
breiden. Zo geeft 45 procent van de werkgevers aan de mogelijkheden voor online vergaderen 
te willen verbeteren. 41 procent wil meer mogelijkheden bieden voor thuiswerken. En 32 
procent van de grote bedrijven wil een thuiswerkvergoeding invoeren of verhogen. 
 
Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is dit ‘goed nieuws’. ‘Vijf procent 
minder verkeer in de spits scheelt al veel files’, zegt ze. ‘Als mensen met enige regelmaat 
thuiswerken, scheelt dat hen veel tijd en kunnen anderen dus lekker doorrijden. Ook het 
reizen buiten de spits zorgt voor betere spreiding en dus voor minder drukte op de weg.’ 
 
Op dit moment adviseert het kabinet vanwege corona om deels thuis te werken en deels op 
kantoor. Dankzij de ervaring met thuiswerken zijn bedrijven hierover positiever 
geworden. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is het Brabantse ict-bedrijf McCoy, met 170 
werknemers. ‘Onze medewerkers hebben veel afspraken bij klanten waarvan er een aantal 
zeker online kunnen’, zegt McCoy-directeur Frank van Dooremolen. ‘Enkele dagen in de week 
thuiswerken scheelt hen veel reistijd. Dat scheelt niet alleen tijd en geld voor de klant, maar 
levert de medewerker ook meer vrijheid en grip op de werk-privébalans op.’ 
 
Of de nieuwe bevindingen ook betekenen dat er minder nieuwe wegen hoeven te komen, kan 
het ministerie niet zeggen. Andere onderzoeken voorspellen juist dat de komende jaren meer 
mensen in de auto en in de trein stappen. Minister Van Nieuwenhuizen hoopt dat die 
reisbewegingen meer over de dag worden gespreid. Op haar eigen ministerie is daarom 
afgesproken dat voor 10.00 uur en na 15.00 uur geen overleggen meer zijn waarvoor 
aanwezigheid op kantoor noodzakelijk is. Dat scheelt reizen in de spits. Bron: AD, 14 juli 
2021. 
 
Meer dan helft Nederlanders vindt snelle versoepeling coronamaatregelen 
onverantwoord 

Meer dan de helft (54 procent) van alle Nederlanders vindt het onverantwoord dat het kabinet 
de coronamaatregelen zo snel heeft versoepeld. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in 
opdracht van de NOS.  

Een kwart van de Nederlanders vindt dat de snelle versoepelingen van eind juni juist wel 
konden. Maar de steun voor verdere versoepelingen is de laatste dagen sterk afgenomen. 

Een maand geleden wilde twee derde van de Nederlanders verder versoepelen of de 
maatregelen helemaal loslaten. Na de laatste persconferentie op 9 juli - waarin de maatregelen 
weer verscherpt werden - wil 37 procent de huidige maatregelen handhaven en ziet 41 procent 
liever dat er nog strengere coronamaatregelen komen. 

Ook zegt maar liefst 88 procent niet op vakantie te gaan naar een code oranje-land. Een code 
rood-land is voor 93 procent van de Nederlanders al helemaal geen optie. Zeven procent van 
de ondervraagden zegt geen moeite te hebben met een vakantie in zulke landen. 

Premier Mark Rutte ging maandag a flink door het stof vanwege de te snelle versoepelingen, 
die vorige week deels moesten worden teruggedraaid. ’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. Bron: AD, 14 juli 2021. 
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Sint Maarten gaat toch langer door met vaccineren zonder afspraak 
 
Sint Maarten gaat toch langer door met het vaccinatieprogramma tegen Covid-19, waarbij 
mensen zonder afspraak binnen kunnen lopen bij één van de vaccinatiecentra op het eiland. 
Eind mei stelde de regering nog dat het aantal mensen dat zich aanmeldde relatief klein 
was en dat vanaf 1 augustus mensen alleen geprikt konden worden na het maken van een 
afspraak. Ook zou dan moeten worden betaald voor een vaccinatie. 
 
Het aantal inentingen is nog steeds niet hoog, tot en met maandag hebben 23.365 personen 
een vaccinatie gekregen. Dat is iets meer dan de helft van het beoogde doel van 85 procent 
van de volwassen bevolking. Maar juist de laatste dagen is de interesse opvallend gestegen. 
De regering hield vrijdag en zaterdag pop-ups op centrale plekken, daar kwamen in totaal 
bijna achthonderd mensen op af. 
 
Vanwege die plotselinge toename, en vanwege de aanwezigheid van de besmettelijke 
‘Deltavariant op het eiland, is dinsdag besloten de periode van gratis vaccinaties en walk-ins 
te verlengen. Iedereen boven de twaalf jaar die nog niet is gevaccineerd, wordt opgeroepen in 
de komende drie weken een eerste prik te halen. Ook zullen meer pop-ups worden gehouden. 
 
Volgens de overheid zeiden veel mensen dat ze zich pas eind vorige week voor een vaccinatie 
meldden, omdat ze lange tijd twijfelden over de veiligheid van het vaccin. Al vanaf eind februari 
kunnen bewoners van Sint Maarten een gratis Pfizer-vaccin halen. Ook voor de komende 
periode is de inzet van dit middel gegarandeerd. Die vaccins zijn geleverd door Nederland. 
Bron: AD, 14 juli 2021.    
 
Nieuwe coronapiek: opeens zijn we van zomerblij naar stikchagrijnig  

We hoopten op een Summer of Love waarin we vrijuit zouden genieten op Hollandse festivals 
of Franse terrasjes. Nu dreigt een coronazomer vol annuleringen en chagrijn. ‘Je mag eindelijk 
weer iets en dan word je toch nog teleurgesteld.’  

Heb je kaartjes voor Lowlands, half augustus? Dan ga je nog dagen, zo niet weken, in spanning 
zitten of je ze kunt gebruiken. Fijn met het gezin naar Frankrijk? Dan is het sinds 
maandagavond opeens maar de vraag of de niet-gevaccineerde pubers mee dat terrasje op 
mogen. En wie wilde gaan feesten op een Grieks eiland, hoeft een glitterjurkje minder in te 
pakken: dansen wordt daar aan banden gelegd. Bron: AD, 14 juli 2021. 
 
Sydney nog twee weken langer in lockdown 
 
Sydney zal nog minstens twee weken langer in lockdown blijven, in ieder geval tot 30 juli, 
maakte premier Gladys Berejiklian van de staat New South Wales woensdag bekend. De 
lockdown past binnen de Australische 'Covid zero-strategie' waarmee de autoriteiten de 
overdracht van coronabesmettingen volledig wil uitroeien. 
 
De meeste inwoners van Sydney mogen het huis verlaten om te sporten, noodzakelijke 
boodschappen te doen, te werken of om gezondheidsredenen. Maar de scholen zijn gesloten en 
mensen worden aangemoedigd om thuis te blijven. Premier Berejiklian sloot strengere 
beperkingen niet uit als het aantal gevallen blijft stijgen. 
 
De grootste stad van Australië zit al in de derde lockdown-week om een door de ‘Deltavariant 
aangewakkerde uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen. Op dinsdag werden 
97 nieuwe besmettingen geregistreerd, tien meer dan de dag ervoor. 
 
De laatste Covid-19-uitbraak in Australië begon half juni en is sindsdien uitgegroeid tot 864 
gevallen. Twintig mensen liggen momenteel op de intensive care, twee zijn overleden. 
De Australische grens is sinds maart 2020 grotendeels dicht en zal vermoedelijk dit jaar niet 
meer open gaan.  Bron: AD, 14 juli 2021.  
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Nederlandse campings hebben het druk met beantwoorden telefoon 
 
De telefoon op veel Nederlandse campings in Frankrijk staat roodgloeiend, meldt De 
Telegraaf, nadat de Franse regering maandag aankondigde de coronaregels aan te scherpen. 
Campingeigenaren krijgen veel vragen binnen van vakantiegangers.  
 
Frankrijk werkt met een zogeheten gezondheidspas: een pass sanitaire. Dat is een 
verzamelnaam voor verschillende documenten en apps waarmee mensen kunnen laten zien 
dat zij volledig zijn ingeënt tegen corona, negatief zijn getest of recent zijn hersteld van Covid-
19. Zo'n 'pas' is in Frankrijk vanaf 21 juli verplicht voor bezoekers van grote evenementen en 
culturele instellingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de toegang tot bioscopen, theaters en 
musea, pretparken en openbare zwembaden. 
 
Nederlandse vakantiegangers balen enorm van de verscherpte coronamaatregelen, schrijft De 
Telegraaf. Vanwege de onduidelijkheid over de regelgeving in Frankrijk ziet een deel van de 
Hollanders nu liever af van zijn trip naar dat land. ’De eerste afzeggingen zijn binnen’, zegt de 
Nederlandse Yvonne de Saint-Maurice bijvoorbeeld vanaf haar camping La Belle Étoile in de 
regio-Parijs. 
 
Toch is een woordvoerder van campinghoudersbond FNHPA nog steeds hoopvol. ’Kamperen 
is juist coronaproof’, meent zij. ’Je bent op jezelf, in de buitenlucht. Het belangrijkste is dat je 
zo'n pass sanitaire niet nodig hebt om het terrein op te komen en je tent neer te zetten. 
Nederlanders zijn dus gewoon welkom dit jaar!’ Al voegt zij daar wel aan toe: ’Maar om in het 
restaurant te kunnen eten, moet je zo'n pas wel hebben. Wat de regels precies zijn 
voor toegang tot het zwembad en activiteiten, moet in de komende dagen duidelijk worden.’  
 
Volgens Jacky Lambert van Vacansoleil nemen vooral de spontane boekingen naar Frankrijk 
door de aanscherpingen van de Franse coronaregels af. ’Mensen die al iets hebben geboekt 
zien daar in de regel niet vanaf. Maar voor personen die nog zoekende zijn naar een 
bestemming zie je dat ze toch voor andere landen kiezen. Vakanties naar Italië zien we nu 
echt omhoogschieten.’ Bron: AD, 14 juli 2021.  
 
Lareb heeft vier meldingen ontvangen van ruggenmergontsteking van 
bijwerking vaccin AstraZeneca  
 
Bijwerkingencentrum Lareb heeft vier meldingen van een zeldzame 
ruggenmergontsteking ontvangen na het toedienen van zo'n twee miljoen prikken met het 
coronavaccin van AstraZeneca in ons land. Volgens de organisatie gaat het om drie vrouwen 
en één man, tussen 32 en 66 jaar. De klachten traden op binnen 6 tot 20 dagen na de eerste 
vaccinatie. 
 
De aandoening, genaamd myelitis transversa, is een ontsteking van de zenuwbanen in het 
ruggenmerg. Daardoor ontstaan klachten die passen bij een dwarslaesie, zoals acute zwakte 
in de benen, gevoelsstoornissen en verstoring van de blaas of de darmen. Het komt bij 
ongeveer 1 op de 100.000 personen per jaar voor. Volgens Lareb ontstaat het als gevolg van 
een auto-immuunreactie en is beschreven bij verschillende aandoeningen, waaronder 
infecties, inclusief Covid-19 infecties, en vaccinaties. ‘Dat deze meldingen worden gezien ná 
vaccinatie wil nog niet zeggen dat ontsteking van het ruggenmerg ook een bijwerking is van 
het vaccin’, benadrukt Lareb. Bron: AD, 14 juli 2021. 
 
Lareb onderzoekt nieuwe bijwerking bij coronavaccin Janssen 

Bijwerkingencentrum Lareb heeft twee meldingen ontvangen van een nieuwe, ernstige 
bijwerking bij het coronavaccin van Janssen, het Guillain-Barré-syndroom. Na een prik met 
AstraZeneca kwamen elf van zulke meldingen binnen. 

Het Guillain-Barré-syndroom (GBS) is een zenuwaandoening die tot plotselinge 
spierverlammingen kan leiden. Het is een onbedoelde reactie van het immuunsysteem. 
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‘We zijn hier nu nader naar aan het kijken. GBS is wel vaker in verband gebracht met vaccins. 
En het zou kunnen dat er een verhoogd risico is met deze vaccins’, aldus Lareb. Volgens het 
centrum zijn er geen overlijdens gemeld als gevolg van deze aandoening. 

In Nederland zijn er volgens de laatste cijfers van Lareb ongeveer 2,8 miljoen AstraZeneca-
vaccins gegeven en 600.000 prikken met Janssen. Eerder deze week waarschuwde de 
Amerikaanse Gezondheids Autoriteit Persoonsgegevens FDA voor de nieuwe, ernstige 
bijwerking bij het coronavaccin van Janssen (Johnson & Johnson). Volgens de autoriteiten is 
er een verhoogd risico op een zeldzame bijwerking, het Guillain-Barré-syndroom. 

In de VS gaat het om ongeveer honderd meldingen onder de 12,5 miljoen mensen die de 
Janssen-prik hebben gekregen. Een persoon zou zijn overleden, 95 patiënten moesten worden 
opgenomen. 

The Washington Post had eerder al gemeld dat de FDA de stap zou nemen. 
Gezondheidsfunctionarissen blijven benadrukken dat de voordelen van het Janssen-vaccin 
blijven opwegen tegen de mogelijke risico’s, aldus het dagblad. Bron: De Telegraaf, 13 juli 
2021.  
 
D66 wil dat OMT elke week advies uitbrengt 
 
D66 wil dat het Outbreak Management Team deze zomer elke week een advies uitbrengt over 
de ontwikkelingen met het coronavirus. Op die manier kan het demissionaire kabinet snel 
ingrijpen als het nodig is en het coronabeleid bijsturen, zegt onder anderen D66-Kamerlid Jan 
Paternotte.  
 
De Tweede Kamer is vandaag van reces teruggekomen om te bespreken wat er mis is gegaan 
nu het aantal besmettingen explosief is gestegen sinds eind juni de meeste coronamaatregelen 
werden afgeschaft. Dat komt vooral door het oprukken van de besmettelijkere 
‘Deltavariant van het virus.  Bron: AD, 14 juli 2021.    
 
Vlaggenschip van de Britse marine is tijdens eerste wereldreis getroffen 
door corona-uitbraak 
 
Het nieuwe vlaggenschip van de Britse marine is tijdens haar eerste wereldreis getroffen door 
een corona-uitbraak. Aan boord van de HMS Queen Elizabeth en op haar escorteschepen 
-  met in totaal 3700 opvarenden - zouden zo'n 100 besmettingen zijn vastgesteld. De Britse 
autoriteiten zien geen reden voor bezorgdheid, want de gehele bemanning is ingeënt. Het 
vliegdekschip vaart de wereld over en bezoekt zo'n veertig landen.  
 
Bemanningsleden raakten vermoedelijk besmet toen ze begin juli de plaats Limasol bezochten 
op Cyprus. Het schip bevindt zich inmiddels in de Indische Oceaan en zal ook Japan nog 
bezoeken. Minister van Defensie Ben Wallace zegt nog geen reden te zien om de 28 weken 
durende wereldreis vroegtijdig stop te zetten. Wel belooft hij de bevelhebber van de Queen 
Elizabeth te steunen, 'ongeacht wat voor besluit hij neemt'. Bron: AD, 14 juli 2021. 
 



11 
 

 
 
© AFP — Het nieuwste vlaggenschip van de Britse marine is getroffen door het coronavirus. 
 
 
Honderden bezoekers van festival Ploegendienst besmet met corona, 
toegangssysteem was niet waterdicht 
 
Het coronavirus slaat fors toe onder Brabantse jongeren. Twee derde van het aantal besmette 
mensen is op dit moment nog geen dertig jaar oud. Honderden bezoekers van festival 
Ploegendienst in Breda zijn achteraf positief getest. De GGD weet niet of deze mensen besmet 
zijn op het festival. 
 
Vorige week werden 3.046 mensen in het gebied van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant positief getest. Dat waren er bijna 2.600 meer dan een week daarvoor.  ‘Als je kijkt 
naar de 19- tot en met 29-jarigen gaat het om 229 besmettingen in week 26 naar maar liefst 
2.032 in de afgelopen week’, aldus Linda Vlamings van GGD West-Brabant. Bron: BN De 
Stem, 14 juli 2021.  
 
Honderden bezoekers festival Ploegendienst positief getest op 
coronavirus 
 
Honderden mensen die het tweedaagse festival Ploegendienst bij Breda hebben bezocht, zijn 
later positief getest op het coronavirus. Van alle mensen die een positief testresultaat kregen, 
waren er zeker 424 op het festival aan de Galderse Meren geweest. 
 
Van de mensen die achteraf positief zijn getest kan niet met zekerheid worden gezegd dat ze 
het virus op het festival hebben opgelopen. Aan de andere kant zou het ook weleens kunnen 
dat nog meer mensen besmet zijn geraakt op het festival, waar op 3 en 4 juli zo'n 10.000 
mensen bij waren.  
 
‘Ons beeld is niet helemaal volledig. Omdat het aantal positieve resultaten zo snel steeg, 
hebben we anderhalve dag niet volledig het bron- en contactonderzoek kunnen uitvoeren. Van 
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een deel van de mensen is daardoor onbekend waar ze mogelijk besmet zijn geraakt', legt een 
woordvoerster van GGD West-Brabant uit. De GGD vond het belangrijkste om iedereen die 
positief was getest zo snel mogelijk te bereiken en instructies te geven. Bron: AD, 14 juli 2021.  
 
Twijfels over vakantie zorgen voor gekkenhuis bij caravanstalling: ‘In 
quarantaine voor de caravan? Ook prima’ 
 
Het is een gekkenhuis bij de Utrechtse caravanstalling Stichtse Vecht aan de Gageldijk in 
Maarssen. Aan het begin van de week stond de grootste stalling van de provincie nog tot de 
nok toe vol, maar dinsdag loopt hij langzaam leeg. ‘Met de caravan op vakantie betekent 
vrijheid, juist met de onzekerheid nu.’ 
 
Ruim over de tweeduizend caravans staan er in de stalling aan de Gageldijk. Daar staan ook 
boten, grote, kleine, oude en spiksplinternieuwe campers. Ronald Verheul is de eigenaar. 
Volgens hem staan zijn enorme stallingen helemaal vol. ‘Het is veel drukker dan normaal. Er 
zijn ook veel meer caravans gekocht, de meeste zijn wat ouder. De dealers zijn inmiddels 
namelijk ook uitverkocht.’ Bron: AD, 14 juli 2021. 
 

Minder vakanties geboekt sinds vorige week 

 
Nederlanders boeken sinds vorige week minder vakanties. Volgens meerdere reisorganisaties 
en branchevereniging ANVR wachten mensen even af door zorgen over de toename van het 
aantal coronabesmettingen in veel Europese landen en de kleurcode van Nederland op de 
Europese coronakaart. Tot veel annuleringen of omboekingen leidde de situatie nog niet. 

Review- en boekingswebsite Zoover zegt dat de reisbranche deze maand weer is ingestort en 
meldt een afname van het aantal boekingen van 25 procent op zijn platform in een week tijd. 
TUI meldt geen percentages, maar spreekt van 'een dip' sinds de berichtgeving over code rood 
toenam. Sunweb ziet daarnaast ook een toename in het aantal vragen vanuit klanten en legt 
de schuld bij de onrust die het kabinet vorige week zaaide over de mogelijke verandering van 
de kleurcode. Corendon ziet sinds afgelopen donderdag een afname van boekingen voor de 
korte termijn en zegt dat dat sinds zondag leidt tot een toename van vakanties in september 
en oktober. 

Brancheorganisatie ANVR geeft aan de verminderde vraag te herkennen. Mensen zouden door 
berichtgeving over code rood onzekerder worden. ‘Maar wij proberen ook aan te geven dat code 
rood niet hoeft te betekenen dat je niet kunt reizen.’ Volgens een woordvoerster kunnen 
mensen met een iets gedegenere voorbereiding alsnog van een vakantie genieten. Zij raadt aan 
om de reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten te houden om te kijken 
wat de maatregelen per vakantieland zijn. 

De onzekerheid zorgde er volgens Zoover voor dat het eigen land op basis van zoekopdrachten 
op het platform voor Nederlanders weer de populairste vakantiebestemming is. Toch ziet 
Zoover nog geen stormloop op boekingen. ‘Er is ook nog maar erg weinig beschikbaar’, zegt 
directeur Judith Eyck. Bron: AD, 14 juli 2021. 
 
Gillende meiden, alsof ze vermoord worden!  Buren zijn overlast drukke 
jongerencamping in Ommen zat 
 
Ook deze vakantie blijven veel tieners in Nederland. Voor veel jongeren betekent dat een 
vakantie in Giethmen bij Ommen. Vanaf het weekend is het er topdrukte. ‘Dit heb ik nog niet 
eerder meegemaakt. Duizend gasten per dag’, zegt campingeigenaar Jan Volkerink opgetogen. 
Maar bewoners van het naburige bungalowpark balen: ‘We komen voor onze rust. Niet wéér 
die herrie!’  
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Door de coronapandemie bleven veel jongeren vorig jaar ook al in eigen land. Campingeigenaar 
Jan Volkerink prees zich gelukkig. Hij ondervond de vakantieseizoenen daarvoor nogal wat 
concurrentie van het buitenland, waar de tieners met een goedkoop vliegticket op zak aan de 
costa’s konden zitten en waar een alcoholische versnapering onder de 18 jaar wel is 
toegestaan. De Stentor, 14 juli 2021.  
 
Reacties op excuses premier Rutte: 'Als iemand een excuus moet maken 
dan is het de jeugd’ 
 
Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via 
brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 14 juli in de krant 
verschenen.  
 
Excuses premier Rutte | Rutte is de kop van Jut en dat heeft hij niet verdiend  
 
‘Dansen met Janssen en toen kwam de kater’ (AD 13-7).  
Onbegrijpelijk dat Mark Rutte sorry moet zeggen. Onbegrijpelijk ook dat Diederik Gommers 
excuses eist van Rutte terwijl hij zelf in juni zei: ‘Ga weer leven’. Achteraf is het altijd de koe 
in de kont kijken. Iedereen smachtte naar meer vrijheid en eiste versoepelingen. Op het 
moment dat het kabinet hieraan toegeeft, op basis van het OMT-advies en RIVM-cijfers en 
vervolgens de besmettingscijfers omhoog schieten, zijn er alweer mensen die roepen dat er te 
vroeg is versoepeld. Het is ook nooit goed. Niemand weet wat de gevolgen van het terugdraaien 
van maatregelen kunnen zijn. Niemand heeft een vierde golf zien aankomen. Bovendien heeft 
Rutte keer op keer gewaarschuwd dat wanneer de cijfers tegenvallen, versoepelingen kunnen 
worden teruggedraaid. Waarom dan toch een sorry? Helaas verwordt Rutte zo langzamerhand 
tot de kop van Jut. Dat heeft hij niet verdiend. 
 
Els Willemse, Rotterdam. 
 
Excuses premier Rutte 2. | Wie moet nu sorry zeggen?  
Bij de jongeren ging het mis 
Premier Rutte maakt zijn excuus. Hij zegt een inschattingsfout te hebben gemaakt. Waarom 
hij? Er zijn, op aller verzoek, versoepelingen gekomen. De Tweede Kamer wilde zelfs meer. Als 
iemand een excuus moet maken dan is het met name de jeugd. Zij wilde alles, zij kreeg onder 
voorwaarde alles, en deed alles mis. Natuurlijk mag je niet generaliseren, maar de 
losbandigheid van de jeugd heeft ertoe geleid dat Nederland straks weer op slot moet, dat 
Nederlanders niet naar hun geliefde partyeiland kunnen. Dat de jeugd weer niet kan losgaan. 
En wie moet er dan excuus maken? 
 
Leo Verweij, Nieuwegein. Bron: AD, 14 juli 2021.  
 
Jongeren hebben toch geen gezondheidspas nodig bij vakantie in 
Frankrijk 
 
Frankrijk voert de gezondheidspas die onder meer toegang geeft tot restaurants, cafés en 
musea, voor tieners pas op 30 augustus in. 12- tot 17-jarigen moeten wel een mondkapje 
dragen, maar hoeven zich niet elke 48 uur te laten testen, zoals eerder het plan was. 
Gisterenavond kwam gezondheidsminister Olivier Véran daarop terug. ‘Om de vakantie niet 
te bederven’, aldus Véran.  
 
Maandag werd duidelijk dat Frankrijk van iedereen boven de 12 jaar binnenkort een 
vaccinatiebewijs of negatieve test eist. De zogenoemde ‘pas sanitaire’ maakt toegang tot 
openbare gelegenheden, horeca of evenementen met meer dan vijftig personen, mogelijk. De 
maatregel maakt onderdeel uit van de striktere aanpak wegens een toenemend aantal 
besmettingen in het land.  
 
Met het oog op het vakantieseizoen, en de stroom aan toeristen die al dan niet zijn ingeënt, 
komt de Franse regering nu terug op het plan. Althans, wat de jongeren betreft. Voor 
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volwassenen geldt dat zij met de internationale QR-code op hun telefoon hun vaccinatie of 
negatieve testresultaat mogen aantonen. Volgens de ANWB kan ook het afgestempelde gele 
boekje als bewijs worden gebruikt. Ook aan de grens. 
 
Sinds 9 juni kunnen alle EU-inwoners door Frankrijk reizen als ze hun volledige 
vaccinatiestatus kunnen aantonen. Sinds 1 juli kan dat eenvoudig met behulp van het 
Europese coronacertificaat. Als reizigers ouder dan 11 jaar niet over zo’n coronacertificaat 
beschikken, moeten ze aan de Franse grens wel een negatieve PCR-test of antigeentest niet 
ouder dan 72 uur kunnen voorleggen. Ook bij doorreis.  
 
De gezondheidsmaatregel geldt vanaf 21 juli voor de grotere evenementen en vanaf augustus 
ook voor horecagelegenheden en overdekte binnenlocaties, zoals musea en winkelcentra. 
Mogelijkerwijs komen er later nog andere locaties op het Franse lijstje te staan. Zo moet vanaf 
augustus ook de gezondheidspas worden getoond in treinen, vakantiebussen en op 
binnenlandse vluchten.  
 
Reden voor de verscherpte maatregelen in Frankrijk is de snelle opmars van de ‘Deltavariant, 
die voor een toenemend aantal dagelijkse coronabesmettingen zorgt en inmiddels dominant 
is. President Macron heeft het inenten van alle Fransen als doel gesteld en wil met de 
toegangspas ‘beperkingen opleggen aan niet-gevaccineerden in plaats van aan iedereen’, 
sprak hij. 
 
Onder druk van de Europese Commissie kwam ook Malta gisteren terug op eerder 
aangekondigde maatregelen. Het eiland wilde niet-gevaccineerde vakantiegangers vanaf 
vandaag weren. De EC vroeg maandag om opheldering over het Maltese besluit, omdat het 
daarmee afwijkt van Brussels beleid dat stelt dat iemand die met de EU-coronapas aantoont 
volledig ingeënt te zijn, negatief getest of hersteld van Covid-19, vrij mag reizen. 
 
‘We zijn het eerste EU-land dat dit doet’, sprak minister voor Volksgezondheid Chris Fearne. 
‘Maar we moeten onze samenleving beschermen.’ Het land kent, met 79 procent volledig 
ingeënte volwassenen, de hoogste vaccinatiegraad van Europa. 84 procent van de Maltezers 
heeft in elk geval één prik gehad. Het merendeel van de nieuwe besmetting wordt in verband 
gebracht met de komst van toeristen. 
 
In plaats van het weren van niet gevaccineerde buitenlanders stelt Malta nu een 
quarantaineplicht in. Die geldt zowel voor toeristen als zakenreizigers. Bij aankomst moeten 
buitenlanders het Europese coronapaspoort overleggen ter controle van vaccinatie of 
negatieve test. Hoelang de isolatie gaat duren, werd niet direct gemeld. Voor reizigers uit 
hoogrisicogebieden - zogenaamde rode landen - geldt nu een periode van twee weken. 
 
Niet alleen Frankrijk en Malta scherpen de coronaregels aan, ook Griekenland stelt volledige 
vaccinatie verplicht om toegang tot horecazaken te krijgen. Vakantieland Spanje kondigde in 
de strijd tegen een nieuwe coronagolf - veroorzaakt door de ‘Deltavariant - in meerdere steden 
weer een avondklok in. In Barcelona gaat om half één 's nachts overal de deur dicht. Tussen 
01.00 en 06.00 uur geldt een uitgaansverbod. Bron: AD, 14 juli 2021.   

Malta komt onder druk terug van weren niet-gevaccineerden 

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 
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die persoon in principe vrij kunnen reizen binnen de unie. Dat voorrecht kan niet worden 
beperkt tot gevaccineerden, vindt het dagelijks bestuur van de Europes Unie. 

Het is EU-landen overigens wel toegestaan aanvullende maatregelen te nemen als de 
volksgezondheid in gevaar is, zolang die maar proportioneel en niet-discriminerend zijn. Het 
coronacertificaat is volgens Brussel mede bedoeld om discriminatie zo veel mogelijk te 
voorkomen. Bron: de Telegraaf, 14 juli 2021. 

In Frankrijk demonstraties tegen coronapas 
 
In meerdere steden in Frankrijk zijn mensen op de nationale feestdag de straat opgegaan om 
te demonstreren tegen de coronapas. In Parijs zette de politie bij Place de Clichy in het 
noordwesten van de stad traangas in, melden Franse media. Ordetroepen probeerden de 
honderden betogers uiteen te drijven. Ook in onder meer Avignon in het zuiden van het land 
werd gedemonstreerd. 
 
De zogeheten pass sanitaire is in Frankrijk vanaf 21 juli verplicht voor volwassenen bij een 
bezoek aan grote evenementen en culturele instellingen en vanaf augustus ook in cafés en 
restaurants, zo werd maandag bekend. De pas geeft aan dat iemand is gevaccineerd, recent 
is getest of al Covid-19 heeft gehad. 
 
Veel Fransen hebben hier grote bezwaren tegen. Het verzet tegen vaccinatie is groter dan in 
de meeste andere Europese landen. De verplichting voor zorgpersoneel om zich te laten 
inenten is lang niet overal goed gevallen. Bron: AD, 14 juli 2021. 
 
In Ostende wordt aanmeldingssysteem geactiveerd voor drukke stranden 
 
In de populaire badplaats Oostende in België wordt komend weekend 
een aanmeldingssysteem geactiveerd voor drukke stranden. Dat moet volgens Belgische 
media garanderen dat mensen 'coronaproof' naar het strand kunnen en daar ook voldoende 
afstand kunnen houden. 
 
Het systeem wordt alleen gebruikt op de drie drukste stranden: het Klein Strand, Groeistrand 
en Groot Strand. Mensen kunnen zich via internet of een gratis telefoonnummer aanmelden 
en zijn dan verzekerd van een plekje als ze voor 14.00 uur arriveren. Bezoekers van andere 
stranden hoeven zich niet te registreren. 
 
Het aanmeldingssysteem wordt vanaf zaterdag tot en met woensdag gebruikt. Bron: AD, 14 
juli 2021.  
 
Vaccinatiebewijs wellicht niet voldoende voor veiligheid op festival 
 
Een vaccinatiebewijs is misschien niet voldoende om je veilig op een festival te begeven, 
zegt Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 
hoofdonderzoeker van de Fieldlab-evenementen. Hij hoopt dat, na het grote aantal 
coronabesmettingen op festivals, er gepraat gaat worden over het standaard testen van alle 
bezoekers. 
 
‘De kans om alsnog geïnfecteerd te raken en het virus door te geven is groter bij iemand die 
gevaccineerd is, dan bij iemand die negatief getest is’, aldus Voss, die wel benadrukt dat het 
van groot belang is dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. ‘Het is veiliger om 
standaard iedereen te testen, zoals bij de Fieldlab-evenementen.’ 
 
Op de festivals Verknipt in Utrecht en op Ploegendienst in Breda liepen vele honderden 
bezoekers corona op. Voor de laatste staat de teller inmiddels op 423 en in Utrecht gaat het 
om minstens 900 positieve testen. Ook op evenementen in Amsterdam en Venlo werden 
mensen besmet. 118 bezoekers van het Chin Chin Festival in Amsterdam zijn later positief 
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getest en 93 mensen die op Stereo Sunday in Venlo waren bleken later het coronavirus bij 
zich te dragen. 
 
Voss is echter niet verbaasd over het hoge aantal besmettingen. ‘Het leven is weer op gang en 
daardoor hebben mensen meer contacten’. Hij zegt het niet verstandig te vinden dat 
mensen 48 uur voor een evenement al een coronatest kunnen doen. Bij de Fieldlab-
evenementen kon dat maximaal 24 uur van tevoren, wat de organisatie vervolgens ook 
adviseerde aan het kabinet. 
 
Tot slot vindt Voss dat er buiten niet 'een nieuw binnen' gecreëerd moet worden. ‘Ik zie op 
terrasjes en bij de horeca veel dichte tenten om te schuilen voor slecht weer. Daarbij is niet 
alleen de bovenkant afgeschermd, maar ook de binnenkant. Daar komt amper lucht binnen. 
Dat is dus niet wat we met buitenevenementen bedoelen en kan mogelijk voor meer 
besmettingen zorgen.’ Bron, 14 juli 2021. 
 
Kamer terug voor spoeddebat over corona: dreigen extra maatregelen 
 
De ‘summer of love’ duurde krap twee weken en leidde tot een explosie aan besmettingen. 
Vandaag treft het kabinet daarom een uiterst kritische Tweede Kamer tegenover zich. Diverse 
fracties willen weten waarom niet het complete OMT-advies wordt opgevolgd, met minder 
thuisbezoek en een dringend thuiswerkadvies. Ook pleiten partijen voor een herinvoering van 
de mondkapjesplicht.   
 
‘Er was terecht kritiek op de te luchtige communicatie’, zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries 
over de manier waarop demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) eind juni de meeste coronaregels van tafel veegden. De Vries wil weten hoe 
het zó mis kon gaan. ‘Ik zou het overigens goed vinden als alle betrokkenen naar hun eigen 
rol kijken’, zegt ze. ‘Dus ook de Kamer, de burgemeesters, discotheken en sommige jongeren.’ 
Volgens de VVD’er was er ‘onvoldoende controle en verantwoordelijkheid’, waardoor ‘onveilige 
situaties’ zijn ontstaan.’ 
 
Maar het kabinet zal in het coronadebat - dat om 13.00 uur begon en de rest van de dag duurt 
- opnieuw excuses maken voor de ruige juni-versoepelingen en het gebrek aan zelfreflectie 
daarover. De verruimingen waren ‘een inschattingsfout’, benadrukten Rutte en De Jonge 
eerder deze week. Het nachtleven - inclusief grote festivals - is tot 14 augustus weer verboden. 
‘We hebben het inhaalgedrag onderschat. Niet alleen bij jongeren, iedereen zal herkennen dat 
die 1,5 meter echt niet overal wordt nageleefd’,  zei De Jonge, die zelf met de reclamekreet 
‘dansen met Janssen’ het startschot gaf voor een zomer vol feesten. Volgens GroenLinks-
Kamerlid Lisa Westerveld is de term ‘inschattingsfout’ een understatement.  
 
‘Had de Kamer niet feller van zich moeten laten horen?’, zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte in 
het debat. ‘Maar toen ik de minister in het laatste debat vroeg naar de opkomst van de 
‘Deltavariant, was de reactie telkens dat het ‘verantwoord’ was. Daar moeten we nu op 
terugkomen en dat is ongelofelijk zonde.’ 
 
Ook coalitiepartij D66 oppert de herinvoering van het thuiswerkadvies. D66-Kamerlid 
Paternotte noemt verder het testen van alle binnenkomende reizigers en een mondkapjesplicht 
in alle binnenruimten. Net als PVV-leider Geert Wilders wil Paternotte bovendien dat het 
kabinet meer aandacht geeft aan ventilatie. 
 
Of de vierde infectiegolf tot een piek in de ziekenhuizen leidt, is onbekend. Omdat veel (jong-
)volwassenen gevaccineerd zijn of worden, en versoepelingen deels zijn teruggedraaid, rekenen 
de modelleurs van het RIVM hiervoor met een ‘ondergrens’ van 150 coronapatiënten op de ic 
(dat zijn er nu ruim 80) en een bovengrens van 600 bezette bedden. VVD-Kamerlid Aukje de 
Vries wil dat de druk op de ziekenhuizen in Europa leidend wordt bij nieuwe 
coronamaatregelen, en niet het aantal besmettingen. Bron: AD, 14 juli 2021.    
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Rutte voegt ventilatie toe aan de basisregels: ‘zorg voor voldoende frisse 
lucht’  
 
Het kabinet voegt ventilatie toe aan de basisregels in strijd tegen het coronavirus. Naast het 
handen wassen, de 1,5 meterregel en thuisblijven bij klachten komt er een vierde regel: zorg 
voor voldoende frisse lucht. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd in het coronadebat.  
In het coronadebat vroegen onder meer D66, PVV en GroenLinks om meer aandacht te geven 
aan ventilatie. Daar geeft het kabinet nu gehoor aan. ‘Wij vinden ventilatie belangrijk, dat 
hebben we steeds gezegd’, aldus Rutte. Maar het kabinet wilde het niet als basisregel noemen, 
omdat het woord ‘ventilatie’ onduidelijk zou zijn. ‘Voor je het weet gaan mensen ventilatoren 
neerzetten en verspreid het virus zich nog erger’, zegt de premier. ‘Het gaat erom dat er 
voldoende frisse lucht is. We zijn van plan om dat nu in de communicatie toe te voegen.’ 
 
Met bijna 52.000 besmettingen ziet het RIVM afgelopen week een verzesvoudiging ten 
opzichte van een week eerder. Vooral in de leeftijd van 18 tot 24 jaar lijkt er geen rem op het 
virus te zijn, met een stijging van bijna 900 (!) procent. Het reproductiegetal ligt boven de twee, 
zo hoog is het sinds de eerste maand van de corona-uitbraak niet meer geweest. Het 
nachtleven - inclusief grote festivals - is tot 14 augustus weer verboden.  
 
In het coronadebat zegt premier Rutte dat ‘het gedragseffect’ van de versoepelingen eind juni 
‘is onderschat’. ‘De belangrijkste les is dat we de zaken integraal moeten wegen en dat we 
altijd net zo lang doorvragen tot we zeker weten dat we álles weten’, aldus Rutte. De 
verruimingen waren ‘een inschattingsfout’, gaven Rutte en De Jonge eerder deze week ook al 
aan. Volgens GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld is de term ‘inschattingsfout’ 
een understatement.  
 
Diverse fracties in de Tweede Kamer, waaronder de ChristenUnie, willen weten waarom het 
kabinet niet alle OMT-adviezen opvolgt. Zo stellen de epidemiologen en virologen dat het 
raadzaam is om het thuiswerkadvies in stand te houden, de horeca te sluiten om 22.00 uur 
en nog slechts acht personen thuis te ontvangen. Het kabinet besloot echter de horeca om 
middernacht te laten sluiten. Ook geldt er geen volledig thuiswerkadvies en zit er geen limiet 
op het aantal thuis te ontvangen bezoekers. ‘En waarom kiezen ze er niet - net als 
ziekenhuizen - voor om in kwetsbare situaties weer mondkapjes voor te schrijven’, vraagt 
PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zich af. Volgens Kuiken zijn ‘maanden lockdown feitelijk teniet 
gedaan in twee weekeinden feesten’. 
 
Ook coalitiepartij D66 oppert de herinvoering van het thuiswerkadvies. D66-Kamerlid 
Paternotte noemt verder het testen van alle binnenkomende reizigers en een mondkapjesplicht 
in alle binnenruimten.  
 
Volgens Wilders is er nu ‘te snel paniek’. ‘Het aantal mensen met corona dat in het ziekenhuis 
ligt, is opnieuw gedaald’, zegt de PVV-leider. ‘Het aantal besmettingen is fors gestegen, maar 
dat leidt niet tot een nieuwe crisis. Jonge mensen worden meestal niet ziek.’ CDA-Kamerlid 
Joba van den Berg stelt voor om de coronaregels éérder dan 14 augustus te versoepelen. Dat 
zou kunnen door bepaalde festivals als fieldlab te organiseren, zegt ze.  
 
Het coronadebat - waarvoor de Kamer is teruggekomen van het zomerreces - vindt plaats in 
de Ridderzaal, vanwege de verbouwing van de Tweede Kamer. De laatste keer dat de Kamer 
in de Ridderzaal debatteerde, was in 1951. Dat was toen ook vanwege een verbouwing van het 
parlement.  Bron: AD, 14 juli 2021.  
 
Kabinet jojoot toch met coronabeleid: thuiswerken weer de norm 
 
Het kabinet wilde voorspelbaar en stabiel opereren in de coronacrisis. ‘Geen 
knipperlichtbeleid’, zei premier Rutte eerder. Maar na de blamage rond de laatste 
versoepelingen moeten Nederlanders nu toch weer zoveel mogelijk thuiswerken en is ventilatie 
plots een speerpunt. 
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In het speciaal ingelaste coronadebat vertelden demissionair premier Rutte en minister De 
Jonge (Volksgezondheid, CDA) woensdag opnieuw dat ze zichzelf de ‘ontzettend ellendige 
situatie’ aanrekenen. ‘We hebben de factor gedrag onderschat en de maatregelen van het 
toegangstesten overschat. Een inschattingsfout’, zei Rutte. Bron: AD, 14 juli 2021. 
 
Kabinet heeft 135 miljoen extra steun uitgegeven voor 
evenementensector 
 
Het kabinet heeft 135 miljoen euro extra steun uitgegeven voor de evenementensector. Dat 
heeft het ministerie van Economische Zaken zojuist bekendgemaakt. Organisatoren kunnen 
een groter deel van hun gemaakte kosten vergoed krijgen en de termijn om een aanvraag in 
te dienen wordt uitgebreid. Dat gebeurt omdat de coronamaatregelen afgelopen weekend 
onverwacht weer aangescherpt werden. De sector had om extra steun gevraagd. 
 
De garantieregeling wordt op een aantal punten uitgebreid, aldus het ministerie. Waar 
organisatoren aanvankelijk maximaal 80 procent van hun gemaakte kosten vergoed kunnen 
krijgen, wordt dat 100 procent. Verder vallen voortaan ook artiesten van buiten de Europese 
Unie onder de regeling. Bron: AD, 14 juli 2021. 
 
Festivalorganisator ID&T is blij met extra coronasteun 
 
Festivalorganisator ID&T is blij met de extra coronasteun vanuit het kabinet, maar 'het voelt 
als een pleister voor het bloeden', zo laat de organisatie weten. Vrijdag maakte de organisator 
van onder meer Mysteryland en Awakenings bekend een kort geding tegen de overheid aan te 
spannen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. De zaak wordt ondanks de extra 
steun doorgezet. 
 
‘We zijn blij dat de overheid inziet dat een internationaal toonaangevende branche zonder 100 
procent steun ten dode is opgeschreven. Dit voelt echter als een pleister voor het bloeden, het 
aan- en uitzetten van de branche is funest voor onze gehele keten van leverancier, artiesten, 
locaties’, aldus de zegsvrouw van ID&T. ‘Tot slot, een maatschappelijk punt: we hopen dat de 
overheid inziet dat de huidige situatie voor jonge mensen niet meer houdbaar is en we doen 
een oproep deze belangrijke groep binnen de samenleving ruimte te geven om zichzelf te 
kunnen ontwikkelen zoals dat ook met de generaties daarvoor is gebeurd. Wat ons betreft kan 
dat door professionele evenementen die binnen de gestelde kaders van Fieldlab veilig worden 
georganiseerd.’ Bron: AD, 14 juli 2021.  
 
Directeur Lowlands vindt extra steunmaatregelen niet voldoende  
 
Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg vindt de extra steunmaatregelen van het kabinet 
voor de evenementensector niet voldoende. Hij noemt het extra geld een 'stap in de goede 
richting', Maar, hoewel de gemaakte kosten nu grotendeels zijn afgedekt, ‘is de praktijk dat je 
zelf toch nog met enorme kosten blijft zitten, zoals bij iedere 'verzekering’, aldus Van 
Eerdenburg. 
 
Van Eerdenburg wil nog steeds meer duidelijkheid of evenementen na half augustus kunnen 
doorgaan. De huidige maatregelen, waarbij meerdaagse evenementen niet door mogen gaan, 
gelden tot 14 augustus. Lowlands is dit jaar van 20 tot en met 22 augustus, wat betekent dat 
de organisatie van het festival in Biddinghuizen minder dan een week van tevoren 
duidelijkheid krijgt. 

Veel te kort dag, aldus Van Eerdenburg, die eerder zei 'laaiend' te zijn. ‘Ze stralen iets uit van: 
'je ziet maar hoe je het oplost'. Ze laten de sector gewoon bungelen. Het kabinet is volledig 
losgetrokken van de realiteit.’ Bron: AD, 14 juli 2021.   
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Kritiek op extra steun na afgelaste festivals: ‘Een doekje voor het 
bloeden’ 

Het kabinet trekt 135 miljoen euro extra uit voor steun aan de evenementensector. 
Organisatoren kunnen een groter deel van hun gemaakte kosten vergoed krijgen en de termijn 
om een aanvraag in te dienen wordt uitgebreid. Dat gebeurt omdat de coronamaatregelen 
afgelopen weekend onverwacht weer aangescherpt werden. De sector had om extra steun 
gevraagd. Festivalorganisator ID&T is blij met de extra steun, maar ‘het voelt als een doekje 
voor het bloeden’, zo laat de organisatie weten. 

Het kabinet had eerder besloten dat meerdaagse evenementen vanaf 30 juni onder 
voorwaarden weer mochten doorgaan zonder maximale bezoekersaantallen of regels rond 
afstand. Vrijdag kwam het kabinet daar vanwege de explosieve toename van het aantal 
positieve coronatests op terug. Dat is ‘een grote klap  en ‘ontzettend zuur’, aldus het 
ministerie. Daarom wordt de garantieregeling op een aantal punten uitgebreid. Naar een 
regeling voor poppodia, die ook zijn getroffen door de aangescherpte maatregelen, wordt nog 
gekeken. 

Waar organisatoren aanvankelijk maximaal 80 procent van hun gemaakte kosten vergoed 
kunnen krijgen, wordt dat 100 procent. Verder vallen voortaan ook artiesten van buiten de 
Europese Unie onder de regeling. 

Vanuit het bedrijfsleven wordt positief gereageerd. ‘Dit was hard nodig’, stellen 
ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Wie durft anders überhaupt nog een 
evenement te organiseren. Het is sowieso een hard gelag voor veel ondernemers in de sector 
die juist met de fieldlabs hadden bewezen dit te kunnen en nu weer met veel onzekerheid 
worden geconfronteerd hoe het na 13 augustus verdergaat.’ De ondernemersorganisaties 
willen daarom ook dat de versobering van de NOW-coronasteun in het derde kwartaal niet 
wordt doorgezet en dat ook nog eens goed naar de TVL-regeling wordt gekeken. 
 
Op 13 augustus wordt duidelijk of evenementen alweer mogelijk gemaakt worden. Vanwege 
die onzekerheid kunnen ook organisatoren van evenementen in de drie weken na die datum 
aanspraak maken op de regeling. Dit is onder meer van belang voor de organisatoren van 
Lowlands. Dat driedaagse festival begint op 20 augustus.  

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg vindt de extra steunmaatregelen van het kabinet 
voor de evenementensector niet voldoende. Hij noemt het extra geld een ‘stap in de goede 
richting’. Maar, hoewel de gemaakte kosten nu grotendeels zijn afgedekt, ‘is de praktijk dat je 
zelf toch nog met enorme kosten blijft zitten, zoals bij iedere verzekering’, aldus Van 
Eerdenburg. 

Van Eerdenburg wil nog steeds meer duidelijkheid of evenementen na half augustus kunnen 
doorgaan. De huidige maatregelen, waarbij meerdaagse evenementen niet door mogen gaan, 
gelden tot 14 augustus. Lowlands is dit jaar van 20 tot en met 22 augustus, wat betekent dat 
de organisatie van het festival in Biddinghuizen minder dan een week van tevoren 
duidelijkheid krijgt. 

Festivalorganisator ID&T is blij met de extra coronasteun vanuit het kabinet, maar heeft ook 
kritiek, zo laat de organisatie weten aan het ANP. ‘We zijn blij dat de overheid inziet dat een 
internationaal toonaangevende branche zonder 100 procent steun ten dode is opgeschreven. 
Dit voelt echter als een doekje voor het bloeden, het aan- en uitzetten van de branche is funest 
voor onze gehele keten van leverancier, artiesten, locaties’, aldus de zegsvrouw van ID&T.  

‘Tot slot, een maatschappelijk punt: we hopen dat de overheid inziet dat de huidige situatie 
voor jonge mensen niet meer houdbaar is en we doen een oproep deze belangrijke groep 
binnen de samenleving ruimte te geven om zichzelf te kunnen ontwikkelen zoals dat ook met 
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de generaties daarvoor is gebeurd. Wat ons betreft kan dat door professionele evenementen 
die binnen de gestelde kaders van Fieldlab veilig worden georganiseerd.’ 

Het kort geding dat de organisatie heeft opgezet, wordt daarom wel doorgezet. ‘Het is een 
disproportioneel besluit’, zei CEO Ritty van Straalen eerder tegen het ANP. In het kort geding 
eist de organisator een duidelijk besluit van de overheid: het laten doorgaan van festivals 
onder Fieldlab-voorwaarden of dat de overheid volledige financiële verantwoordelijkheid 
neemt. 

Festivalorganisator MOJO is blij dat dankzij het nieuwe steunpakket de kosten voor de komst 
van de Britse artiesten op Lowlands en Down the Rabbit Hole ook worden gecompenseerd 
wanneer de festivals niet door kunnen gaan. Artiesten van buiten de Europese Unie vielen 
eerst namelijk buiten de boot, wat voor hoge kosten zou zorgen, vertelt een woordvoerder van 
MOJO aan het ANP. 

‘Dat is heel goed nieuws. Met name voor festivals die niet door kunnen gaan, maar ook voor 
Lowlands en Down the Rabbit Hole, waarvan we hopen dat ze door kunnen gaan’, vertelt een 
zegsvrouw van MOJO. ‘Daarvan kunnen nu de extra financiële risico’s gewaarborgd worden, 
zoals de kosten van artiesten van buiten de EU.’ 

Lowlands is dit jaar van 20 tot en met 22 augustus, Down the Rabbit Hole van 27 tot en met 
29 augustus. Bron: AD, 14 juli 2021.     
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Beveiligers Schiphol maken zich zorgen over toenemende drukte op 
luchthaven 

Beveiligers op Schiphol maken zich volgens vakbond CNV zorgen over de 
toenemende drukte op de luchthaven. ‘Het is vaak hutjemutje in de rij voor de controles. 
Beveiligers zijn er absoluut niet gerust op hoe het er nu aan toegaat, zeker nu 
de ’Deltavariant rondwaart’, zegt CNV-onderhandelaar Erik Maas.  

Hij vindt het daarbij vreemd dat Schiphol eerdere instructies rond corona heeft losgelaten. 
‘Een tijdlang zijn er, ook op ons aandringen, strengere werkinstructies geweest om het 
aantal contactmomenten tussen beveiligers en passagiers te verminderen en besmettingen te 
voorkomen. Bijvoorbeeld minder snel overgaan tot fouilleren. Dat heeft goed gewerkt. Maar 
we zien nu dat Schiphol die werkinstructies weer heeft aangepast.’ 

Meer aandacht en actie voor de beveiligers, zou in de ogen van de CNV op zijn plaats zijn. De 
vakbondsman heeft inmiddels van meerdere beveiligers bezorgde signalen gekregen. ‘We 
zien volle rijen, met passagiers die vaak dicht op elkaar staan. Passagiers kunnen na het 
inchecken de ruimte weer opzoeken. Maar voor de beveiligers is dat anders. Zij zitten continu 
in die drukte.’ Bron: AD, 14 juli 2021.  

Leger ingezet in strijd tegen zware wateroverlast Zuid-Limburg; 
waterbuffer dreigt door te breken 

Defensie gaat met tientallen militairen helpen in Zuid-Limburg. Die regio kampt met fikse 
wateroverlast door hevige regenval. In Hoensbroek, een dorp in de gemeente Heerlen, is acuut 
overstromingsgevaar vanwege een overvolle waterbuffer die dreigt te overstromen. 

Inwoners wordt gevraagd een veilig plekje in huis te zoeken en stroom en gas af te sluiten. De 
volledige naburige wijk moet uit voorzorg naar binnen, zegt de politie. Als de buffer doorbreekt, 
dan ontstaat een golf waarbij water met veel kracht naar buiten komt. Om dat te voorkomen 
zet het waterschap schuiven open, zodat binnen de buffer meer ruimte komt voor het water. 
Daardoor kunnen omwonenden echter wel wateroverlast ervaren.  

 

Drie mensen uit boerderij gered, dak ingestort en snelweg onder water: enorme wateroverlast 
Zuid-Limburg 

Ook de A79 die Heerlen en Maastricht verbindt, is tussen Hulsberg en Heerlen opnieuw dicht 
door hevige regenval. Automobilisten kunnen vanaf knooppunt Kruisdonk omrijden via de A2 
en de A76. ‘We hebben nog geen indicatie hoe lang dit aanhoudt’, aldus Rijkswaterstaat. 

Om te helpen bij de wateroverlast zijn op verzoek van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid 68 
militairen ingezet. Zij nemen vrachtwagens mee. De militairen kunnen ingezet worden bij het 
vullen van zandzakken, het vrijmaken van wegen of het evacueren van burgers indien dat 
nodig blijkt te zijn, zegt een woordvoerder van het ministerie.   
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@ ANP 

 

Intussen is de meldkamer overbelast door mensen die ten onrechte 112 bellen, zei een 
woordvoerder van de brandweer. De hulpdiensten doen een dringend beroep op mensen om 
alleen in levensbedreigende situaties 112 te bellen. ‘Aan ondergelopen kelders kunnen 
mensen best zelf wat doen’, aldus een woordvoerder van de brandweer.  

In Landgraaf, dat nabij Heerlen ligt, roept de gemeente inwoners op hun spullen in veiligheid 
te brengen voor het te laat is. Het is voor de hulpdiensten onmogelijk om overal tegelijk hulp 
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te bieden, aldus de gemeente. Daarvoor vindt de overlast op te grote schaal plaats. ‘Ook zijn 
de gronden inmiddels zo verzadigd dat het wegpompen van water nauwelijks een oplossing 
meer is’, aldus de gemeente. 

De GGD Zuid-Limburg roept mensen op het vervuilde regenwater zoveel mogelijk te vermijden. 
Doordat de riolering het water niet aankan, bestaat het risico van diarree, braken en keelpijn 
voor mensen die met vervuild water in contact komen, aldus de GGD. Het opborrelende 
rioolwater kan maag-, darm en huidklachten veroorzaken. Opspattend water kan leiden tot 
luchtwegklachten. Douchen en goed de handen wassen is de beste remedie voor wie toch met 
het vieze water in contact is gekomen. 

Ook gisteren was er sprake van extreme regenval in Linburg. De A76 werd toen eveneens 
afgesloten en elders in de provincie was er sprake van grote hoeveelheden wateroverlast. Dat 
leverde bizarre beelden op. Zo was de A79 was volledig onder water gelopen, waardoor het 
asfalt niet meer was te zien.   

Daarnaast kwamen veel straten blank te staan, kwamen putdeksels omhoog en liepen kelders 
in de regio Heerlen onder. De brandweer heeft drie mensen gered uit de historische Oliemolen 
in Heerlen, die onder 1,5 meter water kwam te staan. Een vrouw die uit de boerderij gered 
werd, had onderkoelingsverschijnselen. De overlast deed zich vooral voor in Heerlen, 
Landgraaf en Kerkrade.  

Vandaag en morgen wordt nog noodweer verwacht door wolkbreuken, met name in het zuiden 
van Limburg. Het zwaartepunt ligt daarbij in de avond en nacht, zegt Weerplaza. 

Volgens het Waterschap Limburg valt er naar verwachting tussen de 55 en 115 millimeter 
water. Het KNMI zegt dat er plaatselijk zelfs rekening gehouden moet worden met meer dan 
150 millimeter, terwijl het gemiddelde voor de hele maand juli op 75 millimeter 
ligt. Morgenmiddag zijn de scherpe randjes van de buien af, maar vanwege de verzadigde 
grond kan ook die regen nog voor overlast zorgen.  

 

Uit alle macht wordt ondertussen geprobeerd schade en overlast te beperken. Zo wordt 
modder en ander materiaal weggehaald bij in- en uitlaten van watergangen en krijgen de 
oevers van beken en riviertjes een extra maaibeurt, zodat water makkelijk kan doorstromen. 
De stuwen in de Maas en de zijrivieren zijn laag gezet en boeren is gevraagd om duikers in 
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sloten op hun eigen land schoon te maken. Het waterschap houdt intussen de Geul goed in 
de gaten, de snelstromende rivier stijgt gestaag.  

Het zuiden van Limburg kampte 29 juni ook al met wateroverlast door hevige onweersbuien, 
waarbij veel regen viel. Ook toen stonden straten onder water, verkeer werd er ernstig door 
gehinderd. De hevige buien bleven lang hangen omdat het windstil was. 

Een verhoogde waterstand in de zomer komt volgens het waterschap gemiddeld eens in de 
tien jaar voor. Dat geldt ook voor de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel, waar eveneens sprake 
is van verhoogde waterstanden. Strandjes langs de rivieren staan al onder water. 
Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen sterk zal toenemen door 
smeltwater uit de Alpen en veel regen in Duitsland. Bron: BN De Stem, 14 juli 2021.   

 

Vaccinatie met twee doses van een vaccin noodzakelijk voor bescherming 
tegen ‘Deltavariant 

De toediening van twee doses van een van de bestaande vaccins is absoluut noodzakelijk voor 
een bescherming tegen de ’Deltavariant van het coronavirus. Dat heeft het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) gezegd. Het  bureau roept de lidstaten van de Europese Unie 
nogmaals op hun vaccinatieprogramma's te versnellen. 

‘Eerste data geven aan dat twee doses van een vaccin tegen COVID-19 nodig zijn om 
een adequate bescherming tegen de ‘Deltavariant te bieden’,  deelde de EMA mee. Het bureau 
voegde eraan toe dat de ’naleving van het aanbevolen vaccinatieprogramma onontbeerlijk is 
om tot het hoogste beschermingsniveau te komen.’ Bron: AD, 14 juli 2021.  

Stop met de focus op besmettingen 

‘Stop met die focus op besmettingen en temper de paniek.’ Die boodschap van Jeroen Van der 
Hilst (44), Nederlandse infectioloog aan het Jessa Ziekenhuis in het Belgische Hasselt. De 
expert vindt dat we anders met het virus moeten omgaan. ‘Nee, er komt geen tsunami meer.’ 

De situatie is niet meer te vergelijken met die van vorig jaar, zegt Van der Hilst. ‘Toen waren 
stijgende besmettingen de voorbode van ellende en overvolle ziekenhuizen. Nu zitten we in 
heel andere papieren en dat lijken we nog niet te beseffen. De mensen die we het afgelopen 
jaar in de ziekenhuizen hebben gehad, waren voornamelijk mensen boven de vijftig of mensen 
met onderliggende aandoeningen. Die risicogroepen zijn ondertussen bijna volledig 
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gevaccineerd en we weten dat alle vaccins zeer goed beschermen tegen ernstige ziekte. Zelfs 
voor de ‘Deltavariant.’ 

Die combinatie maakt dat we vandaag minder te vrezen hebben, zegt Van der Hilst. ‘We zijn 
echter zo gewend geraakt aan het idee dat stijgende besmettingen voor ernstige problemen 
zullen zorgen in de ziekenhuizen, dat we in paniek slaan. Ik wil dat temperen. We moeten de 
situatie nuchter proberen te evalueren.’ Bron: AD, 14 juli 2021. 
 
Coronapandemie leidt in VS tot recordaantal drugsdoden 
 
De coronapandemie heeft in de Verenigde Staten geleid tot een recordaantal drugsdoden. 
Vorig jaar zijn ruim 93.000 mensen overleden aan een overdosis drugs. Dat komt vooral door 
het stijgende gebruik tijdens de pandemie van verslavende zware pijnstillers, met name de 
opioïde fentanyl.  
 
Het aantal doden steeg met bijna  dertig procent ten opzichte van 2019, blijkt uit voorlopige 
cijfers van gezondheidsdienst CDC. Bijna 70.000 Amerikanen stierven door een overdosis 
opioïden, bijna 20.000 meer dan een jaar eerder. Bij sterfgevallen door cocaïne en amfetamine 
was ook vaak fentanyl in het spel. 
 
De pandemie en de lockdowns zorgden bij velen voor stress, financiële problemen, sociale 
isolatie, verveling en schooluitval, waarop vaak naar drugs werd gegrepen. Behandeling was 
minder snel voorhanden en veel afkickprogramma's werden stilgelegd. Bron: AD, 14 juli 2021.  
 

 
 
Tui annuleert alle vakantiereizen naar Spaanse eilanden 
 
Reisorganisatie TUI annuleert voorlopig alle vakantiereizen met vertrek vanaf 16 juli tot en 
met 2 augustus naar de Spaanse eilanden. Dat besluit volgt op het oranje reisadvies dat 
volgens TUI gaat gelden voor die eilanden. Tot verbijstering van de reizigers, die vlak voor 
vertrek hun vakantie in rook op zien gaan.  
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Reizigers krijgen hun geld terug en kunnen zelf nog een andere bestemming uitzoeken, aldus 
TUI. Het gaat om de Balearen, Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera, en de Canarische 
eilanden Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma en El Hierro. 
 
Volgens TUI zijn momenteel vele duizenden Nederlanders op vakantie op deze eilanden en nog 
tienduizenden zouden de komende weken vertrekken. Op een aantal van deze eilanden lopen 
de coronabesmettingen op. ‘Helaas wordt er door de overheid en de gezondheidsinstanties 
geen onderscheid gemaakt tussen de eilanden en kleuren ze allemaal oranje’, aldus TUI. Voor 
het Spaanse vasteland geldt al code oranje. 
 
Melinda en Chantal uit het Drentse Emmen hadden met hun gezinnen - bij elkaar vier 
volwassenen en twee tieners - bij TUI een reis voor 11 dagen naar Gran Canaria geboekt. 
Nietsvermoedend kwamen ze deze avond bij elkaar om de laatste zaken te regelen. Tot ze 
verontrustende berichten op hun telefoon krijgen.  
 
‘We wisten van niks tot vrienden ons appten of onze reis wel doorging’, vertellen ze. ‘Morgen 
zouden we ons nog laten testen en vrijdag vertrekken. Onze kinderen zouden meegegaan. 
Iedereen had zich er enorm op verheugd, ook al brengt de voorbereiding veel stress met zich 
mee.‘  
 
Gesterkt door de gunstige coronastatistieken boekten ze twee weken geleden hun vakantie. 
‘Maar na het weekend liepen de besmettingscijfers opeens op en dreigde Nederland code rood 
te worden. Voor ons had dit niet gehoeven. We zijn bijna allemaal gevaccineerd en zijn niet 
bang om ziek te worden. We zijn nu aan het kijken naar een alternatieve vakantie, maar dan 
wel met de auto. Vliegen gaan we niet meer.‘ 
Ook Yvonne baalt als een stekker. ‘Wij hebben twee dagen geleden een reis geboekt met ons 
gezin naar de Canarische eilanden.  Vanmiddag de gehele reissom betaald, en nu lezen we 
dat alles is geannuleerd.‘  
 
Ze had twee weken geleden al een huis gehuurd in Spanje. Maar nadat die regio op code 
oranje ging, besloot het gezin naar de Canarische eilanden te gaan, waar het toen ‘veilig’ 
was.  ‘Het is ongelooflijk. Allebei gevaccineerd, maar dat maakt geen verschil. Onze vakantie 
is net begonnen en we hebben werkelijk geen idee meer waar we nog wél naartoe kunnen. Nu 
eerst ons geld maar terug.‘  
 
Reizigers die getroffen worden door de annuleringen worden door TUI persoonlijk ingelicht. 
De reisorganisatie heeft op de website een pagina voor meer informatie ingericht. 
 
Reizigers die nu op vakantie zijn op de Spaanse eilanden kunnen die in principe afmaken en 
op de geplande terugvlucht naar huis komen, zegt TUI. Vanaf zondag 18 juli wordt voor de 
terugkomst in Nederland een test verplicht gesteld voor wie niet volledig gevaccineerd is of 
geen coronabewijs heeft. ,’Die kan ter plaatse worden afgenomen, we informeren onze reizigers 
ter plaatse daarover’, aldus de reisorganisatie.  
 
Reisorganisatie Sunweb laat weten de officiële bekendmaking van een oranje reisadvies voor 
de Spaanse eilanden af te wachten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als het 
inderdaad oranje wordt, dan gaat ook Sunweb alle vakantiereizen naar de Balearen en 
Canarische eilanden voorlopig annuleren.  
 
Corendon zegt door te zullen vliegen op Ibiza en de andere Spaanse eilanden. Reizigers kunnen 
gewoon terecht in een hotel en krijgen voor de terugreis een gratis test aangeboden. Als die 
positief is dan betaalt Corendon de extra nachten in het hotel en regelt een latere terugvlucht. 
Als klanten niet meer willen gaan, dan kunnen ze omboeken of annuleren en krijgen ze hun 
geld terug, aldus de reisorganisatie. ‘De keuze is aan de klant.’ Bron: AD, 14 juli 2021.  
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Update RIVM 

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten bereikt vandaag het hoogste 
niveau sinds 26 juni. De afgelopen 24 uur zijn er 21 mensen met Covid-19 opgenomen op 
een verpleegafdeling of intensive care. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 212 
mensen met coronaklachten. Acht meer dan gisteren. Het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding verwacht dat het de komende tijd drukker wordt in de ziekenhuizen, 
omdat het aantal positieve tests explosief stijgt. Bron: AD, 14 juli 2021.  

 

Deventer schiet door grens van 100 besmettingen op één dag. Het aantal coronabesmettingen 
in Deventer schiet steeds verder omhoog. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. 
Afgelopen etmaal werden er 100 besmettingen ontdekt. En er zijn meer gemeenten in Oost-
Nederland die zich zorgen moeten maken.  

Op de coronakaart van vandaag kleuren vijf gemeenten rood, wat wil zeggen dat er meer dan 
56 besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Het gaat naast Deventer om Apeldoorn, Lochem, 
Rijssen-Holten en Voorst. Laatstgenoemde scoort het slechtst van de hele regio, met 110 
positieve tests per 100.000 inwoners. 

In Deventer vonden vorige week meerdere coronabesmettingen plaats tijdens een examenfeest 
van scholieren in Boode Bathmen. De GGD stelde dat de piek in besmettingscijfers in Deventer 
afkomstig is uit de uitgaanswereld.  

Maar er zijn ook lichtpuntjes: de vier ‘grijze gemeenten’. Het gaat om Staphorst, Ermelo, Urk 
en Hardenberg. Hier werden minder dan 7 positieve tests per 100.000 inwoners afgenomen. 
Op Urk staat dat aantal zelfs al enkele dagen op rij op nul. 
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Het aantal positieve tests in Nederland ligt vandaag op 10.492, een toename van 2604 
besmettingen ten opzichte van gisteren. In de Nederlandse ziekenhuizen werden 33 nieuwe 
patiënten opgenomen met corona.  

In zowel de veiligheidsregio’s Flevoland als Noord- en Oost Gelderland en IJsselland werd één 
persoon opgenomen in het ziekenhuis. Landelijk gezien waren er vijf ic-opnames en zijn er 
138 bedden bezet door mensen met corona. Er zijn in de afgelopen 24 uur geen 
coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Bron: De Stentor, 14 juli 2021.  

Minder lang wachten op tweede vaccinatie 

Mensen die vanaf maandag een vaccinatieafspraak maken bij de GGD hoeven tien dagen 
minder lang te wachten op hun tweede prik dan nu. Dat heeft demissionair zorgminister Hugo 
de Jonge gezegd tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Nu wordt tussen de eerste en 
de tweede prik een pauze aangehouden van 35 dagen. Dat wordt 25 dagen. 

Het OMT schreef in het spoedadvies van afgelopen vrijdag dat er vaccinatieslots open blijven 
staan. Dat betekent dat er sneller gevaccineerd kan worden dan nu gebeurt. Bij nieuwe 
afspraken is dat vanaf maandag mogelijk. 

De Jonge zei ook dat nog gekeken wordt of mensen die al een afspraak hebben gemaakt, de 
afspraak voor hun tweede prik naar voren kunnen halen. Hij riep mensen wel op niet nu al te 
bellen. Dat gebeurt wel, en daardoor wordt het bij de GGD een zooitje, aldus de minister. 
Bron: AD, 14 juli 2021.  

Alsof corona niet meer bestaat: honderden Nederlanders dansen met 
180.000 anderen op dit festival 

In Nederland gaat een streep door een groot deel van de festivalzomer, maar in Servië vieren 
ze hun leven alsof corona helemaal niet meer bestaat. Meer dan 180.000 muziekliefhebbers, 
onder wie vele honderden Nederlanders, kwamen afgelopen weekend samen voor de twintigste 
editie van Exit Festival, het grootste internationale muziekevenement sinds de pandemie. De 
Nijmeegse dj Satori trad er als enige Nederlander op. Hij zegt klaar te zijn met het Nederlandse 
coronabeleid. ‘Cultuur staat in ons land helemaal onderaan de prioriteitenlijst.’ 

Geen mondkapjes, geen anderhalve meter, geen sluitingstijden: in de Servische stad Novi Sad 
gingen tienduizenden bezoekers dag en nacht los in Petrovaradin, het beroemde fort dat al 
ruim twintig jaar het decor is van Exit Festival. Wie vooraf een negatieve PCR-test of een bewijs 
van vaccinatie kon laten zien, kreeg vier dagen onbeperkt toegang tot alle activiteiten op het 
terrein. Overnachten was mogelijk in een van de vele hotels, hostels of op een camping in de 
buurt. 
 
Dat Exit Festival mogelijk het enige grote feestje dit jaar is, wisten de fans maar al te goed. Zij 
kwamen uit meer dan zeventig verschillende landen (!) naar het festival om los te gaan op 
David Guetta, DJ Shadow en Sabaton, stuk voor stuk gevestigde namen die na ruim een jaar 
pauze weer op de planken mochten staan. ‘Het is hier één groot avontuur’, zegt Djordje 
Petrovic, beter bekend als dj Satori, achter de schermen. Over een uur moet de artiest uit 
Nijmegen met Servische roots optreden op het grootste podium van het festival. ‘Ik kan 
werkelijk niet wachten. De ontlading dat we weer mogen is enórm. Niet alleen bij mij, maar 
bij iedereen hier.’ Bron: AD, 14 juli 2021.  

Raadslid gemeente Maastricht positief getest op coronavirus 

De fysieke raadsvergadering van de gemeente Maastricht die woensdag bij hoge uitzondering 
plaatsvond in het gouvernementsgebouw is na bijna tien uur vergaderen stopgezet. Een van 
de raadsleden testte positief op corona. Plaatsvervangend voorzitter Michel Severijns maakte 
het nieuws bekend tijdens de vergadering, meldt 1Limburg.  
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Severijns zei tegen de zaal dat er 'een behoorlijk probleem' was. ‘Één van de aanwezigen is 
vanmiddag positief getest en heeft de zaal verlaten’, aldus de plaatsvervangend voorzitter. ‘We 
hoeven niet te zeggen wie het is en we gaan ook niet het risico nemen dat hier dadelijk iets 
gebeurt en de gemeenteraad van Maastricht een hotspot is voor corona.’ 

Op aanraden van de GGD gaan de aanwezigen die op enig moment geen anderhalve meter 
afstand hebben kunnen houden vijf dagen in quarantaine. Bron: AD, 5 juli 2021.  

 

 

Kabinet lobbyt hard om grenzen voor Nederlanders open te houden 

Nederland heeft intensief contact met andere EU-lidstaten om de vakanties zoveel mogelijk 
door te laten gaan voor mensen met een vaccin- of negatief testbewijs. Of dat lukt, zal moeten 
blijken. ‘Iedereen wil proberen het vrije verkeer open te houden’, zei demissionair zorgminister 
Hugo de Jonge in het coronadebat.  

Nederland kleurt de komende dagen hoogstwaarschijnlijk rood of donkerrood op de kaart van 
het Europese RIVM. Dat betekent niet automatisch dat grenzen dichtgaan, wel zijn landen 
‘waakzaam’ en kunnen eigen extra regels opleggen voor Nederlanders, zoals een 
quarantaineplicht.  

‘Maar wij zeggen ook tegen Europese collega’s: moeten we de oplopende vaccinatiegraad niet 
veel belangrijker laten zijn dan alleen de besmettingscijfers?’, zei demissionair minister De 
Jonge (Volksgezondheid) in het coronadebat. Daarvoor wordt gelobbyd in Brussel. Vooralsnog 
wordt bij de kleurcodes alleen gekeken naar het aantal infecties, niet naar ziekenhuisopnames 
of de vaccinatiegraad. 

‘De collega’s zeggen niet: we moeten nu in paniek de grenzen dicht gooien voor de Hollanders’, 
aldus De Jonge. ‘De intentie van veel landen is: met die reispas kan je gewoon op vakantie 
komen, al ben je rood. De neiging is dat we proberen het vrije verkeer open te houden. Maar 
garanties zijn er niet.’ Een Italiaanse minister heeft dinsdagavond nog tegen De Jonge gezegd 
dat de quarantaineplicht vooralsnog niet geldt voor inwoners van andere EU-landen. ‘Hij heeft 
die intentie niet. Maar hij kan het ook niet helemaal uitsluiten. Stel dat in het Verenigd 
Koninkrijk de ziekenhuizen vollopen, dan is de situatie weer anders.’ Nederlanders moeten 
daarom de website wijsopreis in de gaten houden, stelt De Jonge.  

Eerder op de avond haalde het kabinet het thuiswerkadvies weer van stal. ‘Werk zoveel 
mogelijk thuis’, zei demissionair premier Mark Rutte in het debat in de Ridderzaal. Sinds eind 
juni was het advies nog om maximaal de helft van de week thuis te werken. Maar het Outbreak 
Management Team (OMT) adviseerde eerder al om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. ‘Als 
een meerderheid van de Tweede Kamer dit nu ook wil, moeten we daar niet kinderachtig over 
doen’, aldus de premier. 
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Ook voegt het kabinet ventilatie toe aan de basisregels. Naast het handen wassen, de 1,5 
meterregel en thuisblijven bij klachten komt er daarmee een vierde vuistregel: zorg voor 
voldoende frisse lucht. In het coronadebat vroegen onder meer D66, CDA, PVV en GroenLinks 
om meer aandacht voor goede ventilatie. Daar geeft het kabinet nu gehoor aan.  
 
‘Wij vinden ventilatie belangrijk, dat hebben we steeds gezegd’, stelde Rutte. Maar het kabinet 
wilde het niet als basisregel noemen, omdat het woord ‘ventilatie’ verwarring zou geven. ‘Voor 
je het weet gaan mensen ventilatoren neerzetten en verspreidt het virus zich juist nog erger. 
Het gaat erom dat er voldoende frisse lucht is. We zijn van plan om dat nu in de communicatie 
toe te voegen. Zorg dat thuis, in winkels, op school en op het werk regelmatig wordt gelucht. 
In de kern betekent het: gooi de ramen open.’ Bron: AD, 14 juli 2021.  

Werkgevers gebruikten steunmaatregel baanbehoud minder na eerste golf 

Werkgevers hebben de steunmaatregel voor baanbehoud veel minder gebruikt na de eerste 
coronagolf.  

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) werd in het voorjaar van 2020 
veel vaker gebruikt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Werkgevers die 
minstens twintig procent omzet verwachtten te verliezen, konden een groot deel van de 
loonkosten vergoed krijgen door gebruik te maken van de NOW. 

Van maart tot en met mei 2020 werd voor 2,6 miljoen banen van werknemers NOW 
aangevraagd, op een totaal van 8,5 miljoen banen. Van juni tot en met september dat jaar 
werd voor 1,3 miljoen banen steun aangevraagd. In de laatste drie maanden van 2020 werd 
dat voor 1,4 miljoen banen gedaan.  

Veel bedrijven merkten in de eerste golf maar beperkt last te hebben van de coronacrisis en 
maakten daarna geen gebruik meer van de regeling. Bedrijven in de horeca maakten het 
meest gebruik van de NOW. Ook de cultuursector heeft veel gebruikgemaakt van deze 
steunmaatregel. Bron: AD, 15 juli 2021. 

Dit jaar geld voor betere ventilatie op scholen uitgeven 

De Tweede Kamer wil dat geld voor betere ventilatie op scholen dat eigenlijk pas in 2022 en 
2023 beschikbaar zou komen, al dit jaar kan worden uitgegeven. 
Een meerderheid heeft ingestemd met een voorstel daartoe van GroenLinks en de PvdA. 

Het demissionaire kabinet stelde afgelopen najaar 360 miljoen euro beschikbaar om 
het binnenklimaat op scholen te verbeteren. De belangstelling daarvoor is zo groot, dat het 
budget van 100 miljoen euro voor dit jaar al zo goed als op is. De rest van het bedrag is bedoeld 
voor later jaren. 

Nu het kabinet meer dan destijds het belang van goede ventilatie voor de bestrijding van het 
coronavirus erkent, wilde GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld weten of dan meteen een deel 
van het budget voor 2022 en 2023 naar voren kan worden gehaald. Zij wijst erop dat nog lang 
niet alle scholen dit op orde hebben. 

Demissionair premier Mark Rutte erkende dat dit jaar 'enkele tientallen miljoenen' meer nodig 
lijken te zijn, en dat het dan 'logisch' lijkt om budget voor de komende jaren naar voren te 
halen. Maar dat is volgens hem 'te simpel gedacht'. Er wordt bijvoorbeeld nog gekeken of de 
huidige regeling verbeterd kan worden.  Bron: AD, 15 juli 2021. 

23 miljoen kinderen wereldwijd kregen geen belangrijke vaccinaties 
vanwege coronapandemie 

De coronapandemie heeft wereldwijd gezorgd voor een 'dramatische' terugval in het 
aantal kinderen dat kon worden gevaccineerd tegen ziektes als mazelen, difterie en kinkhoest. 
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Ongeveer 23 miljoen kinderen misten belangrijke vaccinaties, aanzienlijk meer dan in 2019, 
melden UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

Afgelopen jaar kregen 17 miljoen kinderen zelfs geen enkele vaccinatie. Veel van hen leven 
in conflictgebieden, afgelegen regio's of in sloppenwijken waar toegang tot gezondheidszorg 
sowieso al beperkt is. De coronacrisis heeft dat versterkt, vooral in Zuidoost-Azië en in landen 
ten oosten van de Middellandse Zee. Het vaccinatiepeil is daarmee terug op het niveau van 
twaalf jaar geleden, aldus kinderwelzijnsorganisatie UNICEF. 

Directeur van UNICEF Nederland Suzanne Laszlo spreekt van een zorgelijke 
ontwikkeling. ‘Minder vaccineren betekent dat meer kinderen ziektes kunnen krijgen die 
voorkomen kunnen worden, zoals polio, mazelen en tetanus.’ Volgens WHO-directeur Tedros 
Adhanom Ghebreyesus zijn uitbraken van deze ziekten een ramp voor de zorgstelsels in 
landen die ook al strijden tegen corona. ‘Het is urgenter dan ooit om te investeren in 
vaccinaties voor kinderen en ervoor te zorgen dat elk kind wordt bereikt.’ Bron: AD, 15 juli 
2021.  

 

 

Het bedrijf Intravacc kreeg vorig jaar een opdracht van de Nederlandse overheid om een vaccin 
te ontwikkelen. Met Avacc 10 is het als enige in Europa hard op weg naar het realiseren van 
een innovatieve neusspray. Het patent willen directeur en viroloog Jan groen en 
wetenschappelijk directeur/immunoloog Virgil Schijns straks ter beschikking stellen als 
geschenk aan de wereld. Bron: De Telegraaf,  11 juli 2021.   

Weer meer dan honderd coronabesmettingen op Curaçao 

Voor het eerst in meer dan twee maanden kent Curaçao weer meer dan honderd 
coronabesmettingen. Volgens cijfers van de Curaçaose overheid waren afgelopen woensdag 
102 mensen besmet met het coronavirus. Twee maanden lang, sinds 12 mei, bleef het aantal 
besmettingen onder de honderd op het eiland, met als laagste punt 18 mensen op 5 juni. 

Op 7 juli ging het nog om twintig mensen die op dat moment besmet waren. Tot nu toe 
hebben meer dan 90.000 mensen (op een aantal van 106.000 volwassenen) zich minstens één 
keer laten vaccineren. 
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In april van dit jaar was er een enorme grote stijging van coronabesmettingen op Curaçao en 
werd het CMC-ziekenhuis op het eiland overstroomd met mensen die moesten worden 
opgenomen. Bijna de helft van alle ziekenhuisbedden werd op een gegeven moment gebruikt 
voor patiënten met corona, waaronder een aanzienlijk deel op de intensive care. Uit Nederland 
kwamen tientallen artsen en verpleegkundigen om het ziekenhuis te helpen. 

Na enkele weken daalde het aantal besmettingen weer flink, mede vanwege de toegenomen 
vaccinatiebereidheid. Met de snelle stijging van afgelopen week zijn de zorgen echter weer 
toegenomen. De overheid zal naar verwachting nieuwe maatregelen aankondigen om 
een verdere toename af te remmen. Bron: AD, 15 juli 2021. 

Corona-ademtestapparaten werken niet 

De corona-ademtestapparaten die in tientallen GGD-teststraten door heel Nederland zouden 
komen, werken in de praktijk niet naar behoren. De resultaten zijn zelfs zo slecht, dat 
de GGD's weigeren de ademtests in gebruik te nemen, blijkt volgens de Volkskrant uit 
gesprekken met betrokkenen en documenten die in handen van de krant zijn.  

‘Wij constateren dat de huidige werking van het systeem afwijkt van onze aannames over het 
systeem bij de start’, schrijft koepelorganisatie GGD GHOR in een brief aan het ministerie. 
Volgens de koepel blijven de resultaten 'ver achter bij het gewenste resultaat.  

De blaastest van het Leidse bedrijf Breathomix zou een pijler worden onder het Nederlandse 
testbeleid. ‘Dit is een prachtige Nederlandse innovatie, waar heel de wereld jaloers op is’, zei 
minister Hugo de Jonge in februari nog in de Tweede Kamer. Het ministerie van 
Volksgezondheid heeft 1800 apparaten besteld, ter waarde van miljoenen tot tientallen 
miljoenen euro's. De meeste daarvan staan nu ongebruikt in de opslag. Bron: AD, 15 juli 
2021. 

Gedoe om vaccineren en testen voor vakantie: zoeken naar een plek om 
op tijd te kunnen gaan 

De vakantieperiode zorgt voor een hoop gedoe en gebel. Zo is het zoeken naar een plek om je 
op tijd voor je vakantie te laten testen. Ook proberen veel mensen hun tweede prik eerder te 
krijgen om op vakantie te kunnen. 

De afsprakenlijn van de GGD krijgt veel telefoontjes te verwerken van mensen die hun 
prikafspraak willen vervroegen. Dat kan waarschijnlijk pas vanaf begin volgende week.  
 
Of de mensen sneller geprikt willen worden omdat ze eerder op vakantie willen uit angst dat 
Nederlanders door de oplopende besmettingen niet meer welkom zijn in het buitenland zijn, 
kan de GGD niet zeggen.  

De schoolvakantie in het midden van Nederland (waaronder Achterhoek, Ede, Betuwe) en de 
regio Nijmegen en Maas en Waal begint komende zaterdag. Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, dat het testen voor een eventuele buitenlandse vakantie regelt, raadt iedereen 
aan goed naar de eisen te kijken die het land van bestemming stelt. 

Het is ook verstandig zo snel mogelijk een testafspraak te maken, omdat sommige locaties 
snel vollopen. ‘Maar als je je zoekgebied wat groter maakt, is er nog wel plek’, meldt een 
woordvoerder van het ministerie. ‘En er komen nog steeds nieuwe testlocaties bij, dus het 
heeft zin elke dag even opnieuw te kijken.’ 

Ook is enige flexibiliteit in de vertrekdatum handig. Belangrijk om te weten, stelt het 
ministerie: op het moment van testen begint de klok begint te lopen. 

Vraagt een land om een negatieve test die niet ouder is dan 48 uur, zoals bijvoorbeeld Italië, 
dan kan het zijn dat als je een PCR-test laat doen je de uitslag pas na 24 uur hebt. En dan 
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heb je dus nog maar 24 uur over om in Italië te komen. ‘Onderweg overnachten zit er dan niet 
meer in. 

Maar een land als Italië neemt ook genoegen met een antigeentest, een sneltest waarvan de 
uitslag binnen drie uur bekend is. ‘Dus dat kun je dan beter doen.’ 

En dan is het ook nog handig bij het maken van de testafspraak te kijken wanneer je het land 
van je bestemming, als je met de auto gaat, denkt binnen te rijden, in plaats van te kijken 
naar je vertrekmoment thuis. Nadeel is dat je bij een eventuele positieve testuitslag die je dan 
onderweg krijgt voor niks dat hele eind hebt gereden  Bron: DG, 15 juli 2021.  

Verzorgingshuizen in hoogste staat van paraatheid: keert 
mondkapjesplicht terug in deze regio?  

Woonzorgcentra verkeren in de hoogste staat van paraatheid. Door het stijgend aantal 
coronabesmettingen in deze regio wordt per dag bekeken of het nodig is om maatregelen aan 
te scherpen. Enkele tehuizen verplichten medewerkers en bezoekers opnieuw om een 
mondkapje te dragen. 

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in ruim een week tijd geëxplodeerd. Werden 
in deze regio begin juli een ruim dertig besmettingen per dag opgespoord, deze week is dat 
opgelopen tot bijna zeshonderd. Vooral in Deventer zijn de zorgen groot. Bron: De Stentor, 15 
juli 2021.  

Reizen Portugal, Canarische eilanden en Cyprus afgeraden 

Voor het hele vasteland van Portugal gaat vanaf vrijdag het advies gelden om alleen te reizen 
in noodzakelijke situaties. Ook voor de Canarische eilanden en de Balearen (onder andere 
Ibiza en Mallorca) in Spanje wordt het reisadvies aangescherpt, datzelfde geldt ook voor 
Cyprus. 

Nederlanders die vanaf zondag terugkeren vanaf deze vakantiebestemmingen hoeven bij 
terugkeer in ons land niet in thuisquarantaine, maar moeten wel een negatief testbewijs of 
een vaccinatie- of herstelbewijs laten zien. Dat kan bijvoorbeeld met de CoronaCheck-app. 
Het vasteland van Spanje stond al op oranje - de kleurcode die de Nederlandse overheid geeft 
aan landen waar er veel coronabesmettingen zijn. Reisorganisatie TUI annuleerde daarom 
gisteravond al alle reizen naar de Spaanse eilanden.  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken leek vorige week al te waarschuwen voor deze 
aanscherping van het reisadvies. Toen stelde het ministerie de situatie op deze 
vakantiebestemmingen ‘nauwlettend te monitoren’. Nu meldt Buitenlandse Zaken dat ‘helaas‘ 
uit het RIVM-advies van deze week blijk dat het ‘niet gaat om een tijdelijke piek’. ‘Er is sprake 
van een zorgwekkende trend in de coronacijfers in deze gebieden.’ Het reisadvies voor de 
Azoren (geel) en Madeira (groen) in Portugal verandert niet. 

Portugal en de Spaanse eilanden kampen, net als Nederland, met een opleving van de veel 
besmettelijkere ‘Deltavariant van het coronavirus. Het ministerie benadrukt dat reizen naar 
het buitenland een risico ‘is en blijft’ omdat de situatie snel kan veranderen. Ook in Nederland 
steeg het aantal besmettingen immers in een week tijd explosief. 

De recente toename van het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor 
Nederlanders die naar het buitenland willen reizen. De Europese evenknie van het RIVM, het 
ECDC, komt waarschijnlijk vandaag met een update van de Europese ‘coronakaart‘, waarop 
wordt aangegeven hoeveel besmettingen er zijn per 100.000 inwoners. De vrees is dat 
Nederland op die kaart rood of donkerrood kan gaan kleuren. Dan kunnen landen besluiten 
om extra maatregelen te nemen voor Nederlanders. Deze eisen kunnen per land verschillen. 
Deze Europese kleurcodes verschillen weer van de reisadvieskleuren van de Nederlandse 
overheid.  
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Als het reisadvies vóór vertrek oranje wordt, kunnen reizigers besluiten om om te boeken naar 
een andere, gele bestemming of later af te reizen. Als een land tijdens de vakantie van kleur 
verandert, raadt het ministerie aan om te kijken wat de mogelijkheden zijn om terug te keren.  
 
Fiji en Tunesië worden toegevoegd aan de lijst van zeer hoogrisicogebieden. Daarvoor geldt 
dat Nederlanders zich vóór terugkeer naar Nederland moet laten testen en een 
quarantaineverklaring bij zich moeten hebben. Bij aankomst in Nederland geldt een 
quarantaineplicht.  Bron: De Stentor, 15 juli 2021.  

Gedoe om vaccineren en testen voor vakantie: zoeken naar een plek om 
op tijd te kunnen gaan 

De vakantieperiode zorgt voor een hoop gedoe en gebel. Zo is het zoeken naar een plek om je 
op tijd voor je vakantie te laten testen. Ook proberen veel mensen hun tweede prik eerder te 
krijgen om op vakantie te kunnen. 

De afsprakenlijn van de GGD krijgt veel telefoontjes te verwerken van mensen die hun 
prikafspraak willen vervroegen. Dat kan waarschijnlijk pas vanaf begin volgende week.  

Of de mensen sneller geprikt willen worden omdat ze eerder op vakantie willen uit angst dat 
Nederlanders door de oplopende besmettingen niet meer welkom zijn in het buitenland zijn, 
kan de GGD niet zeggen.  

De schoolvakantie in het midden van Nederland (waaronder Achterhoek, Ede, Betuwe) en de 
regio Nijmegen en Maas en Waal begint komende zaterdag. Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, dat het testen voor een eventuele buitenlandse vakantie regelt, raadt iedereen 
aan goed naar de eisen te kijken die het land van bestemming stelt. 

Het is ook verstandig zo snel mogelijk een testafspraak te maken, omdat sommige locaties 
snel vollopen. ‘Maar als je je zoekgebied wat groter maakt, is er nog wel plek’, meldt een 
woordvoerder van het ministerie. ‘En er komen nog steeds nieuwe testlocaties bij, dus het 
heeft zin elke dag even opnieuw te kijken. 

Ook is enige flexibiliteit in de vertrekdatum handig. Belangrijk om te weten, stelt het 
ministerie: op het moment van testen begint de klok begint te lopen. 

Vraagt een land om een negatieve test die niet ouder is dan 48 uur, zoals bijvoorbeeld Italië, 
dan kan het zijn dat als je een PCR-test laat doen je de uitslag pas na 24 uur hebt. En dan 
heb je dus nog maar 24 uur over om in Italië te komen. ‘Onderweg overnachten zit er dan niet 
meer in. 

Maar een land als Italië neemt ook genoegen met een antigeentest, een sneltest waarvan de 
uitslag binnen drie uur bekend is. ‘Dus dat kun je dan beter doen.’ 

En dan is het ook nog handig bij het maken van de testafspraak te kijken wanneer je het land 
van je bestemming, als je met de auto gaat, denkt binnen te rijden, in plaats van te kijken 
naar je vertrekmoment thuis. Nadeel is dat je bij een eventuele positieve testuitslag die je dan 
onderweg krijgt voor niks dat hele eind hebt gereden. Bron: DG, 15 juli 2021.     

Al tijdens het festival dacht Art-Jan: ‘Áls er iemand tussen loopt met 
corona, zijn we allemaal de sjaak’ 

Wat een zorgeloze aftrap van de ‘summer of love’ had moeten worden, eindigde in een grote 
deceptie. Liefst 1052 bezoekers van festival Verknipt in Utrecht raakten besmet met corona. 
Een festival dat van meet af aan al omgeven was met twijfels. ‘Áls er iemand tussen loopt met 
corona, zijn we allemaal de sjaak.’ 

Maandenlang kijkt David (20) uit Ouderkerk aan den IJssel er al naar uit; weer naar een 
dansfestival, na dat stille coronajaar. Aan de andere kant van het land verheugt Art-Jan (37) 
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uit Hengelo zich net zo op festival Verknipt in De Meern. Hij gaat op vrijdagochtend langs bij 
Testen voor Toegang; David op zaterdagochtend. Beide testen negatief. Bron: AD, 15 juli 2021. 

 

Meer dan duizend bezoekers van festival Verknipt raakten besmet met het coronavirus. © Foto 
Ruud Voest  
 
 
Dierenasiels zijn bang dat aantal asieldieren explosief toeneemt na 
corona 
 
De meeste dierenasiels zijn bang dat het aantal asieldieren explosief toeneemt na corona. ‘We 
wachten het af en kunnen alleen maar hopen dat men er goed over nagedacht heeft als men 
een dier in huis gehaald heeft in een periode waar het leven minder druk was’, aldus een 
woordvoerster van het Dierenasiel Knokke-Heist. 
 
Vooral het aantal honden met gedragsproblemen baart hen zorgen. ‘Straks is er geen tijd 
meer, dieren die niet zijn opgevoed krijgen gedragsproblemen’, aldus Dierenasiel Walcheren. 
 
De dierenasiels pleiten voor een verkoopverbod op dieren via Marktplaats en Facebook. Bron: 
AD, 15 juli 2021. 
 
Code rood? In Griekenland hoeven we niet in quarantaine, belooft de 
Griekse minister 
 
Nederland mag dan rood kleuren op de Europese coronakaart, Griekenland zal geen extra 
eisen stellen aan Nederlandse vakantiegangers. Dat laat de Griekse minister van Toerisme 
Harris Theocharis weten in een exclusief interview. 
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De Griekse minister van Toerisme, Haris Theocharis. © Ministry of Tourism - Hellenic 
Republic  

‘Nederlanders hoeven niet te vrezen dat zij hier in quarantaine moeten. Dat is niet aan de 
orde’, aldus de Griekse minister. Nederland is sinds vandaag een grote rode vlek geworden op 
de Europese kaart van de corona-uitbraak, omdat het aantal nieuwe gevallen de laatste weken 
explosief stijgt. Groningen is donkerrood, omdat de uitbraak daar naar verhouding het ergst 
is. 
 
Landen kunnen besluiten om meer voorwaarden te stellen aan vakantiegangers, denk aan 
een quarantaineperiode van vijf of tien dagen na aankomst. Die gedachte houdt veel 
vakantiegangers in de greep, merken de reisorganisaties aan de ongekende hoeveelheid vragen 
hierover én de extreme terugval in het aantal boekingen. 

‘In Griekenland hoeven mensen zich hier geen zorgen om te maken’, benadrukt de minister. 
Griekenland kijkt naar de Nederlandse ziekenhuisopnames in plaats van het aantal 
besmettingen, zoals de ECDC doet. ‘De ziekenhuisopnames zijn onder controle en de 
vaccinatiegraad in Nederland loopt hard op’, aldus de bewindsman. Bron: AD, 15 juli 2021.   

Miljoenen niet-gevaccineerde Chinezen worden uitgesloten van scholen 
ziekenhuizen en winkelcentra 

Miljoenen Chinezen kunnen mogelijk binnenkort niet meer naar publieke ruimtes als scholen, 
ziekenhuizen of winkelcentra omdat zij zich nog niet hebben laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Meerdere steden overwegen dergelijke maatregelen door te voeren. Met de zware 
maatregel hopen overheden het virus onder controle te houden, terwijl de ‘Deltavariantt zich 
door Azië verspreidt.  
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In de stad Chuxiong moet iedereen van 18 jaar of ouder minstens één inenting hebben gehad 
voor 23 juli. Iedereen die dat niet doet, wordt verbannen uit publieke plekken. Een maand 
later zijn twee doseringen verplicht. In de regio Tianhe krijgen ambtenaren geen salaris meer 
als ze voor 20 juli nog niet gevaccineerd zijn. 

Veel Chinese steden willen 70 tot 80 procent van de inwoners ingeënt hebben in september. 
Dat is meer dan het landelijke doel. De Chinese regering wil aan het einde van het jaar 64 
procent van de totale bevolking ingeënt hebben. 

China begon eind 2020 met vaccineren, maar de campagne verloopt traag. Dit komt onder 
meer door het succes met het terugdringen van uitbraken in het land, evenals een 
wantrouwen tegen het vaccin zelf. Inmiddels zouden 1,4 miljard doseringen zijn toegediend. 
Bron: AD, 15 juli 2021. 

 

 

Het UMC adviseert weer mondkapjes te dragen vanaf morgen. 'Samen beschermen we onze 
kwetsbare patiënten en onze medewerkers.' Bron: AD, 15 juli 2021. 

Laat je zo snel mogelijk testen is advies aan festivalgangers 

De honderden Nederlanders die afgelopen weekend met 180.000 anderen op een bomvol 
festival in Servië stonden, wordt geadviseerd zich zo snel mogelijk te laten testen. Dat laat een 
woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport desgevraagd weten. 
‘Als je klachten krijgt of als je in de buurt bent geweest van een risicovol contact, neem jezelf 
in acht en ga in quarantaine.’ Het gaat hier om een algemeen advies, benadrukt het ministerie. 

Bezoekers van het vierdaagse EXIT Festival hoefden bij terugkeer naar Nederland geen 
negatieve pcr-test of bewijs van vaccinatie te laten zien. Omdat het reisadvies voor Servië op 
geel staat, is quarantaine ook niet verplicht. Bezoekers kregen toegang tot EXIT als ze een 
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bewijs van vaccinatie of een negatieve pcr-test konden laten zien. Tussentijds hoefden zij geen 
bewijzen meer te leveren. 

Grote uitbraken op het festivalterrein zijn vooralsnog niet bekend. Uit een steekproef onder 
14.000 bezoekers kwamen circa tien positieve testen naar voren. De organisatie zegt tevreden 
te zijn over deze resultaten. Bron: AD, 15 juli 2021.   

Nog eens 88 bezoekers festival Verknipt besmet 

Nog eens 88 bezoekers van het tweedaagse festival Verknipt in Utrecht blijken besmet. Dat 
laat de GGD regio Utrecht desgevraagd weten. Er zijn nu meer dan 1000 festivalgangers 
positief getest. Het evenement, dat op 3 en 4 juli plaatsvond, trok ongeveer 20.000 bezoekers. 

Op de eerste dag van het dancefeest raakten volgens de meest recente cijfers van de GGD 
minimaal 505 festivalgangers besmet, op de tweede dag 547. De teller stond dinsdag nog op 
respectievelijk 448 en 516 gevallen. Volgens de GGD kunnen de aantallen de komende dagen 
nog verder stijgen. 

Hoe de uitbraak rond Verknipt in Utrecht kan worden verklaard, is nog onduidelijk. Bezoekers 
van het festival moesten via de CoronaCheck-app aantonen dat ze negatief waren getest, 
gevaccineerd of hersteld van een eerdere coronabesmetting. Verknipt was het eerste festival 
van het seizoen in Utrecht en vond plaats in de openlucht.  Bron: AD, 15 juli 2021. 

Kaartverkoop Mega Immuun Party is uitgesteld 

De kaartverkoop van de Mega Immuun Party is tot nader order uitgesteld. Dat laat 
Feestfabriek, die het driedaagse festival in Lichtenvoorde organiseert, desgevraagd weten aan 
het ANP.  

Sinds vrijdag gelden er aangescherpte coronamaatregelen voor de evenementenbranche. Er 
gaat voorlopig een streep door meerdaagse evenementen en eendaagse festivals kunnen tot 
en met 13 augustus alleen doorgaan als 'zitfeest' met maximaal duizend bezoekers. Of 
evenementen na die datum wel door kunnen gaan, is onzeker. 

Voor Feestfabriek is dit vooralsnog geen reden om het festival te schrappen. De Mega Immuun 
Party staat gepland voor 24, 25 en 26 september en het is volgens een woordvoerder 'logistiek 
heel behapbaar' om dat op tijd op te bouwen. Er worden zo'n 20.000 bezoekers per dag 
verwacht. De organisatoren wachten eerst af wat er na 13 augustus gaat gebeuren. 

Vorige week liet Feestfabriek al weten dat haar andere muziekfestival Mañana Mañana dit 
jaar definitief niet doorgaat. Ook Zwarte Cross kan niet doorgaan omdat er volgens 
Feestfabriek nog te veel onzekerheid is voor het organiseren van een festival in coronatijd. 
Bron: AD, 15 juli 2021.   

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries (64) overleden na aanslag 

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is vandaag overleden, nadat hij vorig week op straat 
werd neergeschoten. ‘Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen 
winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar 
zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en 
tegelijkertijd ontroostbaar’, staat in een verklaring van zijn partner en familie. Hij is 64 jaar 
geworden.    

De Vries gold decennialang als een onverschrokken icoon van de Nederlandse 
misdaadjournalistiek. ‘De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust 
verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respecteren’, staat in de verklaring. 
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Nadere informatie over hoe het afscheid van Peter zal verlopen en wat daarbij de wensen van 
de familie en zijn partner zijn, volgen op een later moment. Bron: BN De Stem, 15 juli 2021.  
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Update RIVM  

Het aantal nieuwe coronagevallen loopt verder op. Voor het eerst sinds eerste kerstdag, bijna 
zeven maanden geleden, zijn in 24 uur tijd meer dan 11.000 positieve tests geregistreerd. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen woensdagochtend en 
donderdagochtend 11.064 meldingen. 

Precies een week geleden waren er iets meer dan 5400 positieve tests. In de afgelopen zeven 
dagen zijn ruim 64.000 mensen positief getest, gemiddeld bijna 9200 per dag. 

Eind juni begonnen de coronabesmettingen op te lopen als gevolg van de snel oprukkende 
‘Deltavariant van het coronavirus. 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. 

Afgelopen 24 uur zijn 35 coronapatiënten opgenomen op verpleegafdelingen van de 
ziekenhuizen. Dat is het hoogste aantal sinds half juni, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. 

In totaal liggen er nu 230 mensen in de ziekenhuizen vanwege Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 18 meer dan woensdag. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 158 coronapatiënten, 20 meer dan woensdag. Op 
de intensive cares liggen 72 coronapatiënten, twee minder dan de voorgaande dag. Er werden 
het afgelopen etmaal wel drie nieuwe patiënten opgenomen op een ic. Toch is het nog vrij 
rustig op de ic's. Twee maanden geleden lagen er nog tien keer zoveel coronapatiënten 
vergeleken met het huidige aantal. 



42 
 

Omdat het aantal positieve tests de laatste tijd hard stijgt, verwacht het LCPS wel dat het de 
komende tijd drukker wordt op de ic's en verpleegafdelingen. Bron: AD, 15 juli 2021.    

Aantal besmettingen in regio stijgt door, zorgen in Apeldoorn, Deventer, Voorst en Rijssen-
Holten. Het aantal coronabesmettingen in Deventer blijft onverminderd hoog. Met 90,4 
besmettingen per 100.000 inwoners is het virus nog altijd stevig aanwezig in de stad. Dat 
blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Alleen in Staphorst werden de afgelopen 24 uur 
nul nieuwe  

In totaal zijn er het afgelopen etmaal 11.064 positieve tests bekend in Nederland. Dat is het 
hoogste aantal sinds de kerstdagen en ruim 500 meer dan gisteren. In de regio’s IJsselland, 
Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn donderdag 804 nieuwe coronagevallen gemeld, 
een flinke stijging ten opzichte van gisteren. 

Op de regionale coronakaart kleuren veertien gemeenten donkeroranje, twaalf oranje en twee 
geel. Deventer (donkerrood) is al een week een flinke coronabrandhaard. Die is waarschijnlijk 
ontstaan in het uitgaansleven.  De afgelopen 24 uur kwamen er daar 90,4 positieve tests per 
100.000 inwoners bij. In Apeldoorn, Voorst en Rijssen-Holten is het aantal coronagevallen 
voor de tweede dag op rij hoog. 

In gemeenten als Dronten, Zwolle, Raalte, Epe en Brummen is de situatie ook zorgelijk. Dat 
blijkt uit dit beeld: 

Alleen in Staphorst zijn de afgelopen 24 uur geen besmettingen gemeld. Urk, eerder in de 
coronacrisis nog een brandhaard,  valt opnieuw op. Daar is voor het eerst sinds 10 juli weer 
een nieuw coronageval bekend. Meppel is de derde gemeente die ‘grijs’ kleurt. Woensdag 
waren in de Drentse plaats nog negen besmettingen, vandaag zijn er het twee. 

De coronasituatie in Meppel, Staphorst en Urk is redelijk uniek in Nederland. Verspreid over 
het hele land waren er de afgelopen 24 uur nauwelijks gemeenten met weinig positieve testen. 
Groningen is de afgelopen dagen een van de grootste brandhaarden van het land geworden. 
Daar zijn vandaag 180,8 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners gemeld. 

In totaal zijn vandaag in Nederland 158 gewone ziekenhuisbedden bezet. Dat zijn er 20 meer 
dan gisteren. Het aantal bezette intensive care(IC)-bedden  is gedaald met 2 naar 72. In de 
Overijsselse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur 1 coronapatiënt opgenomen, vanuit 
Gelderland en Flevoland waren er nul nieuwe meldingen. Het afgelopen etmaal zijn er in de 
regio geen overlijdens geregistreerd. Bron: De Stentor, 15 juli 2021.    

Heel Nederland rood op Europese coronakaart, Groningen donkerrood 

Nederland is een rode vlek geworden op de Europese kaart van de corona-uitbraak, omdat 
het aantal nieuwe gevallen de laatste weken explosief stijgt. Groningen is donkerrood, omdat 
de uitbraak daar naar verhouding het ergst is. De andere elf provincies zijn iets lichter rood. 

De kaart is opgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC, de evenknie van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal 
positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Landen 
kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels aan te passen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren. Deze eisen 
kunnen per land verschillen.  

Op de vorige kaart, die precies een week geleden werd opgesteld, waren Friesland, Drenthe, 
Flevoland en Limburg groen en de rest van het land oranje. Dat was te danken aan de 
coronaluwte die rond 1 juli ten einde kwam. Die gunstige cijfers van eind juni vallen deze 
week weg, en worden vervangen door de torenhoge stijging van afgelopen week.  
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Spanje, Portugal en Cyprus waren al rood. Ierland en Luxemburg zijn oranje en de rest van 
Europa is een zee van groen, omdat het aantal positieve tests er vooralsnog meevalt. Voor die 
groene landen vormen Nederlanders een gevaar, omdat ze de erg besmettelijke ‘Deltavariantt 
van het coronavirus kunnen invoeren. 

 
 

© ECDC  

Toch hoeft code rood vakantiegangers niet af te schrikken. Griekenland heeft gezegd geen 
extra eisen te stellen aan Nederlandse vakantiegangers. Griekenland kijkt naar de 
Nederlandse ziekenhuisopnames in plaats van het aantal besmettingen, zoals de ECDC doet. 
Ook heeft het land er alle belang bij dat toeristen blijven komen.  

Ook Spanje blijft de Nederlanders welkom heten. ‘Ongeacht of ze uit een hoogrisicogebied 
komen of niet, of ze uit een donkerrood gekleurde of oranje regio komen. Alleen zullen de 
mensen uit risicogebieden (donkerrood, rood, oranje of grijs op de Europese kaart) anders dan 
mensen uit een groen gebied wel een bewijs van hun gezondheid moeten kunnen overleggen’, 
laat een woordvoerster van de Spaanse staatssecretaris van Toerisme Fernando Valdés weten. 

Vakantiegangers in Frankrijk zullen vaker op de politie stuiten. ‘We gaan vanaf deze week 
strenger controleren aan de grens, als het gaat om bezoekers uit risicolanden,’ zei president 
Macron maandagavond op televisie. ‘Reizigers (uit die landen, red.) die niet gevaccineerd zijn 
moeten dan verplicht in isolatie.’ 

Portugal gaat ook geen beperkingen opleggen aan Nederlanders (andersom wel, nu het 
reisadvies voor Portugal is aangescherpt). Portugal houdt zich strikt aan de afspraken rond 
het Europees coronacertificaat: volledige vaccinatie of een negatieve test van maximaal 72 uur 
oud.  

ANVR-topman Frank Oostdam en directeur Matthijs Ten Brink van Sunweb Groep verwachten 
dat dit voor de meeste landen zal gelden. Voor Denemarken gaat die vlieger niet op. De officiële 
overheidssite meldt dat iedereen uit rood gebied of land in quarantaine moet. Zelfs als diegene 
volledig gevaccineerd is. 

De coronakaart is volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een ‘extra 
stimulans’ om nu de coronaregels weer aan te scherpen. Als de besmettingen in hetzelfde 
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tempo blijven oplopen als nu, krijgt heel 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. 

Deze Europese kleurcodes verschillen weer van de reisadvieskleuren van de Nederlandse 
overheid. 

Het Europese RIVM, het EDCD maakt een kaart op basis van informatie van lidstaten. Die 
leveren wekelijks hun coronacijfers aan, waarna het ECDC er een coronakaart van maakt. 
Daarop kunnen landen groen, geel, rood óf donkerrood kleuren. 

Een land kleurt groen als er in de afgelopen twee weken minder dan 75 besmettingen per 
100.000 inwoners waren. Geel geeft aan dat er tussen de 75 en de 200 besmettingen waren. 
Rood is meer dan 200 en boven de 500 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken 
tijd wordt het donkerrood, zoals nu Groningen.  

Let op: rood op de ECDC-kaart heeft een andere betekenis dan rood op de kaart van 
nederlandwereldwijd.nl. De ECDC-kaart zegt iets over het aantal besmettingen in een land. 
De kleurcode op nederlandwereldwijd.nl geeft aan of reizigers uit Nederland welkom zijn in 
een land. Zijn ze niet welkom of gelden er strenge coronamaatregelen, dan kleurt het land 
oranje. Code rood wordt alleen gegeven als er sprake is van veiligheidsrisico’s. Bron: AD, 15 
juli 2021.   
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De bruiloft van Julia wordt tegen eerdere verwachtingen in ineens een stuk soberder. Haar 
moeder schreef daarom een brief naar Hugo de Jonge en Mark Rutte. © Frank Uijlenbroek  
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Eindelijk gaat Julia (25) trouwen en dan veranderen plots de coronaregels 
 
Julia Doornbos en haar Hermen stappen vandaag in het huwelijksbootje, nadat ze de bruiloft 
door scherpe coronaregels twee keer uitstelden. Voor een groot feest zijn ze door het 
wispelturige Haagse beleid nu echter weer net een week te laat. Moeder Geesje uit 
Dedemsvaart springt voor haar dochter in de bres. ‘Beste Hugo en Mark...’ 
 
Ze blaast nog even over haar net gelakte nagels, maar afgelopen vrijdag kookte Julia Doornbos 
vooral van woede, toen ze vernam dat wat de mooiste dag van haar leven moet worden er een 
met een door corona omgeven randje wordt.  Bron: De Stentor, 15 juli 2021.    
 
Curaçao verklaart Nederland als hoog-risicogebied 

Nederland geldt vanaf maandag 19 juli als hoog-risicogebied voor Curaçao. Dat betekent 
dat alle passagiers voor hun vlucht naar Curaçao een PCR-test moeten doen. Alleen met een 
negatieve uitslag worden reizigers toegelaten. Dat geldt ook voor mensen die al twee keer zijn 
gevaccineerd. Daarnaast is het na drie dagen verplicht om een antigeentest af te nemen. 
Bezoekers die positief zijn, moeten tien dagen in isolatie. 

Op dit moment is de ‘Deltavariantt nog niet op Curaçao aangetroffen. Maar volgens de regering 
kan ervan uit worden gegaan dat de variant al op het eiland is. Curaçao kende in de afgelopen 
week een snelle stijging van het aantal besmettingen. Op 7 juli waren twintig mensen besmet, 
op 14 juli was dat gestegen naar 102. 

De regering heeft bekendgemaakt dat evenementen voorlopig mogen doorgaan, dat betekent 
onder meer dat de beachclubs niet worden gesloten. Wel zullen er meer controles worden 
uitgevoerd bij uitgaansgelegenheden. Verder benadrukte minister van Gezondheid Dorothy 
Pietersz-Janga dat mensen een mondkapje moeten dragen bij het bezoeken van winkels en in 
de openbare ruimte. Bron: AD, 15 juli 2021.  

Hoog water  
 
De Veiligheidsregio Limburg-Noord houdt er rekening mee dat er op meerdere plekken langs 
de Maas mensen geëvacueerd moeten gaan worden. Verwacht wordt dat het water in de rivier 
nog gaat stijgen, en de dijk langs de rivier kent ondanks versterkingen de laatste decennia 
nog een aantal zwakke plekken. De regio brengt nu in kaart waar gevaar dreigt. Daarover 
wordt later vandaag meer bekend.   
 
Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van de Veiligheidsregio, zegt dat de 
hoeveelheid water die er aankomt ongekend is. Ook komt in de regio de Roer samen met de 
Maas. Van beide zijden komen grote hoeveelheden water. 
 
Eerder werd al bekend dat rond de Hambeek in Roermond huishoudens geëvacueerd gaan 
worden.  
 
Boswachters van Staatsbosbeheer helpen in Limburg met de evacuatie van vee uit de 
uiterwaarden die onder gaan lopen. Zo zijn schapen op een eiland in de Maasplassen bij 
Roermond met een boot op het droge gebracht. Ook koeien en paarden in het Niersdal, bij 
Itteren en in Midden-Limburg worden verplaatst, aldus de dienst. Als het water zakt wordt 
het vee weer teruggebracht.  
 
Het aantal doden als gevolg van de zware regenval en overstromingen in de West-Duitse 
deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts is opgelopen tot zeker 42. Dat heeft een 
politiewoordvoerder verklaard tegenover persbureau AFP.  
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De politie van Keulen had eerder al 20 doden in de regio gemeld. De meeste (15) vielen te 
betreuren in Euskirchen, de andere in Rheinbach (3) en Keulen (2). In Rijnland-Palts vielen 
de meeste dodelijke slachtoffers in het gebied Bad Neuenahr-Ahrweiler.   
 
Meerdere campings in Midden-Limburg zijn donderdagmiddag aan het ontruimen vanwege de 
ernstige wateroverlast. De gemeente Roermond meldt dat van de vijf campings aan de 
Maasplassen er twee al zijn ontruimd en de andere drie op het moment hun gasten evacueren. 
Dit doen ze volgens de gemeente op eigen initiatief. Ook in Maasgouw en Ohé en 
Laak evacueren campings hun gasten. 
 
In Roermond worden honderden woningen ontruimd. Dat heeft alles te maken met de snel 
stijgende Roer en zijriviertje de Hambeek. Alle woningen die rond de Hambeek in Roermond 
liggen worden geëvacueerd. Het zou gaan om vijfhonderd woningen. 
 
Volgens de laatste prognoses van Rijkswaterstaat bereikt de Maas donderdagavond rond 
18.00 uur de hoogste waterstand bij Maastricht met een instroom van ongeveer 3350 kuub 
per seconde. Dat is veel meer dan tijdens de watersnoodramp bij de overstromingen van de 
Maas in 1993 en 1995, toen de instroom rond de 3000 kuub was. Sindsdien zijn dijken 
versterkt en het stroomgebied van de Maas verbreed, waardoor overstromingen minder vaak 
moeten voorkomen. 
Wegens de aanhoudende intense regenbuien boven de Belgische provincie Luik zijn 
de evacuaties van burgers in de gemeente Trooz stopgezet. De omstandigheden werden te 
gevaarlijk. 

‘We ondervinden verschillende problemen, vooral met gezinnen met kinderen die vastzitten. 
Momenteel is het onmogelijk om hen te hulp te schieten. Sommige gebouwen dreigen echter 
in te storten’, aldus burgemeester Fabien Beltran. Een reddingsboot van de Antwerpse 
brandweer sloeg tijdens een reddingsoperatie om. 

In Chaudfontaine, een andere gemeente in Luik, werd een oproep gelanceerd voor 
motorbootjes om de bevolking te evacueren. ‘De bootjes van het leger hebben met problemen 
af te rekenen, de hulpoproepen nemen intussen toe’, vertelt burgemeester Daniel Bacquelaine. 

Het dodental als gevolg van het noodweer en de overstromingen in de West-Duitse deelstaten 
Noordrijn-Westfalen (NRW) en Rijnland-Palts (RP) is opgelopen tot 38. Eerder was sprake van 
20. Zeker 18 doden vielen in de regio Bad Neuenar-Ahrweiler bij Koblenz, meldt de politie op 
Twitter. In NRW kwamen 15 mensen om het leven van wie acht in het district Euskirchen, 
zo'n 30 kilometer ten zuidwesten van Bonn. Onder hen twee brandweerlieden.  

In het Duitse Stolberg bij Aken (Noordrijn-Westfalen) wordt de watersnood aangegrepen om 
te plunderen. Er hebben zich bij de politie meerdere getuigen gemeld die mensen zagen in 
overstroomde winkels, bericht nieuwsmagazine Focus. Agenten arresteerden een verdachte in 
een juwelierszaak. 

De burgemeester van de Belgische stad Luik heeft inwoners die aan de rand van de 
Maas wonen de raad gegeven om het hun woning te verlaten en hogere oorden op te zoeken. 
Thuisblijvers moeten voor hun veiligheid naar een hogere verdieping gaan. Politiewagens 
rijden rond in de buurt om de boodschap over te brengen. Winkels moeten sluiten. 

Verwacht wordt dat het waterpeil nog anderhalve meter zal stijgen. De piek wordt rond 21 uur 
vanavond verwacht. Bron: AD, 15 juli 2021.  

Snelweg A2 in Limburg dicht door wateroverlast, burgemeester voorziet 
voedseltekort 

Zuid-Limburg kampt met zware wateroverlast door hevige regenval. Honderden mensen zijn 
uit hun huizen verdreven door het water. De A2 is voor een deel afgesloten. Het KNMI heeft 
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weercode rood verlaagd naar code geel, maar er valt nog veel regen. Volgens de burgemeester 
van Valkenburg dreigt een voedseltekort omdat het gebied onbereikbaar is voor 
vrachtwagens.  

In Valkenburg aan de Geul zijn op diverse plekken overstromingen. Een hospice en een 
verpleeghuis zijn geëvacueerd. Het gemeentehuis is opengesteld als opvanglocatie. 
Burgemeester Daan Prevoo vaardigde rond 02.00 uur ‘s nachts een noodbevel uit, dat ervoor 
moet zorgen dat kwetsbare ouderen gedwongen geëvacueerd kunnen worden als hun woning 
onderloopt.  

Als gevolg van het hoogwater kunnen vrachtwagens met voedsel Valkenburg niet bereiken, zei 
burgemeester Prevoo donderdagochtend tegen rampenzender L1. ‘De hotels zitten vol met 
evacués, maar de leveranties kunnen door het water Valkenburg niet bereiken’, aldus 
Prevoo. In Valkenburg en het naburige Houthem zitten bovendien meer dan 400 huishoudens 
zonder stroom en dat betekent dat hun koelkasten niet meer werken. ‘Die mensen hebben 
dus ook geen eten’, zei Prevoo. 

Ook vandaag wordt nog noodweer verwacht door wolkbreuken, met name in het zuiden van 
Limburg. Vanmiddag gaat het naar verwachting minder hard regenen. Vanwege de verzadigde 
grond kan ook die regen nog voor overlast zorgen.  

De GGD Zuid-Limburg roept mensen op het vervuilde regenwater zoveel mogelijk te vermijden. 
Doordat de riolering het water niet aankan, bestaat het risico op diarree, braken en keelpijn 
voor mensen die met vervuild water in contact komen. Bron: De Stentor, 15 juli 2021.  

 

Test- en vaccinatielocaties bij MECC in Maastricht gesloten wegens 
wateroverlast 
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De test- en vaccinatielocatie bij het MECC in Maastricht is vandaag gesloten wegens de 
wateroverlast. Ook morgen blijft de ruimte dicht, alle afspraken zijn geannuleerd, laat de GGD 
Zuid-Limburg weten. Het is nog niet duidelijk of de locatie op zaterdag weer open kan gaan. 

De GGD neemt contact op met mensen die een afspraak hadden om te worden gevaccineerd 
tegen het coronavirus. Mensen die zich wilden laten testen, kunnen zelf bellen om een nieuwe 
afspraak te maken. 

De overige teststraten en prikplekken in het zuiden van Limburg blijven open en zijn 
bereikbaar. Bron: AD, 15 juli 2021.    

Kabinet verklaart overstromingen Limburg tot ramp: schade wordt 
vergoed 

Het kabinet verklaart de overstromingen in Limburg officieel tot ramp. Daardoor wordt het 
voor getroffen inwoners en bedrijven mogelijk een schadevergoeding te krijgen, óók als de 
verzekering niets uitkeert. Demissionair premier Mark Rutte zei ‘schouder aan schouder’ te 
staan met de getroffen provincie: ‘Wij leven enorm mee met alle bewoners. Heel Nederland 
leeft mee.’ Bron: AD, 15 juli 2021. 

Spaanse eilandengroep Balearen meldt 795 coronabesmettingen 
afgelopen etmaal 

De Spaanse eilandengroep Balearen heeft over de afgelopen 24 uur 795 
coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 115 meer dan een dag eerder, aldus de autoriteiten 
tegen het Spaanse persbureau Europa Press. Het grootste deel van de nieuwe besmettingen 
is op Mallorca geconstateerd. 

De gezondheidsautoriteiten meldden dat er ongeveer drie weken geleden dagelijks tussen de 
20 en 40 nieuwe besmettingen op de eilandengroep werden geregistreerd. Nu zijn het er elke 
dag honderden. 

Net als in de rest van Spanje zijn het op de Balearen vooral jonge mensen die besmet raken 
met het coronavirus. Vaak hebben ze milde klachten. In totaal liggen er op de Balearen 26 
mensen op de intensive cares. 

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte vandaag bekend dat 
het reisadvies voor de Canarische eilanden en de Balearen vrijdag van geel naar oranje gaat 
vanwege het oplopen van het aantal besmettingen. 

Reisorganisatie TUI liet weten tot en met 13 augustus niet naar de Balearen en de Canarische 
eilanden te vliegen. De reisorganisator verwacht niet dat het reisadvies binnen deze periode 
alweer geel zal zijn. Bron: AD, 15 juli 2021. 

Coronatest-ondernemer Xander ziet grote problemen bij vakanties: 
‘Gezinnen komen uiteengereten aan’  

Xander Schurink, eigenaar van Hestia, het bedrijf uit Losser dat zich tijdens deze pandemie 
toelegde op coronatesten, ziet grote problemen met het testen voor je reis. Families komen 
‘uiteengereten’ op hun locatie aan, omdat niet het hele gezin op tijd de uitslag binnen heeft. 
Het moet beter, vindt hij. En snel. 

Schurink werd door de overheid gevraagd om teststraten op Bonaire op te zetten. Daar is hij 
nu. Op het vliegveld zag hij de afgelopen dagen hoe de vertraging met vakantietesten in 
Nederland voor verdriet en verontwaardiging zorgt. ‘Gezinnen komen uiteengereten aan’, 
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vertelt hij. ‘Er was een meisje van 16 dat hier alleen kwam, zonder haar familie. Zij was de 
enige die de uitslag van haar test op tijd binnen had. Heel sneu.’  

Sneu, maar ook onnodig, vindt Schurink. Volgens de eigenaar van Hestia duurt het veel te 
lang voor bedrijven als de zijne goedkeuring krijgen van de overheid om het testen voor je reis 
op te starten. Er zijn te weinig aanbieders om de hele markt te bedienen, geeft hij aan. ‘En 
dan heeft nu alleen de regio Noord nog maar vakantie.’ 

Nu ook de GGD het weer drukker heeft, zorgt dat voor capaciteitsproblemen in de laboratoria, 
legt Schurink uit. Dat zit als volgt. Wanneer mensen een test doen, dan heeft een commercieel 
bedrijf als Hestia daar op locatie machines voor. Zie het als minilaboratoria. Daarmee kunnen 
ze van 2400 tests per dag de uitslag communiceren. Goed geschikt voor bijvoorbeeld bedrijven. 

Maar bij het testenvoorjereis gaat het om veel grotere aantallen. Die tests moeten daarom naar 
een ‘hoog volumelab’, waar een machine er 10.000 per dag kan verwerken. Alleen: die zijn niet 
van aanbieders als Hestia zelf. Daar wordt ook door de GGD gebruik van gemaakt, en door 
andere aanbieders. ‘Op een locatie waar ze 60.000 testuitslagen per dag verwerken, was een 
machine kapot. En er werd door de GGD een capaciteit van 35.000 geclaimd.’ Gevolg: grote 
vertraging.  

 
© Lars Smook  

De afgelopen dagen regende het klachten, ook in Twente, van mensen die uren moesten 
wachten voor ze getest werden, en vervolgens soms dagen moesten wachten tot de uitslag 
kwam. Soms kwam die helemaal niet. Schurink hoorde verhalen van mensen die aankwamen 
op Bonaire, maar van wie familieleden op Schiphol achterbleven. Op het vliegveld hoopten ze 
dat de uitslag alsnog kwam. Tevergeefs. Met koffer en al moesten ze terug naar huis. 

Schurink deelde zijn zorgen deze week met minister Cora van Nieuwenhuizen, die op Bonaire 
is voor een werkbezoek. Hij heeft de hoop dat er snel verbetering komt. En dat Hestia zelf 
vrijdag of zaterdag in Nederland testenvoorjereis-locaties mag openen. ‘We moeten het op orde 
krijgen’, zegt hij. ‘De effecten die het nu heeft, zijn heftig.’ Bron: De Stentor, 15 juli 2021.   

Enkele ziekenhuizen kunnen planbare zorg niet leveren  

Hoewel de druk op ziekenhuizen deze week verder afneemt, zijn er nog steeds enkele 
ziekenhuizen die aangeven de zogeheten kritieke planbare zorg niet volledig volgens planning 
te kunnen leveren. Dat is zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om 
gezondheidsschade te voorkomen.  
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Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit kan inmiddels 92 procent van de ziekenhuizen deze 
zorg volgens planning leveren. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van vorige week. 

De NZa stelt ook vast dat de gevolgen van het toenemend aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames in Nederland nog niet zijn terug te zien in een stijgende druk op de 
ziekenhuizen. 

Het afgelopen jaar werd veel zorg waar geen urgentie achter zat uitgesteld. ‘Nu de druk in de 
ziekenhuizen afneemt, komt er naar verwachting straks weer ruimte om uitgestelde zorg te 
leveren. Ziekenhuizen maken op dit moment in overleg met zorgverzekeraars plannen om na 
de zomervakantie te starten met het verlenen van deze zorg’, aldus de Zorgautoriteit. Het gaat 
mogelijk om honderdduizenden operaties die ingelopen moeten worden. Bron: AD, 15 juli 
2021.  

Koning Willem-Alexander gaat niet naar Olympische Spelen  

De Nederlandse sporters op de Olympische Spelen moeten het zonder koninklijke steun 
stellen. Koning Willem-Alexander en zijn gezinsleden reizen niet naar de Spelen vanwege de 
coronapandemie, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Wel opent de vorst volgende week 
vrijdag het TeamNL Olympic Festival op het strand van Scheveningen, dat in het kader van 
het sporttoernooi staat. 

Sinds de Winterspelen van 1994 in het Noorse Lillehammer ontbrak Willem-Alexander alleen 
bij de Olympische Spelen van 2002 in Salt Lake City. Hij was toen op huwelijksreis met 
Máxima. Tussen 1998 en 2013 was hij lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), 
sinds 2016 is hij erelid van dat gezelschap. 

Vanwege de pandemie wordt geen publiek toegelaten bij de wedstrijden. In Tokio werd vorige 
week de noodtoestand uitgeroepen vanwege het snel stijgende aantal besmettingen. Bron: AD, 
15 juli 2021.  

Kort geding ID&T tegen de overheid is voorlopig van de baan  

Het kort geding van ID&T tegen de overheid gaat morgenochtend niet door, maar is nog niet 
definitief van de baan. De festivalorganisator en initiatiefnemer gaat samen met een dertigtal 
andere festivals verder in gesprek met de overheid over (compensatie voor) de weer 
aangescherpte coronamaatregelen. 

ID&T wilde via de voorzieningenrechter in Den Haag afdwingen dat evenementen volgens de 
Fieldlab-voorwaarden zouden moeten kunnen doorgaan. Daarvoor werden eerder dit jaar 
talrijke experimenten gedaan waarbij met de juiste voorzorgsmaatregelen de 1,5 meter afstand 
en mondkapjes niet nodig bleken.  

Het kabinet kwam afgelopen vrijdag terug op het eerdere besluit om meerdaagse 
publieksevenementen zonder vaste zitplaatsen toe te staan. De festivals waren daar verbolgen 
over en dreigden in grote problemen te komen met hun geplande evenementen. 

Komende week zal de Alliantie van Evenementenbouwers en Fieldlab, waar ID&T onderdeel 
van uitmaakt, in gesprek gaan met de betrokken bewindslieden en ten minste tot die tijd zal 
het kort geding worden aangehouden. Indien uit dit gesprek geen werkbare situatie volgt, zal 
ID&T het kort geding voortzetten en een werkbare situatie via de rechter afdwingen. 

Het kabinet deed eerder deze week al wel een handreiking aan de festivals door 135 miljoen 
euro extra uit te trekken voor steun. Organisatoren kunnen een groter deel van hun gemaakte 
kosten vergoed krijgen en de termijn om een aanvraag in te dienen wordt uitgebreid. ID&T 
meldde blij te zijn met de extra steun, maar die was nog niet voldoende. 

De organisator van dancefestivals spande het kort geding aan en werd binnen de kortste keren 
gesteund door 30 andere festivals, zoals Paaspop, De Zwarte Cross, Apenkooi, maar ook de 
Grand Prix Formule 1 van Zandvoort. Het kort geding is nog altijd een mogelijkheid voor de 
festivals, mochten de gesprekken niet tot tevredenheid worden afgerond. Bron: AD, 15 juli 
2021  
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Vakantieparken maken zich zorgen over code rood 

Vakantieparken in Nederland maken zich geen zorgen over de sinds vandaag bekende code 
rood voor Nederland op de Europese coronakaart. Landal GreenParks, TopParken, Roompot 
en Center Parcs zeggen allemaal genoeg vraag van Nederlanders zelf te hebben om hun parken 
te vullen. 

Bij Center Parcs gaat het in Nederland om ongeveer 20 procent van de gasten die uit het 
buitenland komen. Mochten er inreisbeperkingen komen, verwacht de organisatie geen 
problemen. ‘Dat zouden we oplossen door Nederlandse gasten die in bijvoorbeeld Duitsland 
verblijven uit te ruilen met Duitsers die naar ons land zouden komen’, zegt een woordvoerder. 
Tot een aanzienlijk aantal annuleringen leidde de nieuwe onzekerheid nog niet. 

TopParken kreeg wel al een aantal afzeggingen binnen van bezorgde Duitse gasten. Zij zouden 
naar een park in Noord-Holland gaan waar 30 procent van de bezetting Duits is. Toch maakt 
de organisatie zich daar geen zorgen over. ‘Alles wat uitvalt, kunnen wij opvullen met 
Nederlandse gasten’, zegt een woordvoerder. 

Landal GreenParks ziet ook een grote vraag vanuit Nederlandse klanten voor zijn parken, met 
name voor lastminutes. Roompot spreekt van een markt 'waarin meer vraag is dan aanbod'. 
Over het mogelijk wegvallen van Duitse bezoekers zegt een woordvoerder zich dan ook geen 
zorgen te maken. Bron: AD, 15 juli 2021. 

 

De Nederlandse horeca werd het hardst geraakt door de coronacrisis, maar heeft te maken 
met een volgend probleem: het personeelstekort. Verschillende bedrijven trekken alles uit de 
kast om aan mensen te komen. Van korting voor familieleden tot gratis huisvesting. 
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Het aantal vacatures neemt de laatste tijd enorm toe. Reden: de versoepelingen van de 
coronamaatregelen. Er is vooral vraag naar mensen in de horeca, blijkt uit gegevens van 
vacaturesite Indeed. Er zijn nu bijna elf procent meer vacatures dan februari vorig jaar, het 
moment voor de uitbraak van het coronavirus. 

De grote vraag is volgens Arjan Vissers, directeur van Indeed, waar bedrijven het personeel 
vandaan halen. ‘Door de lockdown lijkt het erop dat horecamedewerkers hun heil ergens 
anders zijn gaan zoeken, met een dringend personeelstekort tot gevolg.’  

Dat personeelstekort was er al voor de uitbraak van de pandemie, maar is alleen maar erger 
geworden. Mensen met een flexcontract vertrokken, zegt Jos Klerx. Hij volgt voor de Rabobank 
onder meer de Nederlandse horecasector. ‘Covid zorgde ervoor dat de flexibele schil vertrok. 
Het is lastig te zeggen of die mensen terugkeren.’ 

Een aantal van hen vond ergens anders een baan. Ze gingen aan de slag bij de GGD als prikker 
of gingen werken voor de supermarkt. 

Vaak met betere werktijden, (meestal) geen weekend- of nachtdiensten meer. En dan is de 
vraag of horecaondernemers die mensen weet te verleiden tot een terugkeer, aldus Klerx.  

In de Verenigde Staten strooien bedrijven met geld, om maar aan personeel te komen. Zo lokt 
Disney kamermeisjes en koks met tekenbonussen van 1000 dollar. De Burger King biedt 1500 
dollar aan nieuwe burgerflippers en US Foods (distributeur dat levert aan restaurants) heeft 
zelfs vijfduizend dollar over voor een nieuwe collega. 

Volgens Klerx wordt er wel van alles gedaan om aan personeel te komen. Niet met enorme 
tekenbonussen, zoals in het buitenland gebruikelijk is. ‘Dat is niet echt Nederlands. We 
proberen het hier op een andere manier. Bijvoorbeeld door mensen een scooter te geven of 
huisvesting te regelen.’ 

Naast dat vervoer of dat gratis appartement lokken bedrijven ook personeel met goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. ‘Denk aan goedkoop eten bij de keten waar je voor werkt of 
door te zorgen dat de familie een keer in de zoveel tijd met korting kan aanschuiven.’ 

  
Overal personeelstekort: ondernemers wringen zich in bochten 

 
In de horeca hebben vooral de koks een goede onderhandelingspositie, vervolgt Klerx. ‘Daar 
werd voor de coronacrisis al zo’n beetje om gevochten. Daar zijn er veel te weinig van. Zij 
konden salarisverhogingen bedingen, waardoor de totale uitgaven van die bedrijven flink 
stegen.’  
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Werk! Duizenden koks en obers gezocht op krappe arbeidsmarkt 

 
Ondernemer Ron Blaauw redde het niet alleen met extraatjes en bedacht iets anders om aan 
koks te komen. Zijn eigen opleiding, zo vertelde hij eerder aan RTL Z. ‘Het personeelsgebrek 
is zo groot aan het worden dat we een plan moesten bedenken. Dat tekort is echt schrijnend, 
dus we willen zelf mensen gaan opleiden.’ 

Koninklijke Horeca Nederland begon een campagne: kom werken in de horeca. Onder meer 
influencers en wervende teksten met voordelen moeten jongeren overhalen om voor een baan 
in de horecabranche te kiezen. 

Volgens directeur Dirk Beljaarts een lastige klus en iets van alle tijden. Dat zag hij al een 
aantal jaar geleden, toen hij nog directeur was van een hotel in Loosdrecht. ‘Het was toen heel 
lastig om jongeren bij het hotel te krijgen met het openbaar vervoer. We bedachten toen 
scooters die je kon leasen, om zo personeel te trekken.’  

  
Maatregelen verscherpt: horeca moet weer om 00.00 uur sluiten 

 
Er is met secundaire voorwaarden van alles te doen, zegt Beljaarts. Hotelketens die bestaand 
personeel een bonus geven als ze nieuwe mensen aandragen, bijvoorbeeld. Maar omdat de 
sector structureel kampt met problemen, zijn er volgens hem grote maatregelen nodig. 

‘Uiteindelijk is dit een macro-economisch probleem. Dat ga je als sector niet oplossen. Dat 
moet landelijk, met behulp van de overheid, gebeuren. Het bedrijfsleven moet hier samen met 
de overheid en onder meer onderwijsinstellingen naar kijken.’ Bron: RTL Nieuws, 15 juli 2021.   
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Niet-Amerikaanse burgers kunnen weer vanuit de EU naar VS  reizen 

President Joe Biden zei donderdag dat de VS momenteel overwegen of ze de huidige, uit maart 
2020 stammende beperkingen kunnen opheffen die niet-Amerikaanse burgers verbieden 
om vanuit de EU naar de Verenigde Staten te reizen. Tijdens een ontmoeting in het Witte Huis 
had de Duitse bondskanselier Angela Merkel de kwestie aan de orde gesteld. 

‘Het is nu aan de gang', zei Biden over discussies binnen de betrokken overheidsinstellingen 
over het al dan niet opheffen van de inreisbeperkingen. Hij zei dat hij waarschijnlijk ‘in 
de komende dagen' uitsluitsel zou kunnen geven. ‘Ik wacht op een bericht van ons Covid-team 
over wanneer dat moet gebeuren.' 

Al in juni heeft de EU de lidstaten officieel aanbevolen hun grenzen te 
heropenen voor Amerikaanse toeristen, na meer dan een jaar van strikte beperkingen. 
Inwoners van het Europese Schengengebied, evenals die van het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland, mogen echter nog steeds niet naar de VS reizen, tenzij ze Amerikaans staatsburger 
zijn of 14 dagen voor aankomst doorbrengen in een land dat niet op de verbodslijst van het 
centrum voor ziektecontrole en preventie (CDC) staat. Bron: AD, 16 juli 2021. 

Afspraak maken na prik met AstraZeneca voor  tweede prik met Pfizer 

Mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren en na een eerste prik met AstraZeneca het 
coronavaccin BioNTech/Pfizer willen krijgen, kunnen hiervoor vanaf morgen een afspraak 
maken bij de GGD. In de dagen daarna kunnen mensen uit opvolgende geboortejaren een 
afspraak inplannen, maakte het RIVM bekend. 

Zaterdag zijn dus mensen uit 1957 aan de beurt, maandag 1958, dinsdag 1959, woensdag 
1960 en vanaf volgende week donderdag iedereen die ouder is dan 18 jaar. 

De Gezondheidsraad gaf onlangs groen licht om deze vaccins te combineren. Uit onderzoek 
naar antistoffen blijkt dat de combinatie van een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een 
tweede prik met BioNTech/Pfizer net zo goed beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses 
van het AstraZeneca-vaccin. Bron: AD, 15 juli 2021.  

Voor het eerst is het mogelijk om vaccins te combineren 

Mensen die een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca hebben gehad, 
kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een tweede prik met het vaccin van 
Pfizer/BioNTech. Voor het eerst is het mogelijk om vaccins te combineren. 

De mensen hadden al een afspraak staan voor een tweede prik met AstraZeneca, maar 
kunnen die nu dus veranderen via het afsprakennummer 0800-7070. Mensen die in 1956 of 
daarvoor zijn geboren, krijgen vanaf vrijdag die kans. Zaterdag volgen mensen uit 1957. 
Volgende week volgen de andere groepen: mensen uit 1958 kunnen vanaf maandag bellen, 
mensen uit 1959 vanaf dinsdag en mensen uit 1960 vanaf woensdag. Alle andere volwassenen 
die nog een AstraZeneca-prik zouden krijgen en liever Pfizer/BioNTech hebben, kunnen vanaf 
donderdag bellen. Dit schema kan nog worden aangepast. 

Zorgminister Hugo de Jonge gaf onlangs groen licht om deze vaccins te combineren, na een 
advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek naar antistoffen blijkt dat de combinatie van 
een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een tweede prik met BioNTech/Pfizer net zo goed 
beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses van het AstraZeneca-vaccin. 

Mensen die na de eerste prik AstraZeneca last hebben gekregen van een ernstige bijwerking, 
zoals lekkende haarvaatjes of een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal 
bloedplaatjes, mogen geen tweede prik AstraZeneca krijgen en ook geen vervangende prik van 
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Pfizer/BioNTech. Het advies aan hen is om voorlopig geen tweede inenting te krijgen. Bron: 
AD, 16 juli 2021.  

Canada zal pas per september volledig gevaccineerde buitenlandse 
reizigers toelaten  

Canada zal mogelijk per begin september volledig gevaccineerde buitenlandse reizigers het 
land in laten, zei premier Justin Trudeau donderdag in een ontmoeting met de premiers van 
de Canadese provincies. Voorwaarde is wel dat de huidige trend in vaccinatiegraad doorzet en 
de volksgezondheid niet verslechtert. Volledig gevaccineerde reizigers uit de VS zijn onder 
diezelfde voorwaarden medio augustus al welkom in Canada.  

Eerder op donderdag zei Canada dat het vanaf november grote cruiseschepen weer zal 
toelaten als tegen die tijd de Covid-19-pandemie is vervaagd. Voorwaarde voor die versoepeling 
is dat de schepen voldoen aan de gezondheidsvereisten. 

Ongeveer 78 procent van de Canadezen van 12 jaar of ouder heeft ten minste één dosis van 
een Covid-19-vaccin gekregen, 44 procent is volledig gevaccineerd. Bron: AD, 16 juli 2021. 

 

Koningin Máxima kroop deze week met een brede lach achter het stuur van een 
vrachtwagen. © ANP  
 
Met de vlam in de pijp! Máxima als vrachtwagenchauffeur is toch te leuk? 
 
Josine Droogendijk, Nederlands bekendste Máxima-kenner, bespreekt wekelijks de mode van 
royals in binnen- en buitenland.  
 
Ik kan het me haast niet voorstellen, maar áls Máxima haar koninklijke baan ooit zat wordt, 
kan ze altijd nog een carrièreswitch maken. Deze week kroop ze namelijk met een brede lach 
achter het stuur van een vrachtwagen. Haar rechter sleehak van Jimmy Choo moest wel even 
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uit, maar ik denk dat er maar weinig vrouwelijke chauffeurs zijn die zó glamorous naar hun 
werk gaan. Naast hoge hakken droeg de koningin ook een top met een riant gelaagde mouw 
en een flinke snuf diamanten om haar pols.  Bron: AD, 15 juli 2021. 
 
Musea en hun collecties lopen gevaar als coronasteun stopt 
 
Musea en hun collecties lopen gevaar als er niet meer coronasteun van de overheid komt dan 
tot nu toe is toegezegd, aldus de Museumvereniging. Musea zullen niet snel volledig 
herstellen van de gevolgen van de coronapandemie, zo is de vrees. 
 
De huidige bezoekersaantallen zullen, door beperkingen en het wegblijven van toeristen, nog 
lange tijd onvoldoende zijn om op gewone wijze te opereren, aldus de vereniging. ‘Bovendien 
zijn er onvoldoende middelen om speciale evenementen en bijzondere tijdelijke 
tentoonstellingen te organiseren, waarmee meer publiek getrokken zou kunnen worden. 
Daarom zijn investeringen van de overheid nu en de komende jaren hard nodig.' 
 
In juni hebben Museumkaarthouders weliswaar meer dan 411.000 bezoeken aan musea 
gebracht, maar dit aantal is nog altijd een derde lager dan in dezelfde periode in 2019. Ook 
de bezoeken van mensen die een los kaartje kopen, lopen nog achter. Het bezoek 
door buitenlanders, in 2019 goed voor bijna een derde van de 33 miljoen museumbezoeken, 
blijft achter.  
 
Ook voor dit jaar wordt nog een derde minder buitenlandse toeristen verwacht, aldus de 
vereniging, verwijzend naar het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Daarna zal 
het waarschijnlijk nog jaren duren voor er weer evenveel internationaal gereisd wordt als voor 
het coronatijdperk. 
 
De meeste musea laten een beperkt aantal bezoekers toe. Slechts enkele gebruiken Testen 
voor Toegang en de CoronaCheck-app, waardoor er meer mensen naar binnen mogen. De 
animo is hiervoor onder het publiek echter niet erg groot, aldus de Museumvereniging. Bron: 
AD, 16 juli 2021.   
 
Helft van Covidpatiënten verlaat ziekenhuis met complicaties 
 
Bijna de helft van alle Covidpatiënten verlaat het ziekenhuis met een of meer complicaties. 
Ook jonge, voorheen gezonde patiënten die niet op de ic hebben gelegen, kunnen na ontslag 
nog kampen met onder meer nierproblemen, hartklachten en ademhalingsmoeilijkheden, 
blijkt uit onderzoek onder ruim 70 duizend Britse Covidpatiënten in meer dan driehonderd 
ziekenhuizen. 
 
Van de ruim 73.000 coropatiënten die met Covid-19 in Britse ziekenhuizen 
terechtkwamen, overleed 28 procent binnen een maand. Van de patiënten uit de onderzochte 
groep die hun corona-infectie overleefden, had bijna 45 procent - bovenop de longinfectie die 
door het coronavirus werd veroorzaakt - voornoemde complicaties ontwikkeld, becijferen de 
onderzoekers.  
 
De Amsterdamse internist en hoogleraar Joost Wiersinga noemt de resultaten van het Britse 
onderzoek, dat vandaag is gepubliceerd in vakblad The Lancet, tegenover de Volkskrant 'zeer 
herkenbaar'. Hij ziet in het Amsterdam UMC een vergelijkbaar beeld van de ziekte. De cijfers 
maken inzichtelijk hoe ernstig de nasleep kan zijn, zeker op korte termijn, zegt hij, en hoeveel 
extra werk dat voor de zorg zal opleveren. Bron: AD, 16 juli 2021. 
 
Eiffeltoren gaat weer open 
 
Na een maandenlange sluiting vanwege corona gaat vandaag Parijs' grootste 
publiekstrekker weer open. Het dalende aantal besmettingen laat dat toe. In aanloop naar 
de heropening van de Eiffeltoren waren de kaartjes voor de eerste dag al uitverkocht. Per dag 
mogen maximaal 10.000 bezoekers de toren op. Mondkapjes en onderling afstand houden is 
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verplicht.  
 
Vanaf 21 juli moeten volwassen bezoekers met een speciale coronapas, of Europese corona-
app, aantonen dat ze gevaccineerd zijn, negatief zijn getest of recent zijn hersteld van Covid-
19. Voor kinderen vanaf 12 jaar geldt die regel vanaf 30 augustus. De 'IJzeren Dame' trekt 
normaliter zo'n zeven miljoen mensen per jaar, maar door de pandemie zag het bouwsel vorig 
jaar maar weinig buitenlandse toeristen. Bron: AD, 16 juli 2021.  
 
Hongaren kunnen derde coronavaccinatie halen 
 
Hongaren kunnen vanaf 1 augustus een derde coronaprik halen, meldt premier Viktor 
Orbán. Artsen moeten besluiten welk vaccin als boostershot wordt toegediend. Tussen 
de tweede en derde prik moet minstens vier maanden zitten, tenzij artsen iets anders 
adviseren. Hongarije maakt naast de door de Europese medicijnAutoriteit Persoonsgegevens 
EMA goedgekeurde middelen ook gebruik van vaccins uit Rusland en China. 
 
Het land is daardoor een van de Europese landen met de snelste vaccinatiecampagne. Ruim 
de helft van de 10 miljoen Hongaren is volledig ingeënt. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen voor 
aanvang van het nieuwe schooljaar een prik halen. Ook gaat er een prikplicht voor 
zorgmedewerkers gelden. Hongarije telt in totaal bijna 810.000 vastgestelde 
coronabesmettingen en iets meer dan 30.000 sterfgevallen. Bron: AD, 16 juli 2021.  
 
Klap op klap voor horecazaken: ‘Op een gegeven moment zaten 30 
mensen in quarantaine’ 
 
Het komt niet als een verrassing: de horeca worstelt met corona. Voor verschillende zaken 
wordt het de komende periode voor zowel uitbater als klant een onzekere tijd. Er was al te 
weinig personeel, maar nu kampen sommige zaken vanwege coronabesmettingen of verplichte 
quarantaine met een nog groter tekort. „We kunnen de roosters niet meer rond krijgen.’ 
 
‘Als de managers elke dag wakker worden met als eerste gedachte ‘wie zal zich vandaag 
ziekmelden’, weet je dat het geen houdbare situatie is.’ Wes Schreutelkamp, eigenaar van zes 
Utrechtse restaurants waaronder The Streetfood Club, nam afgelopen zondag een ingrijpende 
beslissing: zijn felgekleurde, populaire restaurant aan het Janskerkhof, gaat voorlopig dicht. 
Bron: AD, 16 juli 2021. 

India meldt vandaag 38.949 nieuwe coronabesmettingen 

India meldt vandaag 38.949 nieuwe coronabesmettingen, waarmee het totale aantal gevallen 
sinds het uitbreken van de pandemie boven de 31 miljoen uitkomt. 412.531 mensen kwamen 
te overlijden aan de gevolgen van Covid-19. 

Het streven van de Indiase overheid is om tegen december alle naar schatting 944 
miljoen volwassen inwoners te hebben ingeënt. Op dit moment is pas 8 procent van dat 
aantal volledig gevaccineerd. Tekorten spelen de vaccinatiecampagne parten. 
 
De regering heeft nu 660 miljoen doses besteld - 375 miljoen doses lokaal geproduceerde 
AstraZeneca en 285 miljoen doses Covaxin -  die geleverd moeten worden tussen augustus en 
december. De productie is de afgelopen maanden fors opgeschroefd. 
 
Of de bestelde aantallen kunnen worden gehaald valt te bezien. Leveringen van het 
Russische Spoetnik V-vaccin zijn vertraagd, vanwege productieproblemen bij de tweede doses 
van het middel. India gaat het vaccin binnenkort ook in eigen land maken. Bron: AD, 16 juli 
2021.    
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China zette gisteren 11.7 miljoen vaccinaties 

China heeft gisteren 11,7 miljoen coronaprikken gezet, meldt de Chinese nationale 
gezondheidscommissie. In totaal zijn er in het Aziatische land nu 1,426 miljard doses vaccin 
toegediend. Aan de effectiviteit van de Chinese vaccins, die in veel omringende landen worden 
gebruikt, wordt de laatste tijd flink getwijfeld. Een aantal Aziatische landen doet melding van 
besmettingen na inenting met de vaccins. Bron: AD, 16 juli 2021. 

In Canada zijn volledig gevaccineerden weer welkom 

Volledig gevaccineerde reizigers zijn vanaf begin september weer welkom in Canada, maakt 
premier Justin Trudeau bekend. Onder voorwaarde dat de vaccinatiegraad en het aantal 
besmettingsgevallen dezelfde ontwikkeling laten zien. Canada gaat met ingang van 
november ook weer cruiseschepen toelaten in zijn wateren. De vakantieboten moeten wel 
voldoen aan alle coronamaatregelen, maar die moeten nog exact worden geformuleerd, aldus 
een regeringswoordvoerder. Bron: AD, 16 juli 2021. 

In VK is ‘Deltavariant voor 99 procent verantwoordelijk voor nieuwe 
besmettingen 

In het Verenigd Koninkrijk zijn, middels genetisch onderzoek, in de zeven dagen voorafgaand 
aan 14 juli  36.800 besmettingsgevallen met de ’Deltavariant vastgesteld. In dezelfde periode 
daarvoor lag dat aantal op 54.268. In totaal hebben de Britten de virusmutatie bij 
labonderzoek nu 253.049 keer aangetroffen. Op basis van die cijfers stelt de Britse 
gezondheidsdienst dat de ‘Deltavariant verantwoordelijk is voor 99 procent van de actuele 
besmettingen. Gisteren werden 48,553 nieuwe gevallen gemeld. Bron: AD, 16 juli 2021. 

Rusland meldt vierde dag op rij record aantal sterfgevallen 

Rusland noteert voor de vierde dag op rij een recordaantal sterfgevallen ten gevolge van Covid-
19. Vandaag melden de Russische gezondheidsautoriteiten 799 nieuwe overlijdens, het 
hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Het land kampt met een nieuwe virusgolf 
die wordt toegeschreven aan de besmettelijker ‘Deltavariant. 

Ook het lage vaccinatietempo speelt mee. De afgelopen 24 uur werden 25.704 positieve 
coronatests afgenomen. Volgens de officiële tellingen zijn tot nu toe 5.907.999 Russen 
besmet geraakt met het longvirus en kwamen 146.868 van hen te overlijden. Officieuze 
tellingen gaan uit van zo'n 290.000 doden tussen april vorig jaar en mei van dit jaar. Bron: 
AD, 16 juli 2021. 

Ziekenhuizen scherpen coronamaatregelen weer aan 

Een aantal ziekenhuizen scherpt, vanwege de grote toename van het aantal 
besmettingen, de coronamaatregelen weer aan. Na de versoepelingen van eind juni gingen de 
cijfers snel omhoog. Bezoek wordt daarom beperkt, mondkapjes zijn weer verplicht en 
patiënten wordt gevraagd alleen naar een afspraak te komen. 

In het Radboudumc in Nijmegen zijn vanaf maandag geen begeleiders meer welkom en mogen 
patiënten nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Ook de mondkapjes moeten er weer 
op. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Zo mogen mensen die mogelijk komen te overlijden door 
twee mensen per dag worden bezocht.  

Ook het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer en het Laurentius Ziekenhuis in 
Roermond nemen soortgelijke maatregelen. In Roermond mogen bezoekers, na een 
gezondheidscheck, maximaal een uur blijven. Kinderen onder de 12 mogen twee bezoekers 
ontvangen. 
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Alle ziekenhuizen benadrukken dat het belangrijk is dat mensen 1,5 meter afstand van 
anderen houden en dat ze zich aan andere basisregels houden, zoals handen desinfecteren 
en niet naar het ziekenhuis komen als ze klachten hebben of in afwachting zijn van een 
testuitslag. Bron: AD, 16 juli 2021.  

 

In Los Angeles weer mondkapje verplicht 

De bijna tien miljoen inwoners van de Amerikaanse stad en regio Los Angeles zijn vanaf dit 
weekeinde weer verplicht een mondkapje te dragen. Het aantal besmettingen met de 
‘Deltavariant van het coronavirus neemt er in ijl tempo toe en de autoriteiten maken zich 
ernstig zorgen. ‘We stellen het dragen van een masker, ongeacht iemands vaccinatiestatus, 
verplicht voor iedereen die zich in publieke overdekte binnenruimten of bedrijven bevindt’, 
twittert de gezondheidsdienst van LA Country. ‘We hopen zo het toenemende aantal infecties 
een halt toe te roepen’ Bron: AD, 16 juli 2021.  

Kleine moeite om van besmettingen brandhaarden te maken 

‘Met een kleine moeite kun je helpen voorkomen dat besmettingen brandhaarden worden', 
zegt coronaminister Hugo de Jonge vandaag, terwijl hij op luchthaven Schiphol zelftesten 
uitdeelt aan terugkerende vakantiegangers. ‘Alleen zo kunnen we voorkomen dat we 
corona onbedoeld meenemen naar familie, het werk, school, stage en college in deze tijden 
met zulke besmettelijke varianten en hoge besmettingscijfers.’ 

Om het gebruik van de testen te stimuleren verstrekt de GGD deze zomer gratis zelftesten op 
de luchthavens Schiphol en die bij Eindhoven en Rotterdam. Reizigers kunnen ze ophalen bij 
speciale balies, onder meer bij de bagagebanden. Soms delen GGD-medewerkers ze uit bij de 
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gates. Ook wie al (deels) ingeënt is, wordt aangeraden een test te doen. Want ook zij kunnen 
het virus onder de leden hebben en overdragen. 

Bij een positieve zelftest krijgen mensen het advies om bij de GGD een nieuwe test te laten 
doen om de uitslag te bevestigen. Mensen met klachten en jongeren tot 27 jaar - ook zonder 
klachten - kunnen zich direct melden bij de GGD voor een coronatest. Daarnaast krijgen alle 
Nederlanders eind juli of begin augustus een brief over zelftesten, waarin ook duidelijk wordt 
gemaakt hoe ze die gratis kunnen bestellen. Bron: AD, 16 juli 2021. 

 

Vaccinatie-unit GGD in Nieuw-West verwijderd na intimidatie en 
vernieling door boze jongeren 

De mobiele vaccinatie-unit op de Willem Roelofsstraat is afgelopen dinsdagavond gesloten na 
een incident met een groep jongeren. Daarbij werd onder meer een steen door een autoruit 
van een beveiliger gegooid. De sfeer was zo onveilig dat de GGD uiteindelijk heeft besloten de 
vaccinatie-unit dezelfde avond nog te verwijderen. 

Volgens een betrokkene was de sfeer op dinsdagavond 13 juli gespannen. ‘Zo'n 25 jongeren 
waren in de straat aan het rondhangen en schreeuwen en schelden naar de medewerkers.’ De 
jongeren gedroegen zich provocerend, beveiligers en medewerkers van de GGD werden 
geïntimideerd. Toen er een derde beveiliger aankwam met zijn auto escaleerde situatie: zo 
werd er een steen door een autoruit van de zojuist gearriveerde beveiliger gegooid. 

De politie bevestigt dat het voertuig van een beveiliger beschadigd is geraakt. Er is een 
verdachte aangehouden voor vernieling, intimidatie en belediging. De beveiliger heeft aangifte 
gedaan en de verdachte zit momenteel nog vast.  
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Na de aanhouding bleef de sfeer onrustig. Na overleg met de politie en de gemeente besloot de 
GGD dezelfde avond nog om de unit te verwijderen. Een woordvoerder van de GGD laat weten: 
‘Op het moment dat de beveiligers en de medewerkers aangaven dat ze de situatie niet meer 
veilig vonden, hebben wij in overleg met de gemeente besloten die avond om de unit te 
verwijderen. We wilden verdere escalatie voorkomen.’  

De betrokkene meldt dat er inderdaad angst was dat de situatie nog verder uit de hand zou 
lopen. ‘De politie liet weten bang te zijn dat de unit in de fik zou gaan, als ze hem niet die 
avond zouden sluiten.’ 

Volgens de politie is er al langer gedoe rondom de unit aan de Willem Roelofsstraat. De GGD 
zou, volgens hen,  voorafgaand niet goed met bewoners heb afgestemd dat de unit daar zou 
komen. Meerdere bewoners zouden onvrede hebben geuit over de herrie die het aggregaat 
maakt die bij de unit staat. 

Nieuw-West is een van de stadsdelen met een lage vaccinatiegraad. De GGD laat weten in 
overleg met de gemeente een nieuwe locatie in de buurt te gaan zoeken. Bron: Echt 
Amsterdams Nieuws, 16 juli 2021. 

 

Aantal coronabesmettingen afgelopen week met 754 procent gestegen 

Het aantal positieve coronatests in Amsterdam-Amstelland is in week 27 (5 juli t/m 11 
juli) met 754 procent gestegen ten opzichte van de week ervoor. Alle stadsdelen, behalve 
Zuidoost, bevinden zich nu in het hoogste risiconiveau: 'zeer ernstig'. Dat blijkt uit 
nieuwe weekcijfers van de GGD Amsterdam.  

Het risiconiveau 'zeer ernstig' betekent dat er meer dan 250 positieve testen per 100.000 
inwoners geregistreerd zijn. In Zuidoost waren er vorige week 214 nieuwe besmettingen, 
waardoor het stadsdeel nog onder het hoogste risiconiveau valt. In stadsdelen Zuid (1295) en 
West (1277) is de grootste toename in positieve testen. 
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In totaal zijn er deze week 5.646 duizend coronabesmettingen bijgekomen. Vorige week waren 
dat er nog 673. Daarmee blijft Amsterdam de grootste coronabrandhaard van het land. 
Vandaag werden er 1461 positieve tests gemeld in de regio Amsterdam. De laatste paar dagen 
schommelt het aantal meldingen rond dat getal. Bron: Echt Amsterdams Nieuws, 14 juli 2021. 

OMT-lid De Jong: 'Alleen nog testen bij festival of club, geen vaccinatie- 
of herstelbewijs meer' 

Het vaccinatie- en herstelbewijs moet geen toegang meer geven tot festivals of clubs, dat 
pleidooi houdt OMT-lid en viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong in een nieuwe 
Corona Q&A op AT5. ‘Altijd testen is een stuk veiliger. Vaccinatie beschermt niet honderd 
procent tegen een infectie. Het werkt wel goed tegen een ernstige infectie, maar voor een milde 
of asymptomatische infectie werkt het wat minder.' 

Volgens De Jong bestaat de kans zeker dat de festivals en het nachtleven half augustus weer 
kunnen opstarten. Wel hebben buitenevenementen meer kans, zo denkt het OMT-lid. ‘Buiten 
is het risico op infectie minder. Dat zeg ik altijd al en het is ook zo. Voor festivals is het 
toegangsbeleid ook beter te reguleren dan in feestcafés of nachtclubs.' 

De viroloog pleit voor het altijd verplicht stellen van een negatieve coronatest bij het bezoeken 
van een festival of discotheek. ‘Ik denk dat we qua toegangsbeleid ook naar altijd een negatieve 
test moeten in plaats van een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs of een negatieve test. Altijd 
testen is een stuk veiliger. Vaccinatie beschermt niet honderd procent tegen infectie. Het werkt 
wel goed tegen een ernstige infectie, maar voor een milde of asymptomatische infectie werkt 
het wat minder.' 

Hij vervolgt: ‘Je kan ook in een situatie terechtkomen waar mensen met een vaccinatiebewijs 
en een milde infectie een club binnenkomen. Zo kunnen ze de niet gevaccineerden infecteren. 
Als je dan iedereen test om het zekere voor het onzekere te nemen, ook na 13 augustus en 
dan ook voor festivals en nachtclubs. Mogelijk kunnen ze dan weer open.' 

Vrijdag besloot het kabinet halsoverkop om het nachtleven weer aan banden te leggen en 
festivals te verbieden, omdat het niet goed gaat met de coronabesmettingen. Zaterdag waren 
er voor het eerst dit jaar meer dan tienduizend besmettingen op één dag in Nederland. In 
Amsterdam waren het er bijna achthonderd. Niet eerder stegen de besmettingen zo snel in 
Nederland als de laatste week.  

De Jong: ‘Ik ben er wel van geschrokken. Niemand had dit verwacht, zo'n grote stijging net 
twee weken na de versoepelingen. Het overstijgt ook alle modellen en de onzekerheidsmarges 
daarin. Dat betekent ook dat de modellen niet meer het kompas geven wat we nodig hebben. 
We hadden ook wel verwacht dat het aantal infecties door de versoepelingen zouden toenemen 
en dat de daling van de ziekenhuisopnames zou gaan stagneren. Nu we deze aantallen zien, 
weten we niet wat er gaat gebeuren.' 

Het OMT-lid is bang dat de besmettingen, die nu vooral onder jongeren plaatsvinden, toch 
doorsijpelen naar de kwetsbare bevolking. 'Natuurlijk zijn die gevaccineerd, maar we zitten 
wel met een ‘Deltavariant waartegen de vaccins toch wat minder beschermen. Ook zijn de 
meest kwetsbaren begin dit jaar al gevaccineerd, waardoor de bescherming mogelijk ook al 
een beetje afloopt. Ik maak me er wel zorgen over, dat mogelijk de ziekenhuisopnames gaan 
stijgen.' 

Dat er ook op dit moment niet meer gemodelleerd kan worden, is zorgwekkend, zo stelt De 
Jong. 'Het lijkt qua het niet weten waar deze curve eindigt wel op maart 2020. We zien 
natuurlijk de vaccinatiegraad toenemen en zitten dus in een andere situatie. Een groot deel 
van de kwetsbare bevolking is beschermd en heeft dus minder risico's, maar we weten niet 
hoeveel minder.' 



65 
 

Ook moeten we volgens de viroloog het risico van long covid niet onderschatten. ’Veel mensen 
denken dat we dat er nu bijhalen, maar het is een relevant risico. Iedereen kent wel iemand 
die maandenlang thuiszit en te vermoeid is. Als dat een te grote populatie wordt onder de 
jongeren, dan heeft dat ook impact. Daar moeten we ook rekening mee houden.' 

Twee weken geleden gingen de grootste versoepelingen sinds de coronacrisis in. Alles mocht 
bijna weer. De Jong: ‘Op basis van de getallen van enkele weken geleden lagen de 
versoepelingen voor de hand. Daar sta ik achter en het OMT ook. Wel had het OMT 
geadviseerd het Testen voor Toegang maximaal 24 uur van tevoren te laten plaatsvinden, het 
kabinet koos voor veertig uur. In die tijd kan er best veel gebeuren als je net geïnfecteerd 
bent.’ 

Over de 'dansen met Jansen-campagne' van demissionair minister Hugo de Jonge is Menno 
de Jong niet te spreken. ‘In de ochtend je laten vaccineren en in de avond al dansen in een 
club. Dat is ook een beetje onfortuinlijk. Een vaccin werkt natuurlijk niet gelijk. Het is 
inmiddels teruggedraaid, maar het zal niet geholpen hebben. Ik werd wel een beetje boos toen 
ik Hugo de Jonge dit zag zeggen; het is misleidende informatie. We weten allemaal dat een 
vaccin twee weken nodig heeft om te werken en de antilichamen aan te maken.’ 

Ondanks dat er nu versoepelingen worden teruggedraaid, denkt De Jong dat het ook weer in 
korte tijd helemaal anders kan zijn. 'Wat veel genoemd wordt nu is dat het een wedloop is 
tussen de vaccinaties en de ‘Deltavariant. Op dit moment is de ‘Deltavariant aan de winnende 
hand, maar de komende maand worden er nog heel veel mensen gevaccineerd en krijgt een 
grote groep zijn tweede prik.’ 

‘Op 13 augustus zitten we al op een andere situatie. Mogelijk is het vaccin dan aan de 
winnende hand. In de tussentijd moet ook goed gekeken worden waarom het toegangsbeleid 
zo enorm heeft gefaald. Er moeten daar ook wat betere gedachten over komen, zodat we over 
een maand beter kunnen gaan organiseren. Het wordt dan veiliger in nachtclubs om te 
dansen.’ 

De Jong besluit: 'De gedachte dat we hier nooit meer uitkomen, had ik ook. Ik was ook een 
beetje radeloos. Met de huidige maatregelen heb ik goede hoop, hoe verschrikkelijk ze ook 
zijn. Je ziet ook hoeveel behoefte er was om weer te dansen en in cafés te gaan zitten. Ik heb 
goede hoop dat deze exponentiële groei heel snel een halt toegeroepen kan worden en ook weer 
snel kan dalen.' Bron: Echt Amsterdams Nieuws, 11 juli 2021.  

Vaccinatielocatie NDSM-terrein twee dagen dicht vanwege festivals, VVD 
vraagt om opheldering 

Honderden Amsterdammers die een vaccinatieafspraak hebben op 31 juli of 1 augustus, 
kunnen niet meer terecht op het NDSM-terrein. Dat weekend worden daar voor de 
ingang de festivals Pleinvrees en De Zon georganiseerd. Dit zorgt voor verbaasde 
reacties: ‘Ik snap niet dat je een festival verkiest boven het vaccineren.’  

Heleen (24) kreeg gisteravond het sms'je van de GGD. ‘Ik dacht eigenlijk eerst dat het nep 
was’, vertelt ze. Ze baalt ervan dat de afspraak niet doorgaat. ‘Ik was verbaasd en eigenlijk 
ook wel boos toen ik erachter kwam dat een festival voorrang krijgt op vaccinaties.’ 

Marianne Poot, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam is het eens met Heleen: ‘We moeten 
nu juist duidelijk maken dat vaccineren ontzettend belangrijk is, en dit geeft een heel ander 
signaal af.’ 

Dat op het NDSM-terrein op deze data de festivals zouden plaatsvinden, was onderdeel van 
het huurcontract dat de GGD Amsterdam met de eigenaar van het terrein sloot, legt een 
woordvoerder uit. ‘Als er weer festivals plaats zouden mogen vinden, dan zou de 
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vaccinatielocatie die dag dicht gaan.’ Die afspraak was verwerkt in het landelijke 
afsprakensysteem voor de eerste vaccinatie-afspraak, maar bij de tweede is het misgegaan. 

De GGD laat weten dat mensen met een vaccinatieafspraak op 31 juli of 1 augustus op het 
NDSM-terrein gewoon op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip terecht kunnen bij andere 
priklocaties. ‘Er is voldoende capaciteit om iedereen een vaccinatie te geven’, zegt een 
woordvoerder.  

Volgens Heleen is dat goed nieuws, maar had ze dat wel graag willen horen van de GGD. ‘Dat 
stond niet in mijn sms'je en ik heb ook geen nieuwe waarin dat wel staat. Ik heb verder ook 
niets gehoord van de GGD zelf, dus als dat zo is mogen ze dat wel aan mij vertellen vind ik.’ 

Marianne Poot wil woensdag in de raad om opheldering vragen. ‘Er zijn nog wel een aantal 
dingen waar ik meer over wil weten’, vertelt ze. ‘Hoe zit het bijvoorbeeld met de andere locaties? 
AFAS is ook een locatie waar festivals plaatsvinden, net als de RAI. Ik ben heel benieuwd of 
op deze locaties ook festivals of andere zaken gepland staan.’ Bron: Echt Amsterdams Nieuws, 
7 juli 2021. 

 

Vaccinatie-unit geplaatst in Zuidoost: ‘Wil eerst checken of hij niet dood 
neervalt’ 

Zuidoost is één van de stadsdelen met een lage vaccinatiegraad. De GGD wil dat veranderen 
en heeft sinds deze week een vaccinatie-unit op het Annie Romeinplein neergezet. Voor de één 
werkt dat goed, maar de ander kijkt sceptisch toe. 'Ik wil eerst even checken of hij niet dood 
neervalt.' 
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Flyers in andere talen, voorlichting bij kerken en moskeeën of Amsterdammers ter plekke 
vaccineren in een verplaatsbare unit. De GGD doet er alles aan om de vaccinatiebereidheid te 
vergroten in wijken, waar veel wantrouwen tegen het vaccin is. 

'Wat we hier horen, is dat mensen niet zomaar de overheid vertrouwen', vertelt GGD-arts 
Astrid Nielen tijdens het prikken door. Met name in Zuidoost en Nieuw-West, waar de 
vaccinatiegraad het laagst is, wordt de komende maanden ingezet op prikken zonder afspraak. 
'We hopen hiermee de drempel te verlagen.' 

Op het Annie Romeinplein wordt er verschillende op het initiatief gereageerd. 'Ik vertrouw het 
niet', zegt een bewoonster, die net een filmpje binnen heeft gekregen met een horrorverhaal 
over het Astrazeneca vaccin.'Een vrouw is verlamd geworden aan een been. Ze zag het op 
Youtube voorbij komen en weet niet meer goed wat ze nou wel of niet moet geloven. Eén ding 
weet ze zeker: 'Rutte vertrouw ik zeker niet.' 

Twee andere bewoners zijn met elkaar naar de unit gelopen. 'Hij wil dat ik hem eerst zet. Als 
ik niet dood neerval dan zet hij hem ook.' 

De vaccinatie-unit is een proef van de GGD. Over twee weken wordt gekeken hoe de bewoners 
het beste bereikt worden, waarna het beleid over andere stadsdelen wordt uitgespreid. Tot en 
met vrijdag kunnen bewoners tussen 13.00 en 18.00 uur terecht voor een vaccinatie zonder 
afspraak. Bron: Echt Amsterdams Nieuws. 29 juni 2021.  

Duitsland meldt dat Nederland risicogebied is 

Het Duitse Robert Koch-instituut meldt dat ons land, vanwege gestegen aantal 
coronabesmettingen, vanaf aanstaande zondag wordt aangemerkt als risicogebied. Wie na 
middernacht naar Duitsland reist, krijgt te maken met extra maatregelen.  

Mensen die in de tien dagen voor hun reis in Nederland zijn geweest, moeten zich voorafgaand 
aan hun reis melden bij de Duitse autoriteiten. Daarnaast geldt er 
een quarantaineperiode van tien dagen, maar niet voor mensen die kunnen aantonen dat ze 
zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of recent zijn hersteld van Covid-19. 

Ook Sint-Maarten wordt vanaf zondag als een risicogebied gezien. De kwalificatie geldt niet 
voor Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba en Curaçao. In Duitsland zelf worden 
vandaag 1456 nieuwe besmettingen met het longvirus gemeld, wat het totaal 
op 3.741,781 brengt. Het aantal sterfgevallen stijgt met 18 tot 91.337. Bron: AD, 16 juli 2021. 

In Barcelona geldt nachtelijk uitgaansverbod 

In Barcelona en meer dan 150 Catalaanse gemeenten geldt vanaf komend weekend 
een nachtelijk uitgaansverbod van 01.00 tot 06.00 uur. Het Hooggerechtshof van de Spaanse 
regio heeft ingestemd met dit voorstel van de Catalaanse regering. 

Catalonië heeft het hoogste aantal coronabesmettingen van alle Spaanse regio's, vooral onder 
twintigers. Ook nachtelijke drankgelagen in parken en op stranden in plaatsen als Sitges, 
Salou en Lloret de Mar zijn de komende tijd niet toegestaan. 

De spertijd geldt in steden en grotere gemeenten waar gedurende twee weken meer dan 400 
besmettingsgevallen per 100.000 inwoners zijn gerapporteerd. ‘Het is een noodzakelijke 
maatregel om de druk van het gezondheidsstelsel te halen’, zei regiopremier Pere Aragonès 
afgelopen week. Bron: AD, 16 juli 2021.   
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Zomervakantie begint voor regio Midden Nederland 

Vandaag begint voor de regio midden Nederland officieel de zomervakantie. Maar Nederland 
kleurt sinds gisteren rood op de Europese kaart. Welke strengere regels gelden er nu we op 
vakantie gaan? Daarover praten we met onze correspondenten uit drie populaire 
vakantielanden: Frankrijk, Spanje en Italië. Bron: AD, 16 juli 2021. 

Dodental door het noodweer verder toegenomen 

Het dodental door het noodweer in het westen van Duitsland is verder toegenomen. De 
autoriteiten melden vrijdagochtend dat het slechte weer zeker 93 mensen het leven heeft 
gekost. Een onbekend aantal mensen wordt vermist. 

Het dodental in België is opgelopen tot vijftien, melden Belgische media. Zeker vier mensen 
worden nog vermist. Hiermee komt het totale dodental op 108 te staan. Bron: AD, 16 juli 
2021.  

In Limburg wordt de omvang van de ramp die het hoogwater veroorzaakt steeds zichtbaarder. 
Hele buurten staan onder water, vele honderden mensen zijn al geëvacueerd. Het waterpeil in 
de Maas heeft vannacht zijn hoogste stand bereikt en kwam niet hoger dan werd verwacht. 
Een doemscenario lijkt het zuiden van Limburg bespaard te blijven, maar de vrees voor erger 
in het noorden van de provincie blijft bestaan. Bron: AD, 16 juli 2021.  

Opnieuw nieuwe coronapatiënten opgenomen in Nederlandse 
ziekenhuizen 

Opnieuw zijn meer nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. De 
afgelopen 24 uur kwamen op verpleegafdelingen 49 nieuwe patiënten binnen, het hoogste 
aantal in ruim een maand tijd. Op de intensive cares waren 5 nieuwe opnames, zo blijkt uit 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Het LCPS meldde donderdag ook al 35 nieuwe opnames op verpleegafdelingen. Zondag waren 
het er 9 en sindsdien vertoont dit aantal een stijgende lijn. 

In totaal liggen nu 265 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het virus 
wordt veroorzaakt. Dat zijn er 35 meer dan donderdag. 

Omdat het aantal positieve coronatesten de laatste tijd hard stijgt, verwacht het LCPS dat ook 
het aantal opnames de komende tijd verder zal toenemen. Voorzitter van de acute zorgsector 
Ernst Kuipers zei eerder deze week dat hij er rekening mee houdt dat het totale aantal 
opgenomen coronapatiënten zal stijgen tot ongeveer achthonderd. Bron: AD, 16 juli 2021. 

In alle publieke ruimtes van CBR wordt dragen mondkapje verplicht 

In alle publieke ruimtes van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moeten 
vanaf maandag weer mondkapjes op. ‘Alleen als je zit, kan het mondkapje af. Met deze 
maatregel willen we de snelle stijging van coronabesmettingen tegengaan’, schrijft het CBR. 

Het dragen van het mondkapje geldt al in examenvoertuigen. Het CBR adviseert dringend om 
ook tijdens rijlessen een mondkapje te dragen. Ook in kantoren van het CBR worden weer 
mondkapjes gedragen wanneer mensen zich verplaatsen. 

Verder heeft het CBR besloten dat medewerkers vanaf twee weken na hun laatste vaccinatie 
niet meer in quarantaine hoeven, als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. 
In alle andere gevallen blijft de quarantaineplicht van vijf dagen. Bron: AD, 16 juli 2021. 
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Reactie op coronamaatregelen 

Het kabinet voegt goede ventilatie toe als een van de basisregels om het coronavirus tegen te 
gaan. Was het niet Maurice de Hond die dit vorig jaar al adviseerde? Flauwekul, aldus het 
OMT destijds. Laat De Hond zich met zijn eigen zaken bemoeien. We zijn inmiddels een jaar 
verder, het virus blijft zich maar muteren en de vierde coronagolf staat voor de deur. En pas 
nu durven het OMT en het kabinet het schoorvoetend toe te geven, dat een goede ventilatie 
toch wel heel belangrijk is. Waarschijnlijk zijn deze ‘experts’ te trots om ook toe te geven dat 
Maurice de Hond altijd gelijk heeft gehad. 

R. Kroese, Voorschoten. Bron: AD, 16 juli 2021.  

Stijging aantal coronapatiënten zet door 

De stijging van het aantal coronabesmettingen zet door. Tussen donderdagochtend en 
vrijdagochtend is het virus bij 11.363 mensen vastgesteld. Het is de tweede dag op rij dat het 
aantal positieve tests boven de 11.000 uitkomt. Het is ook het hoogste aantal sinds tweede 
kerstdag, bijna zeven maanden geleden. 

Precies een week geleden, op 9 juli, waren er iets meer dan 6900 nieuwe gevallen. Nog een 
week eerder registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 942 
positieve tests. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 68.742 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op 
gemiddeld 9820 per dag. Daarmee is Nederland terug op het niveau van eind december. 

Het aantal bevestigde coronagevallen in Amsterdam is gestegen tot boven de 100.000. De 
hoofdstad is de eerste gemeente in Nederland die door deze grens gaat. Sinds het begin van 
de uitbraak zijn 100.183 Amsterdammers positief getest op het coronavirus. 

Rotterdam heeft sinds vrijdag meer dan 85.000 positieve tests. In Den Haag is het virus 
vastgesteld bij meer dan 57.000 mensen en in de gemeente Utrecht hebben bijna 38.000 
mensen te horen gekregen dat ze het virus hebben opgelopen. 

Rotterdam heeft de meeste sterfgevallen door corona. Van 973 inwoners van de Maasstad is 
zeker dat ze aan de gevolgen van het virus zijn overleden. Amsterdam staat op 817 
coronadoden en Den Haag op 555. Bron: AD, 16 juli 2021.  

WHO wil opnieuw in China herkomst uitbraak coronavirus onderzoeken 

Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil nogmaals in China onderzoek doen naar de herkomst 
van de uitbraak van het coronavirus, heeft WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom 
Ghebreyesus vandaag gezegd. Het onderzoek zou zich moeten richten op laboratoria rond 
Wuhan, de Chinese stad waar het virus uitbrak. 

Een onderzoeksteam van de WHO, met de Nederlandse virologe Marion Koopman, deed eerder 
dit jaar al onderzoek in en rond Wuhan, maar Tedros zei eerder al dat gebrek aan gegevens 
over de eerste dagen van de uitbraak de naspeuringen in de weg zaten. 

Het eerdere onderzoek wees uit dat het virus waarschijnlijk van vleermuizen via een ander 
dier naar mensen is overgesprongen, maar sommige landen, waaronder de Verenigde Staten, 
en wetenschappers bleven aandringen op nader onderzoek naar een laboratorium in Wuhan, 
dat onderzoek deed naar virussen, inclusief coronavirussen. 
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Het is nog maar de vraag of het van een tweede missie komt: China heeft nog niet laten weten 
of de onderzoekers weer welkom zijn en heeft de veronderstelling dat het virus uit een 
laboratorium afkomstig is altijd van de hand gewezen. Bron: AD, 16 juli 2021.  

Marion Koopmans vanuit Wuhan: ‘Zal altijd een groep zeggen: zie je wel, 
ze houden informatie achter’ 

In Wuhan onderzoekt hoogleraar virologie Marion Koopmans met een team experts van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het ontstaan van de coronapandemie. Die missie ligt 
politiek uiterst gevoelig. Zelf is ze het cynisme over hun onderzoek helemaal beu. ‘We zijn hier 
niet voor niets.’ 

Viroloog Marion Koopmans ervaart momenteel in China voor het eerst in haar leven hoe échte 
quarantaine voelt. Direct na aankomst in Wuhan, waar ze met een missie van de WHO 
onderzoek doet naar de oorsprong van het coronavirus, werd ze naar een quarantainehotel 
gebracht. Twee volle weken zat ze opgesloten in een hotelkamer zonder zelfs maar een balkon. 
Het was ‘absoluut een interessante ervaring’, vertelt ze via een Zoomverbinding vanuit het 
Hiltonhotel in Wuhan waar ze nu verblijft. ‘Mensen kwamen volledig ingepakt aan de deur om 
eten te brengen, testen af te nemen en te temperaturen. Ons afval werd afgevoerd in speciale 
zakken voor bio hazardous waste.’ Bron: AD, 3 februari 2021.  

Reproductiegetal is gestegen naar 2.91 

Het reproductiegetal van het coronavirus is gestegen naar het hoogste niveau ooit. Het staat 
nu op 2,91 op het coronadashboard van de overheid. Dat betekent dat het virus 
zich razendsnel verspreidt. 

Het getal van 2,91 betekent dat een groep van honderd coronapatiënten gemiddeld 291 
anderen besmet, die het virus op hun beurt overdragen aan zo'n 847 mensen. Zij steken op 
hun beurt bijna 2500 mensen aan en via hen bereikt het virus bijna 7200 mensen. Het aantal 
besmettingen loopt dan sneller en sneller op. 

Precies een week geleden stond het getal op 1,37 en afgelopen dinsdag ging het omhoog naar 
2,17.  

De tot nu toe hoogste stand ooit was van februari vorig jaar. Toen was het reproductiegetal 
2,2. Dit was in de dagen dat het virus nog niet officieel was vastgesteld in Nederland. Mensen 
die in bijvoorbeeld Italië of Oostenrijk besmet waren geraakt, verspreidden het virus tijdens 
onder meer carnaval. 

Het gaat om het cijfer van alle varianten bij elkaar. Het reproductiegetal van de ‘Deltavariant 
(voorheen de Indiase variant) is nog hoger.   Bron: AD, 16 juli 2021.  

Huisartsen overspoeld door patiënten die klachten door corona 
uitstelden: ‘telefoon roodgloeiend’ 

Huisartsen in Den Haag en omgeving worden momenteel overspoeld met vragen van 
patiënten. Vaak gaat het om gezondheidsklachten waarmee ze door de pandemie niet eerder 
bij de dokter aanklopten. Nu iedereen alsnog antwoorden wil op vragen, lopen de wachttijden 
bij huisartsen op. ‘Ondanks extra diensten.’ 

Huisartsen en medewerkers draaien ook extra diensten op de Huisartsenposten in het 
HagaZiekenhuis en de HMC-locaties Westeinde en Antoniushove. De posten zijn voor 
spoedsituaties in de avond, nacht en het weekend.  Bron: AD, 16 juli 2021. 
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Nederlanders die niet volledig zijn gevaccineerd moeten in België een 
negatieve coronatest laten zien 

Nederlanders die naar België reizen en niet volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus, moeten 
een negatieve coronatest kunnen laten zien. België is strenger voor reizigers uit Nederland nu 
dat door het groeiende aantal besmettingen helemaal rood is gekleurd. 

Nederlanders die op doorreis zijn naar vakantielanden als Frankrijk hoeven geen test te laten 
zien. De regel geldt alleen voor mensen die 48 uur of langer in België doorbrengen. Ook 
kinderen onder de 12 zijn uitgezonderd. 

Het is nog onduidelijk wanneer de aanscherping precies ingaat. Nederland is sinds donderdag 
helemaal rood op de coronakaart van het ECDC, het Europese RIVM. Bron: AD, 16 juli 2021. 

Heel Nederland rood op Europese coronakaart, Groningen donkerrood 

Nederland is een rode vlek geworden op de Europese kaart van de corona-uitbraak, omdat 
het aantal nieuwe gevallen de laatste weken explosief stijgt. Groningen is donkerrood, omdat 
de uitbraak daar naar verhouding het ergst is. De andere elf provincies zijn iets lichter rood. 

De kaart is opgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC, de evenknie van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal 
positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Landen 
kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels aan te passen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren. Deze eisen 
kunnen per land verschillen.  

Op de vorige kaart, die precies een week geleden werd opgesteld, waren Friesland, Drenthe, 
Flevoland en Limburg groen en de rest van het land oranje. Dat was te danken aan de 
coronaluwte die rond 1 juli ten einde kwam. Die gunstige cijfers van eind juni vallen deze 
week weg, en worden vervangen door de torenhoge stijging van afgelopen week.   

Spanje, Portugal en Cyprus waren al rood. Ierland en Luxemburg zijn oranje en de rest van 
Europa is een zee van groen, omdat het aantal positieve tests er vooralsnog meevalt. Voor die 
groene landen vormen Nederlanders een gevaar, omdat ze de erg besmettelijke ‘Deltavariant 
van het coronavirus kunnen invoeren.  

Toch hoeft code rood vakantiegangers niet af te schrikken. Griekenland heeft gezegd geen 
extra eisen te stellen aan Nederlandse vakantiegangers. Griekenland kijkt naar de 
Nederlandse ziekenhuisopnames in plaats van het aantal besmettingen, zoals de ECDC doet. 
Ook heeft het land er alle belang bij dat toeristen blijven komen.   

Ook Spanje blijft de Nederlanders welkom heten. ‘Ongeacht of ze uit een hoogrisicogebied 
komen of niet, of ze uit een donkerrood gekleurde of oranje regio komen. Alleen zullen de 
mensen uit risicogebieden (donkerrood, rood, oranje of grijs op de Europese kaart) anders dan 
mensen uit een groen gebied wel een bewijs van hun gezondheid moeten kunnen overleggen’, 
laat een woordvoerster van de Spaanse staatssecretaris van Toerisme Fernando Valdés weten. 

Vakantiegangers in Frankrijk zullen vaker op de politie stuiten. ‘We gaan vanaf deze week 
strenger controleren aan de grens, als het gaat om bezoekers uit risicolanden’, zei president 
Macron maandagavond op televisie. ‘Reizigers (uit die landen, red.) die niet gevaccineerd zijn 
moeten dan verplicht in isolatie.’ 

Portugal gaat ook geen beperkingen opleggen aan Nederlanders (andersom wel, nu het 
reisadvies voor Portugal is aangescherpt). Portugal houdt zich strikt aan de afspraken rond 
het Europees coronacertificaat: volledige vaccinatie of een negatieve test van maximaal 72 uur 
oud. 
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ANVR-topman Frank Oostdam en directeur Matthijs Ten Brink van Sunweb Groep verwachten 
dat dit voor de meeste landen zal gelden.  

De coronakaart 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 heel 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. 

Deze Europese kleurcodes verschillen weer van de reisadvieskleuren van de Nederlandse 
overheid.  

Het Europese RIVM, het EDCD maakt een kaart op basis van informatie van lidstaten. Die 
leveren wekelijks hun coronacijfers aan, waarna het ECDC er een coronakaart van maakt. 
Daarop kunnen landen groen, geel, rood óf donkerrood kleuren. 

Een land kleurt groen als er in de afgelopen twee weken minder dan 75 besmettingen per 
100.000 inwoners waren. Geel geeft aan dat er tussen de 75 en de 200 besmettingen waren. 
Rood is meer dan 200 en boven de 500 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken 
tijd wordt het donkerrood, zoals nu Groningen. Bron: AD, 15 juli 2021.  
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GGD deelt op Schiphol gratis zelftesten uit 

De GGD heeft op Schiphol gratis zelftesten uitgedeeld. Dit om de reizigers die ons land in 
komen aan te moedigen om vooral een test te doen na een reis. Demissionair zorgminister 
Hugo de Jonge deelde ook testen uit: Bron: AD, 16 juli 2021. 

Mensen ruilen hun tweede prik vaccin AstraZeneca in voor vaccin Pfizer 

Ongeveer 9100 mensen hebben vandaag hun geplande tweede AstraZeneca-prik ingeruild 
voor een inenting met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Dat laat GGD GHOR Nederland 
weten. Deze mensen hoeven niet naar hun huisarts of arts, maar kunnen binnenkort bij een 
vaccinatielocatie van een GGD terecht voor de nieuwe prik. Voor het eerst is het mogelijk om 
vaccins te combineren. 

Ongeveer 100.000 mensen hebben een eerste prik met AstraZeneca gehad en wachten nog op 
hun tweede prik. Zij mogen, als zij dat willen, hun afspraak veranderen via het 
afsprakennummer 0800-7070. Mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren, hebben vanaf 
vrijdag die kans. Vanaf zaterdag volgen mensen uit 1957. Volgende week volgen de andere 
groepen: mensen uit 1958 kunnen vanaf maandag bellen, mensen uit 1959 vanaf dinsdag en 
mensen uit 1960 vanaf woensdag. Alle andere volwassenen die nog een AstraZeneca-prik 
zouden krijgen en liever Pfizer/BioNTech hebben, kunnen vanaf donderdag bellen. Dit schema 
kan nog worden aangepast. 

Zorgminister Hugo de Jonge gaf onlangs toestemming om deze vaccins te combineren, na een 
advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek naar antistoffen blijkt dat de combinatie van 
een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een tweede prik met Pfizer/BioNTech net zo goed 
beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses van het AstraZeneca-vaccin. Bron: AD, 16 juli 
2021.  
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Meer dan duizend besmettingen in de regio, grootste brandhaarden in 
Deventer en Apeldoorn 

Het aantal besmettingen in de regio is opgelopen tot 1133 in de afgelopen 24 uur. In veel 
gemeenten is een groei te zien in nieuwe coronagevallen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van 
het RIVM. Met name in de steden Apeldoorn en Deventer verspreidt het virus zich steeds meer. 

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend is het virus in Nederland bij 11.363 mensen 
vastgesteld. Het aantal coronabesmettingen blijft daarmee stijgen. Voor de tweede dag op rij 
komt het aantal positieve tests boven de 11.000 uit. Een week geleden waren er nog 6900 
nieuwe coronagevallen en begin juli waren er nog zo’n 1000 besmettingen per dag. 

De groei van positieve coronatests is ook in de regio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-
Gelderland te zien. Gisteren lag dat aantal op 804, vandaag op 1133. Met name in Gelderse 
gemeenten is er de afgelopen dagen een flinke stijging te zien. Dat blijkt uit dit beeld: 

Op de regionale coronakaart kleuren vijf gemeenten oranje, twaalf donkeroranje en zestien 
rood. Deventer is al meer dan een week een flinke coronabrandhaard. Maar de afgelopen 
dagen is ook in gemeenten als Brummen, Zutphen en Kampen het aantal besmettingen verder 
gestegen.  

Urk en Staphorst blijven opvallen. De afgelopen dagen zijn er daar nauwelijks tot geen 
besmettingen gemeld. Op Urk ligt het aantal nieuwe coronagevallen al wekenlang laag. Eerder 
in de coronacrisis was de gemeente nog een zorgenkind.  

Verspreid over het hele land waren er de afgelopen 24 uur nauwelijks gemeenten met weinig 
positieve testen. In grote steden als Amsterdam (127,5 per 100.000 inwoners) en Rotterdam 
(112,4 per 100.000 inwoners) zijn er het afgelopen etmaal veel nieuwe coronagevallen 
bijgekomen.   

In totaal zijn vandaag in Nederland 190 gewone ziekenhuisbedden bezet. Dat zijn er 32 meer 
dan gisteren, ook woensdag was er al een flinke stijging te zien. Het aantal bezette intensive 
care(IC)-bedden is licht gestegen met 3 naar 75.  

In zowel de Gelderse als de Flevolandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur één coronapatiënt 
opgenomen, vanuit Overijssel waren er nul nieuwe meldingen. Het afgelopen etmaal zijn er in 
de regio geen overlijdens geregistreerd. Dat is een ontwikkeling die al een aantal weken te zien 
is Flevoland, Gelderland en Overijssel. Bron: De Stentor, 16 juli 2021.  

GGD overvallen door ‘coronabom’ op Verknipt in De Meern: ‘We wisten 
niet dat het festival er was’ 

GGD regio Utrecht is overvallen door de komst van Verknipt Festival naar De Meern. Was de 
gezondheidsorganisatie betrokken geweest, dan waren mogelijk coronabesmettingen 
voorkomen. Nu ontstond een ‘coronabom’ met meer dan 1000 besmettingen op het 
festivalterrein.  

‘We wisten niet dat het festival er was’, zegt een GGD-woordvoerder. Had de organisatie wel 
contact opgenomen, dan had een GGD-deskundige kunnen adviseren. Het verplicht dragen 
van mondkapjes in pendelbussen was dan zeker aan bod gekomen, net als de inrichting en 
ventilatie van tenten op het terrein. Bron: AD, 16 juli 2021.  

Coronapas en mondkapje verplicht bij bezoek slotrit Tour de France 

Wielerfans die zondag de slotetappe van de Tour de France willen bekijken op de Champs-
Élysées in Parijs moeten daarvoor een zogenoemde coronapas bij zich hebben en een 
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mondkapje dragen. De Tourorganisatie meldt dat de verplichting geldt voor alle bezoekers van 
12 jaar en ouder. 

De Tour eindigt traditiegetrouw met een rit naar Parijs, die wordt afgesloten met acht lokale 
ronden door de Franse hoofdstad en over de Champs-Élysées. 

De zogeheten pass sanitaire is in Frankrijk vanaf 21 juli verplicht voor volwassenen bij een 
bezoek aan grote evenementen en culturele instellingen en vanaf augustus ook in cafés en 
restaurants, zo maakte de Franse regering deze maand bekend. De pas geeft aan dat iemand 
is gevaccineerd, recent is getest of al Covid-19 heeft gehad. Bij de viering van de Franse 
nationale feestdag, op 14 juli, moesten bezoekers in Parijs ook al over deze gezondheidspas 
beschikken. 

Volgens de regionale gezondheidsautoriteiten bedroeg het aantal besmettingen in de Landes-
regio woensdag 38,8 per 100.000 inwoners en is de ‘Deltavariant verantwoordelijk voor bijna 
74 procent van de positieve gevallen. Bron: AD, 16 juli 2021.  

Zes regionale GGD’en voeren geen testen van reizigers uit 

Zes regionale GGD'en voeren in elk geval tot en met maandag geen testen van reizigers uit. 
Het lab Eurofins heeft te veel tijd nodig om alle testen te verwerken en daardoor is het niet 
mogelijk om vakantiegangers binnen 30 uur uitsluitsel te geven. 

Het gaat om de regio's Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Groningen, Friesland, Drenthe en 
IJsselland. Mensen die daar wonen, kunnen online of via 0800-5005 en daarna via 
testenvoorjereis.nl een nieuwe afspraak maken. Mensen die al getest zijn en wachten op de 
uitslag, moeten online een nieuwe afspraak maken. Het kan zijn dat ze dan naar een andere 
regio moeten voor een test, of bij een commerciële aanbieder getest worden. 

De GGD'en brengen ongeveer 7000 mensen die een afspraak hebben staan of die wachten op 
de uitslag per sms op de hoogte. Het is niet bekend of alle personen zo worden bereikt. ‘Heel 
vervelend’, noemt de GGD de situatie. 

Het is niet bekend hoeveel mensen in de afgelopen dagen niet op reis konden gaan omdat de 
uitslag van hun coronatest niet op tijd binnenkwam. Bron: AD, 16 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 - 
ongeveer 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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VK meldt 51.870 nieuwe coronabesmettingen in een dag 

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben in 24 uur tijd liefst 51.870 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in zes maanden, uitgerekend nu 
over enkele dagen de maatregelen tegen de gevreesde virusinfectie aanzienlijk worden 
versoepeld. 

In Engeland worden restricties voor pubs, restaurants en nachtclubs maandag opgeheven en 
de mondkapjesplicht afgezwakt. Premier Boris Johnson lijkt niet van zins dat plan te 
veranderen, hoewel de meest recente gegevens toch moeten verontrusten. Donderdag kwamen 
er 48.553 Covid-patiënten bij, een dag later nog enkele duizenden meer. Bovendien is de 
tendens al sinds eind mei stijgend. 

Door de succesvolle inentingscampagne - ruim twee derde van de volwassenen is inmiddels 
volledig gevaccineerd - belanden momenteel relatief weinig Britten in het ziekenhuis. Dat 
gegeven sterkt Johnson in zijn mening dat de tijd rijp is voor verregaande versoepelingen. Het 
aantal sterfgevallen bleef vrijdag beperkt tot 49, veertien minder dan de dag ervoor. Het 
dodental door het nieuwe coronavirus in het VK is sinds de uitbraak nu 128.642. 

De belangrijkste medisch adviseur van de regering, Chris Witty, waarschuwde vrijdag dat 
Engeland snel terug kan glijden naar een crisissituatie. ‘Ik denk niet dat we moeten 
onderschatten hoe verbluffend snel we weer in moeilijkheden kunnen geraken’. Bron: AD, 16 
juli 2021.  

Minister bracht jongeren bewust in onveilige situatie 

Verscheidene jongeren die kort na een Janssen-prik gingen feesten, zeggen dat het ministerie 
van Volksgezondheid hen bewust in een onveilige situatie heeft gebracht, zonder duidelijk te 
zijn over de risico's.  

Ze voelen zich misleid, omdat demissionair minister Hugo de Jonge nu zegt dat het doel van 
'Dansen met Janssen' was om zoveel mogelijk jongeren tot vaccinatie aan te sporen. Dat 
meldt Nieuwsuur. 

Urgenda-Advocaat Marijn Kingma zegt dat als deze jongeren langdurige coronaklachten 
ontwikkelen (long covid), een zaak tegen de regering kansrijk is. ‘Ik zou zo'n zaak wel 
aandurven. Ze mogen me bellen.’ 

Volgens Kingma hebben jongeren ook een eigen verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar 
informatie, maar vertrouwden zij in dit geval op uitlatingen van 'nota bene de minister van 
Volksgezondheid'. 

Nieuwsuur sprak verschillende jongeren die het Janssen-vaccin kregen en kort daarna gingen 
feesten en ook besmet raakten. ‘Als de minister van Volksgezondheid zegt dat het veilig is, en 
je krijgt zo'n QR-code, dan ga ik er vanuit dat het veilig is om te gaan dansen’, zegt Harm 
tegen in het programma.  Bron: AD, 16 juli 2021. 

Jongeren die gingen dansen na Janssen kunnen coronaschade verhalen 
op staat 

Verschillende jongeren die kort na een Janssen-prik gingen feesten, zeggen dat het ministerie 
van Volksgezondheid ze bewust in een onveilige situatie heeft gebracht, zonder duidelijk te 
zijn over de risico's. Ze voelen zich misleid, omdat demissionair minister Hugo de Jonge nu 
zegt dat het doel van 'Dansen met Janssen' was om zoveel mogelijk jongeren tot vaccinatie 
aan te sporen. 
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Urgenda-Advocaat Marijn Kingma zegt dat als deze jongeren langdurige coronaklachten 
ontwikkelen (long covid), een zaak tegen de regering kansrijk is. ‘Ik zou zo'n zaak wel 
aandurven. Ze mogen me bellen.’ 

Het Janssen-vaccin werkt pas optimaal na twee weken, maar het ministerie verstrekte al één 
dag na de prik een QR-code waarmee jongeren de disco in konden. Testen was dan niet meer 
nodig, en binnen werd de 1,5 meter-afstandsregel losgelaten. Europese buurlanden 
hanteerden wél de veertien dagen inwerktijd, maar De Jonge vond zijn aanpak ‘verantwoord’. 

Nieuwsuur sprak verschillende jongeren die kort na het Janssen-vaccin gingen dansen en 
corona opliepen. Zij zeggen dat het voor hen niet duidelijk was dat het Janssen-vaccin 
nauwelijks bescherming biedt de eerste dagen. ‘Als de minister van Volksgezondheid zegt dat 
het veilig is, en je krijgt zo'n QR-code, dan ga ik er vanuit dat het veilig is om te gaan dansen’, 
zegt Harm. 

Door middel van reclamespotjes, prik-evenementen met dj's en de door De Jonge geuite slogan 
'Dansen met Janssen', moedigde het ministerie jongeren bovendien aan om direct na hun prik 
naar feestjes te gaan. 

Advocaat Marijn Kingma, die namens Urgenda de klimaatzaak tegen de staat aanspande en 
won, zegt dat wanneer sprake is van een bedreiging van de volksgezondheid de overheid de 
plicht heeft om burgers te informeren over risico's. Dat heeft de overheid hier niet voldoende 
gedaan. Volgens Kingma hebben jongeren ook een eigen verantwoordelijkheid om op zoek te 
gaan naar informatie, maar vertrouwden zij in dit geval op uitlatingen van ‘nota bene de 
minister van Volksgezondheid’. 

Het Janssen-vaccin beschermt de eerste 14 dagen nog nauwelijks tegen ziek worden en doet 
dan nog helemaal weinig tegen besmettelijkheid. Dat wisten de jongeren naar eigen zeggen 
niet. ‘Ik wist dat ik een risico kon lopen, maar als ik had geweten dat het risico zo hoog was, 
dan was ik nooit uitgegaan’, zegt Anne. 

Jongeren voelen zich misleid omdat De Jonge nu zegt dat het achterliggende doel van de 
'Dansen met Janssen'-aanpak was om meer jongeren aan te sporen zich te laten vaccineren. 
‘Ik vind dat echt verwerpelijk’, zegt Anne. ‘Dan speel je dus met mijn gezondheid om het vaccin 
aan te smeren bij mensen.’ 

Harm: ‘Voor mijn gevoel zei hij in het begin juist dat het wél veilig was, en niet dat het alleen 
maar ging om jongeren een prik te laten nemen. Dat neem ik hem kwalijk.’ 

De jongeren zijn ook verbaasd dat Rutte en De Jonge op de afgelopen persconferentie 
plotseling wezen op de gevaren van long covid voor jongeren. ‘Het was eigenlijk de eerste keer 
dat ik hoorde dat long covid een groot probleem was’, zegt Harm. ‘Apart dat ze dat blijkbaar al 
wel wisten.’ 

Herman, Roy, Harm en Anne gingen gelijk dansen na Janssen en raakten besmet. Ze vinden 
dat de overheid hen verkeerd heeft voorgelicht: 

Advocaat Kingma beaamt dat de overheid tot nu toe vrij weinig informatie over langdurige 
coronaklachten heeft gegeven. ‘Jongeren konden dus niet weten dat ze dat risico liepen, en 
daarmee heeft de overheid haar informatieplicht geschonden.’ 

Als jongeren die kort na het Janssen-vaccin zijn gaan dansen long covid-klachten 
ontwikkelen, kunnen ze de schade, bijvoorbeeld bij het gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, 
verhalen op de staat, meent Kingma. 
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Minister De Jonge noemt de 'Dansen met Janssen'-aanpak verantwoord gezien het lage 
besmettingsniveau van destijds, en stelt bovendien dat het een positief effect had op de 
vaccinatiebereidheid. ‘Door op deze manier Janssen aan te bieden hebben heel veel méér 
mensen zich laten vaccineren dan ze anders zouden hebben gedaan’, zei De Jonge onlangs. 

Maar op vragen van Nieuwsuur op welk onderzoek hij deze uitspraak baseert, zegt het 
ministerie dat er geen onderzoek naar is gedaan. De uitspraak heeft dus geen basis. 

Een woordvoerder van het ministerie wijst nog wel naar eerder gedragsonderzoek waaruit zou 
blijken dat 'toegang door vaccinatie' een reden kán zijn voor mensen om zich te laten 
vaccineren. Maar ook dat blijkt niet te kloppen. Want in dit onderzoek blijkt 'toegang' te gaan 
over de fysieke toegang tot de vaccinatielocatie, en staat er verder juist dat het ‘nog niet bekend 
is in hoeverre de invoering van de CoronaCheck-app, waarbij een vaccinatiebewijs toegang 
zou geven tot evenementen invloed heeft op de vaccinatiebereidheid’. 

De jongeren betwijfelen ook of het waar is. ‘Ook zonder 'Dansen met Janssen' stond ik te 
popelen om een vaccin te krijgen’, zegt Herman. De andere jongeren die Nieuwsuur sprak, 
beamen dit. 

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er in de publieksvoorlichting altijd op is gewezen 
dat het vaccin pas na twee weken optimaal zou werken. Op een webpagina van de 
Rijksoverheid staat dit inderdaad vermeld. 

Maar op 1 juli zei een woordvoerder van het ministerie tegen de NOS nog dat men ‘direct na 
de vaccinatie’ zodanig ‘goed beschermd’ was dat het ministerie het ‘verantwoord’ vond om 
mensen binnen te laten. Bron: NOS, 16 juli 2021.  
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Jongeren lopen reëel risico op long covid, ook na milde infectie' 

Moe, kortademig, hoofd- of borstpijn, slecht kunnen concentreren of vergeetachtig. Het zijn 
veelvoorkomende klachten bij mensen die maanden geleden besmet zijn geraakt met het 
coronavirus. ‘Ik denk dat jongeren het risico op long covid-klachten zeer onderschatten’, zegt 
viroloog Menno de Jong (Amsterdam UMC). 

Volgens hem en andere experts heeft het kabinet lange tijd te weinig aandacht gegeven aan 
de gevaren van langdurige covid. ‘Ik denk dat er een gebrek aan informatie was over de risico's 
die jongeren lopen, ook na een milde infectie. Want het is natuurlijk fijn als je weinig klachten 
hebt na een besmetting. Maar niet als je zes maanden later zo moe bent dat je geen stap meer 
kan zetten’, zegt De Jong. 

Hij verwijst daarmee naar de zware kritiek die demissionair VWS-minister De Jonge heeft 
gekregen op het, inmiddels teruggedraaide, beleid dat gevaccineerde mensen dezelfde avond 
al naar de disco konden gaan. Na diverse uitbraken in uitgaansgelegenheden heeft het kabinet 
gisteravond besloten de nachtclubs en feestcafés weer te sluiten. 

Nu het aantal besmettingen onder jongeren explosief stijgt, is het onvermijdelijk dat meer 
tieners en twintigers last krijgen van long covid. Want hoewel jongeren een zeer kleine kans 
hebben op ernstige ziekte bij besmetting, is de kans op lang aanhoudende 
gezondheidsklachten veel groter dan dat. 

Zo geeft ruim een kwart van de 16- tot 25-jarigen aan drie maanden na besmetting nog last 
te hebben van klachten. Dat meldde het RIVM onlangs op basis van een vragenlijstonderzoek 
onder zo'n 49.000 (ex-)coronapatiënten in Nederland. 

De 22-jarige Chiara Ririmasse heeft bijvoorbeeld ruim een jaar na haar besmetting nog altijd 
last van gezondheidsproblemen. Ze vertelt dat haar conditie en spierkracht weg zijn en dat ze 
last heeft van hersenmist: 

Het verschilt per persoon hoe ernstig de impact is van langdurige covid. De een heeft last van 
één symptoom, zoals niet of nauwelijks kunnen ruiken, terwijl de ander een combinatie van 
gezondheidsproblemen ervaart. 

In het longcovidonderzoek van het RIVM geeft een op de drie aan dat die klachten zo ernstig 
zijn dat ze niet meer kunnen werken. Van de ruim 1700 deelnemers geeft opvallend genoeg 
95 procent aan kort na besmetting alleen last te hebben gehad van milde klachten. Slechts 5 
procent van hen was opgenomen geweest in het ziekenhuis, bleek uit de deze week 
gepubliceerde onderzoeksresultaten. 

‘Dat jongeren ook na een milde infectie een reëel risico lopen, blijkt uit vele onderzoeken’, zegt 
De Jong. Hij noemt een recent in Nature Medicine gepubliceerde studie uit Noorwegen. 
Daaruit kwam naar voren dat ruim de helft van de 16- tot 30-jarigen een half jaar na 
besmetting nog kampte met klachten. 

Deze leeftijdsgroep omvatte 61 van de 312 deelnemers aan het onderzoek. Zij zaten tijdens de 
eerste besmettingsgolf in thuisisolatie en werden aanvankelijk mild or moderate ziek, oftewel 
mild of matig. Zes maanden later had 28 procent van hen last van verlies van smaak of geur. 
Ongeveer een op de vijf kampte nog met vermoeidheid, een op de tien met geheugenproblemen 
en 13 procent was kortademig en/of had last van concentratiestoornis. 

Viroloog De Jong doet ook zelf onderzoek naar langdurige coronaklachten. ‘We volgen een 
groep patiënten nu al langer dan een jaar. Na een milde infectie blijkt dat een op de zes een 
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jaar later nog steeds klachten heeft. Bij een ernstige infectie ligt dit percentage hoger: van deze 
groep heeft ruim de helft nog last. De leeftijd van de patiënten speelde daarbij eigenlijk geen 
rol.’ 

Hij benadrukt daarbij dat er nog veel onduidelijk is en dat er meer onderzoek nodig is. Zeker 
nu de besmettelijkere ‘Deltavariant oprukt. Die werd voor het eerst vastgesteld in India in 
december vorig jaar en daarom is er op het gebied van long covid nog maar weinig harde data 
beschikbaar. 

De belangrijkste medisch adviseur van de Britse regering vreest voor een significante stijging 
in het aantal jongeren met langdurige coronaklachten. Dat is volgens deze Chris Witty 
onvermijdelijk, gezien de opkomst van de ‘Deltavariant en de lage vaccinatiegraad onder 
jongeren. 

Een op de drie coronapatiënten met symptomen zal last krijgen van long covid, concludeerden 
Britse onderzoekers onlangs op basis van onderzoek onder een half miljoen inwoners. Daarbij 
is als definitie gehanteerd: iedereen die twaalf weken na besmetting nog steeds last heeft van 
symptomen. Bron: NOS, 19 juli 2021.  

 

Club Fatih in de Oudestraat in Kampen is gesloten na de vele opgelopen coronabesmettingen 
vorige week. © Pedro Sluiter Foto 

Hoe twee ‘fantastische’ avonden bij een dansclub in Kampen leiden tot 
een coronabrandhaard: ‘Een sneltest in een steeg was genoeg’ 

Tientallen jongeren zijn vorige week besmet geraakt bij een avondje stappen in dansclub Fatih 
in Kampen. Ondanks strenge controles volgens de eigenaar ging het mis op twee avonden. 
Hoe kon het fout gaan? ‘Een sneltest in een steeg was genoeg.’ 
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Het is donderdag 8 juli 23.30 uur als Sanne (18)* uitgaansgelegenheid Fatih aan de 
Oudestraat binnenstapt. Hier een avondje losgaan is een traditie onder veel scholieren na een 
jaar lang zwoegen in het examenjaar. Normaliter zijn bij Fatih alleen volwassenen welkom en 
is de club op donderdag gesloten, maar deze donderdag gaan leerlingen van het Almere College 
in Kampen uit hun plaat. Speciaal voor deze avond zijn jongeren vanaf 16 jaar welkom. Bron: 
De Stentor, 16 juli 2021. 

‘Handjevol corona’ nog in Brabantse ziekenhuizen, alle corona-afdelingen 
opgeheven: ‘Maar gedraag je alsjeblieft op de Tilburgse kermis’ 

De patiënten op de Brabantse intensive cares zijn op één hand te tellen. Alle corona-afdelingen 
zijn opgeheven en het personeel kan eindelijk met verlof. Toch brengt dat hoge R-getal 
onzekerheid. En dan is er ook nog die kermis in Tilburg die vandaag gestart is. ‘De vaccins 
lijken hun werk te doen, maar blijft dat ook zo?’ 

Er liggen nog 5 patiënten op de ic’s en 33 op de verschillende verpleegafdelingen van tien 
Brabantse ziekenhuizen en het ziekenhuis in Weert. Een minieme stijging ten opzichte van 
vorige week, maar nog altijd aantallen waar lang naar is uitgekeken. Het zijn vooral de oudere, 
niet (volledig)-beschermde Brabanders die zich nog melden, laat Bart Berden voorzitter van 
het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant weten. Bron: BN De Stem, 16 juli 2021.  
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Duitsers weren Nederlanders: dit moet je weten over de nieuwe 
maatregelen 
 
Duitsland bestempelt Nederland vanaf aanstaande zondag als risicogebied. In verband met 
de oplopende coronabesmettingen gelden er vanaf dan nieuwe maatregelen voor wie naar het 
land reist. 

Kun je dan nog wel op vakantie naar Duitsland? Ja, kortgezegd zitten mensen die volledig 
gevaccineerd zijn goed. Zij kunnen nog steeds Duitsland in en uit en hoeven niet in 
quarantaine. Voor hen zijn de maatregelen dus niet gewijzigd. 

Wie nog niet klaar is met vaccineren, moet rekening houden met een aantal zaken. Wil je op 
vakantie naar Duitsland, dan moet je je reis van tevoren registreren bij de Duitse autoriteiten. 

Als je vervolgens een negatieve coronatest kunt laten zien, óf kunt aantonen dat je recent 
hersteld bent van het coronavirus, mag je gewoon het land in. Kun je dit niet, dan geldt er een 
quarantaineplicht van tien dagen. 

‘De angst in Duitsland was dat de grens helemaal dicht zou gaan’, zegt Derk Marseille. Hij 
woont in Berlijn en runt nieuwswebsite Duitsland Nieuws. ‘Dat is nu niet gebeurd, omdat er 
eigenlijk een nieuwe categorie landen bij is gekomen. Voorheen had je hoogrisicolanden met 
strenge maatregelen en landen zonder risico. Nu is er een groep bijgekomen die wél hoog risico 
zijn, maar toch met milde maatregelen. Nederland, Denemarken en Griekenland zijn nu zulke 
landen.’ 

Eigenlijk is er voor Nederland vanuit Duitsland gezien dus niet heel veel veranderd. ‘Het enige 
nieuwe is de test die je moet doen als je nog niet volledig gevaccineerd bent’, zegt Marseille. 
‘Maar een sneltest is genoeg en die kun je hier op elke straathoek halen.’ Dat ondervond ook 
correspondent Jeroen Akkermans: In Duitsland kun je sinds kort op zo’n beetje iedere 
straathoek je laten testen. 

Duitsers mogen zelf ook nog steeds gewoon naar Nederland. Voor hen gelden bij terugkomst 
dezelfde regels als voor Nederlanders die naar Duitsland komen: óf een dubbele vaccinatie, óf 
een coronatest, óf bewijs dat je bent hersteld van het virus. 

Ondanks dat het dus nog steeds kan, verwacht Marseille toch dat sommige Duitsers hun 
vakanties in Nederland zullen annuleren. ‘Ik denk dat de Nederlandse campings daar we last 
van zullen krijgen.’ Bron: RTL Nieuws, 16 juli 2021. 

Rusland in de greep van de ‘Deltavariant 

Rusland verkeert in de greep van de ‘Deltavariant en telt vandaag 25.116 nieuwe 
besmettingen. Officieel zijn er tot nu toe 5.933.115 Russen besmet geraakt met het 
coronavirus. Van hen kwamen er 147.655 te overlijden, inclusief de 787 mensen die de 
afgelopen 24 uur aan Covid-19 stierven.  Bron: AD, 17 juli 2021. 

Desinformatie op mediaplatforms maakt mensen dood 

De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat sociale mediaplatforms als Facebook ’mensen 
aan het doden zijn’ door het plaatsen van desinformatie over coronavaccins toe te staan. De 
president vindt dat Facebook meer moet doen om dergelijke berichten te weren. 

‘De enige pandemie die we hebben, vindt plaats onder ongevaccineerden’, zei Biden vrijdag 
tegen verslaggevers in het Witte Huis, gevraagd naar zijn standpunt over desinformatie en zijn 
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boodschap daarover aan sociale mediaplatformen als Facebook. ‘Ze zijn mensen aan het 
vermoorden’, aldus de president. 

De Amerikaanse regering is al langer bezig de druk op de grote sociale mediaplatformen op te 
voeren om foutieve informatie over het coronavirus harder aan te pakken. Volgens de overheid 
tiert desinformatie over onder meer de gevaren van coronavaccins welig op de netwerken, 
terwijl het sterk stijgende aantal coronadoden in de Verenigde Staten nu vooral 
uit Amerikanen bestaat die geen prik hebben gehad en daar in veel gevallen bewust voor 
kiezen, onder meer omdat ze de vaccins niet vertrouwen. 

Facebook wees de kritiek vrijdag van de hand. Het bedrijf stelt dat het juist levens redt door 
feitelijke informatie over het coronavirus te verspreiden. ‘We laten ons niet afleiden 
door beschuldigingen die niet door de feiten worden ondersteund’, zei Facebook-woordvoerder 
Kevin McAlister vrijdag. ‘Feit is dat meer dan 2 miljard mensen gezaghebbende informatie over 
Covid-19 en vaccins op Facebook hebben bekeken, wat meer is dan enige andere plaats op 
internet.’ 

Eerder stelde Facebook ‘agressieve actie’ te ondernemen tegen misinformatie over het 
coronavirus en dat er reeds 18 miljoen van dergelijke berichten verwijderd zijn. Bron: AD, 17 
juli 2021.   

Eerste coronabesmetting vastgesteld in olympisch dorp in Tokio 

In het olympisch dorp in Tokio is iemand die betrokken is bij het organiseren van de Spelen 
positief getest op het coronavirus. Volgens een woordvoerder van het organisatiecomité gaat 
het om de eerste besmetting die tot dusver is vastgesteld in het dorp. 

Volgens de directeur van het comité, Toshiru Muto, betreft het ‘een bezoeker uit het 
buitenland’. Uit welk land de positief geteste komt, wilde Muto niet zeggen uit 
privacyoverwegingen. De besmette persoon is uit het dorp verwijderd en moet voorlopig in een 
hotel blijven, lichtte een woordvoerder toe. 

Tijdens de Olympische Spelen, die over zes dagen worden geopend, wonen zo’n 18.000 
sporters en begeleiders in het dorp. Tijdens de Paralympische Spelen zijn dat er ongeveer 
8000. Het olympisch dorp heeft een speciale coronakliniek gekregen, waar de dagelijkse tests 
worden uitgevoerd. Bron: AD, 17 juli 2021. 

Twee atleten positief getest op coronavirus in olympisch dorp in Tokio 

In het olympisch dorp in Tokio zijn twee atleten positief getest op het coronavirus, hebben 
functionarissen van de Spelen in Japan zondag bekendgemaakt. Het gaat om de eerste 
gevallen onder atleten. Een dag eerder werd bij iemand in het dorp die betrokken is bij de 
organisatie al het virus vastgesteld. 

Tijdens de Olympische Spelen, die over zes dagen worden geopend, wonen zo'n 18.000 
sporters en begeleiders in het dorp. Tijdens de Paralympische Spelen zijn dat er ongeveer 
8000. Het olympisch dorp heeft een speciale coronakliniek gekregen, waar de dagelijkse tests 
worden uitgevoerd. 

Het organisatiecomité maakte eerder bekend dat er tot nu toe vijf sporters bij aankomst in 
Tokio positief getest zijn. Zij zitten in afzondering en moeten zich houden aan strikte 
hygiëneregels. Bron: AD, 18 juli 2021. 
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De Alternatieve Vierdaagse: vertrek waar jij wilt! 

De Vierdaagse van Nijmegen gaat vanwege covid-19 niet door. Maar de Alternatieve Vierdaagse 
van 2020 was een succes en krijgt daarom dit jaar een vervolg. Download de app en vertrek 
waar jij wilt! 

Van 20 tot en met 23 juli. Je kiest 5, 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer, en die afstand doe je alle 
vier de dagen volgens een traject dat je zelf kiest. Je gaat alleen of in een groepje, conform de 
regels van het RIVM. 

De Alternatieve Vierdaagse-app, te downloaden tot en met 20 juli (de eerste dag), registreert 
de gewandelde kilometers met behulp van de gps-functie. De app legt vervolgens vast dat je 
vier keer je target hebt gehaald. Maar de app biedt meer: wandeltips, nieuws. Je kunt hem 
blijven gebruiken, ook bij volgende wandel events. Heb je hem nog van 2020, dan is 
downloaden niet nodig; je krijgt een update. Meestal gaat dat vanzelf. 

20.841 deelnemers telde de Alternatieve Vierdaagse in 2020. Van hen finishten er 20.373.  

62 procent koos in 2020 voor de 10 kilometer; 24 procent voor 20, 10 procent voor 30, 3 
procent voor 40 en 1 procent voor 50 kilometer. 

De bedoeling is dat je je inschrijft via de site dealternatievevierdaagse.nl. Bij het openen van 
de app vul je het opgegeven e-mailadres in, waarna het account tot stand komt. Maar 
inschrijven kan ook vanuit de app, bijvoorbeeld als je je op het laatste moment opgeeft. Nadeel: 
dan kun je geen medaille bestellen. 

Er is toch een Vierdaagsekruis?  Dat krijg je in 2021 helaas niet. Dat is een officiële koninklijke 
onderscheiding, en dit jaar voldoen we niet aan de regels om die te mogen ontvangen. Wel 
kun je bij de inschrijving op de site – dus niet in de app – kiezen voor een pakket met 
(eventueel) wandelartikelen en een medaille voor als je je targets haalt. Een aandenken. Bij 5, 
10 en 20 kilometer hoort een zilveren, bij 30, 40 en 50 kilometer een gouden medaille. Een 
medaille kost 9,95 euro (KWBN-leden met 1 euro korting). Gratis meedoen kan ook, dan 
zonder medaille. 

‘Wandelen brengt je verder’, is het motto. De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) wil 
zoveel mogelijk mensen in beweging brengen en wandelen is de meest laagdrempelige en 
duurzame manier. Het kost niets en geeft energie. Wandelen zorgt voor verbinding met jezelf 
en anderen. Bron: AD, 17 juli 2021.   

China meldde gisteren 11 miljoen vaccinaties te hebben gezet 

China heeft gisteren zo'n 11 miljoen coronaprikken gezet, aldus de nationale 
gezondheidscommissie. In totaal zijn in het Aziatische land nu 1,437 miljard doses vaccin 
toegediend. Bron: AD, 17 juli 2021. 

Aan de hadj naar Mekka mogen 60.000 mensen meedoen tussen 18 en 65 
jaar 

In Saoedi-Arabië begint zaterdag de traditionele moslimbedevaart naar Mekka, de hadj. 
Vanwege de coronacrisis mogen dit jaar 60.000 mensen meedoen aan de pelgrimstocht, op 
voorwaarde dat ze zijn gevaccineerd tegen het virus. Alleen Saoedische staatsburgers en 
moslims die in Saoedi-Arabië wonen en tussen de 18 en 65 jaar oud zijn, mogen meedoen.  

De hadj, die dit jaar loopt tot en met 22 juli, is verplicht voor elke gezonde moslim die zich de 
tocht kan veroorloven. Vorig jaar werden slechts 10.000 bedevaartgangers toegelaten, alleen 
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uit Saoedi-Arabië. In 2019 trokken nog 2,5 miljoen gelovigen naar Mekka. Van hen kwamen 
er 1,8 miljoen uit het buitenland. Bron: AD, 17 juli 2021.  

 

© AFP — Een pelgrim beschermt zich met een parasol tegen de felle zon in Mekka, kort voor 
het begin van de jaarlijkse tocht naar de heilige stad in Saoedi-Arabië.  

Sydney al drie weken in lockdown aantal besmettingen stijgt nog steeds 

De Australische miljoenenstad Sydney zit al drie weken in lockdown, maar het aantal 
nieuwe besmettingen stijgt nog steeds. Reden voor de autoriteiten van 's lands grootste stad 
om bouwplaatsen stil te leggen, niet-essentiële winkels te sluiten en bedrijven die hun 
personeel onnodig naar kantoor laten komen te beboeten. 

De deelstaat New South Wales verbiedt het honderdduizenden bewoners van Sydneys 
voorsteden om hun woning te verlaten. De afgelopen 24 uur werden 111 nieuwe besmettingen 
vastgesteld. Een dag eerder waren dat er 97. Sydney telt ruim vijf miljoen inwoners.  Bron: 
AD, 17 juli 2021.  

WHO waarschuwt Nederlandse vakantiegangers: Houd rekening met de 
risico's 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept Nederlandse vakantiegangers op om 
voorzichtig te zijn. Topadviseur Catherine Smallwood: ‘Landen zoals Nederland mogen niet de 
bron van verspreiding van het virus worden.’ 

De topadviseur van de Europese WHO verklaart dat mensen in Nederland ‘natuurlijk op 
vakantie kunnen’. ‘Maar plan uw vakanties rekening houdend met het virus.’ Zij roept mensen 
op om rekening te houden met de risico’s. ‘Als je twintig uur in een overvolle bus moet, is dat 
risico veel groter, dan wanneer je met je eigen auto reist.’ 
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Volgens haar is het ook van belang om te kijken naar de omgeving. ‘Is die nauw en besloten, 
of is er wél voldoende ventilatie? Ga je wandelen in de bergen of ga je naar een groot 
muziekfestival met veel mensen?’ 

Zij waarschuwt vooral mensen die nog niet volledig zijn ingeënt . ‘Voor mensen die nog niet 
volledig zijn gevaccineerd, kleven er nog steeds aanzienlijke risico’s aan reizen.’Het virus is 
volgens haar - ‘hoe graag we het ook zouden willen’ - nog niet verdwenen. Bron: AD, 17 juli 
2021.    

Duitsland meldt 1608 nieuwe besmettingen afgelopen 24 uur 

Het Duitse Robert Koch-instituut heeft het afgelopen etmaal 1608 positieve 
coronatesten geregistreerd. Sinds het begin van de pandemie raakten 3.743.389 van onze 
oosterburen besmet met het longvirus. Er overleden nog eens 22 Duitsers aan de gevolgen, 
wat de officiële telling op 91.359 brengt. Bron: AD, 17 juli 2021. 

India meldt vandaag 38.079 nieuwe besmettingen  

Het aantal coronabesmettingen in India is vandaag met 38.079 gestegen tot 31,06 miljoen, 
meldt het ministerie voor Volksgezondheid. Er werden de afgelopen 24 
uur 560 sterfgevallen geregistreerd. Dat brengt het officiële sterftecijfer op 413.091. Bron: AD, 
17 juli 2021.  

‘Deltavariant wereldwijd dominant 

De ’Deltavariant van het coronavirus is nu ook in de Verenigde Staten en daarmee wereldwijd 
dominant. De coronamutatie zorgt in de VS voor een piek in het aantal sterfgevallen, 
voornamelijk onder niet gevaccineerde Amerikanen. De gezondheidsdiensten melden 
een stijging van 70 procent qua besmettingen en 26 procent in overlijdensgevallen door 
Covid-19. De uitbraken doen zich vooral voor in regio's met een lage vaccinatiegraad, meldt 
CDC-directeur Rochelle Walensky. Bron: AD, 17 juli 2021.  

Ook onder ouderen stijgt aantal besmettingen 

Niet alleen jongeren worden momenteel getroffen door het coronavirus, ook onder ouderen 
stijgt het aantal besmettingen. Hoewel nog beperkt - de bewoners werden als een van de eerste 
groepen ingeënt - begint het virus ook langzaam maar zeker door te dringen in de 
verpleeghuizen. 

Voorlopige uitschieter waren de 25 besmette bewoners van afgelopen woensdag, het hoogste 
aantal sinds 5 mei. De afgelopen week werden in totaal 61 bewoners van verpleeghuizen 
positief getest. Ook het aantal verpleeghuislocaties dat met het coronavirus te maken krijgt, 
neemt toe.  

Zeker 36 locaties hadden in de laatste vier weken minstens één positieve test onder de 
bewoners, het hoogste aantal in bijna een maand. In de vier weken tot aan afgelopen maandag 
waren er 24 locaties met een recente positieve test. In januari kampten 850 tot 900 tehuizen 
met positieve tests.  

Het aantal sterfgevallen onder de bewoners blijft voorlopig nog laag. In de afgelopen maand 
zijn slechts zes sterfgevallen geregistreerd en de laatste daarvan was ruim een week geleden. 
Rond de jaarwisseling stierven meer dan vijftig bewoners per dag en in de eerst golf waren er 
dagen waarop meer dan tachtig verpleeghuisbewoners stierven. Bron: AD, 17 juli 2021. 
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Franse inreisregels aangescherpt: ongevaccineerde Nederlander moet 
negatieve testuitslag tonen 

Frankrijk scherpt het inreisbeleid aan voor niet volledig gevaccineerde reizigers uit Nederland 
en meerdere andere Europese landen. Zij hebben vanaf middernacht op zondag een negatieve 
coronatestuitslag nodig die niet meer dan 24 uur oud is, maakte de regering bekend. 
Nederlandse reiziger kunnen nu nog volstaan met een test die uiterlijk 72 uur oud is.  

De nieuwe regel gaat ook gelden voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Spanje, 
Portugal en Griekenland. Frankrijk stelt van 21 juli voor volwassenen - bij bezoek aan 
evenementen of culturele instellingen - de zogeheten pass sanitaire verplicht. Vanaf augustus 
geldt dat ook voor café- en restaurantbezoek. 

Om in aanmerking te komen voor de verplichte coronapas moet iemand zich elke 48 uur laten 
testen. Voor Europese toeristen geldt ook de Europese corona-app en QR-code als bewijs dat 
iemand volledig is ingeënt - met een vaccin van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca of 
Janssen -, negatief getest of recent hersteld. 

Premier Jean Castex kondigde aan dat mensen een week na hun tweede prik met de middelen 
van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca, worden gezien als volledig gevaccineerd. Dat 
was eerder nog 14 dagen. Reizigers die het Janssen-vaccin hebben gekregen moeten 28 dagen 
wachten. 

Eerder liet de Franse minister voor Volksgezondheid, Olivier Véran, weten dat de 
gezondheidspas vooralsnog niet gaat gelden voor jongeren tot en met 17 jaar. ‘Om de vakantie 
niet te bederven’, klonk het. De jongeren moeten wel een mondkapje dragen, maar hoeven 
zich niet elke 48 uur te laten test.  

De maatregel is onderdeel van het Franse strijdplan tegen de ‘Deltavariant, die hard rondgaat 
in Frankrijk. Ook in Nederland slaat de mutatie wild om zich heen en zorgt voor ongekende 
toename in dagelijkse besmettingen. Vooral onder niet, of te recent, ingeënte jongeren zorgt 
de ‘Deltavariant voor besmetting. 

Sinds donderdag kleurt Nederland rood op de Europese coronakaart. Duitsland merkte ons 
land gisteren al aan als risicogebied vanwege het stijgend aantal besmettingen. Wie vanaf 
vandaag middernacht vanuit Nederland naar Duitsland reist, krijgt te maken met extra 
maatregelen. 
 
Mensen die in de tien dagen voor hun reis in Nederland zijn geweest, moeten zich voorafgaand 
aan hun reis melden bij de Duitse autoriteiten. Daarnaast geldt er een quarantaineperiode 
van tien dagen, maar niet voor mensen die kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief 
zijn getest of recent zijn hersteld van Covid-19. 

In België wordt vanaf vandaag geëist dat reizigers uit Nederland een negatieve coronatest laten 
zien als ze niet volledig zijn gevaccineerd. Bron: AD, 17 juli 2021. 

Gevangenissen hielden vorig jaar rekening met vrijlaten gedetineerden 
door corona 

De Nederlandse overheid hield er aan het begin van de coronapandemie in maart 2020 
rekening mee dat gevangenen vrijgelaten moesten worden. Ook onrust en sterfgevallen in de 
gevangenissen maakten deel uit van de coronanoodscenario's, blijkt uit documenten die de 
NOS heeft opgevraagd bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. 

De dienst kocht 1500 extra enkelbanden om toezicht te houden op gedetineerden, voor het 
geval zij door corona noodgedwongen naar huis gestuurd moesten worden. ‘In de berekening 
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wordt als fictief uitgangspunt genomen dat 80 procent van de straf uitgezeten moet zijn’, staat 
in een van de vergaderstukken van het coronacrisisteam. 

Uiteindelijk hoefden 175 gevangenen die hun straf bijna hadden uitgezeten en al een groot 
deel van de tijd buiten de inrichting verbleven, niet meer terug naar hun cel. Om te voorkomen 
dat zij het virus meebrachten, kregen zij langer verlof met een enkelband. Het was niet nodig 
andere gedetineerden eerder vrij te laten.  

De helft van de enkelbanden wordt nu alsnog gebruikt, de andere helft ligt op de plank. DJI 
probeert de overgebleven banden weer te verkopen. Zo hoopt de organisatie een deel van de 
gemaakte kosten (in totaal zo'n anderhalf miljoen euro) terug te verdienen. 

DJI hield ook rekening met onrust binnen de gevangenismuren. Er waren aan het begin van 
de pandemie verschillende incidenten, zoals gedetineerden die na het luchten niet meer naar 
binnen wilden. ‘De ondernemingsraad geeft aan dat er bij drie inrichtingen ingegrepen moest 
worden door spanningen na de maatregelen’, staat bijvoorbeeld in een verslag van 25 maart 
vorig jaar. 

Daarom werd een afdeling voor ‘raddraaiers’ ingericht in de penitentiaire inrichting in Alphen 
aan den Rijn. Toch viel de onrust in de gevangenissen uiteindelijk erg mee, zegt DJI. Er zijn 
zeven gedetineerden op de speciale afdeling geplaatst, die daar twee weken konden afkoelen. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen richtte aan het begin van de corona-uitbraak een 
crisisorganisatie op, waar zo'n twintig vertegenwoordigers van gevangenissen, klinieken en 
andere DJI-onderdelen wekelijks bij elkaar kwamen. Met een beroep op de Wet openbaarheid 
van bestuur (wob) kreeg de NOS inzage in de vergaderstukken en besluitenlijsten.  
 
Uit de stukken blijkt ook dat werd nagedacht over het inrichten van een hospice, voor het 
geval er gedetineerden door corona zouden overlijden. Zo'n hospice bleek uiteindelijk niet 
nodig. Wel kwam er een speciale covid-afdeling in het gevangenisziekenhuis, waar in totaal 
zo'n dertig gedetineerden hebben gelegen. 

‘We hebben ons al snel voorbereid op het slechtste scenario’, zegt Erik de Borst, hoofd van het 
coronacrisisteam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. ‘Aan het begin was corona nog een 
onbekend fenomeen. We wisten niet waar het zou eindigen.’ 

Veel voorbereidingen hoefden volgens De Borst niet in de praktijk te worden gebracht. ‘Wat 
wel tegenviel, was de lange duur van de crisis.’ 

Waar het aantal zieken aan het begin van de coronapandemie meeviel, werd dat anders tijdens 
de tweede golf eind vorig jaar. ‘Het virus kwam bijvoorbeeld binnen door een personeelslid, 
dat op dat moment zelf nog niet getest was. Of door een arts, die een gedetineerde kwam 
onderzoeken en zelf besmet bleek.’ 

Honderden gedetineerden moesten preventief in quarantaine, soms zelfs een complete 
inrichting. Maandenlang mochten gedetineerden geen bezoek ontvangen en niet op verlof; pas 
recent zijn de maatregelen weer opgeheven. ‘Het was vervelend, maar daardoor is het aantal 
besmettingen wel tot een minimum beperkt gebleven’, meent De Borst. 

Zoals veel organisaties kampte ook het gevangeniswezen aan het begin van de 
coronapandemie met een tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Daarom 
zijn gedetineerden in vier inrichtingen aan het werk gezet om mondkapjes te maken, in totaal 
150.000 stuks. Die bleken echter niet aan de normen te voldoen van 'officiële' mondkapjes. 
Ze mochten daarom alleen gebruikt worden voor het vervoer van gedetineerden van en naar 
de inrichting en door forenzende gevangenismedewerkers in het openbaar vervoer. 



92 
 

Omdat bezoek door de coronamaatregelen tijdelijk niet welkom was in de gevangenis, is vorig 
jaar minder smokkelwaar gevonden. In 2019 werden ruim 4500 keer verboden spullen 
gevonden, vorig jaar was dat iets minder dan 4000 keer. 

Volgens DJI werden nu vaker drugs of telefoons verstopt tussen bijvoorbeeld kleding of 
etenswaren die werden ingevoerd in de gevangenis. Ook probeerden mensen vaker om spullen 
over de gevangenismuur te gooien. 

‘Er worden veel drones gezien boven PI's (penitentiaire inrichtingen)’, staat in een vergaderstuk 
van maart vorig jaar. ‘Wellicht heeft dit iets te maken met contrabande.’ DJI kan niet zeggen 
hoe vaak er precies drones zijn gezien. 

Zorgen waren er ook over de re-integratie van gedetineerden. Door corona lagen met name 
tijdens de eerste lockdown veel activiteiten in de gevangenis stil en was er alleen op afstand 
contact met bijvoorbeeld de reclassering. 

DJI zegt dat later in het jaar meer activiteiten mogelijk waren en dat is geprobeerd de gevolgen 
voor gedetineerden zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door meer online te doen. 

Of gedetineerden en tbs'ers het afgelopen jaar minder goed zijn geresocialiseerd, is volgens 
DJI en de reclassering lastig te bepalen. De gevolgen verschillen van persoon tot persoon. 
Waar de een niet kon beginnen aan een nieuwe opleiding of geen dagbesteding kon vinden, 
had de ander er juist baat bij dat de cafés en casino's dicht waren waardoor de kans op een 
terugval verminderde. Uiteindelijk hebben gedetineerden vooral meer in hun cel gezeten, 
merken advocaten en betrokken organisaties. 

Corona heeft het gevangeniswezen ook wat opgeleverd, zegt crisismanager Erik de Borst. De 
penitentiaire inrichtingen kregen een videoverbinding met de rechtbanken, zodat 
gedetineerden minder vaak naar de zittingszaal hoefden. ‘Na wat opstartproblemen loopt dat 
nu goed, 300 tot 350 zittingen per week worden nu afgedaan via telehoren.’ Bron: NOS, 17 
juli 2021.  

Thailand meldt recordaantal nieuwe besmettingen 

Thailand meldt vandaag een recordaantal van 10.082 nieuwe besmettingen en 141 
overlijdens ten gevolge van het longvirus. Dat brengt het totale aantal corona-infecties en 
sterfgevallen sinds het begin van de pandemie op respectievelijk 391.989 en 3.240. 

De Thaise overheid ziet zich genoodzaakt de bewegingsvrijheid van inwoners verder aan 
banden te leggen. Mensen worden gevraagd thuis te blijven en niet tussen provincies te reizen. 
Bangkok en negen andere provincies zitten al in lockdown.  

In Thailand geldt al een strikt verbod op publieke samenkomsten. De maximale straf voor 
overtreders is twee jaar cel of een boete die kan oplopen tot zo'n 1000 euro. Om de ergste 
virusgolf tot nu toe te stuiten, overweegt de regering nog strengere regels.  

‘Als we niet meer maatregelen nemen, voorspellen we dat de huidige situatie de komende drie 
tot vier maanden tot nog grotere aantallen infecties en meer doden zal leiden', zegt de 
directeur van de Thaise ziektebestrijding Opas Karnkawinpong. Bron: AD, 17 juli 2021. 

Britse regering heeft woede over zich afgeroepen door quarantaineregels voor Frankrijk te 
handhaven 

De Britse regering heeft de woede van vakantiegangers en de reisbranche over zich afgeroepen 
door de quarantaineregels voor Frankrijk te handhaven. De regel dat Britten na een reis tien 
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dagen in thuisquarantaine moeten vervalt maandag voor veel populaire 
vakantiebestemmingen, maar op het laatste moment is besloten dat Frankrijk daar niet onder 
valt. 

Dat besluit heeft te maken met zorgen over de verspreiding van de zogeheten Beta-variant van 
het coronavirus in Frankrijk. Die variant is het voor eerst ontdekt in Zuid-Afrika en komt in 
het Verenigd Koninkrijk nauwelijks voor. De BBC schrijft dat wordt gevreesd dat vaccins 
minder goed werken tegen die mutant. 

Vakantiegangers doen in Britse media hun beklag over de plotselinge beleidswijziging en ook 
de reisbranche is niet te spreken over de uitzonderingspositie voor het onder toeristen 
populaire Frankrijk. Topman Johan Lundgren van easyJet klaagde dat de regering het tapijt 
vandaan trekt onder Britten die op vakantie zijn in Frankrijk of al een reis hadden geboekt. 
Bron: AD, 17 juli 2021. 

In VK blijft aantal nieuwe besmettingen toenemen 

In het Verenigd Koninkrijk blijft met de versoepelingen van de coronamaatregelen in het 
vooruitzicht het aantal nieuwe besmettingen toenemen. De gezondheidsautoriteiten meldden 
zaterdag dat er in 24 uur 54.674 Covid-19-patiënten zijn bijgekomen. Op 15 januari waren er 
voor het laatst zoveel. Het dodental liep in vergelijking met vrijdag iets terug, tot 41. 

Onder de nieuwe geïnfecteerden was ook de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid. 
Hij maakte zelf bekend positief getest te zijn en slechts lichte klachten te hebben, vermoedelijk 
omdat hij al twee coronaprikken heeft gehad. Omdat het om een sneltest ging, heeft hij ook 
nog een PCR-test ondergaan. Het resultaat daarvan is nog niet bekend. 

Door de voortvarende inentingscampagne blijven de ziekenhuisopnames beperkt. Dat is voor 
premier Boris Johnson de belangrijkste reden de Engelsen vanaf maandag weer ruime 
vrijheden te geven. Bron: AD, 17 juli 2021.   

Felle kritiek op schrappen coronaregels in VK: ‘Britten spelen met vuur’ 

Regeringen en wetenschappers uiten felle kritiek op het schrappen van vrijwel 
alle coronabeperkingen in Groot-Brittannië, met ingang van aanstaande maandag. Volgens 
hen is het besluit van premier Boris Johnson ‘een bedreiging voor heel de wereld’. ‘Het maakt 
de weg vrij voor de opkomst van een resistente variant van Covid-19’, aldus de critici. 

Bovendien kan een nieuwe variant zich snel over heel de wereld verspreiden, omdat Groot-
Brittannië een knooppunt is in het internationale verkeer. Daarom gaat dit beleid niet alleen 
de Britten maar ons allemaal aan. Zo luidt de waarschuwing aan Johnson. 

De regeringen die in het geweer komen, zijn onder meer die van Nieuw-Zeeland, Israël en 
Italië. Zij krijgen steun van meer dan 1200 experts. Zij waarschuwen in een open brief aan het 
vakblad Lancet dat Johnsons strategie kan leiden tot een variant die niet door de bestaande 
vaccins kan worden onderdrukt. ‘De regering staat op het punt om een begin te maken met 
een gevaarlijk en onethisch experiment. We roepen haar op om het intrekken van de 
beperkingen op 19 juli 2021 op te schorten’, aldus de tekst. 

‘In Nieuw-Zeeland hebben we altijd op wetenschappelijke terrein een voorbeeld genomen aan 
Groot-Brittannië en nu laten ze zelfs de meest basale principes van publieke gezondheidszorg 
vallen. Dat is opmerkelijk’, zegt hoogleraar Michael Baker, verbonden aan de Universiteit van 
Otago en lid van de groep experts die de regering van Nieuw-Zeeland van advies voorziet over 
Covid-19. Hij krijgt bijval van collega Martin-Moreno (Universiteit van Valencia) die de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO op dit dossier bijstaat. ‘Op basis van de huidige 
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wetenschappelijke kennis begrijpen we niet dat dit staat te gebeuren’, aldus de Spaanse 
professor. 

Andere internationale experts waarschuwen ervoor dat andere regeringen mogelijk het Britse 
voorbeeld zullen volgen, omdat dat hen politiek gezien goed uitkomt. ‘Ik ben daar inderdaad 
bang voor’, zegt William Haseltine, voorzitter van Access Health International, een medische 
denktank gevestigd in New York. ‘Het is verbijsterend om te zien dat het aantal besmettingen 
zo snel weer oploopt onder een bevolking met een vaccinatieprogramma dat lijkt op het onze’, 
voegt de Amerikaan eraan toe.  

Hij wijst daarbij op de uiterst verontrustende stijging van de besmettingen met de 
‘Deltavariantt van Covid-19 in Groot-Brittannië. Het zijn er weer 50.000 per dag of meer - het 
hoogste cijfer in zes maanden. Medische experts waarschuwen ervoor dat dat aantal binnen 
enkele weken kan uitgroeien tot 100.000 besmettingen per dag. ‘Dat zijn bijzonder 
verontrustende vooruitzichten’, bevestigt de Britse ‘chef-arts’ professor Chris Whitty.  

Het aantal ziekenhuisopnames is in Groot-Brittannië de laatste drie weken verdubbeld en kan 
de komende maanden weer ernstige vormen aannemen. Afgelopen donderdag lagen er 
3786 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, 63 mensen overleden die dag aan de 
gevolgen van de besmetting met het virus. Dat is voor de Britse regering geen reden af te zien 
van het besluit de samenleving alle vrijheid terug te geven. Zij hoopt dat het 
vaccinatieprogramma het aantal mensen dat door Covid-19 ernstig ziek wordt zal beperken.  
Bron: AD, 17 juli 2021.  

 

De coronacijfes op Urk zijn erg laag. 'We laten ons niet testen. En eten elke dag een visje!'. © 
Wilbert Bijzitter  
 
Wat is het geheim van Urk, het beste jongetje van de coronaklas? ‘We 
eten hier veel vis’ 
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Heel het land zucht onder corona, maar op Urk is weinig aan de hand. Het vissersdorp is een 
eenzame grijze vlek op de coronakaart. De laatste twee weken zijn er slechts vier positieve 
testen geregistreerd. Wat is er aan de hand op Urk? 
 
‘We eten hier allemaal heel veel vis’, zegt een jongeman die een Urker oorbel in heeft als tijdens 
de koffiepauze, tussen het werk aan een schip, een discussie plaatsvindt tussen de tien 
werknemers over waarom er de laatste tijd weinig besmettingen zijn op Urk. In de haven van 
Urk is het deze zaterdagochtend een drukte van jewelste met tientallen toeristen die onder 
een stralend zonnetje voor hun camper zitten en vissers die hun afgelopen week gevangen 
palingen aan land brengen. Bron: AD, 17 juli 2021. 
 
Update RIVM 
 
De stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zet door. Er zijn nu 284 
patiënten opgenomen, negentien meer dan vrijdag. Het totaal aantal opgenomen 
coronapatiënten is het hoogst sinds begin deze maand. 
 
Er belandden vijftig nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen, één meer dan vrijdag. Op 
de intensive cares kwamen vijf nieuwe patiënten terecht, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  
 
Op de ic's liggen nu 77 coronapatiënten, twee meer dan vrijdag. Op de verpleegafdelingen 
steeg het aantal patiënten met zeventien naar 207, het hoogste aantal sinds zondag 27 juni, 
toen er voor het laatst meer dan 200 patiënten lagen. 

Omdat het aantal positieve tests de laatste tijd hard stijgt, verwacht het LCPS dat het de 
komende tijd drukker wordt op de ic's en op de verpleegafdelingen. 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend is het coronavirus vastgesteld bij 11.134 mensen. 
Het is de derde dag op rij dat het aantal positieve tests boven de 11.000 uitkomt. 

Wel daalde het aantal nieuwe besmettingen licht (-190) vergeleken met vrijdag, toen het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 11.324 positieve tests registreerde 
(bijgesteld van 11.363). Het aantal nieuwe besmettingen lag zaterdag boven het gemiddelde 
over zeven dagen, dat nu op 9934 staat. 

Amsterdam is zaterdag koploper met 1114 nieuwe besmettingen, gevolgd door Rotterdam, 
waar 757 mensen een positieve testuitslag te horen kregen. Daarna volgen Utrecht (351), 
Breda (286) en Groningen (264). 

Er zijn sinds vrijdag geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Vrijdag steeg het aantal sterfgevallen 
als gevolg van corona met twee. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje 
duren voordat dit is geregistreerd, dus mogelijk zijn deze personen al eerder overleden. Bron: 
AD, 17 juli 2021.   

Deventer voor de negende dag op rij in het rood, 300 besmettingen in 48 uur in Apeldoorn. Er 
zijn 896 positieve tests bijgekomen in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-
Gelderland en Flevoland afgelopen etmaal. Dat zijn er weliswaar minder dan 24 uur eerder - 
toen waren het er 1133 - maar reden tot grote vreugde is er niet. In deze regio kleuren zeven 
gemeenten rood op de coronakaart. 

Deventer viel de afgelopen week in negatieve zin op met veel nieuwe besmettingen en dat is 
vandaag niet anders. De stad aan de IJssel is voor de negende dag op rij rood op de kaart. In 
die periode testten 717  mensen uit Deventer positief op het virus. Afgelopen 24 uur waren 
het er 77. 
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In verhouding tot het aantal inwoners zijn er twee gemeenten in IJsselland die over het 
afgelopen etmaal nog beroerder scoren. In Olst-Wijhe kwamen 93 besmettingen per 100.000 
inwoners aan het licht. In Raalte ligt dat getal zelfs op 109. Het absolute aantal positieve tests 
in laatstgenoemde gemeente was 41.   

De regio Noord- en Oost-Gelderland is wel wat opgeklaard op de coronakaart ten opzichte van 
een dag eerder. Toen kwamen er nog 635 coronagevallen aan het licht, afgelopen 24 uur waren 
het er 447. De gemeente Apeldoorn levert daar de grootste bijdrage aan. Daar testten 145 
inwoners positief: dat zijn er 88 per 100.000 inwoners. Een dag eerder waren het er 150. 
Zowel in absolute als in relatieve zin voert Apeldoorn vandaag de lijst met nieuwe 
besmettingen in de Noord- en Oost-Gelderland aan. 

In Flevoland kleurt geen enkele gemeente rood op de kaart vandaag. Er dag eerder kwamen 
er nog 202 nieuwe besmettingen bij, afgelopen etmaal waren dat er 158. Urk valt opnieuw in 
positieve zin op. Slechts één inwoner testte positief op het voormalige eiland. Urk is de enige 
gemeente in de regio die keurig grijs kleurt op de kaart.  Bron: De Stentor, 17 juli 2021. 

Snelle afbouwen van coronamaatregelen zijn desastreus volgens 
reisbranche 

Het snelle afbouwen van de coronamaatregelen door de Nederlandse overheid en de nieuwe 
situatie op de Europese coronakaart pakken volgens de reisbranche desastreus uit. Volgens 
topman Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR loopt de schade in korte tijd al in 
de tientallen miljoenen euro's. Hij neemt het de overheid daarbij kwalijk dat Nederland weer 
helemaal roodgekleurd is op de coronakaart van het ECDC, het Europese RIVM. Oostdam 
stelt dat zijn sector hierdoor nu veel langer coronasteun nodig heeft. 

‘We waren hard op weg om op de coronakaart groen te kleuren. En nu staan we opeens op 
rood. Ik ben echt boos’, aldus de branchevoorman. Het gevolg is dat andere Europese landen 
nu hun inreisbeleid aanscherpen en het voor Nederlanders lastiger maken om daar hun 
vakantie te vieren. De nieuwe maatregelen die Frankrijk zaterdag aankondigde, zijn daarvan 
het jongste voorbeeld. 

Volgens Oostdam zoeken de Fransen daarbij de grenzen op van wat Europees is afgesproken. 
Nederlanders die niet volledig zijn gevaccineerd hebben vanaf middernacht in de nacht van 
zaterdag op zondag een negatieve coronatestuitslag nodig die niet langer dan 24 uur oud is, 
in plaats van 72 uur. De ANVR-baas noemt dit een ’belachelijke’ maatregel, aangezien er geen 
overgangstermijn is meegenomen. ‘Je zal maar net zondag gepland hebben om te vertrekken. 
Dan moet je nu op het laatste moment nog een nieuwe test zien te regelen. Dit is echt een grote 
belemmering voor reizigers en reisorganisaties.’ 

Sinds de besmettingsaantallen in Nederland weer flink oplopen, is er ook een hoop onrust 
ontstaan, geeft Oostdam aan. Afgelopen week zijn de boekingen bij reisorganisaties volgens 
hem ingestort. En aanbieders van pakketvakanties zouden veel verontruste telefoontjes 
krijgen van mensen die hun reis bijvoorbeeld willen omboeken of annuleren. Dat laatste kan 
kosteloos als het reisadvies voor een land op oranje springt. Dit was bijvoorbeeld voor de 
Spaanse eilanden onlangs het geval. TUI en Sunweb kondigden direct aan voorlopig niet meer 
op Spanje te vliegen, waardoor in een klap veel vakanties niet meer doorgaan. 

Het kabinet kwam onlangs al met extra steun voor de evenementensector, maar voor de 
reisbranche is nog geen aanvullende hulp aangekondigd. ‘Wij voelen ons in de kou staan. Ik 
gun het evenementensector omdat er veel festivals worden geannuleerd. Maar wij hebben 
ook duizenden geannuleerde boekingen’, zegt Oostdam. Hij wil hierover een brief gaan 
schrijven aan de overheid en beraadt zich nog op verdere stappen. Bron: AD, 17 juli 2021.  

Zenuwen voor een vliegreis naar Kos: testen, vaccineren en een hele 
papierwinkel 
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Wie dezer dagen op vakantie gaat, moet haast hogere wiskunde hebben gestudeerd. 
Vaccinatiepaspoort, quarantainemaatregelen, mondkapjesplicht. Ga er maar aanstaan. Toch 
zijn de rijen fors op Rotterdam The Hague Airport, waar naar zon en zee hunkerende toeristen 
klaar staan om het vliegtuig zuidwaarts te pakken. ‘Lekker bakken op het strand.’ 

Nederland is rood, Spanje is rood. En als je je straks niet goed insmeert, ben je ook rood. Dat 
is een beetje de luchtige, schoolreisje-achtige sfeer die er hangt onder vakantiegangers bij het 
voormalige ‘Zestienhoven’, waar het volk staat te trappelen om naar het Griekse bak- en 
braadeiland Kos af te reizen. Bron: AD, 17 juli 2021.   

Britse minister Volksgezondheid test positief op coronavirus 

De Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid heeft vandaag gemeld positief te hebben 
getest op het coronavirus. Volgens Javid, die al twee keer is gevaccineerd, zijn de symptomen 
mild.  

De positieve test kwam via een sneltest. Javid wacht de uitslag van een tweede PCR-test nog 
af. ‘Maar gelukkig ben ik gevaccineerd en zijn de klachten mild.' Bron: AD, 17 juli 2021. 

 

De boulevard van Playa de Palma op Mallorca, de locatie waar de agressieve Nederlanders 
woensdagnacht toesloegen. De mensen op deze foto hebben niets met de zaak te maken. © 
Reuters 
 
Nederlandse jongeren vallen landgenoten aan op Mallorca, één man 
zwaargewond in ziekenhuis 
 
Een 27-jarige Nederlander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis op Mallorca. Hij werd 
afgelopen woensdagnacht volgens de Spaanse politie zonder reden tegen het hoofd getrapt 
door minimaal één landgenoot die deel uitmaakt van een groep van zeker twaalf jonge 
vakantiegangers. De politie heeft één aanhouding verricht, de rest van de groep toeristen zou 
vervroegd terug naar Nederland zijn gevlogen.  
 
Spaanse media melden dat een groep Nederlanders in de nacht van dinsdag op woensdag op 
verschillende locaties in badplaats Playa de Palma zonder reden andere toeristen aanviel die 
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over de boulevard liepen. Eerder die avond zouden ze uit een nachtclub zijn gezet. Bij de 
aanvallen vielen vijf gewonden. Eén van hen, een 27-jarige Nederlander, is er het slechtst aan 
toe. Volgens ooggetuigen lag hij al op de grond toen hij tegen het hoofd werd geschopt en zich 
niet kon verdedigen. Hij ligt met zwaar hersenletsel op de ic van het plaatselijke ziekenhuis.  
  
De Spaanse politie is op zoek naar de groep en zal een internationaal arrestatiebevel 
uitvaardigen. Volgens de Spaanse nieuwssite Ultima Hora heeft een groot deel van de groep 
aanvallers met opzet een vlucht eerder naar Nederland genomen, om zo uit handen van de 
politie te blijven. Het zou gaan om jongeren in de leeftijd tussen de 18 en 20 jaar. Eén van 
hen (een 18-jarige man) zou later teruggaan - hij moest de sleutel van de vakantievilla  in El 
Arenal nog teruggeven aan de eigenaar - maar kon gisteren op het vliegveld worden 
gearresteerd.  
 
Mallorca staat bekend als party-eiland en kampt inmiddels met een explosieve stijging van 
het aantal besmettingen met corona. Daarbij is de ‘Deltavariant overheersend, zeer 
waarschijnlijk zijn het besmette Britse jongeren die deze variant in mei en juni naar het eiland 
hebben gebracht. Sinds vrijdag heeft Nederland het reisadvies voor Mallorca op ‘oranje’ gezet 
(alleen noodzakelijke reizen).  Bron: De Stentor, 17 juli 2021.  
 
 

 
 
Doodgeslagen Nederlander op Mallorca is 27-jarige Carlo uit Waddinxveen 
 
De Nederlander die in Mallorca is overleden nadat hij tegen zijn hoofd werd getrapt door een 
groep landgenoten komt uit Waddinxveen, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Een aantal verdachten pakte na de mishandeling halsoverkop het vliegtuig terug naar 
Nederland en wordt nu gezocht.  Eén verdachte die wel kon worden aangehouden, is 

inmiddels weer vrij.   
 
De 27-jarige Carlo Heuvelman werd volgens de Spaanse politie woensdagnacht zonder reden 
tegen het hoofd getrapt door negen Nederlandse jongens. De verwondingen bleken zo heftig, 
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dat Carlo zondag overleed. Zijn werkgever heeft een condoleanceregister geopend, waarop de 
steunbetuigingen inmiddels binnenstromen. 
 
‘Wat bezielt iemand om jou van het leven te beroven? Je had nog een heel leven voor je’, schrijft 
een nabestaande van Carlo. ‘Ik ken je als een rustige en sympathieke collega en altijd in voor 
een geintje. Ik zal je zo blijven herinneren.’ 
 
Bekenden en onbekenden betuigen via het condoleanceregister hun medeleven aan de familie 
en vrienden van Carlo. ‘Familie en vrienden wens ik heel veel sterkte toe. Ik begrijp helemaal 
niets meer van mensen’, schrijft een Leidse. 
 
De verdachten huurden met een man of dertien een villa in de omgeving van S’Arenal, dé 
badplaats van Mallorca waar het Nederlandse jongerentoerisme zich elke zomer concentreert. 
Na de mishandeling boekten ze eerder dan gepland een terugvlucht naar Nederland. Een van 
de jongens van 18 jaar was iets langer gebleven om de sleutel bij de verhuurder terug te 
brengen. Hij is gearresteerd toen hij zijn vlucht naar Nederland wilde nemen.  De anderen 
lopen nog vrij rond. 
 
De groep Nederlandse jongeren, volgens de politie van Palma de Mallorca tussen de 18 en 20 
jaar, had zin in heibel, zo is op te maken uit de verslagen in de lokale media van het Balearen-
eiland. Vanwege hun gedrag waren ze al een café uitgezet – de discotheken mogen op het 
eiland nog altijd niet open –, aldus de krant en nieuwssite Última Hora, toen het even voor 
02.30 uur in de nacht helemaal fout ging. 
 
Carlo was met vier vrienden in Mallorca. Sommigen van hen kregen ook rake klappen. Het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de familie.  
 
Gezien de ernst van de zaak heeft de Spaanse politie een internationaal opsporingsbevel 
uitgevaardigd en vraagt het Nederland om hun uitlevering. Ze zullen door de Spaanse justitie 
worden beschuldigd van doodslag of moord. 
 
De Nederlandse politie zegt het uitleveringsverzoek nog niet te hebben ontvangen. Zo lang dat 
niet zo is kan de Nederlandse politie geen actie ondernemen en ook niets over de zaak zeggen, 
laat een woordvoerster weten. Bron: AD, 19 juli 2021. 
 
Op Griekse eiland Mykonos is er een muziekverbod in horecazaken 

De Griekse autoriteiten hebben vanwege de coronacrisis een muziekverbod afgekondigd in 
horecazaken op het onder toeristen populaire eiland Mykonos. Daar gaat tot 26 juli ook een 
avondklok gelden. Iedereen op het eiland, ook toeristen, moet tussen 01.00 en 06.00 uur in 
principe binnenblijven. 

De autoriteiten waarschuwden afgelopen week dat het aantal actieve coronagevallen op het 
eiland in een week tijd was verviervoudigd naar 300. Onderminister Nikos Hardalias kondigde 
zaterdag aan dat organisatoren van privébijeenkomsten met meer dan twintig aanwezigen 
voortaan boetes riskeren die kunnen oplopen tot 200.000 euro. Bron: AD, 17 juli 2021. 
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Musicus Harrie Poulssen, regisseur Carla Aalbers en predikant Henk van Veldhuizen zijn voor 
het eerst sinds corona weer bij elkaar met hun musicalgroep in Hasselt. © Jeroen Jazet 
 
De wederopstanding van het zwaar getroffen Hasselt: ‘Ik werd als eerste 
met een ambulance afgevoerd’ 
 
Vorig jaar, tijdens de eerste coronagolf, werd het kleine stadje Hasselt ineens landelijk nieuws. 
Het virus sloeg er hard toe. De eerste besmettingen waren in de musicalgroep. Nu, anderhalf 
jaar na die eerste besmetting zijn ze voor het eerst weer allemaal bij elkaar. 
 
Het scherm staat aan in Kerk de Baak van de Hervormde gemeente, de stoelen staan 
klaar. Predikant Henk van Veldhuizen, regisseur Carla Aalbers en musicus Harrie Poulssen 
van de musicalgroep - nadrukkelijk géén koor -  checken het licht, de zichtbaarheid van de 
beamer.  
 
Het is onwennig, hier weer voor het eerst te zijn sinds 6 maart vorig jaar. Ze staan op afstand 
van elkaar en kijken en knipperen met hun ogen. ‘Ja joh, weet je nog, jij was eerst’, zegt Carla 
tegen Harrie. ‘We waren hier met de hele groep geweest, een week later had driekwart corona.’ 
Bron: De Stentor, 17 juli 2021.   
 
Emoties lopen hoog op bij spoed-testlocatie in Rotterdam-Hillegersberg: 
'Het is chaos, meneer’ 
 
Nu de GGD Rotterdam-Rijnmond vrijdag bekend maakte tijdelijk te stoppen met het testen 
van reizigers vanwege storing bij het testlab Eurofins, is het op de alternatieve locaties een 
drukte van belang, zoals bij de commerciële testlocatie in Rotterdam-Hillegersberg.  
 
Door de storing kan de GGD niet binnen 30 uur een uitslag leveren. De GGD hoopt vanaf 
dinsdag weer reizigers te testen. ‘We zijn daarbij wel afhankelijk van het testlab’, aldus een 
woordvoerder. Mensen met klachten kunnen wel nog steeds bij de GGD terecht voor een test.   
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Op sommige plekken gaat het er hectisch aan toe, omdat reizigers voor de geldigheidsduur 
van de test verstrijkt, op de plaats van bestemming moeten zijn. Nu ook het midden van het 
land vakantie heeft, willen veel mensen op vakantie. Ook bij een commerciële teststraat 
in Alphen aan den Rijn was het zaterdag ontzettend druk, er stond een lange rij met 
voornamelijk vakantiegangers.  

Landen als Frankrijk en Duitsland hebben strengere maatregelen afgekondigd voor 
Nederlandse vakantiegangers. Zo vraagt de Franse regering om bewijs van een negatieve PCR- 
of antigeentest die in de afgelopen 24 uur voor vertrek is afgenomen. Een antigeentest is in 
dit geval het beste om te ondergaan aangezien het resultaat hiervan vaak al binnen een 
kwartier duidelijk is.  Bron: AD, 17 juli 2021.  

Deze hoogleraar weet het zeker: Rutte en De Jonge komen weg met 
fouten omdat ze witte mannen zijn 
 
Je hebt niks tegen homo's, vindt jezelf behoorlijk vrouwvriendelijk en bent zeker niet 
racistisch? Maar discussie hoeft van jou niet zo? Dan zet de Utrechtse hoogleraar Rosemarie 
Buikema je graag aan het denken. 
 
‘Als je zelf nergens last van hebt, maar van een ander denkt: ‘Wat zeur jij nou?’ Dan ben je 
waarschijnlijk gewoon bevoorrecht.’ 
 
Hoe dat werkt laat zich volgens Buikema eigenlijk perfect zien in het nieuws van deze 
week. ‘We hebben een mannelijke minister-president en een mannelijke minister van 
volksgezondheid die een grote fout hebben gemaakt door de coronamaatregelen zo snel los te 
laten. Er is niemand die zegt: Die witte mannen ook altijd.’ Bron: De Stentor, 17 juli 2021.    
 

 

Rosemarie Buikema is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. © Marlies Wessels 
 
Tilburgse kermis ging vroegtijdig op slot, werd te druk met de rijen 
wachtenden 
 
De Tilburgse kermis is zaterdagavond vroegtijdig op slot gegaan en opent pas zondag weer de 
poorten. Daar heeft de gemeente voor gekozen omdat de wachtrijen te lang werden. Met een 
megafoon kregen wachtenden op de Spoorlaan te horen dat ze beter naar huis konden gaan. 
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Sinds 20.30 uur stonden er flinke rijen bij verschillende toegangspoorten, soms wel van een 
uur. Bezoekers werden mondjesmaat toegelaten. De parkeergarages gingen toen dicht, op 
matrixborden werden kermisbezoekers die per auto kwamen aangespoord om te draaien. Of 
dat hielp is de vraag.  De Spoorlaan stond urenlang van voor tot achter vol toeterende auto’s. 
 
De online ‘druktemeter’ van de gemeente stond al sinds de middag op rood. Dat was een teken 
om niet meer te komen. Rond 22.00 uur – een uur voor het sluiten van de kermis – werd er 
besloten om niemand meer toe te laten. De rijen werden zo lang dat de mensen toch niet 
binnen konden komen. 
 
Liep het uit de hand? Of was dit volgens plan?  We hebben een veelheid aan scenario’s 
voorbereid met bijpassende maatregelen, aldus burgemeester Theo Weterings op 
zaterdagavond. ‘Eén van de scenario's is werkelijkheid geworden en daarom hebben we deze 
maatregelen getroffen.’ 
 
Volgens de burgemeester blijft het een dilemma. ‘Je wil een mooie, prettige vakantiekermis 
organiseren, voor de branche, jeugd en Tilburgers. Maar dan wel binnen de geldende 
coronaregels.’ Bron: BD, 17 juli 2021.   
 
Of de kermis zaterdagavond nog van het slot gaat, is volgens de gemeente moeilijk te zeggen. 
Maar er staan lange rijen - tot een uur - bij het Stadhuisplein en aan de Spoorlaan. De 
druktemeter van de gemeente staat al sinds de middag op rood, dat is een teken om niet meer 
te komen. 
 
Niet alleen in Tilburg is het druk op de kermis, dat geldt ook voor een andere Brabantse 
stad: Uden. De gemeente doet via Facebook de oproep om niet meer naar het kermisterrein te 
komen vanwege te veel mensen. Bron: AD, 17 juli 2021.  
 

 

De Tilburgse kermis is sinds zaterdagavond 20.30 uur op slot en gaat niet meer open. Mensen 
werden opgeroepen om naar huis te gaan. © Toby de Kort/De Kort Media  
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De rij bij de poort van het Stadhuisplein strekt zich uit tot aan Lunchroom Carrousel. © Jan 
Van Eijndhoven. Eén van de scenario's is werkelijkheid geworden en daarom hebben we deze 
maatregelen getroffen, aldus burgemeester Theo Weterings   

 

Israël meldt meer dan duizend coronabesmettingen afgelopen 24 uur 

Voor het eerst in vier maanden tijd heeft Israël opnieuw meer dan 1.000 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit de cijfers die het ministerie van Gezondheid 
bekendmaakte. 

De afgelopen 24 uur werden 1.118 nieuwe infecties geregistreerd. Dat is het hoogste aantal 
sinds midden maart. Ter vergelijking: op het toppunt van de pandemie in januari werden in 
Israël dagelijks meer dan 10.000 coronabesmettingen opgetekend. 

Premier Naftali Bennett verwees naar de meer besmettelijke ‘Deltavariant als oorzaak voor de 
stijgende cijfers. ‘De vaccins blijken minder werkzaam tegen de ‘Deltavariant dan we hadden 
gehoopt’ , aldus Bennett. Daarom worden vanaf woensdag opnieuw beperkingen ingevoerd op 
evenementen met meer dan 100 personen binnen. Enkel mensen die gevaccineerd zijn, een 
besmetting hebben doorgemaakt of een negatief testresultaat kunnen voorleggen, mogen 
dergelijke evenementen nog bijwonen. Bovendien worden ook mondmaskers binnen weer 
verplicht. 

In Israël heeft 62 procent van de bevolking minstens een eerste coronaprik gekregen. Zowat 
56 procent is volledig ingeënt. Bron: AD, 18 juli 2021. 

Geen positief geteste mensen onder Nederlanders in Olympisch dorp 

Onder de bijna tweehonderd Nederlanders die inmiddels hun intrek hebben genomen in het 
olympisch dorp in Tokio bevinden zich geen positief geteste personen. Dat verzekerde een 
woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF. Hij reageerde desgevraagd op het nieuws dat drie 
mensen in het olympisch dorp uit hetzelfde land en van dezelfde sportdiscipline positief zijn 
bevonden op het coronavirus. Het gaat om twee sporters en een teamlid. 
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‘Ze zijn niet van ons’, laat de woordvoerder weten. ‘Ik zag de berichten ook voorbijkomen, maar 
dat is het enige dat ik kan zeggen. Het is natuurlijk allemaal volledig anoniem.’ Bron: AD, 18 
juli 2021.  

Britse ministers in quarantaine 

Britse ministers en andere beleidsbepalers moeten mogelijk in quarantaine nu de kersverse 
minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, positief is getest op het coronavirus. Dat schrijven 
BBC News en The Guardian. Javid heeft onder meer de ambtswoning van premier Boris 
Johnson langdurig bezocht.  

Johnson gaat niet in volledige thuisquarantaine. Johnson en zijn minister van Financiën 
Rishi Sunak doen volgens Britse media mee aan een proefprogramma en zullen daarom 
dagelijks worden getest om te controleren of ze het virus ook hebben opgelopen. De oppositie 
reageert kritisch. 

De 57-jarige Johnson raakte vorig jaar al besmet met het coronavirus. Hij belandde toen op 
de intensive care. De premier is inmiddels volledig gevaccineerd. Hij kreeg vorige maand de 
tweede doses van het vaccin van AstraZeneca en riep zijn landgenoten toen op zijn voorbeeld 
te volgen en zich te laten inenten. 

Apeldoornse terrassen verrast met muziek vanuit bakfiets door DJ Joost: 
‘Het mag niet, maar ja...’ 

Je zit op het terras in Apeldoorn en plots begint een DJ vanuit een bakfiets muziek voor je te 
draaien. Terrasgangers keken zaterdagavond verbaasd op toen DJ Joost Rijpkema 
langskwam. Een spontaan idee, zegt de Apeldoorner. ‘Even iedereen blij maken, want dat 
kunnen we wel gebruiken in deze tijd.’ Hij en de mensen genoten ervan, maar de politie was 
minder blij.  

 

Het is rond de klok van 21.00 als er Rijpkema zijn laatste locatie van de avond aandoet. Het 
publiek van het terras op het Caterplein klapt, zingt en danst vrolijk mee op de beats van de 
Apeldoornse DJ. Iedereen geniet van de spontane actie van Rijpkema, maar als een politieauto 
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langsrijdt gaat de muziek langzaam wat zachter. Mooi geweest, vindt hij. En dus vertrekken 
ze, onder luid gejuich van het terras, met de bakfiets naar huis. Bron: De Stentor, 17 juli 
2021. 

 

 

Politielijn wordt tijdens corona meer dan ooit gebeld: ‘Ik wil ermee 
kappen’, vertellen ze’ 

Het was nog nooit zo druk bij het Regionaal Service Centrum (0900-8844) van de Politie 
Midden-Nederland als tijdens de coronacrisis. Het aantal meldingen verdubbelde het 
afgelopen jaar. Duizenden telefoontjes werken de telefonisten op een dag weg. ‘We zijn veel 
meer dan een klantenservice. Als wij niet de juiste vragen stellen, kan het helemaal fout gaan. 
Ons werk is van levensbelang.’ 

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-
0113. 

Goedenavond politie, wat kan ik voor u doen? 

– Het gaat niet zo goed met me. 

O, wat is er met u aan de hand? 

– Ik kan het niet meer. Mijn relatie is uit. Ik wil er gewoon mee kappen. 

Het is dinsdagavond, 21.00 uur. Service medewerkster Marleen (27) steekt haar hand omhoog. 
De operationeel coördinator van dienst Paul, het aanspreekpunt voor alle telefonisten, staat 
meteen op en gaat achter haar booth staan. Een collega naast haar belt direct de 112-
meldkamer. Suïcide. Dan staat iedereen op scherp. Bron: AD, 17 juli 2021. 
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VK is tegen massaal vaccineren van tieners vanaf 12 jaar 

Groot-Brittannië is tegen massavaccinatie van kinderen vanaf 12 jaar. Wel bereiden ministers 
zich voor op het verstrekken van doses aan kwetsbare tieners tussen de twaalf en vijftien 
jaar en jongeren die op het punt staan 18 jaar te worden, meldt The Telegraph.  

Het adviescomité van experts dat de Britse overheid adviseert op het gebied van vaccinatie en 
immunisatie (JCVI), zou ministers hebben aangeraden niet over te gaan tot massavaccinatie 
totdat er meer bewijs over de risico's beschikbaar is. Wel worden vanaf maandag vaccins 
aangeboden aan tieners tussen de twaalf en vijftien jaar die extra kwetsbaar zijn voor het 
virus.  

Zeventienjarigen die over maximaal drie maanden achttien jaar worden, komen ook in 
aanmerking voor een inenting, aldus de Britse krant. JCVI zou de mogelijkheid om alle 
kinderen van een prik te voorzien 'in onderzoek' houden. 

In reactie op het bericht van The Telegraph zegt het Britse ministerie van Volksgezondheid dat 
'de ministers geen beslissingen hebben genomen over de vraag of mensen van twaalf tot 
zeventien naar routinematig Covid-19-vaccins moeten krijgen.' Bron: AD, 18 juli 2021. 
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De 19 miljoenste prik wordt vandaag gezet, meldt minister Hugo de Jong. 

Aantal coronabesmettingen blijft stijgen 

Het aantal coronagevallen blijft in het hele land stijgen, en daardoor gaan de risiconiveaus 
verder omhoog. Elf van de 25 veiligheidsregio's staan al op het hoogste alarmniveau, zeer 
ernstig, en daar kunnen tien regio's bij komen als de overheid in de loop van komende week 
de nieuwe kaart van Nederland vaststelt.  

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. Tot eind mei stonden alle 25 
veiligheidsregio's op zeer ernstig. In de loop van juni werd dat verlaagd, toen het aantal 
positieve tests snel daalde. 

Vorige week gingen de risiconiveaus fors omhoog als gevolg van de nieuwe coronagolf. 
Daardoor staan nu elf regio's op zeer ernstig en dertien op ernstig. In Zeeland is de situatie 
zorgelijk. Het laagste niveau, waakzaam, geldt nergens. 

De elf regio's waar de situatie al zeer ernstig is, zijn Amsterdam-Amstelland, Groningen, 
Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Midden- en West-Brabant, Twente, 
Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en de Gooi en Vechtstreek. 
Amsterdam-Amstelland is de grootste brandhaard. Daar zijn in de laatste zeven dagen 914 op 
de 100.000 inwoners positief getest. Dat betekent dat 1 op de 109 inwoners van Amsterdam 
en omstreken in de laatste zeven dagen bericht van de GGD heeft gehad over een positieve 
testuitslag.  

Negen regio's komen vrijwel zeker ook op het hoogste niveau te staan. Een daarvan is 
Gelderland-Zuid. In de afgelopen zeven dagen hebben daar bijna 2500 mensen te horen 
gekregen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. In de zeven dagen ervoor waren het 
er bijna 700. Dat is een stijging van 263 procent. Het coronavirus wordt vooral veel vastgesteld 
in studentenstad Nijmegen. 
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De andere regio's die op 'zeer ernstig' afstevenen zijn Noord-Holland Noord, Zuid-Holland 
Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, 
IJsselland en Friesland. Flevoland zit nog net onder de grens, maar kan in de komende dagen 
ook uitkomen op het hoogste niveau. Als dat gebeurt, staan negen van de twaalf provincies 
volledig op 'zeer ernstig'. 

De enige regio's die op het een na hoogste risiconiveau lijken uit te komen, zijn Limburg-
Noord, Zuid-Limburg, Drenthe en Zeeland. 

Voor de maatregelen van het kabinet heeft de verhoging van de risiconiveaus overigens geen 
gevolgen. Ruim een week geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, 
in elk geval tot en met 13 augustus. Bron: AD,18 juli 2021.   

In VK is daling aantal nieuwe besmettingen vastgesteld 

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben zondag voor het eerst in dagen een daling van het 
aantal nieuwe coronabesmettingen kunnen melden. De voorbije 24 uur kwamen er 48.161 
infectiegevallen bij, ruim 6500 minder dan een dag eerder. Ook de sterftecijfers namen verder 
af, nu nog 25.  

De regering in Londen heeft besloten de meeste nog resterende coronamaatregelen voor 
Engeland met ingang van maandag in te trekken. Uitgerekend dit weekeinde maakte de 
minister van Volksgezondheid Sajid Javid bekend dat hij het virus heeft opgelopen, hoewel hij 
al is gevaccineerd. Premier Boris Johnson, die contact had gehad met Javid, besloot na de 
nodige kritiek noodgedwongen in quarantaine te gaan. Beiden voelen zich goed. 

Johnson belandde vorig jaar door Covid-19 op de intensive care en is inmiddels twee keer 
ingeënt. Met de versoepelingen in het vooruitzicht smeekte hij zijn landgenoten zondag, met 
drie keer 'please', voorzichtig te zijn. ‘Ga morgen door naar de volgende stap met de 
gepaste voorzichtigheid en respect voor anderen wegens het risico dat de ziekte de kop blijft 
opsteken. En bovenal, wanneer je gevraagd wordt een tweede prik te komen halen, doe dat 
alsjeblieft.’ Bron: AD, 18 juli 2021. 

 

© AFP — In onder meer Marseille gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen de 
Franse coronapas 
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In Franse steden gaan mensen de straat op om te protesteren tegen 
invoering coronapas 

In veel Franse steden zijn mensen opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen de 
invoering van de pass sanitaire, de coronapas. Volwassenen moeten vanaf maandag kunnen 
aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, Covid-19 hebben doorstaan of recent 
negatief zijn getest om naar evenementen met veel publiek en naar culturele instellingen te 
gaan. Vanaf augustus moet de pas ook getoond worden bij een bezoek aan onder meer de 
horeca en winkelcentra. 

De aversie tegen die maatregel en tegen het verplicht vaccineren van zorgverleners bleek ook 
al woensdag op de nationale feestdag Quatorze Juillet. Volgens de Franse media waren er 
zaterdag in Parijs andermaal duizenden betogers op de been. Tot de initiatiefnemers in de 
hoofdstad behoorden de rechtse politicus Florian Philippot (Les Patriotes), voormalig 
vicevoorzitter van het Front National, en een kopstuk van de 'gele hesjes'. 

De tegenstanders van de coronapas verwezen ook nu vaak naar nazimethodes uit de Tweede 
Wereldoorlog. Net als woensdag verliepen de manifestaties niet overal rustig. In onder meer 
Dijon, Lille, Nantes en Lyon zette de politie traangas in om de menigte te verspreiden. Bron: 
AD, 17 juli 2021. 

In Franse steden is opnieuw geprotesteerd tegen invoering pass sanitaire 

In veel Franse steden zijn gisteren mensen opnieuw de straat opgegaan om te protesteren 
tegen de invoering van de ‘pass sanitaire’, de coronapas. 

Volwassenen moeten vanaf maandag kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het 
coronavirus, Covid-19 hebben doorstaan of onlangs negatief zijn getest om naar evenementen 
met veel publiek en naar culturele instellingen te gaan. Vanaf augustus moet de pas ook 
getoond worden bij een bezoek aan onder meer de horeca en winkelcentra. 

 

 © AP  
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De aversie tegen die maatregel en tegen het verplicht vaccineren van zorgverleners bleek ook 
al woensdag op de nationale feestdag Quatorze Juillet. Volgens de Franse media waren er 
zaterdag in Parijs andermaal duizenden betogers op de been. Tot de initiatiefnemers in de 
hoofdstad behoorden de rechtse politicus Florian Philippot (Les Patriotes), voormalig 
vicevoorzitter van het Front National, en een kopstuk van de ‘gele hesjes’. 

De tegenstanders van de coronapas verwezen vaak naar nazimethodes uit de Tweede 
Wereldoorlog. Net als woensdag verliepen de manifestaties niet overal rustig. In onder meer 
Dijon, Lille, Nantes en Lyon zette de politie traangas in om de menigte te verspreiden.  Bron: 
AD, 17 juli 2021. 

Frankrijk gaat na massale protesten de regels versoepelen 

Frankrijk gaat na massale protesten de regels versoepelen voor het gebruik van de 
gezondheidspas, waarmee Fransen onder meer kunnen laten zien of ze zijn gevaccineerd tegen 
het coronavirus. Die hebben ze binnenkort nodig om toegang te krijgen tot allerlei openbare 
locaties. Minister van Financiën Bruno Le Maire zei in een interview met de krant JDD dat 
mensen die 'pass sanitaire' straks niet nodig zullen hebben om toegang te krijgen tot 
winkelcentra met een omvang van minder dan 20.000 vierkante meter. 

Dat besluit is bedoeld om de negatieve gevolgen voor ondernemers te beperken, legde Le Maire 
uit. Hij erkende dat vanuit het bedrijfsleven bezorgd wordt gereageerd op de plannen van de 
overheid. Die verplicht volwassenen vanwege de coronacrisis om vanaf 21 juli met de pas aan 
te tonen dat ze geen gezondheidsrisico vormen bij onder meer grote evenementen, bioscopen 
en pretparken. De 'pass sanitaire' is vanaf augustus ook nodig bij bezoeken aan onder meer 
horecazaken en winkelcentra. Fransen kunnen met de pas ook laten zien dat ze negatief getest 
of recent hersteld zijn van het coronavirus. 

Het beleid heeft volgens een recente peiling de steun van 62 procent van de Fransen, berichtte 
Le Parisien. Toch zijn ook veel Fransen fel tegen de invoering van de pas en de vaccinatieplicht 
voor zorgpersoneel. Er deden zaterdag volgens overheidscijfers zo'n 114.000 mensen mee aan 
demonstraties. Eerder waren er ook al kleinere protestacties. Een betoger in Parijs zei dat het 
menselijk lichaam onschendbaar is. ‘De president van de republiek heeft op geen enkele 
manier het recht om te beslissen over mijn gezondheid.’ Bron: AD, 18 juli 2021. 

Regio’s op coronakaart naar hoogste alarmniveau: IJsselland en Noord- 
en Oost Gelderland ‘zeer ernstig’ 

De regio’s Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland komen op de nieuwe coronakaart van de 
overheid vrijwel zeker op ‘zeer ernstig’ te staan. Flevoland zit nog net onder de grens, maar 
kan in de komende dagen ook uitkomen op het hoogste alarmniveau.  

Het aantal coronagevallen blijft in het hele land stijgen, en daardoor gaan de risiconiveaus 
verder omhoog. Elf van de 25 veiligheidsregio’s staan al op het hoogste alarmniveau, zeer 
ernstig, en daar kunnen tien regio’s bij komen als de overheid in de loop van komende week 
de nieuwe kaart van Nederland vaststelt.  

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. Tot eind mei stonden alle 25 
veiligheidsregio’s op zeer ernstig. In de loop van juni werd dat verlaagd, toen het aantal 
positieve tests snel daalde. 

Vorige week gingen de risiconiveaus fors omhoog als gevolg van de nieuwe coronagolf. 
Daardoor staan nu elf regio’s op zeer ernstig en dertien op ernstig. Het laagste niveau, 
waakzaam, geldt nergens. Negen regio’s komen vrijwel zeker ook op het hoogste niveau te 
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staan, waaronder Noord- en Oost Gelderland en IJsselland. In Noord- en Oost Gelderland 
kwamen de afgelopen dagen 1082 coronabesmettingen aan het licht.  

De gemeente Apeldoorn levert daar de grootste bijdrage aan. Daar testten vrijdag 145 inwoners 
positief: dat zijn er 88 per 100.000 inwoners. Een dag eerder waren het er 150. Zowel in 
absolute als in relatieve zin voert Apeldoorn de lijst met nieuwe besmettingen in de Noord- en 
Oost-Gelderland aan.  

In IJsselland viel Deventer de afgelopen week in negatieve zin op met veel nieuwe 
besmettingen. De stad aan de IJssel kleurt al negen dagen lang rood op de kaart. In die periode 
testten 794 mensen uit Deventer positief op het virus.  

Een regio gaat over van ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’ - het hoogste risiconiveau - als er meer dan 
250 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn gedurende een week. Dan beoordelen 
het Rijk, de GGD’en, het RIVM en de veiligheidsregio’s samen de situatie. De minister van 
VWS stelt vervolgens vast op welk risiconiveau een regio zit. 

Elke maandag berekent het RIVM welke regio’s hieraan voldoen. In de dagen erna wordt dieper 
in de situatie in deze regio’s gedoken. Als de situatie inderdaad zorgelijk of ernstig is, kan de 
minister van VWS (Hugo de Jonge) besluiten een regio op een hoger risiconiveau te zetten. 

Ook wanneer een regio nog niet de grenswaarden bereikt heeft om op te schalen, kan op basis 
van de context en duiding besloten worden om een regio op te schalen. Bron: De Stentor, 18 
juli 2021.    

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw gestegen 

Opnieuw is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gestegen. In totaal liggen er nu 311 
mensen met corona in het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen kwamen er het 
afgelopen etmaal 42 patiënten bij en op de ic twee. Gisteren lagen er 284 coronapatiënten in 
de ziekenhuizen, vrijdag 265 en donderdag 230. 

Omdat het aantal positieve tests de laatste tijd hard stijgt, verwacht het LCPS dat het de 
komende tijd drukker wordt op de ic's en op de verpleegafdelingen. Voorzitter van het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers, zei eerder deze week dat hij er rekening mee 
houdt dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten zal stijgen tot ongeveer achthonderd.  

Het coronavirus is afgelopen etmaal vastgesteld bij 10.247 mensen. Vergeleken met zaterdag 
daalde het aantal besmettingen met 856. Zaterdag meldde het RIVM 11.103 nieuwe 
coronagevallen. 

Er is één persoon overleden. Zaterdag waren er nul sterfgevallen gemeld. Wanneer een 
coronapatiënt sterft, kan het even duren voordat dat sterfgeval is geregistreerd. 

De meeste positieve uitslagen kwamen uit Amsterdam-Amstelland (1229) en Rotterdam-
Rijnmond (1106). In de hoofdstad Amsterdam zijn 1022 positieve tests gemeld, gevolgd door 
Rotterdam, met 662. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn er 1.799.527 positieve tests gemeld. Het RIVM heeft in 
totaal 17.797 sterfgevallen als gevolg van corona bevestigd. Bron: AD, 18 juli 2021.    
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Honderd coronagevallen in Apeldoorn erbij, meevaller in Deventer 

Er zijn 795 positieve tests bijgekomen in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-
Gelderland en Flevoland afgelopen etmaal. Dat zijn er 50 minder dan 24 uur eerder. In deze 
regio kleurt wel 8 gemeenten rood op de coronakaart: eentje meer dan gisteren. 

Na een reeks van negen dagen is Deventer niet langer rood op de coronakaart van Oost-
Nederland. Afgelopen etmaal kwamen er 35 besmettingen aan het licht. Het gemiddelde aantal 
positieve tests afgelopen week in Deventer ligt fors hoger: 78. 

De omringende gemeenten kleuren wel rood. Raalte telt 74 positieve tests per 100.000 
inwoners en ook in Olst-Wijhe (66), Rijssen-Holten (66) en Lochem (56) kwamen relatief veel 
coronagevallen aan het licht. Wel nam het aantal nieuwe besmettingen in IJsselland af van 
247 een dag eerder naar 196.  

Ook in Noord- en Oost-Gelderland daalde het aantal positieve tests ten opzichte van een 
etmaal geleden: van 447 naar 397. Apeldoorn is desalniettemin wel weer rood op de 
coronakaart. Gisteren meldden we dat er daar bijna 300 besmettingen bij waren gekomen in 
48 uur. Afgelopen 24 uur zijn er nog eens 100 coronagevallen bijgekomen: omgerekend zijn 
dat er 61 per 100.000 inwoners.  

Hattem telt naar verhouding de meeste nieuwe besmettingen in de regio tussen gisterochtend 
en vanochtend. In die gemeente testten 12 inwoners positief: dat zijn er 98 per 100.000 
inwoners. Heerde valt in positieve zin op: daar testte slechts één persoon positief. 

In Flevoland nam het aantal besmettingen wél toe ten opzichte van een dag eerder. Daar 
werden 202 positieve tests geregistreerd. Gisteren meldden het RIVM in de polderprovincie 
158 coronagevallen. Net als laatste twee weken blinkt Urk uit.  Daar testte, net als gisteren, 
maar één inwoner positief.  

Tussen gisterochtend en vanochtend is het coronavirus landelijk vastgesteld bij 10.247 
mensen. Vergeleken met zaterdag daalde het aantal besmettingen met 856. Zaterdag meldde 
het RIVM 11.103 nieuwe coronagevallen. 

Er is een persoon overleden. Zaterdag waren er nul sterfgevallen gemeld. Wanneer een 
coronapatiënt sterft, kan het even duren voordat dat sterfgeval is geregistreerd. 

De meeste positieve uitslagen kwamen uit Amsterdam-Amstelland (1229) en Rotterdam-
Rijnmond (1106). In de hoofdstad Amsterdam zijn 1022 positieve tests gemeld, gevolgd door 
Rotterdam, met 662. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn er 1.799.527 positieve tests gemeld. Het RIVM heeft in 
totaal 17.797 sterfgevallen als gevolg van corona bevestigd. Bron: De Stentor, 18 juli 2021.  

Duitse toeristen massaal naar de Veluwe ondanks maatregelen van onze 
oosterburen 

Duitse toeristen komen massaal naar de Veluwe, ondanks het feit dat de oosterburen dit land 
vanaf vandaag als risicogebied zien. Een verplichte coronatest of quarantaine bij thuiskomst 
houdt de Duitsers niet tegen, zo blijkt op campings aan het Veluwemeer. ‘Dan doen we toch 
een testje? Maakt ons niets uit.’ 

Een groot grasveld op camping De Oude Pol in Nunspeet. Overal waar je kijkt staan caravans 
en campers met Duitse kentekens, terwijl de nationale vlag van onze oosterburen in hoge 
masten wappert. Het is een uur of 10 ‘s op zaterdagochtend: frühstück voor de Duitsers, terwijl 
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de Nederlanders al aan de koffie zitten. Een vrouw zwaait enthousiast naar campingeigenaar 
Henk Tijhof en geniet van het zonnetje. Bron: De Stentor, 18 juli 2021.  

 

 

 

Man aangehouden die medewerkers bedreigde van coronavaccinatie-
locatie 
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De politie heeft zondag een man aangehouden bij een coronavaccinatie-locatie in Dordrecht. 
De man bedreigde medewerkers en deed zeer beledigende uitspraken, meldt de politie.  

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht typeert het gedrag van de man op Twitter 
als 'schofterig gedrag'. ‘Dit doe je nooit. En al helemaal niet tegen onze toppers van @ggdzhz 
die zich iedere dag inspannen om alle inwoners zo goed mogelijk te beschermen.’ Bron: AD, 
18 juli 2021.    

Coronabesmettingen in Italië toegenomen 

Het aantal coronabesmettingen in Italië is voor de zesde dag op rij toegenomen. Volgens 
gezondheidsexperts komt dat door de festiviteiten rondom het Europees kampioenschap 
voetbal, dat een week geleden werd gewonnen door Italië.  

De gezondheidsautoriteiten registreerden zondag in totaal 3127 nieuwe infecties. Dat zijn 
slechts zes gevallen meer dan een dag eerder, maar daarbij moet wel rekening worden 
gehouden met de beperkte testcapaciteit in het weekend. Daardoor worden op zondagen 
doorgaans minder positieve testen gemeld dan op andere dagen. 

Nadat het Italiaanse voetbalteam de finale won, vonden in veel steden en 
dorpen straatfeesten plaats. Het hoofd van het Italiaanse gezondheidsinstituut, Franco 
Locatelli, zei tegen de krant La Repubblica dat de bijeenkomsten en menigten hebben 
bijgedragen aan de verspreiding van het virus. 

Hoewel het aantal besmettingen tot op heden niet explosief is gestegen, leidt de toename wel 
tot zorgen over een nieuwe besmettingsgolf. Het aantal corona-gerelateerde sterfgevallen daalt 
nog wel. Er werden zondag binnen een etmaal drie overlijdens gemeld, het laagste aantal sinds 
augustus vorig jaar. 

Italië, dat begin vorig jaar zeer zwaar getroffen werd door het coronavirus, telt in totaal nu 
bijna 128.000 coronadoden en bijna 4,3 miljoen besmettingen. Bijna de helft van alle Italianen 
vanaf twaalf jaar is inmiddels volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Bron: AD, 18 juli 2021. 

Tilburgse kermis gaat voortaan iedere avond om negen uur dicht: ‘De 
rijen werden gisteren echt te lang’  

De Tilburgse kermis sluit de hele week om 21 uur, dat is in de weekenden twee uur eerder 
dan gepland. De ingreep is nodig om te voorkomen dat er weer te lange rijen ontstaan. Ter 
compensatie richting de exploitanten gaat de kermis dagelijks een uur eerder open.   

De nieuwe openingstijden worden daarmee van 12 tot 21 uur, de nieuwe regeling geldt voor 
de hele week, dus tot en met zondag. Vanavond gaan de nieuwe tijden al in. Eigenlijk zou de 
kermis tot 23 uur geopend zijn (doordeweeks tot 22 uur). De horeca blijft wel tot middernacht 
bereikbaar, maar de attracties staan dan uit.  

‘Op de Spoorlaan stonden gisteravond misschien wel 700 mensen te wachten’, vertelt een 
woordvoerster van de gemeente. ‘Normaliter is het fijn dat er zoveel belangstelling voor is, 
maar het blijft een vakantiekermis, een veel kleinere editie. En daar is niet voor iedereen 
plaats. 

De gemeente roept bezoekers op om ‘goed na te denken of ze nog willen komen’. De online 
druktemeter stond zondag urenlang op rood, een teken dat mensen beter thuis kunnen 
blijven.  Bron: BN De Stem, 18 juli 2021. 

Zuid-Afrikaans rugbyteam uit quarantaine na corona in vliegtuig 
 
Het Zuid-Afrikaanse rugby sevens team kan na een quarantaine verder met de 
voorbereidingen op de Olympische Spelen in Tokio. De ploeg zat in isolatie nadat een passagier 
op hun vlucht van Doha naar Tokio positief was getest op corona. 
 
Na onderzoek van olympische officials blijkt dat zeventien van de achttien teamleden geen 
direct contact hebben gehad met deze passagier. Ze zijn negatief getest en mogen verder gaan 
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met de voorbereidingen op de Spelen met een laatste trainingskamp in het Japanse 
Kagoshima. Eén lid mag niet mee op trainingskamp. Deze persoon voegt zich later bij de ploeg 
in het olympische dorp in Tokio. Bron: AD, 18 juli 2021. 

Sporters moeten op Spelen zelf hun medaille omhangen 

Sporters die een medaille winnen op de Olympische Spelen moeten die plak zelf om hun nek 
hangen. Tijdens de podiumceremonie worden de medailles op een dienblad gepresenteerd aan 
de winnaars. Om fysiek contact te voorkomen, moeten de sporters dan zelf de medaille 
pakken. 

Normaal gesproken hangen hoogwaardigheidsbekleders de medailles om de nek bij de atleten. 
Vanwege het coronavirus heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten daar in 
Tokio van af te wijken. ‘De medailles worden niet omgehangen, maar op een dienblad 
gepresenteerd’, aldus IOC-voorzitter Thomas Bach. ‘De atleet kan dan zelf de medaille 
pakken.’ 

Bach benadrukte dat de mensen die de medailles op de dienbladen leggen, dit doen met 
handschoenen aan. Degenen die de gouden, zilveren en bronzen plak vervolgens aanbieden, 
dragen net als de sporters mondkapjes. Handen schudden en knuffelen zijn verboden tijdens 
de ceremonie. Publiek is niet welkom bij alle sportevenementen in Tokio. Bron: AD, 18 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: De Stentor, 10 juli 2021. 

 

Nijmeegse dildoplakker slaat weer toe bij brievenbus aan de Weurtseweg. © Eigen foto  
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De piemelplakker slaat weer toe: dit keer nóg harder dan eerst 
 
De mysterieuze dildoplakker in Nijmegen heeft weer toegeslagen. In de nacht van zaterdag op 
zondag zijn drie rubberen piemels op de PostNL-brievenbus aan de Weurtseweg gelijmd. 
 
‘Ze zijn er weer’, roept een voorbijganger. ‘Drie stuks maar liefst.’ De man doelt op de dildo's - 
een zwarte, roze, en huidkleurige deze keer - die aan de voorzijde van de brievenbus vastzitten. 
 
De man kan een glimlach niet onderdrukken, want het is niet de eerste keer dat de 
brievenbus tussen de wijken Koningsdaal en Waterkwartier, vlakbij het Westerpark, is 
‘opgesierd’ met seksspeeltjes.  
 
De eerste keer dat het raak was, was in februari van dit jaar. Een zwarte neppenis zat 
vastgeplakt aan de achterkant van de oranje brievenbus. 
 
Niet lang daarna werden er, net zoals nu, drie dildo's op de bus gelijmd. Onlangs was het ook 
alweer bingo aan de Weurtseweg. 
 

 
 

Nijmeegse dildoplakker slaat weer toe bij brievenbus aan de Weurtseweg. © Eigen foto  

De afgelopen maanden zijn ook op andere plekken dildo's op brievenbussen geplakt. Zo prijkte 
er in maart één op een Utrechtse bus. En zowel in de Nijmeegse wijk Lindenholt als in 
Doetinchem werden seksspeeltjes op brievenbussen gelijmd. Onduidelijk is of het steeds om 
dezelfde Nijmeegse dildoplakker gaat, of dat ‘copycats’ met het idee aan de haal zijn gegaan.  

PostNL liet naar aanleiding van de opgeplakte dildo's in Utrecht wel weten ‘het niet te pikken’, 
wat uiteraard een bijzondere woordkeuze is gezien het thema. Bron: De Stentor, 18 juli 2021. 
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Nijmeegse dildoplakker slaat weer toe bij brievenbus aan de Weurtseweg. © Eigen foto  

 

Cori 'Coco' Gauff in actie op Wimbledon. © Pool via Reuters 
 
 
Coco Gauff test positief en moet Spelen missen 
 
Het Amerikaanse tennistalent Cori 'Coco' Gauff (17) moet de Olympische Spelen. Ze heeft 
positief getest op het coronavirus en kan niet meedoen aan het tennistoernooi in Tokio. ‘Het 
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was een droom van me om mee te doen aan de Olympische Spelen. Hopelijk komen er in de 
toekomst nog veel kansen voor mij om dat mee te maken. Ik wil iedereen van Team USA veel 
succes wensen.’ Bron: AD, 18 juli 2021.  
 
Bondscoach van Zuid-Afrikaanse rugbyers test positief 
 
De bondscoach van het Zuid-Afrikaanse rugby sevens-team is positief getest op corona. Neil 
Powell moet nu veertien dagen in isolatie.  
 
Het is opnieuw een tegenvaller voor het team dat eerder al in quarantaine moest nadat tijdens 
de vlucht van Doha naar Tokio iemand in het vliegtuig zat met corona. De hele Zuid-
Afrikaanse ploeg moest in quarantaine. Na onderzoek van olympische officials bleek dat 
zeventien van de achttien teamleden geen direct contact hadden gehad met deze passagier. 
Ze testten negatief en kregen vrijdag toestemming door te reizen naar hun trainingskamp in 
Kagoshima. Daar werd Powell positief getest. ‘Hij moet veertien dagen in isolatie, maar zal zijn 
spelers van afstand wel coachen’, aldus de Zuid-Afrikaanse rugbyfederatie. 
 
Eerder werden twee Zuid-Afrikaanse spelers en een videoanalist van de olympisch 
voetbalploeg positief getest op corona. Bron: AD, 18 juli 2021.   

 

Japanse tv: Nigeriaanse official met corona in ziekenhuis Tokio  

Een lid van de Nigeriaanse olympische delegatie is volgens de Japanse tv-zender TV Asahi met 
corona opgenomen in het ziekenhuis. Het zou gaan om een persoon in de zestig, die donderdag 
op het vliegveld positief testte op het coronavirus. 

Het Nigeriaanse delegatielid had milde klachten, maar uit voorzorg is deze persoon toch 
opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn verder nog geen details bekendgemaakt. Het 
Australische olympisch comité meldde eerder op dag dat tennisser Alex de Minaur, nummer 
17 van de wereld, positief is getest op corona voor zijn vertrek naar Japan. Bron: AD, 18 juli 
2021. 
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Frankrijk meldt meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen 

Frankrijk heeft voor de derde dag op rij meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen 
gerapporteerd en bovendien een stijgende tendens. De besmettelijkere ‘Deltavariantt van het 
virus is daarvoor verantwoordelijk. Het ministerie van Volksgezondheid registreerde in de 
afgelopen 24 uur 12.532 infecties. 

Volgens een woordvoerder zijn bij de zondag gepubliceerde gegevens ook al eerder vastgestelde 
gevallen inbegrepen. Daardoor mag de toename van het dagtotaal niet exceptioneel worden 
genoemd, maar in zijn algemeenheid geeft de huidige ontwikkeling wel reden tot zorg. Op de 
intensive care-afdelingen van de Franse ziekenhuizen lagen zondag 891 Covid-19-patiënten, 
één meer dan zaterdag. Het dodental door de ziekte liep met vijf op tot 111.472. 

De regering-Macron heeft onlangs bepaald dat volwassenen komende week een 
coronapaspoort moeten tonen om toegang te krijgen tot grote evenementen en publieke 
gelegenheden met veel mensen. De 'pass sanitaire', waarin staat dat de houder immuun is 
voor het virus of recent negatief getest, wordt in augustus ook verplicht voor onder meer 
horecabezoek. Tegen dat besluit is zaterdag in tal van grote steden geprotesteerd. Bron: AD, 
18 juli 2021.  

Donkerrood Groningen komt tot bezinning na twee weekenden 
‘gekkigheid’ 

Groningen is dé coronabrandhaard van West-Europa. Op de kaart van het Europese 
gezondheidsinstituut kleurt de provincie donkerrood, Duitsers zetten het gebied zelfs op 
zwart. Of dat ook leidt tot meer angst en voorzichtigheid? ‘Neuh, ik ben gevaccineerd.’ 
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Bedekt met plastic handschoentjes en een mondkapje loopt een 78-jarige man door een van 
de zijstraatjes van de Grote Markt in Groningen. Een lange jas en sjaal houden hem warm. 
‘Beter dan dit kan ik niet beschermd zijn’, zegt hij, terwijl hij het afzakkende lapje stof nog 
even goed over zijn neus omhoog trekt. ‘Want geschrokken ben ik wel van het toenemende 
aantal besmettingen.’ Bron: AD, 18 juli 2021. 

Jong, gelovig of wantrouwend: zo krijgt de GGD ze tóch in de 
vaccinatietent 

Inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland die het coronavaccin weigeren of twijfelen 
zijn overwegend jong, wonen op de Biblebelt of hebben geen vertrouwen in de overheid en de 
reguliere media. Om ze te overtuigen, is een specifieke benadering het meest succesvol. Dat 
blijkt uit onderzoek van de GGD. 

Een ‘one size fits all’ benadering via de reguliere media is een manier om grote groepen mensen 
te benaderen, maar dit kan averechts werken bij groepen die sceptisch zijn tegenover de 
coronavaccins. Dat blijkt uit het onderzoek dat de GGD Noord- en Oost-Gelderland deed naar 
de vaccinatiebereidheid van verschillende bevolkingsgroepen. 

Drie groepen met een lage vaccinatiebereidheid komen naar voren. Dit zijn jongeren tussen 
de 18 en 34 jaar, inwoners van de Biblebelt en mensen die minder vertrouwen hebben in de 
overheid en reguliere nieuwsbronnen, in die kringen ook wel ‘mainstreammedia’ genoemd. 
Bron: De Stentor, 18 juli 2021.    

Hunkemöller heeft in 2020 lagere omzet geboekt dan jaar eerder 

Lingerieketen Hunkemöller heeft in 2020 een lagere omzet geboekt dan een jaar eerder, maar 
wist de schade van de gedwongen winkelsluitingen tijdens de coronapandemie beperkt te 
houden. Doordat het omzetverlies minder groot is dan gevreesd, zet de winkelketen bijna vijf 
miljoen euro aan ontvangen coronasteun apart om terug te betalen aan de Nederlandse 
overheid. Bron: AD, 18 juli 2021.  

 

© AFP — De ravage bij de tv-zender  

Op Cyprus hebben duizenden demonstranten tegen coronamaatregelen 
lokale tv-zender aangevallen 
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Duizenden demonstranten tegen coronamaatregelen hebben zondag een lokale tv-zender in 
Cyprus aangevallen. Ze gooiden met vuurwerk, brachten vernielingen aan in het gebouw 
en beschadigden een aantal auto's van Sigma TV. 

Ongeveer 5000 actievoerders hadden zich bij het presidentieel paleis in de hoofdstad Nicosia 
verzameld uit protest tegen de Covid-beperkingen die op het eiland gelden. Ongeveer de helft 
daarvan trok daarop richting de tv-zender. Minstens een van de auto's van Sigma werd in 
brand gestoken, drie andere wagens werden beschadigd en ruiten in het gebouw sneuvelden. 
Volgens de zender waren agenten het gebouw ingetrokken om de medewerkers te beschermen. 
De politie heeft geen arrestaties of gewonden gemeld. 

Het televisiestation was eerder al het mikpunt van protest tegen de coronamaatregelen. De 
zender wordt beschouwd als tegenstander van mensen die tegen vaccinatie zijn. Cyprus, een 
eiland in de Middellandse Zee, kampt momenteel met een vierde golf van coronabesmettingen 
die te wijten zijn aan de ‘Deltavariant. 

Schopt corona straks weer een schooljaar in de war? ‘Onderwijs opnieuw 
stopzetten is geen optie’ 

Het kabinet moet half augustus een knoop doorhakken over coronamaatregelen voor het 
onderwijs vanaf het nieuwe schooljaar. De agressieve ‘Deltavariant kan ervoor zorgen dat 
docenten en leerlingen weer extra beperkingen opgelegd krijgen, melden ingewijden in de 
onderwijswereld. Daarnaast hameren experts maar op één ding: grootschalig testen.      

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat alle coronaseinen op groen stonden. Premier Rutte 
zei halverwege juni nog optimistisch: ‘Op vrijdag 13 augustus hopen we te besluiten of we die 
laatste echt beperkende maatregel – het afstand houden – gedag kunnen zeggen. Of dat bij 
het begin van het nieuwe school- en collegejaar dus kan, is nog niet met zekerheid te zeggen. 
Daarvoor moet de epidemie goed onder controle zijn.’ Bron: AD, 18 juli 2021. 

Kabinet wachtte resultaten van Fieldlab-experimenten niet af 

Nachtclubs mochten weer open terwijl een cruciaal advies nog niet af was. Daardoor volgden 
te weinig voorzorgsmaatregelen. 

Het kabinet heeft op 26 juni toestemming gegeven voor de heropening van nachtclubs zonder 
een advies hierover van de Fieldlab-experimenten af te wachten. Verschillende adviezen van 
het Outbreak Management Team (OMT) en Fieldlab over hoe evenementen weer veilig kunnen 
plaatsvinden zijn daarnaast genegeerd, blijkt uit Tweede Kamerstukken en gesprekken met 
betrokkenen. De heropening van het nachtleven liep de afgelopen weken uit op een grote 
besmettingsgolf, waarvoor het kabinet excuses aanbood. 

Fieldlab, een samenwerking van evenementensector, overheid en wetenschap, onderzocht de 
afgelopen maanden hoe evenementen als theatervoorstellingen en festivals weer veilig konden 
plaatsvinden. In mei presenteerde het aanbevelingen, die door OMT en kabinet werden 
besproken en goedgekeurd. Pas daarna, op 29 mei, vond nóg een Fieldlab plaats, in de 
Amsterdamse club Shelter, om de setting van een clubavond te onderzoeken. Die resultaten 
waren nog niet bekend toen het kabinet half juni besloot dat nachtclubs weer open mochten. 
Het kabinet heeft voorlopige bevindingen van de proef in Shelter ook niet bij Fieldlab 
opgevraagd, zegt een betrokkene. Ook het OMT keek niet specifiek naar de risico’s van 
heropening van clubs. 

Uit het nog niet openbare onderzoek blijkt dat mogelijk vier besmettingen te relateren zijn aan 
Shelter, waar 600 mensen welkom waren, iets meer dan de helft van de normale capaciteit. 
In elk geval twee medewerkers en twee bezoekers testten achteraf positief. Mogelijk waren dit 
er meer, want een test achteraf was niet verplicht. Fieldlab zelf heeft geconcludeerd dat 
clubbezoek ‘een hoger besmettingsrisico per uur’ kent dan andere evenementen, zegt 
programmamanager Pieter Lubberts. Het zou aan het kabinet hebben willen adviseren de 
ventilatienorm voor clubs te stellen op 24 kubieke meter per persoon per uur. 
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Bij de heropening van de clubs waren de voorwaarden veel minder streng. Het kabinet stelde 
geen beperkingen aan het aantal bezoekers, en ook geen aanvullende eisen aan de ventilatie. 
Sterker nog, door de inwerkingtreding van de nieuwe Alcoholwet op 1 juli werden de 
ventilatieregels voor horeca soepeler. Met de nieuwe richtlijnen hoeft de lucht in 
binnenruimtes grofweg vijf keer minder per uur te worden ververst. 

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de oude ventilatie-eisen nog stamden ‘uit de tijd 
dat er nog volop werd gerookt in de horeca’, en dus aan herziening toe waren. Het RIVM stelde 
vast dat de nieuwe, lagere eisen ‘ook in het licht van corona’ afdoende zijn. Koninklijke Horeca 
Nederland wilde vanwege de coronacrisis juist vasthouden aan de strengere ventilatieregels. 

Na de versoepelingen op 26 juni ontstonden grote corona-uitbraken in nachtclubs, horeca en 
festivals. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) wees in eerste 
instantie vooral naar ondernemers en jongeren, maar gaf later ook toe dat het kabinet ‘een 
inschattingsfout’ had gemaakt. Een woordvoerder van zijn ministerie kan niet zeggen waarom 
niet op het Fieldlab-advies over de clubs is gewacht. Hij zegt wel dat de risico's van de 
heropening ‘aanvaardbaar’ leken. 

Het kabinet heeft ook belangrijke medische adviezen genegeerd. Zo adviseerde het OMT en 
Fieldlab alle bezoekers en medewerkers van een evenement binnen 24 uur voor het einde van 
een evenement te testen. Het kabinet zei: voor medewerkers ligt dat juridisch ingewikkeld. De 
afgelopen weken raakten bij feesten en evenementen medewerkers besmet, zo blijkt uit 
gegevens van de GGD. Sommige horecagelegenheden gingen zelfs dicht omdat er te veel 
personeel besmet was. 

Bezoekers zonder vaccinatie- of herstelbewijs die verplicht moesten testen, mochten ‘omwille 
van de uitvoerbaarheid’ tot 40 uur voor de start van een evenement testen. Het kabinet schreef 
eerder aan de Tweede Kamer dat hiermee ‘het risico geaccepteerd wordt dat een klein deel van 
de besmette mensen – die op het moment van testen aan het begin van hun infectie zitten – 
wordt gemist’. 

Fieldlab-hoofdonderzoeker Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie (Radboud Universiteit) 
en lid van het OMT, denkt dat de langere geldigheidsduur van de testen grote gevolgen kan 
hebben gehad. ‘Van de ‘Deltavariant weten we dat je bij een besmetting binnen 24 uur van 
‘nog niet detecteerbaar’ naar ‘hoog besmettelijk’ kan gaan.’ Iemand die op vrijdag negatief 
testte kan met hetzelfde testbewijs op zaterdag besmettelijk zijn geweest. 

Het kabinet gaat deze maandag met Fieldlab, de evenementenbranche en de horeca in gesprek 
over hoe er na 13 augustus wel weer veilig evenementen kunnen plaatsvinden. Voss is blij dat 
het kabinet de tijd voor het toegangstesten al heeft bekort tot 24 uur. Hij denkt dat ook 
gekeken moet worden of een vaccinatiebewijs nog wel als toegangsbewijs mag dienen zolang 
de vaccinatiegraad nog niet optimaal is. ‘Ook als gevaccineerde kun je het virus nog oppikken 
en overdragen.’ Bij de Fieldlab-experimenten werd iedere bezoeker vooraf getest, gevaccineerd 
of niet. Bron: NRC, 18 juli 2021.  

Britse deelnemer aan Big Brother VIP Australië uitgezet na quarantaine-
rel 

De extreemrechtse Britse commentator Katie Hopkins wordt Australië uitgezet omdat ze op 
sociale media had geroepen dat ze een loopje zou nemen met de quarantaineregels van het 
land.  

Hopkins was speciaal naar Australië gereisd om deel te nemen aan het reality-tv-programma 
Big Brother VIP. Ze zat in een verplichte hotelquarantaine van 14 dagen in Sydney voordat de 
opnames zouden beginnen. 
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Haar komst naar Australië bracht al de nodige verontwaardiging teweeg, nadat de regering 
vorige week het aantal Australische staatsburgers en permanente inwoners dat naar huis mag 
terugkeren, halveerde tot 3.000 per week, in een poging het besmettingsrisico op Covid-19 te 
verkleinen. Ruim 34.000 Australiërs die naar huis willen, zijn gestrand in het buitenland. 

De twee grootste steden van Australië, Sydney en Melbourne, zijn afgesloten om een uitbraak 
van het coronavirus in te dammen, veroorzaakt door de besmettelijke ‘Deltavariant. 

Minister van Binnenlandse Zaken Karen Andrews zei dat Hopkins zou worden uitgezet nadat 
ze op Instagram had opgeschept over haar voornemen om de quarantaineregels te 
overtreden. ‘Het is afschuwelijk dat dit individu zich op deze manier heeft opgesteld en ze zal 
moeten vertrekken’, zei Andrews tegen de Australian Broadcasting Corp. ‘We zullen haar het 
land uitzetten zodra we dat kunnen regelen.’ 

Hopkins, die ook bekendheid verwierf vanwege haar anti-moslim opmerkingen, noemde de 
lockdowns vanwege de coronacrisis de ‘grootste hoax in de menselijke geschiedenis’. In een 
inmiddels verwijderde Instagram-video vanuit haar hotelkamer zei ze dat ze van plan was het 
hotelpersoneel dat maaltijden aan haar deur bracht, bang te maken door hen naakt en zonder 
mondkapje te confronteren. 

Mensen in quarantaine mogen de deuren van hun hotelkamer niet openen tot 30 seconden 
nadat hun maaltijden zijn bezorgd en moeten mondkapjes dragen als hun hoteldeur open is. 
Andrews beschreef de opmerkingen van Hopkins als beschamend. ‘Het is een klap in het 
gezicht voor al die Australiërs die momenteel in een lockdown zitten en het is absoluut 
onaanvaardbaar gedrag.’ 

Seven Network en Endemol Shine Australia, het productiebedrijf achter het programma Big 
Brother VIP waarin Hopkins zou verschijnen, zeiden zondag dat haar contract is opgezegd. 
‘Seven en Endemol Shine veroordelen haar onverantwoordelijke en roekeloze opmerkingen in 
hotelquarantaine ten zeerste’, aldus de bedrijven in een gezamenlijke verklaring. Bron: AD, 
19 juli 2021.  
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Poll: ‘Meerderheid Japanners gelooft niet in veilige Spelen’ 

Enkele dagen voor de opening van de Olympische Spelen in Tokio gelooft een grote 
meerderheid van de Japanners niet dat het sportevenement veilig gehouden kan houden. 

De Japanse krant Asahi Shimbun meldt vandaag op basis van onderzoek dat 68 procent van 
de ongeveer 1500 telefonische respondenten zegt dat door de aanhoudende coronapandemie 
veilige Spelen niet mogelijk zijn. 

Slechts 21 procent is van mening dat het wel kan. Zo’n 55 procent is ronduit tegen het 
doorgaan van de Olympische Spelen, terwijl 33 procent daar geen problemen mee heeft. 

Afgelopen weekend zijn in het olympisch dorp in Tokio drie personen uit dezelfde olympische 
ploeg positief getest op het coronavirus. Het gaat om twee sporters en een teamlid. Het zijn de 
eerste coronagevallen onder atleten in het olympisch dorp. Het teamlid testte een dag eerder 
al positief. De drie positief geteste mensen zijn op hun kamer in het olympisch dorp in isolatie 
gegaan. 

Het organisatiecomité maakte zondag verder bekend dat tot dusver 55 positieve coronatests 
zijn geregistreerd. Tot de positief geteste personen behoort de Zuid-Koreaan Ryu Seung-min, 
lid van het IOC. Er zijn circa 30.000 tests uitgevoerd bij 18.000 sporters, officials, journalisten 
en andere betrokkenen die vanaf 1 juli in Japan zijn aangekomen. Bron: AD, 19 juli 2021. 

Ziekenhuizen scherpen maatregelen aan  

Ziekenhuizen scherpen hun coronamaatregelen steeds meer aan vanwege de grote toename 
van het aantal besmettingen, schrijft dagblad Trouw. Ze beperken bezoek voor patiënten, 
stellen mondkapjes weer verplicht en vragen patiënten als het kan zonder begeleiding te 
komen. 

In het Radboudumc in Nijmegen zijn vanaf vandaag geen begeleiders meer welkom en mogen 
patiënten nog maar één bezoeker per dag ontvangen, behalve als een patiënt mogelijk komt 
te overlijden. In dat geval zijn twee bezoekers welkom. Ook mondkapjes moeten in het 
ziekenhuis weer op. 

Onder meer het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag, het LangeLand Ziekenhuis in 
Zoetermeer en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond namen dit weekend soortgelijke 
maatregelen. De ziekenhuizen voelen zich genoodzaakt strengere maatregelen in te voeren, nu 
aan het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt. 

Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch stelt vanaf vandaag het dragen van 
mondkapjes weer verplicht. Het JBZ zegt het vervelend te vinden om dit weer te moeten doen, 
maar ‘we nemen deze extra voorzorgsmaatregel om verdere verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen.’ Bron: AD, 19 juli 2021.  

Saoedische ministerie maakt bekend dat inwoners volledig gevaccineerd 
moeten zijn om naar buitenland te kunnen reizen 

Het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken maakt vandaag bekend dat 
inwoners volledig ingeënt moeten zijn voordat zij buiten het koninkrijk mogen reizen. De 
maatregelen wordt genomen, omdat 'een dosis een lage effectiviteit tegen virusvarianten laat 
zien', staat in de verklaring. Wereldwijd lopen de besmettingscijfers snel op door 
besmettelijker mutaties, zoals de ’Deltavariant. Bron: AD, 19 juli 2021. 

Singapore doet beroep op niet gevaccineerde inwoners om thuis te blijven 

Stadstaat Singapore doet een zwaar beroep op ongevaccineerde inwoners om zoveel 
mogelijk thuis te blijven. Vooral ouderen die nog niet geprikt zijn, krijgen het advies de 
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komende weken niet de straat op te gaan. Singapore stelde gisteren 88 nieuwe 
coronagevallen vast, het hoogste dagelijkse aantal sinds augustus vorig jaar. 
 
Veel van de besmettingen zijn terug te voeren op karaokebars en een vissershaven. Uit 
voorzorg zijn gisteren viskramen op diverse markten in de stad gesloten. Vishandelaren 
worden getest op het coronavirus. De Singaporese overheid zegt maatregelen pas te willen 
versoepelen, zodra er voldoende mensen zijn ingeënt en de ziektegevallen minder 
ernstig worden. Bron: AD, 19 juli 2021.  

Rusland meldt vandaag 24.633 nieuwe coronabesmettingen en 710 
doden 
 
De Russische gezondheidsautoriteiten melden vandaag 24.633 nieuwe 
coronabesmettingen en 719 sterfgevallen tegen gevolge van Covid-19. Sinds het uitbreken van 
de pandemie zijn 5.982.766 Russen met het longvirus besmet geraakt en 
kwamen 149.138 eraan te overlijden. Bron: AD, 19 juli 2021. 

Lockdown wordt niet opgeheven in Victoria zolang er nog besmettingen 
worden vastgesteld 

Premier Daniel Andrews, van de Australische deelstaat Victoria, zegt dat de lockdown er niet 
opgeheven wordt zolang er nog besmettingen worden vastgesteld. Ondanks een lichte daling 
in het dagelijkse besmettingen vecht miljoenenstad Melbourne nog steeds tegen de 
zwaar besmettelijke ‘Deltavariant. 

De lockdown zou er morgen verstrijken, maar die wordt nu verlengd. Tot wanneer is 
onduidelijk. Experts houden er rekening mee dat Australië tot het einde van het jaar langere 
of kortere lockdowns houdt. Tegen die tijd zou de vaccinatiegraad hoog genoeg moeten zijn. 
Bron: AD, 19 juli 2021. 

Grootste uitbraak sinds begin pandemie in leger Zuid-Korea 

Het Zuid-Koreaanse leger kampt met de grootste corona-uitbraak sinds het begin van de 
pandemie. Ruim tachtig procent van de opvarenden van een marineschip dat in februari 
koers zette naar de Golf van Aden, om daar piraterij te bestrijden, blijkt positief te testen. 

Legerbronnen geven aan dat geen van de besmette bemanningsleden ernstige klachten heeft, 
maar de toestand van één van hen wordt wat scherper in de gaten gehouden. De met corona 
geïnfecteerde marinemensen worden nu terug naar huis gevlogen en een nieuwe bemanning 
zal het schip terug naar Zuid-Korea varen. Bron: AD, 19 juli 2021.  

Niet gevaccineerden lopen kans besmet te worden met ‘Deltavariant 

‘Wie zich niet laat inenten, heeft een grote kans om de ‘Deltavariant op te lopen', 
waarschuwt Scott Gottlieb, voormalig hoofd van de Amerikaanse voedsel- en 
medicijnAutoriteit Persoonsgegevens FDA, op nieuwszender CBS. ‘Voor de meesten zal dit 
het ergste virusbesmetting uit hun leven zijn.’ 

De besmettelijker ’Deltavariant rukt op in de VS, terwijl 
de vaccinatiecampagne er stagneert. Gottlieb wijst op het grote risico om met ernstige 
coronaklachten in een ziekenhuis terecht te komen. Rond de miljoenenstad Los Angeles is het 
aantal nieuwe coronabesmettingen sinds 4 juli verviervoudigd. Het aantal 
ziekenhuisopnamen inmiddels verdubbeld. 

In een week tijd is het aantal nieuwe gevallen in 48 Amerikaanse staten toegenomen met 10 
procent. Een toename in besmettingen en opnamen draait vrijwel zeker uit op meer 
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coronasterfte. 99,5 procent van de coronadoden in de VS vallen onder hen die niet 
gevaccineerd zijn, zegt de hoogste gezondheidsambtenaar Vivek Murthy. 'Laat je inenten', is 
zijn boodschap bij CNN. Bron: AD, 19 juli 2021. 

VK heeft vandaag alle coronamaatregelen afgeschaft 

Engeland heeft vandaag alle coronamaatregelen afgeschaft. Dat betekent dat 
dansliefhebbers sinds vannacht 00:00 uur weer vrijuit kunnen dansen zonder afstand te 
houden of een mondkapje te dragen. Bron: AD, 19 juli 2021.  

Laagste aantal positieve testen in Indonesië 

Indonesië heeft het afgelopen etmaal het laagste aantal positieve coronatests sinds 6 juli 
afgenomen: 34,257. In totaal zijn ruim 2,9 miljoen Indonesiërs besmet geraakt met het 
coronavirus. Vandaag loopt het officiële dodental met 1338 op tot 74.920. Bron: AD, 19 juli 
2021.  

Man (57) die medewerkers van vaccinatiehal met de dood bedreigde vond 
dat hij te lang moest wachten 

De 57-jarige man die zondagochtend medewerkers van de Dordtse vaccinatiehal met de dood 
bedreigde en uitschold, vreesde dat hij te lang moest wachten op een prik. Zowel de politie als 
de GGD-teamleider spreekt van ‘een incident’. Maar het past wel binnen een bredere trend: 
‘Mensen zijn heel licht ontvlambaar.’ 

De man had zondagochtend rond 08.00 uur een afspraak in vaccinatiehal Oranje Wit. Hij 
kwam wat te vroeg, de deuren waren nog dicht en buiten stond al een rij met mensen klaar 
om geprikt te worden. ‘De man was bang dat hij te lang moest wachten op zijn vaccinatie en 
ging vervolgens helemaal los. Hij is gaan schreeuwen tegen de beveiliging’, vertelt teamleider 
Kim, die om veiligheidsredenen liever niet met haar achternaam genoemd wil worden.  Bron: 
AD, 19 juli 2021.  

Na besmetting met coronavirus negen maanden later nog antilichamen 
in bloed 
 
Wie besmet raakt met het coronavirus, heeft negen maanden later nog altijd flink wat 
antilichamen in het bloed. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Padua en Imperial 
College London. Het blijkt er ook niet toe te doen of je symptomatisch of asymptomatisch was. 
 
De nieuwe studie werd vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature 
Communications. De onderzoekers testten in februari en maart 2020 ruim 85 procent van de 
3.000 inwoners van het Italiaanse dorpje Vo op een besmetting met het coronavirus door 
middel van een PCR-test. Ze deden in mei en november 2020 vervolgens een test op 
antilichamen. Bron: AD, 19 juli 2021.  
 
Zonder afspraak gevaccineerd worden kan op veel plaatsen 
 
Op meerdere plaatsen in het land kunnen mensen zonder afspraak worden 
gevaccineerd tegen het coronavirus. De GGD'en willen weten of mensen behoefte hebben aan 
'vrije inloop'. Ze lopen de vaccinatielocatie binnen en registreren zich ter plekke. Als het te 
druk is, lopen ze wel het risico dat ze onverrichter zake naar huis moeten.  
 
Prikken zonder afspraak kan onder meer in Zwolle en Dalfsen. Daar krijgen mensen het 
coronavaccin van Janssen. Voor dat vaccin is maar één prik nodig. In Nijmegen kunnen 
mensen terecht in het Goffertstadion van voetbalclub NEC voor een prik met Janssen.  
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In Rotterdam kunnen mensen die 25 jaar of jonger zijn zonder afspraak terecht in de 
Maassilo. Daar kunnen ze kiezen tussen twee vaccins, dat van Janssen en dat van 
Pfizer/BioNTech. Bij dat laatste middel kunnen ze ter plekke een afspraak voor de tweede prik 
maken. In Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda kunnen studenten en aankomende 
studenten zonder afspraak een eerste prik krijgen met Pfizer/BioNTech. ‘Dan ben je 
grotendeels beschermd voordat de introductieweken beginnen', aldus GGD Hollands Midden. 
 
In Friesland kunnen mensen binnenlopen op een prikplek in Appelscha, Dokkum, Franeker 
of Koudum. Dan krijgen ze de eerste inenting met Pfizer/BioNTech of Moderna. Voor de tweede 
prik moeten ze naar Leeuwarden, Drachten, Sneek of Heerenveen. 
 
In de provincie Utrecht kunnen mensen zonder afspraak naar binnen op vaccinatielocaties 
die maar één dag in de week open zijn. Die zijn in gemeenten als Baarn, Bunschoten, 
IJsselstein, Leusden, Rhenen en Soest. Bron: AD, 19 juli 2021. 

 

Wie nu een afspraak maakt voor een coronaprik krijgt de tweede vaccinatie een stuk sneller, 
twittert coronaminister De Jonge.  Bron: AD, 19 juli 2021.  

Rutte ziet besmettingen stabiliseren, maar waarschuwt: ‘In horeca gaat 
het te vaak mis’ 

In de horeca gaat het ‘te vaak niet goed’, vindt demissionair premier Mark Rutte. Volgens hem 
zijn er nog te veel cafés waar gasten geen vaste zitplaats innemen, waardoor te weinig afstand 
wordt gehouden.   

Dat heeft Rutte gezegd na corona-overleg door het kabinet. Dat concludeert tegelijk dat 
het aantal positieve testuitslagen ‘zich heeft gestabiliseerd en dus niet meer stijgt’, maar 
zorgen zijn er wel, zei Rutte: ‘Op te veel plekken in de horeca gaat het niet goed. We moeten 
ons echt houden aan harde voorwaarden die gelden, zoals bijvoorbeeld dat iedere gast een 
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vaste zitplaats heeft. Het gaat op veel plekken goed, maar op te veel plekken ook niet. Ik zeg 
dus: houd elkaar scherp.’ 

Volgens Rutte wordt er toezicht gehouden, maar zijn het ‘te veel plekken’ om goed te kunnen 
controleren. ‘Daarom doe ik een beroep op iedereen.’ 

Hij herhaalde verder dat thuiswerken weer de norm wordt, ‘tenzij het niet anders kan’.  Ook 
wordt ventileren meer kernbeleid, zei hij, onder meer op aandringen van de Tweede 
Kamer. ‘Het advies op werk, horeca, thuis, of op school: zorg dat er genoeg frisse lucht door 
het huis stroomt. We zullen instructies verstrekken over hoe je dat precies kunt doen.’ 

Rutte zei dat verder op dit moment geen ‘aanvullende’ maatregelen nodig zijn. 

Een deel van het demissionaire kabinet was vandaag bijeen om de laatste ontwikkelingen 
rond het coronavirus te bespreken. Het kabinet besloot onlangs om vanwege de explosief 
gestegen besmettingscijfers in de zomer wekelijks de cijfers te blijven bespreken en zo 
eventueel snel maatregelen te kunnen treffen. Ook de deskundigen van het Outbreak 
Management Team (OMT) komen elke week bijeen en brengen zo nodig advies uit. 

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei na het overleg dat Nederland 
‘donkerrood’ gaat kleuren op de kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Dat 
betekent dat landen vakantievierende Nederlanders kunnen verplichten tot quarantaine. ‘We 
gaan daarover in gesprek met landen of dat echt nodig is, maar uiteindelijk is het aan landen 
zelf.’ 

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken flink opgelopen. Vrijdag was het 
reproductiegetal (R-waarde), dat aangeeft in hoeverre het virus zich verspreidt, al gestegen tot 
een recordhoogte van bijna 3 (2,91). Dat betekent dat 100 besmette mensen 291 anderen 
infecteren. 

Ruim een week geleden heeft het kabinet enkele versoepelingen weer teruggedraaid tot 13 
augustus. Dan neemt het kabinet weer nieuwe besluiten. 

Rutte zei verder nog dat bedrijven die omzetverlies hebben door de watersnood in Limburg 
ook aanspraak kunnen maken op de steunpakketten die al ingezet worden door corona. Vorige 
week zei het kabinet dat het schade zal vergoeden dat niet wordt gedekt door verzekeraars, 
maar die steun is niet oneindig, bleek uit een brief aan de Tweede Kamer. 

De Jonge reageerde verder nog op een groot datalek bij een testbedrijf, waardoor het vorige 
week voor iedereen mogelijk was om valse reis- en toegangsbewijzen in de app CoronaCheck te 
krijgen.  Dat kwam aan het licht na onderzoek van RTL Nieuws. Het bedrijf is ‘afgestoten’, 
waarmee het lek uit de wereld is, zegt De Jonge. Volgens hem heeft ‘niemand, behalve de 
journalist van RTL’ gebruik kunnen maken van de fout.  Bron: AD, 19 juli 2021.  

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gestegen 

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met 50 gestegen. Dat 
meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zojuist. Het gaat om de grootste 
toename in twee maanden tijd. 

In totaal liggen nu 361 mensen met corona in het ziekenhuis, becijfert het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Ook de instroom van nieuwe patiënten met Covid-19 is relatief hoog. Op verpleegafdelingen 
kwamen er het afgelopen etmaal 54 patiënten bij, het hoogste aantal sinds 5 juni. In totaal 
liggen daar nu 277 coronapatiënten. 
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Op de ic’s werden 9 mensen binnengebracht, het hoogste aantal sinds 10 juni. Met 84 ernstig 
zieke coronapatiënten in totaal is de bezetting daar nu op hetzelfde niveau als precies een 
week geleden. Bron: AD, 19 juli 2021. 

Bijna 9000 mensen afgelopen dag positief getest op coronavirus 

Bijna 9000 mensen zijn in de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen zondagochtend en 
maandagochtend 8932 meldingen van positieve tests.  

In de vijf voorgaande dagen waren er meer dan 10.000 positieve tests, en op drie van die vijf 
dagen kwam het cijfer boven de 11.000 uit. 

Vorige week maandag waren er bijna 8500 nieuwe gevallen en nog een maandag eerder waren 
er iets meer dan 1500 positieve tests. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 70.788 mensen positief getest. Dat komt neer op ruim 10.000 
nieuwe gevallen per dag. Het is de negentiende dag op rij dat het gemiddelde stijgt, maar de 
toename gaat de laatste paar dagen iets minder snel dan daarvoor. Minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) zegt dat het aantal nieuwe gevallen stabiliseert. 

Het totale aantal coronagevallen in Nederland kwam maandag boven de grens van 1,8 miljoen 
uit. Bron: AD, 19 juli 2021.  

Edwin Evers vervangt Rob Stenders tijdelijk op de radio  
 
Edwin Evers is weer even terug op de radio. De voormalig 538-dj vervangt deze week Rob 
Stenders, die corona heeft. Evers zal tot en met vrijdag het programma De Bonanza op Radio 
Veronica presenteren, maakte de zender maandag bekend.  
 

 

Edwin Evers keert weer even terug op de radio. © Brunopress 
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Stenders is sinds vorige week niet op de radio te horen. De dj heeft stemproblemen en wordt, 
zolang hij die houdt, vervangen door collega’s. Gerard Ekdom presenteerde vorige week enkele 
dagen het radioprogramma. Daarna nam Martijn Muijs de show van Stenders over. 
 
Evers was jarenlang te horen op Radio 538 met zijn ochtendshow. Eind 2018 nam hij na 
achttien jaar afscheid. In De Bonanza, dat iedere werkdag tussen 14.00 en 16.00 uur te horen 
is, bepalen luisteraars welke muziek er wordt gedraaid. 
 
Stenders is pas recent 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. Zodra 
Stenders’ klachten verminderen, gaat hij weer vanuit zijn thuisstudio aan het werk. Bron: De 
Stentor, 19 juli 2021.   
 

 
 
Mark met zijn vriendin Corinne van Restaurant Fox. De ondernemer verplaatst de 
avondfeesten nu naar Duitsland. „Je gaat vanzelf de grens opzoeken.’ © Robin Hilberink  
 
 
Bruiloftsbaas omzeilt coronaregels door verhuizing naar Duitsland: ‘Hier 
kun je nog dansen’ 
 
Is het een slimme oplossing? Of het gaat het over de grens? De Twentse horecabaas Mark Fox 
zoekt in ieder geval letterlijk de grens op met zijn door corona geteisterde bruiloftsfeesten. Hij 
verplaatst de boel naar een zaaltje in Nordhorn, waar geen corona-restricties gelden. ‘Hier 
mag je nog gewoon dansen.’ 
 
Opeens heb je het: als je niet zelf de regels kunt maken, kun je nog altijd naar de regels toe. 
Horecabaas Mark Fox, uitbater van populaire trouwlocatie Fox in Denekamp, kreeg afgelopen 
week een opmerkelijke inval hoe hij bruidsparen tóch de mooiste dag van hun leven kan 
bezorgen. De oplossing? Die ligt vlakbij, in Duitsland. Bron: De Stentor, 19 juli 2021.  
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Afspraak maken tweede prik Pfizer na eerste prik AstraZeneca 
 
Alle volwassenen die een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca hebben gehad, 
kunnen nu een afspraak maken voor een tweede prik met het vaccin van Pfizer en BioNTech. 
 
Het omboeken begon vrijdag voor mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren. Op zaterdag 
kwam die mogelijkheid er voor mensen uit 1957. Het was de bedoeling dat deze week andere 
groepen aan de beurt zouden komen, om de beurt, maar daarvan wordt afgezien. In plaats 
daarvan kan iedereen die in 1958 of daarna is geboren vanaf maandag omruilen. 
 
Zorgminister Hugo de Jonge gaf onlangs groen licht om deze vaccins te combineren, na een 
advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek naar antistoffen blijkt dat de combinatie van 
een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een tweede prik met BioNTech/Pfizer net zo goed 
beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses van het AstraZeneca-vaccin.  
 
Een tweede Pfizer-prik na een eerste prik met AstraZeneca is volgens de GGD onder meer 
belangrijk voor mensen 'die na hun eerste vaccinatie tot de groep met hoog medisch risico zijn 
gaan behoren'. Ook vrouwen die na de eerste prik zwanger zijn geworden, kunnen baat hebben 
bij Pfizer/BioNTech in plaats van AstraZeneca. 

Huisartsen zijn niet te spreken over het besluit van de minister. Zij zijn al sinds februari bezig 
met vaccineren met AstraZeneca. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog komen opdagen 
als ze de AstraZeneca-prik van de huisarts mogen inruilen voor een prik met Pfizer/BioNTech 
bij de vaccinatielocaties van de GGD. Ondertussen hebben huisartsen wel alle uitnodigingen, 
locaties en medewerkers geregeld, en hebben ze dus allerlei kosten gemaakt, klaagt de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 

Mensen die na de eerste prik AstraZeneca last hebben gekregen van een ernstige bijwerking, 
zoals lekkende haarvaatjes of een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal 
bloedplaatjes, mogen geen tweede prik AstraZeneca krijgen en ook geen vervangende prik van 
Pfizer/BioNTech. Het advies aan hen is om voorlopig geen tweede inenting te krijgen. Bron: 
AD, 19 juli 2021.  
 

Bedrijven in de knel door thuisquarantaines: ‘Geen personeel te vinden’ 
 
Werkroosters komen steeds meer in de knel door oplopende coronabesmettingen. Een stijging 
van het aantal thuisquarantaines zorgt ervoor dat sommige bedrijven zoals horecazaken en 
winkels hun openingstijden moeten aanpassen. ‘Er is geen personeel meer te vinden.’ 
 
Bij onlinesupermarkt Picnic zat er twee weken geleden sporadisch iemand in quarantaine, 
inmiddels gaat het volgens mede-eigenaar Michiel Muller om ruim negentig werknemers. ‘Dat 
raakt ons wel, gelukkig is het vanwege de vakantietijd iets minder druk.’ Het gros van de 
quarantaines is volgens Muller preventief. ‘Aan de ene kant zonde dat mensen thuiszitten 
zonder klachten, aan de andere kant bieden we medewerkers zo wel een veilige werkomgeving.’ 
Picnic biedt op het werk een sneltest aan. ‘Dat is niet verplicht, maar we zien dat eigenlijk 
iedereen wil meedoen.’ 
 
Horecabedrijven moeten soms óf noodgedwongen de deuren sluiten, zoals onlangs in onder 
meer Groningen en Amsterdam, óf ze moeten hun openingstijden aanpassen om de klanten 
te kunnen bedienen. ‘De situatie wordt er niet beter op. Veel van onze collega's zaten door de 
coronacrisis al niet ruim qua personeel. Veel mensen zijn aan de slag gegaan in andere 
sectoren, die krijg je niet zo snel meer terug. En het stijgend aantal besmettingen werkt nu 
ook niet bepaald mee. Veiligheid voor alles, dus dat betekent dat sommige zaken hun deuren 
sluiten totdat er weer voldoende mensen beschikbaar zijn die aan het werk kunnen’, aldus 
een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).  
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Ook winkeliers hebben grote moeite om voldoende medewerkers in te zetten. ‘Het is 
zorgwekkend, er is geen personeel meer te krijgen’, verzucht Jan Meerman, voorman van 
branchevereniging INretail. ‘Veel winkeliers kampen sinds de volledige heropening met een 
structureel tekort aan mensen, want in de retail zijn we tussen de 10 en 20 procent van de 
medewerkers kwijtgeraakt. Zij hebben elders werk gevonden. Naast dit structurele probleem, 
hebben we ook te kampen met de thuisquarantaines. Sommige winkels moeten hierdoor hun 
openingsuren aanpassen.’ Volgens Meerman probeert de branche via zij-instromers en 
bundelen van vacatures op websites toch aan extra handjes te komen. ‘Maar dat valt tot nu 
toe niet mee.’  
 
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) laat weten geen signalen vanuit de 
supermarkten te krijgen dat er roosterproblemen zijn door tekort aan personeel. ‘In deze 
zomerperiode werken er in de supermarkten ook altijd extra jongeren, die in de 
vakantieperiode willen bijverdienen. Dat scheelt.’ Bij de brancheclub van uitzendorganisaties 
ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), zijn er volgens een woordvoerder juist wel veel 
problemen bekend. ‘Zeker in de horecasector, maar vergeet ook de land- en tuinbouw niet. 
Ook hier is enorm tekort aan werknemers.’ 
 
Werkgeversorganisatie VNO-NCW geeft aan de huidige quarantaineregels te respecteren en 
zal het kabinet niet vragen de maatregelen te versoepelen. Dat laatste gebeurt inmiddels wel 
in het Verenigd Koninkrijk. Daar dringt het bedrijfsleven volgens de Britse krant The 
Guardian wel aan op beleidswijziging. Werkgeversorganisatie Confederation of British 
Industry wil onder meer dat isolatieplicht voor mensen die volledig zijn gevaccineerd direct 
komt te vervallen. De regering heeft al zo’n versoepeling gepland, maar pas met ingang van 
16 augustus en dat duurt bedrijven te lang. 
 
Het gemiddeld verzuimpercentage in Nederland daalde overigens van 4,3 procent in mei naar 
4,2 procent in juni. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. In 
lijn met de stijging van het aantal landelijke coronabesmettingen zien de arbodiensten het 
verzuim als gevolg van corona sinds 26 juni weer toenemen. Bron: AD, 19 juli 2021. 
 
Werkgevers kunnen aanvraag doen voor zesde NOW 
 
Werkgevers kunnen vanaf maandag 26 juli een aanvraag doen voor de zesde Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee krijgen bedrijven die gedurende drie 
opeenvolgende maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben vergeleken met 2019 een 
tegemoetkoming in de loonkosten. Nieuw in deze regeling is dat het omzetverlies maximaal 80 
procent kan zijn, meldt uitkeringsinstantie UWV.  
 
De verlaging is onderdeel van een versobering van het coronasteunpakket. Demissionair 
minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees zei tijdens de bekendmaking vorige maand dat 
er vanaf augustus 'eigenlijk geen beperkingen meer zijn voor de economie' en het 'niet logisch' 
is om te denken dat er dan nog bedrijven zijn die meer dan 80 procent van hun omzet 
mislopen. Bron: AD, 19 juli 2021.   

AstraZeneca-vaccins die op voorraad zijn gaan naar ‘landen in nood’ 

De 745.000 AstraZeneca-vaccins die nog op voorraad zijn in Nederland, gaan naar andere 
landen. Nederland doneert de doses aan 'landen in nood die een beroep hebben gedaan op de 
Nederlandse regering', meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat 
om honderdduizenden coronavaccins die op voorraad liggen in Oss.  

Nederland doneert de doses onder anderen aan Namibië en Tanzania. Ook zijn er al vaccins 
aan Indonesië beloofd, en kregen Suriname en Kaapverdië al Nederlandse vaccins. 

Andere bestelde vaccins gaan zoveel mogelijk vanaf de fabrikant naar Covax, de organisatie 
die vaccins beschikbaar probeert te maken voor armere landen. Ook heeft Ierland al vaccins 
van Nederland overgenomen om de ‘Deltavariant van het virus te bestrijden. 
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Huisartsen die alle tweede prikken al hebben gezet en alsnog over hebben, kunnen zich 
melden bij het RIVM. Waar mogelijk worden zij in Nederland ingezet voor naleveringen aan 
uitvoerders die nog met AstraZeneca vaccineren’, schrijft het ministerie. 

Maandag werd bekend dat Nederlanders die een eerste prik van AstraZeneca hebben 
gekregen, een afspraak kunnen maken voor een tweede prik met het vaccin van 
Pfizer/BioNTech. Bron: AD, 19 juli 2021.  

AEX-index gedaald vanwege toename coronabesmettingen 

De AEX-index op de Amsterdamse beurs is  2,1 procent gedaald. Ook elders in Europa waren 
er rode koersenborden. De toename van het aantal coronabesmettingen in verschillende 
landen, waaronder Nederland, wakkeren de zorgen bij beleggers aan dat het economisch 
herstel van de crisis wordt vertraagd. 

Ook daalden de olieprijzen stevig door een deal van de OPEC+-landen over het verhogen van 
de productie. Een vat Amerikaanse olie werd 6,8 procent goedkoper op 66,91 dollar per vat. 
Brentolie ging voor 69,12 dollar per vat van de hand, een daling van 6,1 procent. Eerder deze 
maand werd Amerikaanse olie voor ruim 74 dollar per vat verkocht en kostte Brentolie meer 
dan 75 dollar per vat. Bron: AD, 19 juli 2021. 

Niet alle Britse kinderen kunnen worden gevaccineerd 

Niet alle Britse kinderen kunnen een vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Alleen 
minderjarigen met onderliggende gezondheidsrisico's of die samenwonen met zo iemand 
komen in aanmerking voor een inenting. 

Staatssecretaris van Inentingen Nadhim Zahawi zei in een persconferentie dat niet alle 
kinderen zich kunnen aanmelden voor een prik, omdat het Britse vaccinatiecomité (JCVI) dat 
niet heeft geadviseerd. Volgens het JCVI hebben gezonde kinderen minimaal voordeel bij een 
inenting, vooral omdat ze er bijna nooit ernstig ziek van worden. 

Zahawi maakte ook een uitzondering bekend voor mensen die thuis moeten blijven na contact 
met een besmet persoon. Mensen die al twee inentingen tegen het coronavirus hebben gehad 
en een 'belangrijke baan' hebben, hoeven niet in thuisquarantaine. Het gaat om bijvoorbeeld 
luchtverkeersleiders, zij moeten buiten hun werk om wel in zelfisolatie. Of de uitzondering 
ook geldt voor premier Boris Johnson, die thuis moet blijven na contact met een besmet 
persoon, is niet bekendgemaakt. Bron: AD, 19 juli 2021.   

GGD stopt met testen vakantiegangers in Noord- en Oost-Gelderland: 
‘Cijfers zijn nu te hoog’ 

Terwijl GGD IJsselland hoopt dinsdag weer reistesten te kunnen afnemen, stopt GGD Noord- 
en Oost Gelderland voorlopig met nieuwe afspraken inplannen voor die tests. Ook krijgt niet 
iedereen op tijd zijn testuitslag binnen. Ondanks deze situatie zeggen de GGD's weinig 
klachten te krijgen. 

Sinds zondag is het niet meer mogelijk om je bij een GGD-locatie in de regio Noord- en Oost 
Gelderland te laten testen voor je reis. Woordvoerder Trea ten Kate: ‘De besmettingscijfers zijn 
nu zo hoog, dat we prioriteit moeten geven aan het testen van mensen met klachten. Dat is 
de belangrijkste taak van de GGD, dus iedereen met klachten kan zich gewoon laten testen.’ 

Het is onbekend wanneer er weer een afspraak voor een reistest bij GGD NOG gemaakt kan 
worden. Ten Kate: ‘Het hangt af van het aantal besmettingen in Nederland.’ 
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GGD IJsselland plande de afgelopen dagen al geen nieuwe afspraken meer in, want het 
laboratorium had teveel tijd nodig om alle testen te verwerken. ‘Vanaf dinsdag kun je weer 
een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD IJsselland,’ zegt woordvoerder Hans 
Lambrechts. Wel kan dit alleen voor PCR-testen. ‘We zijn gisteren gestopt met het aanbieden 
van antigeentesten (sneltesten, red.). Dat was eerder al besloten.’  

Bij de GGD’s is onbekend hoeveel uitslagen te laat aankomen. 

GGD NOG zegt weinig klachten te krijgen over verlate testuitslagen. ‘De uitslag is er meestal 
snel, maar het kan toch tot 48 uur kan duren. Wij zijn niet aansprakelijk zijn voor een te late 
uitslag.’ 

GGD IJsselland krijgt vooral vragen van mensen die er niet in slagen de QR-code op te halen 
in de CoronaCheck-app of die niet goed weten waar ze de gezochte informatie kunnen vinden, 
volgens Lambrechts.  

Vakantiegangers die zich niet bij ‘hun’ GGD-locatie kunnen laten testen, worden 
doorverwezen naar andere GGD-locaties of commerciële testbedrijven. Deze commerciële tests 
zijn gratis als de afspraak via overheidswebsite testenvoorjereis.nl wordt gemaakt. Bron: De 
Stentor, 19 juli 2021.  

Amerikanen weer welkom in Canada 

Canada laat vanaf 9 augustus weer Amerikanen toe, mits die volledig zijn ingeënt tegen het 
coronavirus. Ongeveer een maand later op 7 september mogen volledig ingeënte reizigers uit 
andere landen het land in voor niet noodzakelijke reizen, als het goed blijft gaan met het 
aantal besmettingen in Canada.  

‘Met dank aan het harde werk van de Canadezen, steeds meer inentingen en steeds minder 
nieuwe coronagevallen, is de regering in staat om de grensmaatregelen op te heffen’, aldus de 
regering in een verklaring. 

Inwoners van de VS die de grens willen oversteken moeten een vaccinatiebewijs uploaden in 
een Canadese app. De tweede prik moet minimaal veertien dagen voor het vertrek richting 
Canada zijn gezet. Het is niet bekend of de VS de grens ook opent. 

In maart 2020 besloten de Verenigde Staten en Canada om de grenzen te sluiten voor reizen 
die niet noodzakelijk zijn. De sluiting werd maandelijks verlengd, omdat het aantal 
besmettingen met het coronavirus te hoog bleef. Canadezen wordt nog steeds afgeraden om 
naar het buitenland te reizen als er geen noodzaak is. Bron: AD, 19 juli 2021.   

OMT vraagt om bij grote evenementen ook volledig gevaccineerden 
negatieve test te vragen 

De deskundigen van het Outbreak Management Team vragen het kabinet te overwegen om bij 
grote evenementen en drukke clubs straks ook van volledig gevaccineerde mensen een 
negatieve coronatest te vragen. Een 'groene' QR-code waarmee iemand toegang krijgt tot een 
evenement of het vliegtuig, wordt nu niet ingetrokken als iemand volledig gevaccineerd is, 
maar wel positief is getest. 

Doordat besmette mensen dan alsnog toegang krijgen tot evenementen waar bijvoorbeeld 
geen 1,5 meter afstand wordt gehouden, kunnen zij ondanks hun vaccinatie het virus 
verspreiden. In sommige gevallen zou het goed zijn om van álle bezoekers een negatieve test 
te vragen, aldus het OMT. 
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Testen voor Toegang is tot 13 augustus beperkt en de nachthoreca is tot die tijd gesloten. Dat 
is volgens het OMT positief, maar de deskundigen plaatsen wel 'kanttekeningen' bij de 
werking van de CoronaCheck-app als deze straks weer vaker wordt ingezet. 

Zo moet volgens het OMT gekeken worden of mensen met de CoronaCheck-app toegang 
krijgen tot slechts één horecagelegenheid. Testen voor Toegang in de horeca kan de komende 
tijd niet, hoewel de Kamer wil dat het snel weer mogelijk wordt gemaakt. Als dat gebeurt, is 
het van belang om te voorkomen dat groepen die naar verschillende clubs op één avond gaan, 
zorgen voor snelle verspreiding van het coronavirus. 

Volgens het OMT is het goed mogelijk dat dit namelijk wel gebeurde in de korte tijd dat er in 
het uitgaansleven nog maar enkele beperkingen golden. Hier moet onderzoek naar worden 
gedaan, vinden de experts. Bron: AD, 19 juli 2021.  

Corona laait op in Salland, maar er is ook goed nieuws uit Oost-Nederland 

In Oost-Nederland zijn er in het afgelopen etmaal 730 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. 
Dat zijn er 65 minder dan gisteren. In de regio IJsselland steeg het aantal mensen met corona 
flink, met ruim honderd meer dan gisteren. In Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland daalde 
het aantal besmettingen juist. 

In IJsselland ging het aantal coronagevallen van 196 naar 319. Vooral in Raalte en Olst-Wijhe 
kwamen relatief veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht. Per 100.000 inwoners hebben 
deze twee gemeentes respectievelijk 143,2 en 98,6 positieve tests. Ook Dalfsen heeft relatief 
veel coronagevallen, met 84 besmettingen per 100.000 inwoners. 

Staphorst is in IJsselland het beste jongetje uit de klas, met nul coronabesmettingen. Gisteren 
waren dat er nog twee. 

Flevoland had ruim 100 minder besmettingen dan gisteren, van 201 naar 87. In deze regio 
blinkt Urk uit, met nul nieuwe besmettingen. Gisteren was dat er slechts één, de dag ervoor 
ook. Geen enkele gemeente in Flevoland kleurde rood op de kaart, wat betekent dat nergens 
meer dan 56 van de 100.000 inwoners positief testten. 

In Noord- en Oost-Gelderland daalde het aantal besmettingen met precies vijftig, namelijk van 
394 naar 324. Hattem heeft relatief de meeste besmettingen in deze regio: 57,3 per 100.000 
inwoners. Dat komt in absolute cijfers neer op zeven nieuwe besmettingen. Dat zijn er minder 
dan gisteren: toen werden er daar nog 12 nieuwe besmettingen geconstateerd. 

Tussen gisterochtend en vanochtend is het coronavirus landelijk vastgesteld bij 8932 mensen. 
Vergeleken met zondag daalde het aantal besmettingen met 1315, want toen meldde het RIVM 
10.247 nieuwe coronagevallen. In de afgelopen 24 uur werden er twee personen gemeld die 
aan het coronavirus stierven. Dat is er één meer dan gisteren.  

Ondanks het dalende aantal besmettingen nam het aantal patiënten in ziekenhuizen wel toe 
met 50, de grootste toename in twee maanden tijd. Er worden op dit moment 85 IC-bedden 
bezet door patiënten met Covid-19. Dat zijn er 8 meer dan gisteren. Bron: De Stentor, 19 juli 
2021. 

Laat alle scholieren een maand stage lopen in de horeca 

Stel nou dat we iedere middelbare scholier een maand stage laten lopen in de horeca? De 
branche staat te springen om personeel, maar geen mens wil er werken. Overal in Gelderland 
sluiten cafés en restaurants twee, drie dagen per week hun deuren omdat ze de planning niet 
rondkrijgen. Bron: De Stentor, 19 juli 2021.  
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Meisje dat agenten mishandelde beweert corona te hebben: ‘Zo, jullie 
nu lekker ook’ 
 
Agenten van politie Alphen aan den Rijn zitten uit voorzorg in quarantaine omdat zij 
vrijdagochtend in contact zijn geweest met een minderjarig meisje dat mogelijk besmet was 
met corona. 
 
De politie werd vrijdagochtend naar een woning gestuurd waar een meisje zou verblijven die 
hulp nodig had. Haar omgeving was bang dat ze zichzelf iets zou aandoen. Het meisje zou 
volgens de rechter naar een jeugdinstelling moeten, maar dat wilde ze niet. 

De minderjarige ging echter vol in verzet toen de politie bij de woning arriveerde. ‘Hierbij 
mishandelde zij een van ons en uitte zij bedreigingen naar de rest’, schrijft de politie op 
Facebook. ‘Door haar verzet waren er meerdere collega's nodig om haar over te brengen naar 
het bureau en in te sluiten.’ 

Daarmee was de situatie niet gekalmeerd: toen het meisje eenmaal in de cel zat, beweerde ze 
corona te hebben. ‘Zo, jullie nu lekker ook’, had het meisje tegen de agenten gezegd. ‘Op advies 
van de medische diensten zitten daardoor nu meerdere van onze collega's in quarantaine’, 
aldus de politie op Facebook. 

Tegen het meisje is aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging. Bron: de Telegraaf, 19 
juli 2021.   
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South Australia gaat in lockdown na vijf besmettingen coronavirus 

De Australische deelstaat South Australia gaat vanaf dinsdagavond (lokale tijd) in lockdown, 
nadat vijf lokaal opgelopen besmettingen met het coronavirus werden vastgesteld. In South 
Australia ligt onder meer de stad Adelaide met ruim 1,3 miljoen inwoners. 

Door de beslissing geldt straks voor in totaal meer dan 14 miljoen Australiërs dat ze zoveel 
mogelijk thuis moeten blijven. Eerder gingen de deelstaten New South Wales en Victoria al in 
lockdown. In die deelstaten liggen onder meer de steden Sydney en Melbourne. 

De maatregelen in South Australia gelden vanaf 18.00 uur lokale tijd en zullen naar 
verwachting zeker een week van kracht blijven. ‘We we vinden het vreselijk om deze restricties 
in te moeten voeren, maar we geloven dat we slechts een kans hebben - een kans om dit goed 
te doen’, aldus premier van de deelstaat Steven Marshall. 

Tot voor kort wist het land het virus grotendeels in bedwang te houden, maar sinds vorige 
maand heeft Australië te maken met een uitbraak van de ‘‘Deltavariant van het coronavirus. 
Sindsdien worden dagelijks meer dan honderd besmettingen geregistreerd. 

Sydney bevindt zich inmiddels al meer dan drie weken in lockdown, maar er worden nog 
steeds nieuwe besmettingen geconstateerd. Dinsdag ging het om 78 nieuwe gevallen. 
Inwoners van de stad mogen alleen naar buiten om te sporten, boodschappen te doen of als 
ze een andere goede reden hebben. 

Ook Melbourne verlengde de lockdown, die oorspronkelijk vijf dagen zou duren, onlangs met 
zeker zeven dagen. Bron: AD, 20 juli 2021. 

Europa is sinds begin pandemie getroffen door meer dan 50 miljoen 
besmettingen 

In Europa zijn sinds het begin van de coronapandemie in totaal al meer dan 50 miljoen 
besmettingen met het virus vastgesteld, meldt persbureau Reuters op basis van een eigen 
berekening. Europa is het eerste werelddeel waar zoveel mensen positief zijn getest. 

Het continent wordt nog steeds zwaar getroffen door het virus, onder meer vanwege 
de besmettelijkere ‘Deltavariant die voor een grote toename van het aantal besmettingen heeft 
gezorgd. De mutant is inmiddels in meer dan honderd landen vastgesteld en is wereldwijd nu 
dominant. 

Het totale aantal besmettingen in Europa is in 194 dagen tijd verdubbeld, terwijl het 350 
dagen duurde voordat de eerste 25 miljoen gevallen werden vastgesteld. Inmiddels neemt het 
aantal besmettingen gemiddeld iedere acht dagen met 1 miljoen toe. 

Tot nu toe zijn bijna 1,3 miljoen Europeanen overleden aan de gevolgen van het virus. 
Wereldwijd is ruim een kwart (27 procent) van alle besmettingen op het continent 
geregistreerd. 31 procent van alle sterfgevallen werd in Europa vastgesteld. 

Het zwaarst getroffen Europese land is Rusland, waar tot nu toe bijna 6 miljoen mensen 
positief zijn getest. (ANP).  Bron: AD, 20 juli 2021.    

Ziekenhuizen gaan in avonden en weekenden opereren om wachtlijsten 
weg te werken 
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Ziekenhuizen gaan in de avonduren en weekenden opereren om de wachtlijsten weg te 
werken. Ook proberen ze zoveel mogelijk dezelfde ingrepen achter elkaar te plannen om tijd 
te winnen. ‘Zo kunnen we 1 à 2 patiënten per dag extra helpen.’ 

Veel ziekenhuizen gaan pas na de zomervakantie aan de slag om zorg in te halen. Cijfers van 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijzen uit dat er naar schatting 320.000 minder operaties 
zijn geweest tussen maart 2020 en mei 2021. Maar de meeste ziekenhuizen zeggen eerst hun 
personeel rust te gunnen voordat ze de achterstanden gaan wegwerken, blijkt uit een 
rondgang. 

Wel liggen plannen klaar om vanaf september gas te geven. Met name bij orthopedie, kno, 
gynaecologie, urologie en plastische chirurgie zijn wachtlijsten ontstaan. Doordat deze zorg 
planbaar is, verdween die als eerste uit het operatieschema.  

De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar belt deze zomer alle 3500 patiënten die op een 
ingreep wachten om te horen hoe het met ze gaat. ‘Onze specialisten bepalen vervolgens de 
urgentie’, aldus woordvoerder Marieke de Vries. De patiënten die er het slechtst aan toe zijn, 
kunnen als eersten rekenen op een plek. 

 
© ANP  

Diverse ziekenhuizen onderzoeken welk personeel extra wil werken om ook in de avonduren 
en weekenden te kunnen opereren. ‘Om te beginnen gaan we op zaterdagen zes 
operatiekamers gebruiken voor inhaalzorg en we onderzoeken of dit uit te breiden is’, zegt 
Eveline Henneke, woordvoerder van het Isala in Zwolle.  

In het Erasmus MC in Rotterdam worden enkele operatiekamers al in de avonduren gebruikt. 
‘Dat betekent dat personeel extra moet werken, maar mensen zijn bereid dat te doen. Het is 
extra werk met een doel. Dat maakt het anders dan covid, waarbij onduidelijk was hoe hoog 
de piek zou zijn en hoe lang de extra inzet nodig was’, stelt Johanneke Mulder, directeur ok. 

Om zoveel mogelijk patiënten snel te kunnen helpen, kijken ziekenhuizen bovendien naar een 
efficiënter gebruik van operatiekamers. ‘Door veel dezelfde operaties te doen op één dag, zoals 
galblaas- of liesbreukoperaties, hoef je niet elke keer de operatiekamer aan te passen en kan 
je sneller wisselen van patiënten. Daardoor kun je 1 à 2 extra patiënten opereren op een dag’, 
verklaart Ellen de Jong, woordvoerder van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Ook zet dit 
hospitaal extra ondersteuners in om sneller van operatie te kunnen wisselen. Zij helpen 
bijvoorbeeld met het opruimen van de ok’s en het klaarzetten van de juiste apparatuur. Bron: 
AD, 20 juli 2021.  

Fokke V. uit Urk veroordeeld tot jaar cel voor brandstichting in GGD-
teststraat 
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De rechtbank in Lelystad heeft dinsdag de 21-jarige Fokke V. uit Urk veroordeeld tot een jaar 
cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor de brandstichting in een GGD-teststraat in zijn 
woonplaats. Een 16-jarige medeverdachte, eveneens uit Urk, kreeg 180 dagen 
jeugddetentie (waarvan 131 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 120 uur opgelegd.  

Het tweetal stak op 23 januari een mondkapje aan, gooide dit in een prullenbak en spoot er 
vervolgens desinfectiemiddel op. De brand in de teststraat bij het Urker haventerrein werd 
gesticht tijdens rellen. Tientallen mensen gingen de straat op uit protest tegen de toen nog 
geldende avondklok. Ze reden in ongeveer honderd auto's luid toeterend over het haventerrein. 
De teststraat werd door de brand verwoest. Bron: AD, 20 juli 2021. 

 

 © Foto Freddy Schinkel — De afgebrande coronateststraat op het havenplein op Urk.   

 

Virologen slaan alarm: ‘Deltavariant verspreidt zich ook via gevaccineerden 

Opnieuw slaan virologen alarm over het coronavirus. De ‘Deltavariant is zó besmettelijk dat ook 
mensen die al volledig gevaccineerd zijn het virus kunnen doorgeven. Dat kan ‘majeure 
consequenties’ hebben voor het beleid, waarschuwen de wetenschappers. 

Hoewel gevaccineerden die de ‘Deltavariant oplopen doorgaans niet zo ziek worden dat ze in 
het ziekenhuis belanden, kunnen ze het virus wel overdragen op anderen. Daarom zouden 
mensen die zijn gevaccineerd zich aan dezelfde spelregels moeten houden als niet-
gevaccineerden: direct testen bij klachten, testen voor toegangsbewijzen en na terugkomst 
van vakantie, en extra afstand houden tot mensen die nog niet zijn gevaccineerd. 

‘De gedachte die we in het begin hadden, dat je na vaccinatie het virus niet meer overdraagt, 
blijkt voor de ‘Deltavariant toch niet helemaal op te gaan’, zegt klinisch viroloog Matthijs 
Welkers (Amsterdam UMC). ‘Wij zien zelfs mensen die al een infectie hebben doorgemaakt, 
daarna twee keer zijn gevaccineerd en nu tóch weer positief testen.’ 



140 
 

De laatste weken worden de Nederlandse ziekenhuizen opgeschrikt door een forse toename 
van het aantal volledig gevaccineerde medewerkers dat alsnog positief blijkt. In Amsterdam 
gaat het om ‘tientallen’ medewerkers, bij het LUMC is van alle positief geteste medewerkers 
85 procent volledig gevaccineerd, bij het Radboud UMC turfde men onlangs 34 gevallen. 

 
Intensive care in Tilburg. Foto Marcel van den Bergh  
 
Het is vooral het ‘megahoge’ aantal virusdeeltjes dat daarbij opvalt, vertelt arts-microbioloog 
Heiman Wertheim (Radboud UMC), die toevallig net zelf positief testte. ‘We dachten echt: wat 
is dit nou? Als je dit doortrekt naar de rest van de maatschappij, heb je best een groot 
probleem. Ik denk dat we hier een stille motor van de uitbraak te pakken hebben.’  
 
Gevaccineerden die het virus oplopen, hebben in de regel immers zelf maar weinig klachten. 
‘Ik denk dat je een aanzienlijke groep gevaccineerden hebt die er gewoon mee doorloopt’, zegt 
Wertheim. ‘Dat had ik waarschijnlijk zelf ook gedaan, als ik mezelf niet toevallig had getest. 
Je denkt ergens toch: ik ben gevaccineerd, ik ben nu oké. Maar je kunt het virus nog steeds 
doorgeven.’ 
 
Wat er vermoedelijk gebeurt, is dat het virus de afweer deels onder de voet loopt. Wie 
geïnfecteerd raakt met de ‘Deltavariant, maakt tot wel duizend keer zoveel virusdeeltjes aan 
als bij de oorspronkelijke variant, blijkt uit een net verschenen analyse. ‘Aan het begin van de 
infectie is dat waarschijnlijk zo veel dat je antistoffen het niet kunnen bijbenen’, zegt Welkers. 
‘Het virus breekt vanwege zijn grote aantallen als het ware door de verdediging heen.’ 
 
Bovendien hebben antistoffen van gevaccineerden zo’n zes tot acht keer minder goed vat op 
de uitsteeksels van de ‘Deltavariant, blijkt uit onlangs gepubliceerde Britse 
laboratoriumproeven. Dat maakt de zaak er niet beter op. 
 
Dat gevaccineerden desondanks zelden op de ic belanden of overlijden, komt door iets anders. 
Waarschijnlijk loopt ook de ‘Deltavariant na de beginfase van de besmetting aan tegen de T-
cellen, de verdedigingslinie die aangetaste cellen opruimt en de ontsteking in bedwang houdt. 
Zo blijft de ziekte beperkt. 
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Het viel te verwachten dat sommige gevaccineerden toch weer besmet raken, zegt viroloog 
Marion Koopmans (Erasmus MC) desgevraagd, vaccins beschermen immers niet volledig. 
‘Maar bij de ‘Deltavariant is dat verhaal toch nog wat scherper.’ 
 
Ook Koopmans wil liefst af van de voorkeurspositie van gevaccineerden. ‘Eigenlijk zou je in 
deze fase, als het te organiseren zou zijn, iedereen zo veel mogelijk willen testen, om zicht te 
houden op het virus. In elk geval is het verstandig om je te laten testen als je terugkomt van 
vakantie of bij lichte klachten, ook als je volledig bent gevaccineerd.’ 
 
In andere landen begint dat besef eveneens in te dalen. Zo maakte Israël, waar men de gehele 
bevolking inentte met het Pfizer-vaccin, vrijdag bekend dat er in dat land al meer dan duizend 
volledig ingeënte mensen toch weer besmet zijn geraakt met de ‘Deltavariant. En in India 
ontdekten wetenschappers dat zorgmedewerkers die waren ingeënt met AstraZeneca vaak 
toch nog besmet raakten met de ‘Deltavariant. ‘De waarschuwing die hiervan uitgaat is dat 
vaccinatie weliswaar heel belangrijk is, maar niet het enige is wat er nodig is om de 
transmissie tegen te gaan’, zegt Koopmans.  
 
De ontdekking van de infecties is een vreemde echo van een jaar geleden. Toen corona nog 
nieuw was, ontdekte men ook dat het virus zich onder de radar verspreidde door snotterende 
zorgmedewerkers te testen. Veel van hen bleken geen gewone verkoudheid maar het 
coronavirus onder de leden te hebben: bewijs dat het virus zich verspreidt via mensen die zich 
niet erg ziek voelen.  
 
Veel van de ziekenhuismedewerkers die nu positief testen, zijn jonge mensen die het virus 
hebben opgelopen op feestjes, in de horeca of bij het uitgaan. ‘Net als elders in de 
samenleving’, zegt Welkers. ‘Ook onze zorgmedewerkers hebben gedacht: we kunnen weer 
veilig stappen. Die delta-golf heeft ook ons toch enigszins verrast.’ 
 
Deze week worden de uitkomsten verwacht van enkele studies naar de besmettelijkheid 
‘Deltavariant in de praktijk. ‘Iedereen zit hier met enige bezorgdheid naar te kijken’, signaleert 
Wertheim. ‘Met de eerdere varianten zou dit waarschijnlijk in mindere mate zijn gebeurd. De 
‘Deltavariant weet dit toch heel slim te doen.’ Bron: De Volkskrant, 20 juli 2021.  
 
Periode tussen eerste en tweede coronavaccinatie kan bij jongeren verder 
omlaag 
 
De periode tussen de eerste en tweede coronaprik - de zogenoemde 'prikinterval' - kan 
bij jongeren nog verder omlaag. Als zij nu een afspraak maken voor vaccinatie, is de tweede 
prik drie weken later.  
 
Voor volwassenen ging de prikinterval gisteren omlaag van 35 dagen naar 28 dagen. Bij het 
vaccin van Moderna moeten minstens vier weken tussen de twee prikken zitten. Bij het vaccin 
van Pfizer/BioNTech is een kortere tussenperiode mogelijk. 
 
Het afsprakensysteem van de GGD kan echter geen onderscheid maken tussen de twee 
vaccins, en daarom geldt voor volwassenen sowieso de langste periode. Jongeren krijgen het 
vaccin van Pfizer/BioNTech, waardoor vervroegen bij hen wel kan.  
 
Jongeren die al wel een prikafspraak hadden gemaakt, maar de eerste prik nog niet hebben 
gehad, kunnen de afspraak voor de tweede prik vervroegen. Voor wie al afspraak voor een 
tweede prik heeft, is dat niet mogelijk. Bron: AD, 20 juli 2021.  
 
In India heeft twee derde bevolking antilichamen 
 
Een nationaal onderzoek onder 29.000 mensen, gedurende juni en juli, toont volgens 
het Indiase ministerie van Volksgezondheid aan dat twee derde van de 
bevolking over antilichamen tegen het coronavirus beschikt. Volgens de officiële tellingen 
werden tot nu toe ruim 31 miljoen positieve testen afgenomen. Vandaag werden 30.093 
nieuwe besmettingen gemeld, het laagste aantal in vier maanden tijd. Bron: AD, 20 juli 2021.   
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Valse reis- en toegangsbewijzen in app CoronaCheck makkelijk te krijgen 
door lek 
 
Een bedrijf dat coronatesten uitvoert is afgesloten van het systeem met de app CoronaCheck, 
vanwege een lek in de database van het bedrijf. Dat bevestigt het ministerie van 
Volksgezondheid, na berichtgeving van RTL Nieuws. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 
het bedrijf gezegd dat het meteen moet stoppen met het testen. 
 
Op de website van het bedrijf, Testcoronanu, was het mogelijk om zelf valse reis- en 
toegangsbewijzen aan te maken. Die konden vervolgens worden gebruikt om een geldige QR-
code uit de CoronaCheck-app van de overheid te verkrijgen. Ook lekten de persoonsgegevens 
uit van tienduizenden mensen die bij het bedrijf een test deden, ontdekte RTL Nieuws. 
 
Nadat het lek aan het licht kwam, is het bedrijf uitgesloten van het systeem van de overheid, 
zegt een woordvoerder van het ministerie. Het ministerie zegt geen signalen te hebben dat 
anderen dan RTL van het lek gebruik hebben gemaakt, maar stelt tegelijkertijd dat dat ‘iets 
is waar de testaanbieder inzicht in heeft'. 
 
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft contact gehad met het bedrijf en met het ministerie, zegt 
een woordvoerster. Het bedrijf mag pas weer opstarten als dat gegarandeerd veilig en 
betrouwbaar kan. De Autoriteit Persoonsgegevens spreekt van een ‘zeer ernstig’ datalek. De 
AP wil ook van de overheid opheldering.   
 
Het ministerie van Volksgezondheid heeft het bedrijf Testcoronanu gevraagd om mensen die 
al een test hadden gedaan de uitslag daarvan op een alternatieve manier te verstrekken.  
 
Minister Hugo De Jonge vindt de situatie ‘in het bijzonder vervelend voor reizigers die op het 
punt staan om met vakantie te gaan’ en zich bij het bedrijf hebben laten testen. ‘Testcoronanu 
BV is daarom verzocht om mensen die al wel getest waren en op korte termijn reizen hun 
testuitslag op een veilige andere wijze (bijvoorbeeld op papier) te verstrekken’, schrijft De 
Jonge aan de Tweede Kamer.  
 
Of en hoe het bedrijf aan dit verzoek wil voldoen, is onduidelijk. Bij een telefoonnummer dat 
op de website van het bedrijf staat worden bellers geconfronteerd met lange wachttijden. Ook 
voor een reactie was het bedrijf vandaag niet bereikbaar. ‘Daarnaast is Testcoronanu BV 
verzocht om alle personen die nog een testafspraak hebben staan persoonlijk te informeren’, 
vervolgt De Jonge in zijn brief. ‘De testaanbieder zal ons informeren hoeveel reizigers in totaal 
getroffen zijn.’  
 
Op papier was alles in orde bij het bedrijf, zegt een woordvoerder van het ministerie. Om 
toegelaten te worden tot het testsysteem van de overheid moet een bedrijf aan strenge eisen 
voldoen en bewijzen overleggen om aan te tonen dat het aan deze eisen voldoet. Zo moet een 
bedrijf onder meer een zogenoemde pen(etratie)test doorstaan, waarbij een computersysteem 
op kwetsbaarheden wordt gecontroleerd.  
 
‘Op papier’ voldeed Testcoronanu aan alle eisen. ‘Uit een goede pentest had deze 
kwetsbaarheid moeten blijken. We gaan onderzoek doen naar hoe deze kwetsbaarheid 
niettemin heeft kunnen bestaan bij de aanbieder. Indien nodig zullen de aansluiteisen van 
CoronaCheck worden aangescherpt’, aldus het ministerie. 
 
Bij andere aanbieders die voor de overheid testbewijzen verzorgen is gecheckt of er een 
soortgelijke kwetsbaarheid in het systeem zit. Dat is volgens de woordvoerder niet het geval. 
 
Testcoronanu laat zelf weten dat ze melding hebben gedaan van het datalek. ‘Wij hebben hier 
direct actie op ondernomen door het boekingssysteem offline te halen en het lek te dichten.’ 
Er wordt een intern onderzoek uitgevoerd en preventieve maatregelen getroffen. ‘We betreuren 
ten zeerste dat het systeem onvoldoende veilig is gebleken. Hiervoor bieden we dan ook onze 
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oprechte excuses aan en zullen wij alle benodigde maatregelen treffen om dergelijke 
incidenten in de toekomst te voorkomen.’ 
 
Het lek is volgens de coronatester ‘een gevolg van inadequaat autorisatiebeheer dat 
veroorzaakt is door een menselijke fout’. ‘Kwaadwillende gebruikers zouden zich hierdoor 
toegang kunnen verschaffen tot de database van het boekingssysteem. Uit het onderzoek is 
gebleken dat deze gegevens niet zijn geraadpleegd door onbevoegden en hierdoor is het risico 
op misbruik van persoonsgegevens beperkt. Wij schatten het risico op misbruik van 
persoonsgegevens in als ‘onwaarschijnlijk'.’ 
 
Het bedrijf laat ook op zijn website weten alle locaties te hebben gesloten. Het 
contacttelefoonnummer is niet meer in gebruik. Coronatestnu heeft een tiental locaties in 
Nederland en België. Het bedrijf adviseert mensen een andere testaanbieder te zoeken. 
 
Mensen moeten ervan uit kunnen gaan dat de overheid de beveiliging van privacygevoelige 
informatie ‘goed en veilig’ regelt. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in een reactie. ‘Dat 
vertrouwen is essentieel. Als dit wordt ondermijnd, raakt dat het hele vaccinatieprogramma 
en de betrouwbaarheid van de CoronaCheck-app.’ 
 
Ook stelt de AP: ‘Het gaat hier om medische gegevens. Deze gegevens zijn niet alleen zeer 
gevoelig, maar kunnen ook worden misbruikt door criminelen. Juist deze gegevens zijn 
daarom zeer in trek bij criminelen. Ze gebruiken het bijvoorbeeld om je te hacken, op te 
lichten, te chanteren of om identiteitsfraude mee te plegen.’ 
 
De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat mensen erop moeten kunnen rekenen dat de 
overheid het goed en veilig regelt. ‘En dat zij dus goed onderzoek doet naar betrouwbaarheid 
van partijen waarmee samengewerkt gaat worden. En dat de overheid daarbij van tevoren 
zorgt voor voldoende waarborgen van dit soort organisaties om er zeker van te zijn dat 
deelnemende partijen veilig en betrouwbaar testen uit gaan voeren.’  
 
De AP heeft het betrokken bedrijf, Testcoronanu, zaterdag gesommeerd de 
gegevensverwerking onmiddellijk stil te leggen. ‘De organisatie heeft gezegd dat te hebben 
gedaan.’ Op de website van het bedrijf staat inderdaad dat alle testlocaties zondag zijn 
gesloten. De AP wil weten hoe dit beveiligingsincident kon gebeuren en blijft alles scherp in 
de gaten houden.  
 
Maar ook wil de Autoriteit Persoonsgegevens opheldering van het ministerie van 
Volksgezondheid. ‘Het is niet de eerste keer dat persoonsgegevens die verwerkt worden in 
verband met Corona niet veilig staan opgeslagen.’  
 
Het bedrijf was ook aangesloten bij Testenvoorjereis.nl, de website van de overheid waarop 
Nederlandse vakantiegangers naar het buitenland een afspraak kunnen maken voor een 
gratis coronatest. 
 
Testcoronanu, met in totaal dertien locaties, is populair omdat veel influencers daar een 
coronatest doen. Onder andere Dave Roelvink, Bilal Wahib, Enzo Knol, Najib Amhali en Jamie 
Vaes, samen goed voor miljoenen volgers, hebben de beelden van hun test op Instagram gezet, 
het testbedrijf genoemd en daarmee reclame gemaakt. Bron: AD, 20 juli 2021.     
 
Aantal doden in India tien keer hoger dan officieel is bekend gemaakt 
 
Amerikaanse onderzoekers vermoeden dat het totale aantal coronadoden in India tien keer 
hoger ligt dan officieel is bekendgemaakt. Dat zou betekenen dat er tussen de 3,4 en 4,7 
miljoen Indiërs zijn overleden aan Covid-19, terwijl de autoriteiten 415.000 
sterfgevallen hebben geregistreerd. 
 
Het Centrum voor Globale Ontwikkeling in Washington komt tot zijn uitspraken op basis van 
berekeningen waarbij is gekeken naar de oversterfte in het land met bijna 1,4 miljard 
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inwoners. De onderzoekers spreken van mogelijk de ergste humanitaire ramp in India sinds 
het land in 1947 onafhankelijk werd.  
 
De Verenigde Staten (609.000) en Brazilië (542.000) hebben volgen de statistieken meer 
sterfgevallen geregistreerd, maar daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat 
in veel landen sprake is van een onderrapportage. Gezondheidsexperts zeiden eerder al dat 
het aantal doden in India in werkelijkheid veel groter is. Bron: AD, 20 juli 2021.  
 

 
 
Geen corona-uitbraak in Servië na festival met meer dan 180.000 
bezoekers  
 
Een flinke opsteker voor festivals en andere grote buitenluchtevenementen: op het vierdaagse 
EXIT Festival in Servië is na wetenschappelijk onderzoek geen corona-uitbraak geconstateerd, 
bevestigt de Servische gezondheidsautoriteit. 
 
Het eerste grote festival sinds de pandemie, dat van 8 tot en met 11 juli in Novi Sad 
plaatsvond, werd dagelijks door bijna 50.000 bezoekers bezocht, onder wie enkele honderden 
Nederlanders. Bron: AD, 20 juli 2021.   
 
Vliegreiziger uit Brisbane moet bij aankomst in Perth de deelstaat binnen 
48 uur verlaten, hij vluchtte echter uit quarantainehotel 
 
Een vliegreiziger uit het Australische Brisbane die bij aankomst in Perth de toegang tot de 
stad werd ontzegd, kreeg te horen de deelstaat West-Australië binnen 48 uur weer te verlaten. 
Tot zijn vertrek moest de man verplicht in hotelquarantaine. Daar had hij blijkbaar weinig 
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trek in, want even na middernacht knoopte hij een stel lakens aan elkaar, klom daarmee vanaf 
de vierde verdieping omlaag en zette het op een lopen. 
 
De politie van West-Australië plaatste een foto op Facebook waarop alleen de streng 
beddengoed nog te zien zijn. Heel lang kon de 39-jarige coronaklauteraar niet van zijn vrijheid 
genieten. De politie pakte hem acht uur later in Perth op. Hij wordt nu aangeklaagd voor 
het niet opvolgen van de regels en het verstrekken van valse informatie. 
 
Wat de reden voor 's mans ontsnapping is, wordt niet verteld. Wel dat hij negatief testte op het 
coronavirus. Australië kreeg al eerder te maken met ontsnappingen uit quarantaine. Zo trapte 
een vrouw in Cairns deze maand een deur in en klom omlaag via de balkons van haar hotel. 
Bron: AD, 20 juli 2021. 
 
Coronavirus kan alleen verslagen worden als iedereen meewerkt 
 
Hoofd van Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zegt op Twitter dat 
het coronavirus alleen verslagen kan worden als iedereen zijn steentje bijdraagt. Tedros is 
momenteel in Japan en richt zich tot het IOC. ‘Blij dat ik in Japan ben om het Internationaal 
Olympisch Comité toe te spreken’, schrijft hij. 
 
‘Ik ben hier met een eenvoudige maar dringende boodschap: We kunnen Covid-19 verslaan, 
maar dan moet iedereen zijn rol spelen.’ De WHO-voorman spreekt de hoop uit dat de spelen 
in Tokio tot een eerlijke verdeling van vaccins mag leiden en tot het einde van de 
pandemie. Bron: AD, 20 juli 2021.  
 
In Rusland is het aantal coronabesmettingen de zes miljoen gepasseerd 
 
Het totale aantal coronabesmettingen in Rusland is vandaag de zes miljoen gepasseerd. 
23.770 nieuwe infecties tillen de officiële telling naar 6.006.536. Er worden 
vandaag 784 aan het longvirus gerelateerde overlijdens gemeld, wat het totale sterftecijfer 
op 149.922 brengt. Bron: AD, 20 juli 2021. 
 
‘Sjansen met Janssen’: Haarlemse vrijgezellen wacht blind date na prik 
 
‘Dansen met Janssen’ zit er niet meer in, maar inwoners van Haarlem en omstreken kunnen 
vrijdagavond wel ‘sjansen met Janssen’. De GGD combineert het vaccineren van mensen die 
het coronavaccin van Janssen willen dan met een datingevenement.  
Vrijgezelle deelnemers hebben tijdens de wachttijd van een kwartier na de prik een korte blind 
date met elkaar. Voor de gelegenheid wordt de vaccinatielocatie in het Kennemer Sportcenter 
‘omgetoverd tot een romantische plek’. 
 
‘Voor veel mensen zonder partner is de coronaperiode extra zwaar geweest’, meldt de GGD. 
Tijdens het evenement kunnen mensen elkaar ‘op een laagdrempelige en coronaveilige afstand 
ontmoeten’.  
 
Met de slogan ‘dansen met Janssen’ suggereerde minister van Volksgezondheid Hugo de 
Jonge dat mensen meteen na een prik van dit vaccin op stap konden gaan. Terwijl het vaccin 
tijd nodig heeft om goed te gaan werken. Toen het uitgaansleven in een mum van tijd een 
grote bron van besmettingen werd, besloot het kabinet alsnog dat mensen twee weken moeten 
wachten voordat ze een vaccinatiebewijs krijgen dat toegang geeft tot bijvoorbeeld 
evenementen waarop mensen geen afstand van elkaar houden. Die gaan de komende tijd 
overigens ook niet door vanwege de explosieve toename van het aantal besmettingen. 
 
Tijdens het evenement in Haarlem moeten mensen zich gewoon aan de coronamaatregelen 
houden. Ook als de vonk overslaat, is het de bedoeling dat mensen pas twee weken later een 
vervolgdate inplannen. Als er een vervolgdate komt, krijgt het stel van de GGD Kennemerland 
‘een presentje’. Bron: AD, 20 juli 2021.   
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In VK is van mensen die worden opgenomen in ziekenhuis 60 procent 
niet gevaccineerd 
 
Van alle Britten die momenteel met coronaklachten in een ziekenhuis belanden, is 60 procent 
niet gevaccineerd. Dat zegt de hoogste gezondheidsadviseur van de Britse regering, Patrick 
Vallance. Hij komt daarmee terug op een eerdere uitlating die hij deed tijdens een 
persconferentie met premier Boris Johnson. Toen zei Vallance ten onrechte dat 60 procent 
van de coronapatiënten al twee prikken had gehad. Bron: AD, 20 juli 2021. 
 
China meldt dat gisteren 10.8 miljoen coronavaccinaties zijn gezet 
 
In China zijn gisteren 10,8 miljoen coronaprikken gezet, meldt de nationale 
gezondheidscommissie. In totaal zijn in het Aziatische land - dat ongeveer 1,4 miljard 
inwoners telt - nu 1,467 miljard doses vaccin toegediend.  Bron: AD, 20 juli 2021. 
 
Het nieuwe thuiswerken doe je vanaf je vakantieadres 
 
Werken vanuit een vakantiehuis of hotel ergens in Nederland of het buitenland was voor 
corona ondenkbaar. Maar nu het werk digitaal gaat, is workation (een samenvoeging van work 
en vacation) een serieus alternatief voor thuiswerken. Vooral werkenden onder de 45 jaar uit 
de grote steden zijn enthousiast, blijkt uit onderzoek.  
 
Bij de klantenserviceafdeling van Natuurhuisje.nl kwamen eind vorig jaar de eerste vragen 
binnen van gasten die wilden weten of het huisje dat ze op het oog hebben voor een zogeheten 
workation een goede en stabiele internetverbinding heeft. ‘Voor corona hadden we nooit een 
vraag over workation’, zegt Robert van Veen. Inmiddels krijgen ze elke maand wel een paar 
vragen binnen. Bron: AD, 20 juli 2021. 

Marion Koopmans adviseert bij drukte mondkapje te dragen 

OMT-lid Marion Koopmans adviseerde maandagavond bij Op1 bij drukte nog altijd 
een mondkapje op te doen: Bron: AD, 20 juli 2021. 

Prikken zónder poespas met Janssen in Zwolle: ‘Blij dat ik nu maar één 
keer een naald zie’ 

Het is vooral fijn voor mensen met naaldenvrees (je hoeft er maar één) en voor last-minute-
vakantiegangers. Sinds gisteren kan er in Zwolle zonder afspraak een coronaprik van Janssen 
worden gehaald. Het liep nog geen storm, tot frustratie van de prikkers. ‘Wij willen het liefst 
de hele dag vaccineren.’ 

Duimen draaiend zitten Niek Dijkstra en Ko in hun vaccinatiekamertje. Zij zijn vandaag het 
duo dat mensen bedient die zonder afspraak een vaccin komen halen. Niek doet de 
administratie en Ko geeft de prik. Bron: AD, 20 juli 2021.   

Fraude op de vaccinatiestraat: GGD neemt extra maatregelen  

Het komt voor: mensen die met een afspraak de vaccinatiestraat in wandelen om er vervolgens 
met een of andere smoes weer uit te lopen. Met wél het vaccinatiebewijs, maar niet de prik. 
Wie het nu nog probeert kan rekenen op harde sancties van de GGD. De gezondheidsdienst 
heeft daarnaast de beveiligingsmaatregelen opgevoerd.  

Op vakantie in het buitenland naar een restaurant gaan, een festival bezoeken: leven mét 
vaccinatiebewijs is een stuk makkelijker geworden dan zonder, zeker sinds Nederland rood 
op de coronakaart kleurt. Maar niet iedereen wil ook echt een inenting en dus is het de laatste 
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paar weken meer dan eens voorgekomen dat iemand wel op kwam dagen voor een 
vaccinatieafspraak, maar vervolgens niet-ingeënt naar buiten is gelopen.  

Mocht dit geconstateerd worden op een van onze locaties, dan doen we direct aangifte. Dat 
kan leiden tot een strafblad voor degene die op deze manier een vaccinatiebewijs wil bemachti-
gen, aldus de woordvoerder, GGD Brabant-Zuidoost. 

Het komt niet op grote schaal voor, laat een woordvoerder van GGD Brabant-Zuidoost weten. 
‘Voordat we over gingen op de aangescherpte controle hebben we een aantal keer hier mensen 
op betrapt. Die zijn op een hand te tellen.’  

Maar fraude is het wel, vindt GGD. ‘We zijn er daarom extra alert op. Mocht het op een van 
onze locaties voorkomen, dan doen we direct aangifte. Dat kan leiden tot een strafblad voor 
degene die op deze manier een vaccinatiebewijs wil bemachtigen.  Dat is enkele keren 
voorgekomen. Daarnaast wordt het vaccinatiebewijs ingenomen en registreren we dit in onze 
systemen, zodat het niet mogelijk is om het nogmaals op een andere vaccinatielocatie te 
proberen.’  

De werkwijze is op alle vaccinatie-locaties in Nederland aangepast. Zo krijg je op de Haverdijk 
in Helmond voortaan niet langer meer een sticker van het vaccin bij de registratiebalie, maar 
bij de prikker. Wie naar buiten loopt, kon voorheen gewoon doorlopen, maar moet nu een 
formulier laten zien waaruit blijkt dat hij of zij ook daadwerkelijk is gevaccineerd. Bron: ED, 
20 juli 2021.  

Spanning in Tokio neemt toe: ‘Coronabubbel in olympisch dorp is al 
gebroken’ 

Met nog ruim drie dagen tot de officiële start van de Olympische Spelen neemt de spanning 
in Japan toe. Hoe houden de besmettingen zich? Is het controleerbaar? En hoe zit het in het 
olympisch dorp, waar nu al een aantal geïnfecteerde sporters is vastgesteld?  

In totaal 18.000 sporters en begeleiders nemen de komende dagen hun intrek in het 
olympisch dorp. Op het piekmoment, eind volgende week, lopen ruim 6000 sporters 
tegelijkertijd rond in de bubbel. Infecties worden niet uitgesloten’, IOC-directeur Christophe 
Dubi gisteren. ‘Dat is onvermijdelijk.’ Hij verzekerde dat alles wordt gedaan om het risico op 
een uitbraak van het coronavirus ‘tot een absoluut minimum te beperken’.  

Maar volgens de bekende Japanse gezondheidsexpert Kenji Shibuya is die visie kansloos. ‘De 
bubbel in het olympisch dorp is al gebroken. Dat is een zorg. Het kan de komende dagen een 
cluster van besmettingen worden als sporters interactie hebben met elkaar en de lokale 
bevolking.’ 
 
Inmiddels werd 58 positieve coronatest gemeld onder sporters, begeleiders, officials en 
vertegenwoordigers van de media. Shibuya, oud-directeur van het Gezondheidsinstituut 
King’s College in Londen, vreest vooral de besmettelijke ‘‘Deltavariant. ‘De organisatie moet 
blijven testen.’  

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, zei vorige week dat de 
inwoners van Japan zich geen zorgen hoeven maken. ‘Het risico voor de andere inwoners van 
het olympisch dorp en de Japanse inwoners is nul’, stelde hij. 
 
Die uitspraak verontruste Shibuya. ‘Dergelijke verklaringen dienen alleen om mensen te 
verwarren en boos te maken. De werkelijke omstandigheden zijn namelijk totaal tegengesteld.’ 



148 
 

 

De voetballers van Zuid-Afrika. © AP  

In april riep Shibuya al dat Olympische Spelen ook dit jaar moesten worden afgelast. Hij 
beroept zich ook nu op de cijfers van de besmettingsgraad: deze dagen zijn er gemiddeld 1500 
besmettingen per dag in Tokio - de hoogste cijfers in een half jaar. Met de verspreiding van 
de ’Deltavariant en slechts 33 procent van de Japanners met één vaccin gaat dat volgens hem 
onherroepelijk leiden tot meer besmettingen.  

Bach erkende vandaag wel dat hij slapeloze nachten heeft gehad over de Spelen in Tokio. 
Volgens Bach viel het niet mee met de situatie rond het coronavirus, de tegenstand van de 
Japanse bevolking en het moeten weigeren van publiek in de olympische stadions. ‘De 
afgelopen 15 maanden hebben we veel beslissingen moeten nemen op zeer onzekere gronden. 
We hadden elke dag twijfels. We beraadslaagden en discussieerden. Er waren slapeloze 
nachten’, zei Bach. ‘Dit was ook zwaar voor ons, zwaar voor mij. Maar om de Spelen te laten 
doorgaan, moesten we vertrouwen geven, een uitweg uit deze crisis laten zien.’ 
De Olympische Spelen worden vrijdag geopend. Bron: AD, 20 juli 2021.  

Update RIVM 

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen 24 uur 96 nieuwe coronapatiënten zien binnenkomen, 
de grootste toename sinds eind mei. Op de ic's werden 20 mensen binnengebracht en op de 
verpleegafdelingen 76. 

Er liggen nu in totaal 415 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt 
veroorzaakt. Dat zijn er 54 meer dan maandag. Het gaat om de grootste toename sinds eind 
april, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

De ziekenhuizen verwachten een verdere toename, aangezien het aantal besmettingen de 
afgelopen weken hard is gestegen. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), 
Ernst Kuipers, zei vorige week dat hij er rekening mee houdt dat het totale aantal opgenomen 
coronapatiënten kan stijgen tot circa 800. Hij verwacht dat ziekenhuizen dit aan zullen 
kunnen. 
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De verwachting is ook dat nu een kleiner deel van de mensen die het virus oplopen in het 
ziekenhuis zal belanden. Dat komt doordat nu vooral jongeren besmet raken. Zij stonden 
achteraan bij de vaccinaties, juist omdat jonge mensen zelden zo ziek worden van het 
coronavirus dat ze moeten worden opgenomen. 

In de afgelopen week van is het aantal gemelde personen met een positieve coronatest met 34 
procent gestegen ten opzichte van de week ervoor. In de afgelopen dagen is een voorzichtige 
stabilisatie te zien van het aantal mensen met een positieve coronatest, meldt het RIVM. 

De meeste positieve testen zijn net als voorgaande weken in de leeftijdsgroep van 18 t/m 24 
jaar. In de afgelopen kalenderweek lieten bijna 464.000 mensen zich testen bij de GGD 
teststraten, dat is 23 procent meer dan in de week ervoor. Met uitzondering van de 
leeftijdsgroep 18-24 jaar werd in alle andere leeftijdscategorieën meer getest. 

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen is in 
de afgelopen week gestegen naar 205 opnames. Dat zijn 120 opnames meer dan een week 
eerder. Op de IC-afdelingen werden 31 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen, dat zijn 19 
opnames meer dan een week eerder.  

Het reproductiegetal van 5 juli, op basis van positieve coronatesten, is gedaald van 2,17 naar 
1,75. Als het reproductiegetal boven de 1 ligt, neemt het aantal mensen dat besmet raakt toe. 
Een reproductiegetal van 1,75 betekent dat 100 mensen die corona hebben, 175 andere 
mensen besmetten. Bron: AD, 20 juli 2021.    

 

Vakantiegangers overgeleverd aan commerciële test door drukte GGD: 
‘En anders gaan we gewoon toch op vakantie’ 

Even bij de GGD een coronatest doen voor de vakantie? Dat is niet overal meer mogelijk. Bij 
GGD IJsselland kon het de afgelopen dagen niet en ook GGD Noord- en Oost Gelderland 
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maakt voorlopig geen nieuwe afspraken voor vakantietests meer op zijn locaties. Daarom zijn 
reizigers meer en meer te vinden bij commerciële teststraten. 

Bij GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) kun je sinds zondag geen afspraak meer 
maken voor een reistest. ‘De besmettingscijfers zijn nu zo hoog, dat we prioriteit moeten geven 
aan het testen van mensen met klachten. Dat is de belangrijkste taak van de GGD,’ zegt 
woordvoerder Trea ten Kate. Bron: AD, 20 juli 2021.  

Topman Testen voor Toegang: ‘Testsysteem wordt straks weer belangrijk’ 

Testen voor Toegang was juist bezig haar capaciteit fors op te voeren, toen het kabinet vanwege 
de stijgende coronacijfers hard aan de noodrem trok. Nu staan de teststraten weer leeg. ‘Als 
we straks de teugels wat kunnen laten vieren, wordt het testsysteem weer belangrijk', zegt 
topman Pier Eringa. 

Twee weken geleden stonden er lange rijen voor de locaties van Testen voor Toegang, op de 
drukste dag werden meer dan 180.000 sneltesten afgenomen. De feestvierders gingen zo van 
de teststraat de nachtclub in. Nederland ging los, met goedkeuring van het kabinet. Bron: AD, 
20 juli 2021. 

 

Het XL-testpaviljoen in Zwolle is zo goed als klaar al voor 25.000 bezoekers per dag. Op de 
foto eigenaar Xander Schurink van Hestia © Frans Paalman  
 
Twents bedrijf wint mega-aanbesteding en moet ‘razendsnel op zoek naar 
2100 man’ 
 
Hestia uit Losser heeft een droomopdracht binnengehaald én een probleem: het moet namelijk 
razendsnel op zoek naar 2.100 werknemers. Het Twentse bedrijf won afgelopen week een 
mega-aanbesteding van de overheid voor XL-teststraten. ‘Veel groter dan dit wordt het niet.’ 
 
Geloof het of niet, maar over ruim twee weken moeten de 2.100 nieuwe werknemers al hun 
eerste volledige werkdag draaien. ‘Voor die tijd moeten we ze nog vinden, aannemen én 
trainen, dat wordt dus een hele klus’, reageert Hestia-eigenaar Xander Schurink met het 
understatement van het jaar. Bron: AD, 20 juli 2021.  
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Maxime Meiland. © Brunopress   
 
Zwangere Maxime Meiland getroffen door het coronavirus 
 
Slecht nieuws voor Maxime Meiland: de realityster heeft het coronavirus opgelopen. Om die 
reden was Meiland een tijdje afwezig van sociale media, zo vertelt ze in een filmpje. 
 
‘Waarschijnlijk denken jullie: leeft Maxime nog? Is ze er nog wel?’, begint de 25-jarige haar 
video op Instagram Stories. ‘Nou, ik heb slecht nieuws: helaas is de corona hier ook 
uitgebroken in huis, dus het is nu vooral uitzieken.’ 
 
Toch waren er ook lichtpuntjes voor de realityster, bekend van Chateau Meiland. In haar 
filmpje blikt ze terug op de verjaardag van haar zus Montana. Die dag, die ze met de hele 
familie doorbracht in een limousine, kon ze nog wel meepakken. 
 
Maxime maakte in maart bekend voor de tweede keer zwanger te zijn. In het laatste seizoen 
van de realityserie Chateau Meiland kon heel Nederland meegenieten met de 
genderrevealparty. Uit de taart die de familie bij de bakker had laten maken kwam roze cake. 
Claire krijgt er een zusje bij.   
 
In mei eindigde het vijfde seizoen van Chateau Meiland, maar fans hoeven niet lang te wachten 
op de terugkeer van de flamboyante familie. Vanaf 30 augustus zijn de avonturen van de 
Meilandjes weer op de buis te volgen. Bron: AD, 20 juli 2021.  
 
Frankrijk meldt een ongekende stijging van aantal coronabesmettingen 

Frankrijk kampt met een ongekende stijging van het aantal corona-infecties. Vooral door de 
besmettelijkere ‘‘Deltavariant zijn de afgelopen 24 uur 18.000 gevallen erbij gekomen, 
waarschuwt gezondheidsminister Olivier Veran. 

Dat betekent dat in een week de verspreiding van het virus met ongeveer 150 procent is 
toegenomen, aldus Veran in het parlement. Volgens hem is dat tijdens de hele coronacrisis 
nog niet voorgekomen. ‘Niet met de oorspronkelijke vorm, en niet met de Britse, Zuid-
Afrikaanse of de Braziliaanse variant’, aldus de bewindsman. 



152 
 

 
 
Coronamaatregelen worden vergeleken met de Tweede Wereldoorlog. Hooligans insinueren dat 
voetballer Steven Berghuis een liquidatie verdient wegens zijn transfer van Feyenoord naar Ajax. 
Wat brengt mensen ertoe om een stift te kopen, agressieve teksten op te schrijven én ermee op 
de foto te gaan? 
 
Een vrouw van middelbare leeftijd - blond haar, grote zonnebril, wit-zwart shirt dat 
concentratiekampkleding moet voorstellen, klein lachje – houdt een bord vast met de tekst: 
‘Wie wordt de nieuwe Anne Frank?’ Zaterdagmiddag 17 juli. Honderden demonstranten lopen 
de Rotterdamse ‘mars voor de vrijheid’ van Police for Freedom. Een man naast haar houdt een 
bord vast waar ‘Quarantainekamp’ op staat. Veel omstanders hebben een gele Jodenster op 
hun borst. 
 
Een dag later – locatie onbekend – verspreiden vijf mannen een foto waarop zij voor een wit 
busje met een spandoek staan. Achter de naam van Polletje (een geliquideerde Ajaxhooligan) 
en Peter R. de Vries (Ajaxfan) staan vinkjes. Het hokje achter Steven Berghuis – die deze zomer 
een transfer maakt van Feyenoord naar Ajax – blijft leeg. Hij is de derde Ajacied die een 
liquidatie verdient, willen de mannen maar zeggen.  
 
Is het een gebrek aan historisch besef om de coronamaatregelen te vergelijken met de Tweede 
Wereldoorlog? Duidt zo’n spandoek over Berghuis op een verstandelijke beperking? 
Hoogleraar sociale psychologie Carsten de Dreu (Universiteit Leiden) zegt van niet: ‘Het gaat 
om een klein groepje dat uitzonderlijk gedrag vertoont. Maar deze mensen zijn niet gek. Ze 
willen aandacht voor hun zaak en voelen zich niet gehoord.’ 
 
De Dreu zegt dat de twee verschillende zaken op abstract niveau parallellen vertonen. Beide 
acties vergen best wat energie. Je moet naar een winkel gaan om doeken en stiften te kopen. 
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Eenmaal thuis wordt besloten de teksten ook écht op te schrijven. En dan is er ook nog de 
stap om er daadwerkelijk mee de straat op te gaan, of zoals bij de hooligans: de sociale media 
op.  
 
De Dreu: ‘Mensen kunnen aan de keukentafel zoiets bedenken en zich daar dan ook aan 
committeren. Als je het dan niet uitvoert word je misschien door je medestanders als een 
lafbek gezien. Hoewel ze misschien voelen dat het niet klopt, gaan ze daarom toch verder.’ 
 
Hoogleraar psychologie Paul van Lange (Vrije Universiteit) sluit zich daarbij aan. Hij maakt de 
vergelijking met het dorpsplein van vroeger. Daar was een gefronste wenkbrauw al genoeg 
geweest om grensoverschrijdende plannen te smoren – uit onderzoek blijkt dat we nog steeds 
erg gevoelig zijn voor non-verbale beoordelingen. Maar op sociale media kijken we niemand in 
de ogen. 
 
Oftewel: er wordt niet gecorrigeerd. Anderhalf jaar lockdown draagt daar aan bij. Van Lange: 
‘Als je naar je werk gaat kom je nog mensen met verschillende meningen tegen. Sommige 
mensen uiten zich nu ook veel extremer dan ze zelf doorhebben.’ 
 
Zowel De Dreu als Van Lange benadrukt dat we niet weten hoe deze mensen zich écht voelen. 
Het kan zo zijn dat mensen zich ‘daadwerkelijk gevangen’ voelen door de coronamaatregelen. 
De Dreu: ‘Ik kan me voorstellen dat ze gaan denken dat dit voor hen écht als de Tweede 
Wereldoorlog voelt. Dan is het niet zo’n belachelijk gekke stap om als Joodse onderduiker te 
gaan demonstreren.’ 
 
Het spandoek over Berghuis is niet het eerste incident. Denk aan 2016, toen een Ajaxfan 
tijdens de klassieker tussen Ajax en Feyenoord een pop van keeper Kenneth Vermeer aan een 
strop hing in de Johan Cruijff Arena. Die actie leidde tot een werkstraf van zestig uur. Eerder 
dit jaar legde iemand nog een demonstratief bloemetje bij een monument ter ere van Hendrik 
Mattheüs van Randwijk, verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog. De boodschap: ook onze 
vrijheid wordt ingeperkt, maar dan door de coronamaatregelen. En de laatste jaren zijn er 
meer rechtszaken geweest tegen dergelijk, vaak verbaal geweld. Sylvana Simons en Clarice 
Gargard deden allebei aangifte wegens racistische en seksistische haatberichten, rechtszaken 
die ze allebei wonnen. 
 
In alle casussen toonden daders ‘spijt’ van hun handelingen nadat ze geconfronteerd werden 
met hun acties. De Dreu: ‘In groepsverband kunnen mensen elkaar flink opstoken. Dan doen 
ze dingen waar ze zich later stevig voor schamen. Ze hebben vaak geen goede verklaring 
waarom ze dit doen.’ 
 
Volgens Van Lange worden de negatieve effecten voor het slachtoffer vaak onderschat: ‘Want 
soms maken anderen deze berichten nóg heftiger, waardoor het slachtoffer snel kan denken 
dat iedereen tegen hem is. Het kan iemand echt nachten wakker houden. ‘ 
 
Helpt het als men de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog beter kent? Moet het 
bagatelliseren van de Holocaust strafbaar worden? Wellicht, zeggen de twee psychologen. 
Maar begin vooral met kijken hoe het online anders kan. Door bijvoorbeeld het 
‘dorpspleingevoel’ naar sociale media te halen. Van Lange: ‘We moeten de afweging maken wat 
de maatschappelijke kosten en voordelen van anonimiteit zijn. Begin ermee die anonimiteit 
op Twitter of andere platforms aan te pakken.’ Bron: Het Parool, 20 juli 2021. 
 
 
Steeds minder mensen raken besmet in horeca sinds regels daar strenger 
zijn 
 
Steeds minder mensen lopen het coronavirus op in de horeca. Zo'n anderhalve week geleden 
zijn de regels daar aangescherpt. Toen de overheid een paar weken geleden feesten weer 
toeliet, leidde dat vrijwel meteen tot een explosie in het aantal coronagevallen.  
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Van lang niet alle mensen die positief testen is de besmettingsbron bekend. Dat komt voor 
een deel doordat GGD'en te weinig mensen hebben om bij iedereen bron- en contactonderzoek 
te doen. Bovendien zijn er veel mensen die niet weten waar ze het virus hebben opgelopen. 

Bij ongeveer een kwart van de mensen die afgelopen week positief testten, is de ‘setting van 
besmetting’ wel vastgesteld. Dat percentage is lager dan vorige week. Hoe meer mensen 
positief testen, hoe moeilijker het wordt om zicht te houden op de manier waarop het virus 
zich verspreidt. 

Van de nieuwe gevallen waarvan de bron bekend is, is zo'n 15 procent besmet geraakt tijdens 
een bezoek aan de horeca. Vorige week was dit ruim 37 procent, waarmee horeca de 
belangrijkste setting van besmetting was. De week daarvoor ging het om bijna 19 procent. 
Van alle mensen die sinds begin april positief testten, was de horeca in 3,8 procent van de 
gevallen de bron. 

De thuissituatie is weer, zoals vanouds, de belangrijkste bron. Dit leidde afgelopen week tot 
bijna 43 procent van de besmettingen waar de bron bekend is. Vorige week was dit bijna 28 
procent. Ook bezoek aan huis leidt weer relatief vaak tot een positieve test. Bron: AD, 20 juli 
2021.   

EMA kijkt rechtstreeks mee met proeven nieuw vaccin tegen coronavirus 

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in 
Amsterdam, gaat zich buigen over een nieuw vaccin tegen het coronavirus. EMA kijkt de 
komende tijd rechtstreeks mee met de proeven naar een middel dat Sanofi Pasteur heeft 
ontwikkeld. 

Het gaat om een zogeheten rolling review. Dat is de laatste stap voordat een bedrijf toelating 
tot de markt aanvraagt. Als die aanvraag er is, komt het EMA met een advies, waarna 
de Europese Commissie moet beslissen of het middel wordt goedgekeurd. De rolling review 
zorgt ervoor dat het EMA alvast alle onderzoeksgegevens heeft en dus sneller kan concluderen 
of een vaccin veilig is en werkt tegen het coronavirus. Zo kan ook sneller duidelijk worden of 
het vaccin kan worden gebruikt. 

Nederland had eerder alvast 11,7 miljoen doses van het Sanofi-vaccin besteld. Die kunnen 
worden geleverd zodra het vaccin is goedgekeurd. Bron: AD, 20 juli 2021.   

Vaccin voorkomt verspreiding niet: een op tien mensen met positieve 
coronatest was volledig gevaccineerd 

Het wordt steeds duidelijker dat vaccinatie besmetting met de ‘Deltavariant van het 
coronavirus niet voorkomt. Van de mensen die afgelopen week positief testten op het 
coronavirus, was 9 procent volledig gevaccineerd. Het RIVM roept ook gevaccineerden daarom 
op om afstand te houden en zich bij klachten te laten testen.  

Verreweg de meeste mensen die sinds 1 juli besmet raakten, waren nog niet gevaccineerd, 
namelijk 77 procent. 14 procent was gedeeltelijk ingeënt en 9 procent volledig. ‘Het is duidelijk 
dat vaccinatie wel beschermt tegen het coronavirus, maar niet volledig. Gevaccineerde mensen 
kunnen nog steeds besmet raken en het virus verspreiden. Zij worden echter zelden ernstig 
ziek’, verklaart Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance 
van Infectieziekten van het RIVM.  Bron: De Stentor, 20 juli 2021. 
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Nog geen duidelijkheid over doorgaan Lowlands en andere festivals 

Het blijft vooralsnog onduidelijk of en hoe grote festivals als Down the Rabbit Hole en 
Lowlands vanaf 13 augustus door kunnen gaan. Evenementenorganisatoren hoopten vandaag 
in gesprek met het kabinet meer duidelijkheid te krijgen, maar die blijft vooralsnog uit. 

Wel is afgesproken dat het kabinet alvast opties uitwerkt over de ‘mogelijkheden en 
onmogelijkheden’ van een eventueel voortgezette festivalzomer, aldus een woordvoerder van 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het is de bedoeling dat het Outbreak 
Management Team daar vervolgens rekening mee kan houden als het met een nieuw advies 
komt. 

Het gesprek was aangevraagd door demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid 
en daarop besloot evenementenorganisator ID&T een kort geding nog even aan te houden. Bij 
het gesprek was ook een vertegenwoordiging van de Alliantie van Evenementenbouwers was 
aanwezig. Namens het kabinet waren geen bewindspersonen bij het overleg. In plaats daarvan 
schoven ambtenaren aan. 

Volgens de woordvoerder is er vooral gesproken over het ‘proces’ met als hoofdvraag hoe het 
verder moet met evenementen. Afgesproken is dat de sector in gesprek blijft met het kabinet. 
Er komt een nieuw overleg, waarvoor nog een datum moet worden geprikt. 

Op 9 juli maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat 
meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan. Eendaagse festivals mogen wel 
een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Dat levert volgens de evenementenorganisatoren een 
‘onwerkbare’ situatie op. ID&T kondigde daarop vorige week aan om een kort geding aan te 
spannen. De dancefestival-organisator werd binnen de kortste keren gesteund door dertig 
andere festivals, zoals Paaspop, De Zwarte Cross, Apenkooi, maar ook de Grand Prix Formule 
1 van Zandvoort.  Bron: AD, 20 juli 2021.  
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39 militairen van landmacht op Curaçao zijn positief getest 

Negenendertig militairen van de Nederlandse landmacht zijn op Curaçao positief getest op het 
coronavirus, meldt Defensie. Het gaat om militairen van de Compagnie in de West, 
die militaire bijstand geven aan civiele autoriteiten.  

De besmette militairen worden geïsoleerd op de marinebasis Parera. De rest van de 
Compagnie is in quarantaine gegaan. 

De compagnie rouleert, en in principe komen elke vier maanden nieuwe militairen naar 
Curaçao. Bron: AD, 20 juli 2021. 

Bij Nikefabrieken in Vietnam zijn grote uitbraken van coronavirus 

Bij fabrieken in Vietnam die sportschoenen van Nike maken, zijn grote uitbraken van het 
coronavirus, waardoor leveringen uit het Aziatische land kunnen worden verstoord. Dat 
meldde de BBC. In Vietnam wordt ongeveer de helft van alle schoenen van Nike gemaakt. 
Door de uitbraken wordt de productie nu ontregeld. 

Het Amerikaanse Nike biedt werk aan meer dan 450.000 mensen bij zijn toeleveranciers in 
Vietnam, het merendeel vrouwen. Ook de sportmerken Adidas en Puma laten schoenen 
maken in het land dat gebukt gaat onder een nieuwe golf van uitbraken met het coronavirus, 
onder meer in de zuidelijk gelegen metropool Ho Chi Minh-stad en hoofdstad Hanoi. Er zijn 
nieuwe lockdownmaatregelen ingevoerd om de uitbraak tegen te gaan.  

Nike zegt er vertrouwen in te hebben dat de ontwikkelingen in Vietnam het hoofd geboden 
kunnen worden en dat de gezondheid van werknemers van het grootste belang is. Bron: AD, 
20 juli 2021. 

 

Deltavariant verspreidt zich sneller onder volledig gevaccineerden 

De Deltavariant van het coronavirus verspreidt zich mogelijk sneller onder volledig 
gevaccineerden, maar hier is nog te weinig aandacht voor in de maatschappij. Dat zegt arts-
microbioloog Heiman Wertheim van het Nijmeegse ziekenhuis Radboud UMC. Hierdoor ‘blijft 
het probleem mogelijk langer doorsudderen’. 

‘Veel mensen die volledig gevaccineerd zijn, hebben niet door dat ze het coronavirus kunnen 
hebben en besmettelijk zijn.’ De arts-microbioloog noemt dit ’een potentiële stille motor van 
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uitbraken’, omdat gevaccineerden zo onbewust het coronavirus oplopen en doorgeven. 
Daarmee bevestigt de arts-microbioloog berichtgeving in de Volkskrant. 

Volgens Wertheim is bewustwording onder gevaccineerden daarom van belang en moet er 
meer aandacht komen voor dit mogelijke risico. Dat kan onder meer door gevaccineerden tóch 
mee te nemen in Testen voor Toegang, zegt Wertheim. Of door ervoor te zorgen dat 
gevaccineerden die klachten hebben zich laten testen. 

Dat het virus zich ook onder gevaccineerden kan verspreiden, blijkt onder meer uit data 
van geteste medewerkers van het Radboud UMC. Minstens 34 volledig gevaccineerde 
medewerkers zijn besmet geraakt, met name in de privésfeer, onder wie ook Wertheim zelf. 
‘Dit is in een ziekenhuis. Als we het hier al zien, dan kan het in de maatschappij alleen maar 
groter zijn.’ Geen van de geteste medewerkers heeft voor een besmetting in het ziekenhuis 
gezorgd. Bron: AD, 20 juli 2021.  

Iets meer dan 1.1 miljoen Nederlanders kregen vorige week een 
vaccinatie 

Iets meer dan 1,1 miljoen Nederlanders hebben vorige week een inenting tegen het 
coronavirus gekregen. Dat is het laagste aantal sinds eind mei. Er zijn heel weinig eerste 
prikken gezet en juist vrij veel tweede prikken. 

Van maandag 12 tot en met zondag 18 juli kregen 1,14 miljoen mensen een prik, blijkt uit de 
wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De week 
ervoor werden 1,2 miljoen mensen gevaccineerd en nog een week eerder bijna 1,4 miljoen 
mensen. In de twee weken daarvoor waren er bijna 1,5 miljoen vaccinaties. In de week van 7 
tot en met 13 juni kregen 1,67 miljoen Nederlanders een prik en dat is nog altijd een record. 

Van die 1,14 miljoen nieuwe prikken ging het bij ongeveer 237.000 mensen om een eerste 
inenting. Dat is het laagste aantal sinds maart. Het is niet duidelijk in hoeverre dit komt 
doordat de jongeren die nu aan de beurt zijn voor een eerste prik terughoudend zijn met het 
maken van een afspraak, en in hoeverre het komt doordat zo ongeveer iedereen die een prik 
wil inmiddels is gevaccineerd. 

Tot en met zondag hebben bijna 12 miljoen mensen een eerste prik gehad. Dat is meer dan 
80 procent van alle Nederlanders die in aanmerking kwamen. Daarmee behoort Nederland tot 
de Europese top. Bron: AD, 20 juli 2021. 
 

Voor vakantiegangers zijn er steeds minder plaatsen om te testen 

Vakantiegangers kunnen zich op steeds minder plekken preventief laten testen op corona. 
Vanwege ‘explosieve drukte’ in laboratoria neemt Lead Healthcare geen PCR-tests meer af op 
hun testlocaties in onder meer de Achterhoek. 

Een domper voor reizigers, omdat de GGD ook al bekendmaakte voorlopig geen 
vakantiegangers te testen. ‘Wij geven voorrang aan mensen met klachten of die in contact zijn 
geweest met iemand met corona. Dat is onze primaire taak’, zegt een GGD-woordvoerder. 

Vanwege de oplopende coronabesmettingen wordt nu veel meer getest door de GGD. En die 
tests gaan voor in de laboratoria. ‘Daardoor kan het laboratorium de beloofde doorlooptijd van 
24 uur niet meer halen’, schrijft Lead Healthcare over het voorlopig schrappen van de PCR-
tests. 

Een PCR-test is noodzakelijk om in België op vakantie te kunnen. Maar voor de meeste andere 
populaire Europese vakantiebestemmingen, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië, is een 
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zogeheten antigeen-test genoeg. Die kan overal nog afgenomen worden, bij de Achterhoekse 
testlocaties is hiervoor nog ruimte genoeg voor een testafspraak. 

Wanneer de GGD weer reizigers gaat testen is nog niet duidelijk. ‘Dat ligt volledig aan de 
ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen’, zegt de GGD-woordvoerder. Bron: AD, 20 
juli 2021.  
 
Sjoemelen met een tweede vaccinatie voor je op vakantie gaat? De GGD 
houdt je in de gaten 
 
Wanhopige vakantiegangers doen er van alles aan om zo snel mogelijk twee vaccinaties te 
bemachtigen vóór ze de grens over gaan. In Utrecht zijn er zelfs gevallen bekend van mensen 
die naar laagdrempelige vaccinatielocaties gaan in Overvecht en Kanaleneiland, waar je geen 
afspraak nodig hebt. Maar dáár trapt de GGD niet in.  
 
Ook scherpte de GGD eerder al de beveiliging aan om mensen die de vaccinatiestraat proberen 
te verlaten zonder prik maar met een registratiebewijs tegen te houden. Hoe doe je het wel 
goed? Vijf vragen over het vaccineren voor je op reis gaat. Bron: AD, 20 juli 2021.  
 
Walter (57) verrast GGD-medewerkers met gratis ijsjes na 
doodsbedreigingen: ‘We zijn erg geschrokken’ 
 
Nadat een man uit Dordrecht afgelopen weekend ‘volledig uit zijn plaat ging’ bij de 
vaccinatiehal Oranje Wit, kon de 57-jarige Walter Weeda van het nabij gelegen winkelcentrum 
Bieshof maar één ding bedenken: die mensen moeten gesteund worden én opgevrolijkt. Dit 
deed hij dinsdagavond met ijsjes. Een stuk of honderd: verrassing! 
 
Weeda, voorzitter van het winkelcentrum en eigenaar van restaurant Verhage, schrok zich 
samen met alle andere ondernemers van winkelcentrum De Bieshof in Dordrecht rot toen hij 
hoorde van de doodsbedreigingen bij de priklocatie van de GGD vlak in de buurt. ‘Die mensen 
komen hier tussen de middag ook eten halen en zo, he. Dit gun je ze niet! Ze werken zo hard.’ 
Bron: AD, 20 juli 2021.  
 
Fors minder nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland (maar geen enkele 
gemeente is virusvrij) 
 
Een flinke daling in het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland. Waar gisteren 
nog 730 nieuwe gevallen werden vastgesteld, waren dat er vandaag een stuk minder: 456. 
Geen enkele gemeente in Oost-Nederland kleurt vandaag nog rood op de kaart, wat betekent 
dat alle gemeentes onder de 56 besmettingen per 100.000 inwoners zitten.  
 
In IJsselland neemt het aantal nieuwe coronagevallen met ruim 200 af. Kwamen er gisteren 
nog 317 besmettingen bij, zijn dat er in het afgelopen etmaal ‘slechts’ 116. Ook in Noord- en 
Oost-Gelderland is er een daling zichtbaar in aantal nieuwe positieve tests: van 321 gisteren 
naar 201 vandaag. Alleen in Flevoland neemt het aantal toe. Daar werden gisteren 87 
coronagevallen vastgesteld, maar vandaag zijn dat er 139.  
 
Rondom Deventer komen er relatief de meeste nieuwe besmettingen bij. In Rijssen-Holten zijn 
er 49,8 coronagevallen per 100.000 inwoners vastgesteld. In absolute zin gaat dat om 19 
positief geteste mensen. Dat is een stuk minder dan gisteren, toen waren er nog 28 nieuwe 
coronabesmettingen in deze gemeente. Ook Raalte (42,4), Voorst (40,7) en Lochem (38,5) 
springen er in negatieve zin uit. Deventer zelf heeft een stuk minder besmettingen: 33,8 
coronagevallen per 100.000 inwoners. 
 
Geen enkele gemeente in deze regio is virusvrij, want er was niet één gemeente met nul nieuwe 
besmettingen. Urk, Steenwijkerland, Ommen en Putten springen wel in het oog als gemeentes 



160 
 

met relatief weinig coronagevallen. Zij hebben allemaal minder dan 7 coronabesmettingen per 
100.000 inwoners. 
 
Ook landelijk is een flinke daling in het aantal nieuwe besmettingen zichtbaar. Er zijn vandaag 
6.823 mensen positief getest. Dat zijn er 2.109 minder dan gisteren, toen er 8.932 
coronagevallen werden vastgesteld.  
 
Maar er is een flinke toename te zien in het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen. Daar 
hebben ze in de afgelopen 24 uur 96 nieuwe coronapatiënten zien binnenkomen, de grootste 
toename sinds eind mei. Op de ic’s werden 20 mensen binnengebracht en op de 
verpleegafdelingen 76. Er liggen nu in totaal 415 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. 
Dat zijn er 54 meer dan maandag. Ziekenhuizen verwachten een verdere toename, aangezien 
het aantal besmettingen de afgelopen weken hard is gestegen. 
 
In de afgelopen week is het aantal gemelde personen met een positieve coronatest met 34% 
gestegen ten opzichte van de week ervoor. In de afgelopen dagen is een voorzichtige stabilisatie 
te zien van het aantal mensen met een positieve coronatest, meldt het RIVM.  
 
In Oost-Nederland springt wederom de regio rondom Deventer er de afgelopen week in 
negatieve zin uit. Tussen 14 en 20 juli werden in deze regio de meeste coronabesmettingen 
per 100.000 inwoners vastgesteld. Raalte had het hoogste aantal positief geteste mensen per 
100.000 inwoners: 533. Ook Rijssen-Holten (497,7), Deventer (481,5) en Apeldoorn (458, 4) 
hadden relatief veel besmettingen deze week. Bron: De Stentor, 20 juli 2021.  
 
Twee vaccinaties straks waarschijnlijk niet meer voldoende voor toegang 
tot festival 
 
ID&T, de organisatie die tientallen grote festivals vertegenwoordigt, gaat onderzoeken hoe 
evenementen op korte termijn alsnog veilig georganiseerd kunnen worden. Van groot belang 
is dat het Testen voor Toegang waterdicht is en er dus geen mensen zonder geldige QR-code 
op een festivalterrein kunnen komen. De QR-code moet het bewijs zijn dat zeer recent negatief 
is getest op corona. Twee vaccinaties zouden dan waarschijnlijk geen recht meer geven op 
toegang. 
 
Dat heeft ID&T dinsdag afgesproken na een gesprek met de overheid naar aanleiding van de 
rechtszaak die de concertorganisator dreigde aan te spannen. Het demissionaire kabinet 
gelastte twee weken geleden alle festivals, concerten en evenementen tot half augustus af na 
het snel stijgende aantal coronabesmettingen. Deze ontwikkeling volgde op het vrijgeven van 
vrijwel alle coronamaatregelen. Dit deed het demissionaire kabinet ondanks waarschuwingen 
van experts en het OMT. 
 
In het gesprek wezen experts binnen het OMT de evenementenbranche op de onzekerheid die 
de zeer besmettelijke ‘‘Deltavariant met zich meebrengt. Het OMT gaat nu kijken of een test 
die 24 uur voor het einde van het evenement moet worden afgenomen een oplossing kan zijn, 
in plaats van 40 uur voor aanvang van het evenement. Dit is nu de regel die werd gehanteerd 
door de overheid. 
 
De evenementenbranche kijkt op haar beurt hoe haalbaar deze manier van testen is. Als er 
vaker getest moet worden, moeten de meerdaagse evenementen daar ook faciliteiten voor 
inrichten en het is de vraag of dat op korte termijn te realiseren is, laat ID&T weten. De 
deadline voor de resultaten van het onderzoek naar nieuwe regels voor Testen voor Toegang 
is 1 augustus.  
 
Het is niet realistisch dat evenementen in de eerste twee weken van augustus nog kunnen 
doorgaan. Maar ID&T en de evenementenbranche hopen met dit plan van aanpak ervoor te 
zorgen dat de festivals en concerten na half augustus wel doorgang kunnen vinden. Bron: AD, 
20 juli 2021.  
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Problemen om uitslag coronatest op te vragen door technische storing 
 
Door een technische storing hebben mensen dinsdagavond problemen om een uitslag op te 
vragen van hun coronatest op de internetpagina coronatest.nl. Ook bij het maken van test- 
en vaccinatieafspraken en het inzien van bestaande afspraken kunnen zich problemen 
voordoen, meldt een woordvoerster van GGD GHOR Nederland.  
 
De storing zit op de site waar mensen zich moeten identificeren met DigiD, aldus de zegsvrouw 
die aangeeft dat de corona check-app wel werkt. Hoelang de problemen gaan duren is 
onduidelijk. Rond middernacht verwacht GGD GHOR een update te kunnen geven. Bron: AD, 
20 juli 2021.  
 
Janssen vaccin is minder effectief tegen ‘Deltavariant dan tegen 
oorspronkelijke coronavirus 
 
Het vaccin van Janssen (Johnson & Johnson) is veel minder effectief tegen de Delta-
variant dan tegen het oorspronkelijke coronavirus, blijkt uit de voorlopige resultaten van een 
dinsdag gepubliceerd onderzoek, waarover onder meer The New York Times bericht.  
 
Het Janssen-vaccin, waarvoor slechts één prik wordt gebruikt, produceert volgens de studie, 
die nog niet gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift, relatief weinig 
antistoffen tegen de Delta-variant. Onderzoekers van de universiteit van New York 
concludeerden dat het middel ongeveer vijf keer minder beschermende antistoffen produceert 
tegen deze mutant dan tegen het niet-gemuteerde longvirus. 

‘We willen mensen niet ontmoedigen om het Janssen-vaccin te nemen, maar we hopen wel 
dat het in de toekomst mogelijk wordt om een tweede prik te krijgen, van Janssen zelf of van 
Pfizer of Moderna', zegt viroloog en onderzoeksleider Nathaniel Landau van de Universiteit van 
New York tegen The New York Times. 

Ook de vaccins van Pfizer en Moderna produceerden volgens de studie relatief minder 
antistoffen tegen de Delta-variant, maar dit verschil zou minder groot zijn. 

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag dat het in de Verenigde Staten 
inmiddels bij 83 procent van de nieuwe coronagevallen gaat om de besmettelijkere Delta-
variant. Aan het begin van de maand was dat nog ongeveer 50 procent. Bron: AD, 21 juli 
2021.  

De wereld faalt in bestrijding van coronavirus 

De wereld faalt in de bestrijding van het coronavirus. Dat zei directeur Tedros Adhanom 
Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in zijn toespraak tijdens het 
congres van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Tokio. ‘Deze pandemie is een test 
en de wereld faalt voor die test’, zei Tedros. 

‘Meer dan vier miljoen mensen zijn overleden en mensen blijven doodgaan aan Covid-19. Het 
aantal doden dit jaar is nu al verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De dreiging is niet voorbij 
totdat het overal ter wereld voorbij is’, aldus Tedros, die op uitnodiging van het IOC naar Tokio 
is gekomen. ‘Meer dan welk evenement ook hebben de Spelen de kracht om de wereld te 
inspireren en om de aandacht van de wereld te trekken.’ 

Volgens de WHO-directeur worden de vaccins tegen het coronavirus ongelijk verdeeld over de 
wereld. ‘Ze zijn alleen voor de 'lucky few'. We beschermen de mensen met de meeste privileges, 
maar de kwetsbaren blijven onbeschermd. Hier is sprake van een afschuwelijke 
onrechtvaardigheid.’ Bron: AD, 21 juli 2021.  
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Contactonderzoek GGD Brabant Zuidoost richt zich op mensen die ouder 
zijn dan dertig 

De GGD Brabant Zuidoost richt zijn contact- en brononderzoek voortaan op mensen 
die ouder zijn dan dertig, en op ouders met jonge kinderen die positief testen. 

Het is onbegonnen werk om nog bij te houden welke coronabrandhaarden er onder jongeren 
zijn. De GGD Brabant Zuidoost geeft daarom prioriteit aan mensen die ouder zijn dan 30-
plussers en aan jonge gezinnen: die worden nog wel nagebeld na een positieve test. 

Jongeren krijgen voortaan slechts een e-mail, met daarin het verzoek om hun nauwe 
contacten te waarschuwen. Dat heeft de GGD Brabant Zuidoost besloten. ‘Het aantal 
besmettingen onder jongeren is enorm, het is ondoenlijk ze allemaal te bellen’, zeggen arts 
infectieziekten Ronald Ter Schegget en programmamanager corona Miranda Stellink. 

De GGD gaat ervan uit dat bijna alle jongeren van 15 tot 30 jaar digitaal vaardig 
zijn. ’Bovendien weten we in het algemeen wel al heel goed waar het probleem zit bij 
jongeren: in de horeca’, zegt Ronald ter Schegget. ‘We hoeven niet precies te weten om welke 
kroeg het gaat. Jongeren gaan veel uit, dat is logisch. Ze mogen weer los en dat doen ze graag.’ 

De GGD blijft wel bellen bij andere groepen, met het accent op mensen van boven de dertig 
jaar. ‘Daar zien we het aantal besmettingen nu ook oplopen. Hoe dat komt, moeten we nog 
wel uitpluizen. Worden zij ook besmet bij het uitgaan, of thuis, of op het werk?’ Bron: AD, 21 
juli 2021.  

Wereldwijd hebben 1.5 miljoen kinderen minstens een ouder, grootouder 
of andere verzorger verloren  

Wereldwijd hebben 1,5 miljoen kinderen minstens een ouder, een grootouder of een andere 
verzorger verloren door de coronapandemie. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Imperial 
College London. 

Een onderzoeksteam onder leiding van Seth Flaxman van het Imperial College London 
onderzocht wereldwijd geboorte- en sterftecijfers. Tussen maart 2020 en april 2021 verloren 
minstens 1,5 miljoen kinderen een vader of moeder, een grootouder of een andere verzorger. 
De wetenschappers benadrukken dat het gaat om een inschatting omdat niet alle data volledig 
waren. Volgens Flaxman is het zelfs mogelijk dat er meer kinderen een ouder verloren.  

Het aantal kinderen dat één of beide ouders verloor door de pandemie is bijzonder hoog in 
verhouding tot de bevolking in onder meer Zuid-Afrika, Mexico, Brazilië en Colombia. In totaal 
is het aantal kinderen dat een vader verloor ongeveer vijf keer zo hoog als het aantal kinderen 
dat een moeder verloor. 

De studie is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. Bron: AD, 21 juli 2021. 

In Frankrijk bij groot evenement dient men gezondheidspas te laten zien 

Volwassenen die een groot evenement of een culturele instelling in Frankrijk willen bezoeken, 
moeten vanaf woensdag een gezondheidspas kunnen tonen. De 'pass sanitaire' toont aan dat 
de bezitter is ingeënt tegen het coronavirus, negatief is getest of recent is hersteld van Covid-
19. Vanaf augustus is de pas ook verplicht in cafés, restaurants en sommige winkelcentra. 

Volgens een recente peiling steunt 62 procent van de Fransen de maatregel, maar er is ook 
veel verzet. Zaterdag demonstreerden in Parijs nog zo'n 114.000 mensen tegen de pas. De 
protesten waren voor de regering reden om de regels iets te versoepelen. Zo is de 'pass 
sanitaire' straks niet nodig om toegang te krijgen tot winkelcentra met een omvang van minder 
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dan 20.000 vierkante meter. Volgens minister van Financiën Bruno Le Maire wordt zo het 
bedrijfsleven tegemoetgekomen en worden de negatieve gevolgen voor ondernemers beperkt.  

Minister van Volksgezondheid Olivier Véran zei vorige week dat jongeren van 12 tot en met 17 
jaar pas vanaf 30 augustus de pas hoeven te gebruiken, omdat vrij laat begonnen is met het 
inenten van deze leeftijdsgroep. 

Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk kunnen volgens de ANWB de CoronaCheck-
app gebruiken om aan te tonen dat ze gezond zijn. Met de internationale QR-code kan 
Frankrijk onder meer zien wanneer en met welk coronavaccin reizigers geprikt zijn. Ook kan 
het gele vaccinatieboekje worden gebruikt. Bron: AD, 21 juli 2021.  

 
 
Candy Jacobs  © prive 
 
Skateboardster Candy Jacobs test positief en moet streep zetten door 
Spelen: ‘Enorme deceptie’ 
 
Voor skateboarder Candy Jacobs zijn de Olympische Spelen al voorbij voor ze zijn 
begonnen.  Ze werd positief getest op Covid-19 en is tien dagen in quarantaine gegaan. Jacobs 
(31) is volgens de regels uit de competitie genomen. Het is het eerste coronageval bij de 
Nederlandse equipe in Tokio. 
 
Binnen de geldende protocollen van TeamNL is geanticipeerd op het mogelijke gevaar van close 
contacts. De skateboard ploeg heeft zich aan alle regels gehouden en kan dus gewoon verder 
in Tokio. De medische staf staat in nauw contact met Candy. ‘Ik ben er kapot van,’ laat Candy 
Jacobs weten. ‘We waren klaar voor de Spelen en ik voel me fit en nu houdt het op. Ik heb tijd 
nodig om dit te verwerken. Ik wens mijn team alle kracht en succes nog in Tokio.’  
 
‘Het is voor Candy natuurlijk een enorme deceptie,’ aldus chef de mission Pieter van den 
Hoogenband. ‘Zij en wij doen er alles aan om de regels te respecteren en te handhaven en we 
proberen ieder risico uit te sluiten. De rest van de ploeg kan gelukkig wel door met de Spelen. 
We gaan haar natuurlijk helpen in haar quarantaine.’  
Volgens sportkoepel NOC*NSF heeft de Nederlandse skateboardploeg zich aan alle 
coronaregels gehouden en kunnen de overige twee deelnemers, Keet Oldenbeuving en Roos 
Zwetsloot, volgende week maandag dus gewoon in actie komen op de Spelen. ‘Ik ben er kapot 
van’, zegt de 31-jarige Jacobs. ‘We waren klaar voor de Spelen, ik voel me fit en nu houdt het 
op. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken. Ik wens mijn team alle kracht en succes nog in 
Tokio.’  
 
De Nederlandse skateboardsters waren afgelopen weekeinde naar Tokio gevlogen. Jacobs 
plaatste dinsdag op haar sociale media nog een filmpje, waarop ze op haar skateboard door 



164 
 

het olympisch dorp rijdt. Ze liet zich ook fotograferen bij de vijf olympische ringen. 
 
Skateboarden is een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen. Nederland zou op het 
onderdeel ‘street’ meedoen met drie vrouwen, waarvan Jacobs de meest ervarene is. De 31-
jarige Limburgse plaatste zich op basis van haar hoge positie op de wereldranglijst voor het 
mondiale sportevenement.  
 
‘Het is voor Candy natuurlijk een enorme deceptie,’ aldus Pieter van den Hoogenband, chef 
de mission van TeamNL. ‘Zij en wij doen er alles aan om de regels te respecteren en te 
handhaven en we proberen ieder risico uit te sluiten. De rest van de ploeg kan gelukkig wel 
door met de Spelen. We gaan haar natuurlijk helpen in haar quarantaine.’ 
 
De 16-jarige Oldenbeuving draagt vrijdag samen met Churandy Martina de Nederlandse vlag 
bij de openingsceremonie in het Olympisch Stadion van Tokio.  Bron: AD, 21 juli 2021.   
 
In Nederland is het hoogste risiconiveau bereikt 

Vrijwel het hele land staat vanaf woensdag op het hoogste risiconiveau voor het coronavirus. 
In 11 van de 25 regio's is de situatie al 'zeer ernstig', en daar komen waarschijnlijk ongeveer 
tien regio's bij wanneer de overheid de coronakaart van Nederland opnieuw vaststelt. 

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, 
zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Het risiconiveau wordt bepaald op basis van het aantal 
positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het 
aantal inwoners. 

De elf regio's waar het hoogste risiconiveau al geldt zijn Amsterdam-Amstelland, Groningen, 
Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Midden- en West-Brabant, Twente, 
Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en Gooi en Vechtstreek. Daar komen 
Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-
Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland, Friesland en Flevoland 
waarschijnlijk bij. Dat zou betekenen dat negen van de twaalf provincies volledig op 'zeer 
ernstig' staan. 

Zeeland is de enige regio die nu nog de status 'zorgelijk' heeft, het een na laagste niveau, maar 
gaat vermoedelijk naar ernstig. Daar staan Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Drenthe 
waarschijnlijk ook. De laagste twee risiconiveaus gelden dan nergens meer. 

Voor de maatregelen van het kabinet heeft de verhoging van de risiconiveaus overigens geen 
gevolgen. Ruim een week geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, 
in elk geval tot en met 13 augustus. Bron: AD, 21 juli 2021.   

Geen bed meer vrij op kinderic's: ziekenhuizen vol met ernstig zieke 
kinderen door rs-virus  
 
Het rs-virus verspreidt zich zo hard dat alle bedden op de kinderic's gisteren vollagen. Zeker 
één patiëntje moest naar een ziekenhuis in Antwerpen uitwijken. Meerdere hospitalen moeten 
geplande operaties uitstellen, omdat er niet genoeg kinderbedden zijn.  
De uitbraak begon een week of drie geleden in Rotterdam, maar breidde zich uit naar 
Amsterdam en omgeving, de regio Nijmegen en Limburg. Intussen zijn er in het hele land 
ernstig zieke kinderen. Gistermiddag waren alle negentig bedden op de kinderic's bezet en 
moest een eerste kind naar een ziekenhuis over de grens. Bron: AD, 21 juli 2021.    
 
Gevaccineerde bejaarden hebben corona, mondkapjesplicht terug in 
verzorgingshuis Avoord  
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Corona is terug in de verzorgingshuizen. Zo is daags na herinvoering van de mondkapjesplicht 
bij ouderenzorgorganisatie Avoord, corona vastgesteld bij een volledig gevaccineerde 
bewoonster van Het Anbarg in Etten-Leur.  
 
Het is de eerste melding van het virus bij Avoord sinds de razendsnelle verspreiding van de 
‘Deltavariant in ons land. ‘Dit is een grote tegenslag. Maandag is besloten om mondkapjes 
weer verplicht te stellen voor bezoekers, bewoners en medewerkers in de hoop dat we daarmee 
het oplaaiende virus buiten de deur zouden houden.  Helaas testte gisterochtend een 
gevaccineerde bewoonster positief op corona. Zij is in strikte isolatie geplaatst’, meldt Avoord-
woordvoerder Dennis Roos. Avoord heeft vijf locaties in Etten-Leur, één in Rijsbergen en één 
in Zundert. 
 
Bij woonzorglocaties van Thebe (regio Breda) zijn enkele medewerkers en ‘minder dan tien’ 
gevaccineerde bewoners besmet. Zij hebben zeer lichte klachten, zegt Kaat van der Weide. 
Toch kiest Thebe nog niet voor herinvoering van de mondkapjesplicht. ‘We doen wel een 
beroep op het gezonde verstand van medewerkers en op borgen van de anderhalve 
meter.’  Personeel dat niet in de zorg werkt, moet weer thuis werken.   
 
Avoord heeft de mondkapjes wél verplicht gesteld. Bezoekers van alle locaties moeten bij 
binnenkomst een chirurgisch mondneusmasker dragen. Bij de toegangsdeuren liggen dozen 
met maskers. Eenmaal binnen in een appartement of op de kamer van een woongroep, mag 
het mondkapje af, zolang de anderhalve meter afstand maar wordt gehouden. Het maximaal 
aantal bezoekers (vier per appartement, twee per woongroep) wordt vooralsnog niet 
aangescherpt. Ook activiteiten voor bewoners gaan door. Alle medewerkers van Avoord 
(inclusief kantoorpersoneel) dragen ook weer mondkapjes.   
 
Bij zorgorganisaties Groenhuysen in Roosendaal en tanteLouise in Bergen op Zoom mogen 
bezoekers (nog) wel zonder mondkapje naar binnen. Bij de twee instellingen zijn tot nu toe 
geen besmettingen vastgesteld. ‘We mogen onze handen dichtknijpen dat het zo gaat’, vindt 
Jessie Vogels van Groenhuysen. 
 
Groenhuysen hield de voorbije weken wel vast aan mondkapjesplicht voor medewerkers bij 
intensief contact met bewoners of als er langer dan vijftien minuten contact is met een 
bewoner, in beide situaties binnen de anderhalve meter.  
 
TanteLouise hanteert het beginsel van ‘professioneel inzicht’. Dat betekent dat een 
medewerker die intensieve zorg levert binnen anderhalve meter, er in principe voor kiest om 
het mondkapje te gebruiken. ‘En wie zich ook in andere situaties prettiger voelt met een 
masker, is vrij om het te dragen’, zegt woordvoerder Marc Molenaars. Bron: BN De Stem, 21 
juli 2021. 
 
Zwarte zaterdagen dit jaar mogelijk erger dan ooit: ook op zondag 
vermoedelijk druk 
 
De zwarte zaterdagen in de vakantielanden kunnen dit jaar weleens erger dan ooit worden. 
Intercontinentale vliegvakanties zijn nog nauwelijks mogelijk, niet ieder land is veilig, dus 
groene landen als Italië, Frankrijk zijn aantrekkelijker voor automobilisten dan ooit. 
 
Arnoud Broekhuis van de Verkeerscentrale ANWB twijfelt geen moment: ‘Het wordt minstens 
zo druk op de weg als voor corona. Zo niet drukker. Ook in eigen land gaan mensen op pad. 
Dat zien we afgelopen tijd al met bijzonder drukke vrijdagen’, zegt hij zonder omhaal. In de 
regio Noord begint vandaag de vakantie. Rond twee uur vanmiddag wordt er al drukte 
verwacht op de snelwegen richting de Veluwe, de Waddeneilanden en de Zuid-Hollandse- en 
Zeeuwse kust. Pas aan het begin van de avond lossen de files op, is de verwachting. Bron: 
AD, 9 juli 2021.   
 
Gerwin (25) sluit zijn kroeg in Gramsbergen na wéér een waarschuwing : 
‘Ik ga geen politieagent spelen’ 
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The Alley is Gramsbergen heeft voorlopig haar eigen deuren gesloten, nadat het café de 
afgelopen weken is berispt door de gemeente Hardenberg. Gasten zouden er niet genoeg 
afstand houden, hoewel café-eigenaar Gerwin Nijmeijer daarvan geen bewijs heeft gezien. Hoe 
dan ook, hij neemt het zekere voor het onzekere. ‘Ik ga geen politieagent spelen in mijn eigen 
zaak.’ 
 
Met een lagere dwangsom had kroegeigenaar Gerwin Nijmeijer (25) het nog wel willen 
proberen, maar nu de gemeente Hardenberg bij café The Alley in Gramsbergen een 
voorwaardelijke boete van 5000 euro op de deur heeft gespijkerd, kijkt hij wel uit. ‘We kunnen 
het ons niet veroorloven dat het misgaat. Dan wacht ik liever tot de overheid alle coronaregels 
heeft opgeheven. Misschien dat we nog iets met het terras kunnen doen. Maar binnen? Nee, 
voorlopig niet.’ Bron: De Stentor, 21 juli 2021.  
 
Strengere coronaregels Italië, besmettingen pieken na gewonnen EK-
finale  
 
Voor Nederlandse reizigers die naar het Italiaanse eiland Sicilië gaan is vanaf vandaag 
(woensdag) een negatieve coronatest verplicht. De regionale overheid heeft daartoe besloten 
vanwege het nog altijd toenemende aantal besmettingen in Nederland.  
 
Dezelfde verplichting geldt voor reizigers uit Frankrijk en Griekenland of mensen die daar in 
de 14 dagen voor aankomst geweest zijn. Ook het snel groeiende aantal besmettingen op het 
eiland zelf is reden tot bezorgdheid. De afgelopen 24 uur werden 552 besmettingen 
vastgesteld, ruim tweehonderd meer dan de dag ervoor.  
 
Sicilië is daarmee de derde regio in Italië wat betreft nieuwe besmettingen. De regio Lazio met 
daarin hoofdstad Rome voert de ranglijst aan met bijna 700 nieuwe coronagevallen in één 
dag.  
Volgens experts is de vervijfvoudiging van het aantal coronagevallen in Rome voor een deel te 
wijten aan de festiviteiten rond de Italiaanse winst van het Europees kampioenschap voetbal, 
nu tien dagen geleden. Het zijn voornamelijk jongeren die nu besmet zijn geraakt met het 
virus.  
 
Dit alles is reden voor de Italiaanse overheid om de zogenoemde Green Pass versneld in te 
voeren. Donderdag wordt een nieuw decreet verwacht dat vanaf aanstaande maandag de pas 
verplicht maakt om toegang te krijgen tot restaurants, bioscopen en evenementen en om te 
reizen in het openbaar vervoer.  
 
Vooralsnog heeft men het over een ‘Green Pass light’. Dat betekent dat behalve volledige 
vaccinatie ook een genezingsverklaring, gedeeltelijke vaccinatie of een negatieve 
coronatest voldoende is voor toegang. Vanaf september worden de regels aangescherpt en zal 
de Green Pass alleen geldig bij volledige vaccinatie. Het doel is nieuwe coronamaatregelen te 
voorkomen en om de Italianen aan te sporen zich te laten vaccineren. 
 
Werkgeversorganisatie Confindustria wil zelfs nog een stap verder gaan, zo blijkt uit een 
uitgelekte email gepubliceerd in de Italiaanse krant Il Tempo. De organisatie wil de Green Pass 
verplicht maken op de werkvloer. Ze zijn bang dat een nieuwe coronagolf opnieuw de productie 
platlegt; ‘een catastrofe die we ons niet kunnen veroorloven’. Wie zich niet wil laten vaccineren 
moet rekening houden met overplaatsing of zelfs stopzetten van het salaris, zo staat in de 
uitgelekte mail. Bron: AD, 21 juli 2021. 
 
Marc Sprenger gaat eind juli opnieuw naar Suriname 
 
Arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger gaat eind juli opnieuw naar Suriname om 
te adviseren over de acute coronazorg en de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Hij 
doet dat op verzoek van president Chan Santokhi en in samenwerking met het Surinaamse 
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ministerie van Volksgezondheid. Sprenger was in juni ook in Suriname om het land te helpen 
bij de aanpak van het virus. Hij zal er maximaal drie maanden blijven. 

Sprenger zal voorstellen doen om ziekenhuizen beter samen te laten werken en de 
verspreiding van medicijnen te verbeteren. Doel is verder om de vaccinatiegraad in Suriname 
te verhogen en de druk van coronapatiënten op de ziekenhuizen te verminderen. 

De voormalige topman van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal ook 
kijken naar een plan om bewoners in het binnenland van Suriname te vaccineren. Daarnaast 
gaat hij meehelpen met de voorbereiding van een Surinaamse Preventie Autoriteit. 

Nederland doneerde al coronavaccins aan de voormalige kolonie, waar naar schatting iets 
meer dan 600.000 mensen wonen. Bron: AD, 21 juli 2021. 

Onderzoek: Janssen beschermt slecht tegen ‘Deltavariant, extra prik wellicht 
toch nodig 

Het bloed van mensen die zijn ingeënt met het Janssenvaccin kan een stuk slechter uit de 
voeten met de ‘Deltavariant van het coronavirus dan met andere varianten. Dit kan betekenen 
dat de 750 duizend Nederlanders die zijn ingeënt met het ‘één-prik-vaccin’ van Janssen een 
extra prik nodig hebben. 

Omgeven met mitsen en maren is de nieuwe bevinding – net bekendgemaakt door New Yorkse 
onderzoekers – wel. Zo baseren de onderzoekers zich op proeven in een reageerbuisje, niet op 
waarnemingen bij echte, ingeënte mensen.  

Toch vormen de cijfers een belangrijke aanwijzing dat mensen die het Janssenvaccin kregen 
veel slechter beschermd zijn tegen de nieuwere virusvarianten dan wie Pfizer of Moderna 
kreeg. De belofte van het Janssenvaccin was nu juist dat men aan één prik genoeg zou 
hebben. 

De nieuwe ontdekking maakt andermaal gehakt van de tot voor kort gevoerde Nederlandse 
koers: inenten met Janssen, en daarna kan men meteen als ‘gevaccineerde’ het uitgaansleven 
in. Kort na vaccinatie is het bloed van met Janssen ingeënten amper in staat virussen te 
neutraliseren, blijkt uit de nieuwe cijfers. En tegen de ‘Deltavariant is het vaccin nog eens 
acht keer minder opgewassen. 

Geen paniek, voegt immunoloog Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) daar in één adem 
aan toe. ‘Het is natuurlijk belangrijk om dit in de gaten te houden’, vindt Van Egmond. ‘Maar 
de echte test is: zien of mensen die met Janssen gevaccineerd zijn, besmet raken. En daar is 
gewoon nog te weinig informatie over.’ 

Bovendien is wel vaccineren nog altijd beter dan niet vaccineren. Zo is er sterk bewijs dat het 
Janssenvaccin goed beschermt tegen ziekenhuisopname en overlijden. Van de Amerikanen 
die in het ziekenhuis belanden met corona of eraan overlijden, is momenteel meer dan 99 
procent ongevaccineerd. 

Opvallend zijn de uitkomsten wel. Eerder meldde een aan Janssens moederbedrijf Johnson & 
Johnson gelieerde onderzoeksgroep dat het vaccin in laboratoriumproeven juist prima en 
langdurig beschermd tegen de ‘Deltavariant. Het nieuwe onderzoek is het eerste degelijke 
onderzoek naar de zaak door onafhankelijke wetenschappers. 

Voor hun studie vergeleken Nathaniel Landau van de Universiteit van New York en collega’s 
de bloedmonsters van tien mensen die waren gevaccineerd met Janssen, met het bloed van 
zeventien mensen die het vaccin van Pfizer of Moderna hadden gekregen. Tegen de 
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‘Deltavariant van het virus bleek de ‘Janssengroep’ zes tot zeven keer slechter te scoren dan 
de Pfizer- en Moderna-klanten. 

Dat is ‘maar een momentopname’, benadrukt Van Egmond, na inzage in de cijfers: de kracht 
van het Janssenvaccin is nu juist dat de bescherming geleidelijk sterker wordt. Bovendien 
keek Landau maar naar één onderdeel van de afweer, en niet naar de T-cellen, de artillerie 
van het afweersysteem die voorkomt dat een infectie ontspoort. 

Toch zou het ook kunnen betekenen dat de ‘Deltavariant zich makkelijker vestigt in de keel 
van iemand die is ingeënt met Janssen dan bij iemand met het Pfizervaccin. Een extra 
aanwijzing daarvoor vormt het vaccin van AstraZeneca, dat werkt volgens hetzelfde principe 
als dat van Janssen. Ook dat blijkt na één prik maar matig te beschermen tegen de 
‘Deltavariant, volgens deze week gepubliceerde cijfers. Pas na een tweede prik schiet die 
bescherming weer omhoog. 

Veel wetenschappers voelden de bui al wel hangen. Zo wijzen diverse kleine studies bij dieren 
en mensen erop dat een extra prik met het Janssenvaccin de afweer wel degelijk belangrijk 
kan verbeteren. 

In Nederland zijn de academische ziekenhuizen van Rotterdam, Groningen, Leiden en 
Amsterdam vorige maand dan ook begonnen met een proef waarbij men zorgmedewerkers na 
de Janssenprik een tweede dosis vaccin geeft, zowel Janssen als andere merken. 

Net deze week maakten diverse Nederlandse ziekenhuizen bekend dat ze zich zorgen maken 
over de opmars van de ‘Deltavariant bij hun personeel. Het virus blijkt ook geregeld 
gevaccineerden te besmetten, die vervolgens extreem veel virus aanmaken, vaak zonder er 
veel van te merken. 

Virologen zijn bang dat het virus zo een sluiproute heeft gevonden om zich te verspreiden: via 
mensen die zich veilig wanen, nauwelijks klachten hebben, maar intussen wel grote 
hoeveelheden virus uitwasemen. Bron: De Volkskrant, 21 juli 2021. 

Arsenal heeft trainingskamp in Florida afgezegd 

Arsenal heeft het trainingskamp in het Amerikaanse Florida afgezegd. De club uit Londen 
heeft dat besloten na enkele positieve coronatesten. 

Arsenal zegt niet hoeveel personen er besmet zijn. Wel laat de club weten dat de besmette 
personen geen symptomen vertonen. Ze zijn wel in quarantaine gegaan. 

Arsenal zou in de Verenigde Staten aan de Florida Cup deelnemen. De club zou op 25 juli 
tegen Internazionale uitkomen. Drie dagen later zou Arsenal nog tegen Everton of het 
Colombiaanse Millonarios spelen. Bron: AD, 21 juli 2021. 

Geen nieuwe landen in Europa van geel naar oranje 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet deze week geen nieuwe Europese landen van 
‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ‘geel’ (reizen kan, maar met risico’s). Het RIVM 
houdt de situatie in Luxemburg, de Portugese Azoren en het Griekse Kreta nauwlettend in de 
gaten, omdat de besmettingen daar toenemen. Al eerder werd na zo’n ‘voorwaarschuwing’ het 
reisadvies een week later aangescherpt. 

In veel Europese landen stijgt het aantal besmettingen met het coronavirus. Zo verschiet 
Malta van kleur van ‘groen’ naar een ‘geel’ omdat de besmettingen toenemen. Reizen blijft 
mogelijk, zegt het ministerie, maar er gelden wel inreisregels. 
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De lijst van ‘veilige’ landen buiten de EU wordt uitgebreid met Oekraïne. Als het land geen 
inreisverbod voor reizigers uit Nederland hanteert, verandert het reisadvies op 22 juli van 
‘oranje’ naar ‘geel’. Het ministerie waarschuwt wel dat er inreisbeperkingen kunnen gelden en 
buiten de EU het EU digitale coronacertificaat (DCC) niet wordt geaccepteerd. 

Rwanda en Thailand worden van de EU covid-veilige lijst gehaald en worden daarmee hoog 
risicogebieden. De Britse Maagdeneilanden worden zeer hoog risicogebied, vanwege het 
stijgend aantal positieve testen. Bron: AD, 21 juli 2021. 

100.000 vaccins AstraZeneca dreigen te worden vernietigd 

Tienduizenden tot 100.000 AstraZeneca-vaccins dreigen te worden vernietigd. Het gaat om 
vaccins die na een tegenvallende AstraZeneca-campagne zijn overgebleven bij huisartsen. 
Binnen Nederland is geen bestemming meer voor deze vaccins. Ze naar het buitenland 
transporteren mag niet, bevestigt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheid en Jeugd 
(IGJ) aan Trouw. Bron: AD, 21 juli 2021. 

Technische storing website coronatest.nl is verholpen 

De technische storing van de website coronatest.nl is verholpen, meldt GGD GHOR. Door die 
storing waren er sinds dinsdagavond problemen met het opvragen van een testuitslag. 

Die storing is voorbij en mensen kunnen weer inloggen, testuitslagen bekijken, afspraken 
inplannen voor een test of vaccinatie en ingeplande afspraken bekijken. Bron: AD, 21 juli 
2021.  

Belgen en Brabanders in de rij voor vaccin zonder afspraak in Delft: ‘Het 
loopt storm’ 

De vrijheid om zonder coronazorgen van het leven te genieten lonkt. Dat was gisteren wel te 
merken bij De Vleugel aan de Aart van der Leeuwlaan in Delft. Daar kon iedereen zonder 
afspraak een coronaprik laten zetten. ‘Er waren mensen uit Helmond en zelfs uit Antwerpen’, 
vertelt een medewerker van GGD Haaglanden.  

De vaccinatiegraad in Haaglanden ligt wat laag in vergelijking met andere regio’s in het land. 
In de hoop meer mensen uit Delft en omstreken toch zover te krijgen om zich tegen het 
coronavirus te laten vaccineren, kwam de GGD met het idee om op sommige locaties op vooraf 
vastgestelde dagen zonder afspraak prikken te zetten. Zodoende waren niet alleen 
Delftenaren, maar iedereen mét of zonder een verblijfsvergunning gisteren welkom bij 
wijkcentrum De Vleugel in Delft.  Bron: AD, 21 juli 2021. 

Coca-cola  heeft geprofiteerd van de versoepelingen wereldwijd 

Coca-Cola heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van de versoepelingen in de 
coronamaatregelen wereldwijd. De omzet van het bekendste frisdrankconcern ter wereld nam 
met 42 procent toe en komt met 10 miljard dollar ongeveer op hetzelfde niveau uit als in 2019, 
voor er beperkingen waren vanwege het coronavirus. 

De omzet daalde in dezelfde periode vorig jaar nog hard. Dat was te wijten aan een lagere 
consumptie buitenshuis door horecasluitingen en de annulering van veel evenementen over 
de hele wereld. Dat is normaal gesproken goed voor de helft van de omzet van Coca-Cola. 
Bron: AD, 21 juli 2021. 
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Een vriendengroep uit Westerhoven ging creatief aan de slag met 250 lege bierkratten. © Sem 
Wijnhoven/DCI Media   
 
Een zwembad van bierkratten, mét een glijbaan: elf vrienden maakten 
het gewoon 
 
Wat kun je doen met 250 lege bierkratten? Nou, een zwembad bouwen, dacht een groep 
vrienden uit Westerhoven. Het was hard werken, maar inmiddels is het bad klaar voor 
gebruik. ‘We gaan er volop van genieten.’ 
 
De beste ideeën ontstaan vaak aan de bar. Zo ook in Westerhoven, waar elf vrienden normaal 
gesproken hun creativiteit botvieren op een carnavalswagen. Maar in coronatijden even niet, 
en dus werd er gebroed op wat anders. Bron: AD, 21 juli 2021.  
 
Vakantiegangers stomverbaasd: testlocatie in Rotterdam blijkt, ondanks 
afspraak, opgeheven 
 
Geschokt waren Rotterdamse vakantiegangers dinsdag toen ze op hun testafspraak 
arriveerden: de geboekte testlocatie aan de Honingerdijk bleek al dagen opgeheven te zijn. ‘Ze 
stonden de partytent voor onze neus in te laden.’ 
 
Tim Rook (56) weet niet wat hij ziet als hij dinsdag in alle vroegte op de parkeerplaats aan de 
Honingerdijk in Rotterdam-Kralingen arriveert. Geen tent, wél een tiental verbouwereerde 
lotgenoten. De groep ziet toe hoe werklieden de door het testbedrijf opgezette partytent in een 
vrachtwagen laden. De testlocatie is dagen geleden opgeheven, zo krijgt iedereen te horen. 
Bron: AD, 21 juli 2021.  
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Indonesische man verkleedt zich als zijn vrouw na positieve test, 
stewardess grijpt in 
 
Een verkleedpartij kan een Indonesische passagier duur komen te staan. De man testte 
positief op het coronavirus en vermomde zich daarna als zijn vrouw om alsnog aan boord van 
het vliegtuig te kunnen. Een stewardess waarschuwde de autoriteiten op de plek van 
bestemming. De verdachte is aangehouden en wordt beschuldigd van identiteitsfraude en 
vermoedelijk ook van het in gevaar brengen van de volksgezondheid. 
 
De man testte positief op het coronavirus in Jakarta, vlak voor zijn vertrek naar Ternate, een 
eiland binnen de provincie Noord-Molukken. Zijn echtgenote testte negatief en kon wel aan 
boord van het vliegtuig. Samen bedachten ze een list zodat de man alsnog mee kon met het 
vliegtuig. Hij deed om te beginnen haar nikab om die hem van top tot been bedekte en dus 
onherkenbaar maakte.  
 
Vervolgens gebruikte hij tijdens het boarden haar identiteitsbewijs en negatieve PCR-test om 
zo het luchthavenpersoneel om de tuin te leiden. In het vliegtuig ontdeed de man zich van zijn 
nikab en trok op het toilet een shirt aan. Een stewardess betrapte de man en waarschuwde 
de autoriteiten in Ternate. 
 
Een gezondheidsfunctionaris kwam ter plaatse en nam een coronatest af bij de man, die 
opnieuw positief bleek. Daarop nam de luchthaven onmiddellijk contact op met de autoriteiten 
om de man met spoed te evacueren. In beschermende kleding werd de man per ambulance 
naar zijn huis op Ternate gebracht, waar hij in isolatie moet. 
 
Zodra zijn zelfisolatie voorbij is, moet de Indonesische man zich voor de rechter verantwoorden 
voor identiteitsfraude en voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid. 
Luchtvaartmaatschappij Citilink bevestigt tegen CNN Indonesia het incident en zal de 
controles op het vliegveld verder aanscherpen. Een woordvoerder doet een beroep op alle 
passagiers om zich te houden aan de geldende voorschriften. 
 
Indonesië krijgt sinds deze maand hulp uit het buitenland omdat de gezondheidszorg in eigen 
land is overweldigd door het toegenomen aantal coronabesmettingen. Steeds meer 
coronapatiënten gaan in Indonesië naar de ziekenhuizen, maar die hebben niet altijd bedden 
vrij. 
 
Bij gebrek aan capaciteit worden soms zieke mensen naar huis gestuurd, waar een deel komt 
te overlijden. Indonesië stelt dagelijks tienduizenden nieuwe besmettingen vast. Experts 
denken dat veel besmettingen en sterfgevallen niet bij de autoriteiten bekend zijn, omdat er 
in het land weinig wordt getest. 
 
Officieel telt Indonesië, dat zo'n 270 miljoen inwoners heeft, bijna 3 miljoen besmettingen en 
ruim 75.000 sterfgevallen. Bron: AD, 21 juli 2021.  
 
Restauranteigenaar Reggie werkt nu zelf 60 uur per week in de bediening: 
‘Geen personeel te vinden’ 
 
Horecabaas Reggie Ginus uit Gorinchem jongleert noodgedwongen zelf weer met een dienblad 
in zijn handen. Juist nu gasten weer welkom zijn op het terras en ook het weer meewerkt, is 
er geen personeel te vinden. 
 
Het is druk op de Grote Markt in Gorinchem. Personeel rent af en aan om de toegestroomde 
gasten op deze warme dagen te voorzien van een koel drankje en een lekker hapje erbij. De 
drukte is ongetwijfeld welkom, nadat de horeca zo lang de deuren moest sluiten om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Toch zijn de zorgen in de horeca groot. 
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Tijdens de lockdowns vonden veel personeelsleden ander werk: in de zorg of bijvoorbeeld in 
één van de teststraten of op een corona-priklocatie. Nu de terrassen open zijn, blijven de 
medewerkers weg. Nieuw personeel is maar lastig te vinden, want alle restaurants ‘vissen in 
dezelfde vijver’. En dat het aantal besmettingen en quarantaines, met name onder jongeren, 
weer oploopt, helpt ook niet mee. Bron: AD, 20 juli 2021.   
 
 

 
 
DDoS-aanvallen op sites GGD voor test- en prikafspraken, problemen met 
inloggen 
 
Als gevolg van DDoS-aanvallen kunnen mensen sinds gisteravond mogelijk niet met hun 
DigiD-gegevens inloggen op GGD-websites. Ook vanmorgen leidde dit er tijdelijk toe dat 
verschillende websites onbereikbaar waren, meldt GGD GHOR Nederland vanmiddag.  
 
Door de aanvallen kunnen mensen sinds gisteren mogelijk niet inloggen, waardoor 
testuitslagen bekijken, afspraken maken voor een coronatest of vaccinatie en eerder gemaakte 
afspraken inzien onmogelijk is. Hoewel de problemen volgens de GGD inmiddels opgelost 
zouden moeten zijn, kan een aantal mensen volgens berichten op sociale media nog altijd niet 
inloggen. ‘Er wordt hard gewerkt aan een structurele oplossing zodat we deze aanvallen beter 
kunnen afweren’, aldus een woordvoerder van de GGD. 
 
Als alternatief voor het doorgeven van testuitslagen belt GGD GHOR Nederland mensen op. 
‘In het kader van bron- en contactonderzoek worden mensen met een positieve testuitslag 
altijd geïnformeerd en krijgen zij ook adviezen over isolatie en het informeren van hun 
contacten’, aldus de brancheorganisatie. Wanneer het online niet lukt om afspraken te maken 
kunnen mensen telefonisch contact opnemen. 
 
De aanvallen hebben geen invloed op de werking van het Digitaal Corona Certificaat (DCC), 
meldt de GGD. Wie er achter de aanvallen zit en hoeveel mensen er zijn getroffen, op dit 
moment niet duidelijk.  
 
Met een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) stuurt iemand zoveel dataverkeer naar 
een computer of server dat het systeem vastloopt. Daardoor raken websites overbelast en zijn 
ze amper of niet bereikbaar.  
 
Een aantal weken geleden probeerden hackers ook al in te breken in de Testen voor Toegang. 
Als gevolg daarvan liep het verwerken van testuitslagen enorme vertragingen op. Volgens 
Stichting Open Nederland, die de sneltesten regelt in opdracht van de overheid, hebben de 
hackers geen toegang gekregen tot het systeem of gevoelige data. Bron: AD, 21 juli 2021. 
 
Update RIVM  
 
Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 6945 positieve tests geregistreerd. Daarmee komt het 
aantal nieuwe gevallen voor de tweede dag op rij net onder de 7000 uit. Vorige week woensdag 
waren er meer dan 10.000 nieuwe gevallen. 
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De 6945 positieve tests zijn een fractie hoger dan het cijfer van gisteren, maar aanzienlijk 
lager dan dat van maandag. Doorgaans ligt het aantal nieuwe gevallen op maandagen en 
dinsdagen juist laag, waarna het vanaf de woensdag oploopt. Het RIVM zei gisteren het begin 
van een stabilisatie te zien en dat het aantal gevallen in de loop van deze week zou kunnen 
gaan dalen. 

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen 24 uur 65 nieuwe coronapatiënten opgenomen op 
verpleegafdelingen. Op de intensive cares kwamen 13 mensen binnen die ernstig ziek zijn 
geworden nadat ze het virus hadden opgelopen. Omdat ook mensen het ziekenhuis 
verlaten, steeg de totale bezetting slechts licht. 

In totaal liggen nu 428 patiënten in het ziekenhuis met corona. Dat zijn er 13 meer dan 
gisteren, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Op de verpleegafdelingen liggen nu 322 coronapatiënten, 7 meer dan dinsdag. Op de ic's steeg 
de bezetting van 100 tot 106 Covid-patiënten. 

De ziekenhuizen verwachten de komende tijd een verdere toename, aangezien het aantal 
coronabesmettingen de afgelopen weken hard is gestegen. Voorzitter van het Landelijk 
Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers, zei vorige week dat hij er rekening mee houdt dat 
het totale aantal opgenomen coronapatiënten kan stijgen tot circa 800. Hij verwacht dat 
ziekenhuizen dit aan zullen kunnen. Bron: AD, 21 juli 2021. 

Grote vaccinatielocaties gaan dicht 

Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd en het vaccinatietempo afneemt, gaan enkele grote 
vaccinatielocaties binnenkort dicht.  

In de Expo in Houten worden op 4 augustus de laatste prikken gezet. Eind augustus sluiten 
ook de locaties in de Jaarbeurs in Utrecht en de Rijtuigenloods in Amersfoort, meldt de GGD. 

‘We verleggen onze focus naar kleinschaliger vaccineren, in alle gemeenten in onze regio en in 
specifieke wijken waar de vaccinatiegraad nog achterblijft’, aldus de GGD. Dat kan dan met 
of zonder afspraak. Ook in andere regio's is het al mogelijk om zonder afspraak een coronaprik 
te halen. 

Tot en met zondag hebben bijna twaalf miljoen mensen een eerste prik gehad. Dat is meer 
dan 80 procent van alle Nederlanders die in aanmerking kwamen. Daarmee behoort 
Nederland tot de Europese top. Iets meer dan zeven miljoen mensen hebben ook de tweede 
dosis gehad en daarmee behoort Nederland tot de middenmoot. Bron: AD, 21 juli 2021. 

Dit zijn de nieuwe coronaregels 

Het kabinet trapt op de rem. Om het coronavirus terug te dringen wordt in de horeca vanaf 
zaterdag de sluitingstijd weer op 24.00 uur gezet. Nachtclubs en discotheken gaan voorlopig 
dicht, festivals zonder zitplaatsen zijn verboden. Dat hebben premier Mark Rutte en minister 
Hugo de Jonge vanavond bekend gemaakt tijdens de coronapersconferentie. Dit zijn alle 
nieuwe coronaregels op een rij: 

- Horeca kan alleen open met vaste zitplaatsen op 1,5 meter.  

Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 06.00 uur ‘s ochtends. Entertainment als live-
optredens en harde muziek binnen- en buiten is niet langer toegestaan. 

- Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren. 



174 
 

- Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) dus op 
pauze tot zaterdag 14 augustus. 

- Evenementen - zoals muziekfestivals - zonder zitplaats zijn verboden. 

- Evenementen, culturele locaties en publiek bij sportwedstrijden kan alleen met zitplaats, en 
met extra publiek (tot twee derde van het maximum) als er gewerkt wordt met toegangstesten. 

- Een toegangstest wordt slechts 24 uur geldig (was 40 uur). 

- Evenementen duren maximaal 24 uur, meerdaagse evenementen zijn verboden. 

- Voor winkels, musea of kermissen verandert er niks. Hiervoor geldt dat er één bezoeker per 
vijf vierkante meter ontvangen kan worden. 

- Houd reisadviezen in de smiezen: reizen naar het buitenland is en blijft een risico. De 
toename van het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor een ontspannen 
vakantie naar het buitenland.  

- In Europa is het verplicht om te reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) als 
coronabewijs. Ook kan een verplichte quarantaine bij aankomst gelden, de eisen kunnen per 
land verschillen. Check altijd voor vertrek het reisadvies op wijsopreis.nl. 

- Het kabinet roept op feestjes klein en beheersbaar te houden en 1,5 meter afstand te houden. 

De maatregelen gaan in vanaf morgen om 6.00 uur en gelden tot zaterdag 14 augustus. Het 
kabinet kijkt op 13 augustus hoe het verder moet met de coronaregels. Bron: AD, 9 juli 2021. 

In 23 veiligheidsrisico’s geldt hoogste risiconiveau ‘zeer ernstig’ 

In 23 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanaf vandaag het hoogste risiconiveau 'zeer ernstig'. 
Alleen Drenthe en Zeeland staan een stapje lager, op 'ernstig'. 

Nederland telt vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Het risiconiveau 
wordt bepaald op basis van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. 
Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners. 

Voor de maatregelen van het kabinet heeft de verhoging van de risiconiveaus overigens geen 
gevolgen. Ruim een week geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, 
in elk geval tot en met 13 augustus. Bron: AD, 21 juli 2021.  

Corona slaat toe tijdens scoutingkamp in Emmeloord: deelnemers in 
quarantaine 

Meerdere leden van Scouting Emmeloord zijn afgelopen weekeinde positief getest op corona. 
Zij hadden deelgenomen aan een zomerkamp dat van 9 tot en met 17 juli plaatsvond in 
Rotterdam. Om hoeveel mensen het gaat, wil Scouting Nederland niet zeggen. 

Woordvoerster Kim Fokkelman van Scouting Nederland: ‘Wij doen geen mededelingen over 
het aantal deelnemers, dat is privacygevoelige informatie.’ Van Scouting Emmeloord is 
niemand bereikbaar, Fokkelman zegt dat haar organisatie ‘na overleg met Emmeloord’ de 
woordvoering doet over de zaak. Bron: De Stentor, 21 juli 2021.   
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WHO: 3.4 miljoen coronabesmettingen afgelopen week wereldwijd 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft becijferd dat er de afgelopen week 
wereldwijd 3,4 miljoen coronagevallen zijn bijgekomen. Een toename van twaalf procent ten 
opzichte van vorige week. Op dit moment raakten er 192 miljoen mensen besmet. Hoewel het 
aantal sterfgevallen afneemt, verwacht de WHO dat het aantal infecties binnenkort de 200 
miljoen overstijgt. 

‘In dit tempo verwachten we dat het wereldwijde aantal besmettingen binnen drie weken 
de 200 miljoen passeert', zegt de organisatie. De grootste stijging aan ziektegevallen deed zich 
voor rond het westelijke deel van de Stille Oceaan en binnen Europa. Indonesië, Groot-
Brittannië, India en de Verenigde Staten, zagen de laatste zeven dagen de meeste 
besmettingen. 
 
Volgens de WHO zijn de stijgingen te wijten aan de nieuwe virusvarianten, 
het versoepelen van de maatregelen en het feit dat een grote groep mensen nog steeds niet 
ingeënt is. Landen krijgen het advies om tegen het einde van het jaar minstens veertig procent 
van de bevolking te hebben gevaccineerd. Van de ruim drie miljard doses die wereldwijd zijn 
ingezet, is slechts één procent naar minder vermogende landen gegaan. Bron: AD, 21 juli 
2021. 

Strengere coronaregels voor medewerkers ziekenhuizen in New York 

De Amerikaanse metropool New York scherpt de coronaregels aan voor medewerkers van 
openbare ziekenhuizen. Ze moeten zich laten vaccineren of wekelijks 
een coronatest ondergaan, bericht The New York Times. Het gaat om 
ruim 42.000 ziekenhuismedewerkers en een deel van het personeel van de afdeling 
Volksgezondheid van de gemeente.  

Burgemeester Bill de Blasio kiest voor die noodgreep omdat de ’Deltavariant van het 
coronavirus om zich heen grijpt en twee miljoen volwassenen in de stad nog altijd niet 
gevaccineerd zijn. De gemeente heeft van alles geprobeerd om de vaccinatiegraad omhoog te 
krijgen, waaronder van huis naar huis gaan en vaccins aanbieden op openbare locaties als 
metrostations en musea. 

De acties hebben volgens de krant weinig succes. Er halen dagelijks gemiddeld minder 
dan 10.000 mensen een eerste prik in de circa acht miljoen inwoners tellende metropool. Het 
baart de autoriteiten bovendien zorgen dat een deel van het medisch personeel achterblijft. 
De vaccinatiegraad onder medewerkers van openbare ziekenhuizen ligt onder het gemiddelde 
in de stad, hoewel zorgverleners als eerste aan de beurt kwamen toen het vaccineren eind 
vorig jaar van start ging. Bron: AD, 21 juli 2021.  

Met het oog op het risico dat de ’Deltavariant vormt, verplicht de Amerikaanse 
stad New York medewerkers van openbare ziekenhuizen en klinieken tot vaccinatie. Wie niet 
geprikt wil worden, moet zich elke week laten testen. De maatregel gaat op 2 augustus in, 
aldus burgemeester Bill de Blasio tijdens een persconferentie. Wie zowel de coronavaccinatie 
als ook de wekelijkse test weigert, wordt onbetaald naar huis gestuurd. 

‘Door de ‘Deltavariant wordt het kiezen tussen vaccineren of besmet raken’, zegt de New 
Yorkse gezondheidscommissaris Dave Chokshi. ‘En dat betekent het verschil tussen leven en 
doodgaan.' Zo'n zestig procent van de ruim 42.000 gemeentelijke gezondheidsmedewerkers in 
New York is minstens één keer ingeënt. Van hen heeft 70 procent beide prikken gehad. Dat 
aantal ligt zelfs lager dan het percentage van de New Yorkers dat volledig beschermd is. 
 
Burgemeester De Blasio zegt dat zijn stad verdere maatregelen neemt, mocht de ’Deltavariant 
een groter risico blijken. Daarbij sluit hij het verplichten tot vaccineren of testen van alle 
gemeentewerkers niet uit. Het Amerikaanse centrum voor ziektebestrijding en -preventie, 
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CDC, liet afgelopen week weten dat 97 procent van alle mensen die nu met coronaklachten 
wordt opgenomen in een ziekenhuis niet gevaccineerd is. Bron: AD, 21 juli 2021.   
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Oost-Nederland ziet coronabesmettingen licht stijgen, Urk staat in 
bijzonder rijtje  

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is in het afgelopen etmaal iets 
toegenomen. Vandaag zijn er 534 coronagevallen vastgesteld, gisteren waren dat er nog 455. 
Rijssen-Holten, Raalte en Brummen hebben relatief de meeste besmettingen, Urk springt er 
weer in positieve zin uit met nul besmettingen.  

In de regio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal besmettingen wat toe. 
Waren er in eerstgenoemde regio gisteren nog 116 nieuwe besmettingen, vandaag zijn dat er 
142. In Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal besmettingen met 67 toe, van 200 naar 
267. In Flevoland nam het aantal besmettingen iets af, van 139 gisteren naar 125 vandaag. 

Net als gisteren springen Rijssen-Holten en Raalte er in negatieve zin weer uit. Beide 
gemeentes kleuren vandaag rood op de kaart, terwijl ze gisteren nog donkeroranje waren. Dat 
betekent dat ze meer dan 56 coronagevallen per 100.000 inwoners hebben.   

In Rijssen-Holten zijn er relatief de meeste gevallen: 62,9 besmettingen per 100.000 mensen. 
Dat komt in absolute zin neer op 24 positief geteste mensen, terwijl dat er gisteren vijf minder 
waren. In Raalte zijn er 58,3 coronagevallen per 100.000 inwoners. Ook Brummen (57,9) 
kleurt rood.  

Net als afgelopen dagen springt  Urk weer in positieve zin in het oog, met nul nieuwe 
coronabesmettingen in het afgelopen etmaal. Het vissersdorp is een eenzame grijze vlek op de 
coronakaart: waar gisteren nog enkele andere gemeentes grijs kleurden (tussen de 0 en 7 
besmettingen per 100.000 inwoners), is dat vandaag niet het geval. Dat er in Urk geen 
besmettingen zijn komt omdat men zich niet laat testen. 

In heel Nederland zijn er slechts vijf gemeenten waar vandaag helemaal geen nieuwe positieve 
tests worden gemeld. Naast Urk staan ook de gemeenten Doesburg, Westerveld , Vlieland, 
Ameland in dit rijtje. 

Vandaag zijn landelijk iets meer nieuwe coronabesmettingen dan gisteren. In het afgelopen 
etmaal testten er 6.945 mensen positief, terwijl dat er een dag eerder nog 6.823 waren. 
Desondanks is dit aantal aanzienlijk lager dan dat van maandag, toen er nog  8.932 
coronagevallen werden vastgesteld.  

Gisteren was er al een flinke stijging te zien wat betreft het aantal coronapatiënten in 
ziekenhuizen. Ook vandaag kwamen er -in vergelijking met de afgelopen weken- veel nieuwe 
ziekenhuisopnames bij. Vandaag werden er 65 nieuwe coronapatiënten opgenomen op 
verpleegafdelingen. Op de intensive cares kwamen 13 mensen binnen die ernstig ziek zijn 
geworden nadat ze het virus hadden opgelopen. Dat zijn er minder dan gisteren, toen er in 24 
uur 96 nieuwe coronapatiënten de ziekenhuis binnenkwamen.  

In 23 van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland geldt vanaf vandaag het hoogste risiconiveau 
‘zeer ernstig’. Alleen Drenthe en Zeeland staan een stapje lager, op ‘ernstig’. Bron: De Stentor, 
21 juli 2021. 

Heel Nederland naar ’zeer ernstig’, op Drenthe en Zeeland na 

In vrijwel heel Nederland is de corona-uitbraak ’zeer ernstig’ geworden. In 23 van de 25 
veiligheidsregio’s geldt vanaf woensdag dit hoogste risiconiveau. Alleen Drenthe en Zeeland 
staan een stapje lager, op ’ernstig’. 

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, 
zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Het risiconiveau wordt bepaald op basis van het aantal 
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positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het 
aantal inwoners. 

In elf regio’s gold het hoogste risiconiveau al. Dit zijn Amsterdam-Amstelland, Groningen, 
Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Midden- en West-Brabant, Twente, 
Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en Gooi en Vechtstreek. Op 
woensdag zijn daar twaalf regio’s bij gekomen. Dit zijn Noord-Holland Noord, Zuid-Holland 
Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord, Zuid-Limburg, Gelderland-Zuid, 
Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland, Friesland en Flevoland 

Dit betekent dat tien van de twaalf provincies volledig op ’zeer ernstig’ staan. 

Zeeland stond de afgelopen week nog op zorgelijk. Dat is het een na laagste risiconiveau. De 
twee laagste niveaus gelden nu nergens meer. 

Voor de maatregelen van het kabinet heeft de verhoging van de risiconiveaus overigens geen 
gevolgen. Ruim een week geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, 
in elk geval tot en met 13 augustus. Bron: De Telegraaf, 21 juli 2021.  

In Frankrijk 21.539 positieve coronatests afgelopen etmaal  

In Frankrijk zijn de afgelopen 24 uur 21.539 positieve coronatests afgenomen. Sinds het 
begin van de pandemie zijn bijna 6 miljoen Fransen besmet geraakt met het longvirus. Het 
laatste etmaal overleden 22 mensen aan de gevolgen van Covid-19, wat het officiële 
sterftecijfer in Frankrijk op ruim 112.000 brengt. Bron: AD, 21 juli 2021.   

 

Victoria Pelova en Lieke Martens vieren een goal tegen Zambia. © Reuters 
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Bondscoach Wiegman slaat alarm: ‘Mijn meiden moeten naar buiten, ons 
hotel is een gevangenis’  

Na de 10-3 zege op Zambia trok bondscoach Sarina Wiegman fel van leer tegen de werkwijze 
in olympisch Japan, waar haar selectie amper bewegingsvrijheid heeft. ‘Je kan niet zomaar 
mensen opsluiten voor twee weken. Dat kan gewoon niet.’ 

Dikke winst in de pocket, daar had niemand bij de oranje Leeuwinnen wat over te klagen. Er 
kan veel beter, op het veld, maar zeker ook daar naast. Zo vertelde bondscoach Sarina 
Wiegman in de catacomben van het Miyagi Stadion dat haar groep het na twee weken Japan 
helemaal heeft gehad met de extreem strenge leefregels en beperkingen. 

Over corona wil Wiegman geen woord meer kwijt. ‘Wij leven in een hotel waarbij we achterin 
weg zijn gezet, wat echt niet goed is, vind ik. We mogen niet in de openbare ruimtes, gaan 
door de personeelsingangen naar binnen, ergens in een souterrain. We mogen niet naar 
buiten, het is net een gevangenis’, foeterde de Haagse, die ziet dat haar groep meer vrijheid 
nodig heeft. ‘Dit kan zo niet langer door, mijn meiden moeten echt even naar buiten. We zijn 
hier twee weken, weten dat we hartstikke voorzichtig moeten zijn. En natuurlijk houden we 
ons daaraan. Maar je kan niet zomaar mensen opsluiten voor twee weken. Dat kan gewoon 
niet.’ 
 
Dus ageert Wiegman met haar staf tegen de regels en hamert ze bij het IOC op versoepeling. 
‘Dadelijk gaan we deuren open breken. We willen niet besmet worden, gaan niet lopen 
shoppen ofzo. Maar er is een geweldig mooie tuin in het hotel waar we zitten. Daar kan je 
gewoon naar buiten, daar is geen kip. Maar ook dat mag niet. En daar zie ik het doel niet 
meer zo van. De organisatie moet er gewoon wat aan doen.’ Bron: BN De Stem, 21 juli 2021.  

Tirade Sarina Wiegman vindt gehoor: Leeuwinnen krijgen meer 
bewegingsvrijheid in ‘gevangenis’ 

De tirade van Sarina Wiegman over de omstandigheden in het hotel van de Leeuwinnen bleek 
niet aan dovemansoren gericht. De Leeuwinnen hebben meer bewegingsvrijheid gekregen, zo 
laat de KNVB weten. 

‘Wij leven in een hotel waarbij we achterin weg zijn gezet, wat echt niet goed is, vind ik. We 
mogen niet in de openbare ruimtes, gaan door de personeelsingangen naar binnen, ergens in 
een souterrain. We mogen niet naar buiten, het is net een gevangenis. Dit kan zo niet langer 
door, mijn meiden moeten echt even naar buiten’, zo foeterde bondscoach Wiegman nadat 
Zambia met 10-3 was verslagen bij het olympisch debuut van de Leeuwinnen. 

Er volgde een gesprek met het hotel en de organisatie van de Olympische Spelen, waarbij de 
zorgen van Wiegman werden geuit. ‘Daar vonden we niet alleen begrip, maar ook gehoor voor 
de omstandigheden en het is dan ook gelukt om het leven in de bubbel wat te normaliseren 
en enkele ‘versoepelingen’ doorgevoerd te krijgen’, zo laat de KNVB weten.  

De Leeuwinnen hoeven niet langer door een achteraf gelegen goedereningang en goederenlift 
het hotel binnen en mogen gewoon gebruikmaken van de hoofdingang en de lobby. Ook mogen 
de voetbalsters naar de eet- en besprekingsruimte via de normale publieke paden en dus niet 
meer via de keuken en goederenroute aan de achterkant. 

Daarnaast kunnen de voetbalsters een luchtje scheppen in een voor hen gereserveerd gedeelte 
in de tuin, waar stoeltjes en tafeltjes worden neergezet om er iets te kunnen drinken of een 
spelletje te kunnen spelen. Ook een rondje door het nabijgelegen parkje is toegestaan, mits er 
geen andere gasten zijn. Het aantal security-mensen op de verdieping is teruggebracht. 
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De Leeuwinnen mogen geen gebruikmaken van de lift en ook de overige basisregels blijven 
behouden voor de equipe van bondscoach Wiegman, die 24 juli tegen Brazilië speelt. Bron: 

AD, 22 juli 2021. 

 

 

De GGD waarschuwt mensen die proberen te frauderen met de registratiekaart. 'Door de 
verschillende controlemechanismen worden de valse kaarten snel ontdekt', ligt de GGD toe in 
een verklaring. 'Bovendien gaan mensen die hiermee frauderen voorbij aan de enorme 
gezondheidsrisico’s die ze creëren voor zichzelf en anderen. Bijvoorbeeld als ze zonder 
vaccinaties op reis of naar een evenement gaan.' Bron: AD, 21 juli 2021.   

Langdurige gevolgen van coronasmettingen in VK 

Ruim 6 procent van de volwassenen in Groot-Brittannië kampt met langdurige gevolgen van 
een coronabesmetting. Het gaat om 3,2 miljoen personen die last hebben van het zogenoemde 
langdurige Covid, wat van invloed is op welzijn en werk. 

Zes op de tien van de ondervraagden die aangaven langdurige Covid te hebben, zeiden dat de 
ziekte hun algemene welzijn schaadde. De helft stelde dat de aandoening het moeilijk maakt 
te werken, blijkt uit onderzoek van het Britse bureau voor de statistiek (ONS). 

Volgens ONS zijn er steeds meer mensen met langdurige Covid gevonden die negatieve 
effecten melden. Er zijn meer gegevens nodig om te bepalen in hoeverre leeftijd, geslacht of 
handicap een rol spelen. Ook is er nog geen algemeen aanvaarde definitie voor langdurige 
Covid. Eerder deze week begon een studie om nieuwe diagnose- en behandelingsinstrumenten 
te ontwikkelen. Bron: AD, 21 juli 2021. 
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In Frankrijk is vierde coronagolf gaande 

In Frankrijk is momenteel een vierde coronagolf gaande. Het aantal besmettingen is daar in 
een week tijd met maar liefst 140 procent gestegen, zei premier Jean Castex vandaag. De 
regeringsleider kondigde aan dat de vaccinatiecampagne een versnelling hoger zal schakelen 
in de strijd tegen het virus.  

Bij 96 procent van de 18.000 bevestigde besmettingen die gisteren werden gemeld, gaat het 
om mensen die niet gevaccineerd zijn. Volgens Castex is het - zeker met de verspreiding van 
de besmettelijkere ‘Deltavariant van het coronavirus - dan ook belangrijk om de bevolking nog 
sneller te vaccineren.  

Daarom zullen in de komende twee weken 5 miljoen extra prikafspraken worden opengesteld 
voor mensen die zich willen laten vaccineren. Het doel van de regering is nu om tegen eind 
augustus 50 miljoen eerste doses toegediend te hebben. 

Castex had ook een waarschuwing aan het adres van mensen die 'hun toevlucht zoeken tot 
geweld' in hun protest tegen het coronabeleid. ’Wij zullen genadeloos zijn’, zei hij, verwijzend 
naar toespelingen rond Jodensterren, aanvallen op overheidsgebouwen en het in brand steken 
van vaccinatiecentra. Bron: AD, 21 juli 2021.  

Handel in nagemaakte vaccinatiebewijzen 

Op chatdienst Telegram wordt gehandeld in nagemaakte vaccinatiebewijzen. De GGD'en 
hebben 'enkele tientallen aangiftes' gedaan tegen mensen die zo'n bewijs hebben gekocht en 
daarmee tegen de lamp zijn gelopen. Dat bevestigt de overkoepelende organisatie GGD GHOR 
Nederland na een bericht van Shownieuws. 

Volgens de GGD hebben de verkopers 'daadwerkelijk iets geleverd dat door moest gaan voor 
een vaccinatiebewijs'. Hoe de fraude is ontdekt, wil de GGD niet zeggen. De kopers wilden 
geregistreerd worden in de vaccinatiesystemen zonder dat ze daadwerkelijk zijn gevaccineerd. 
De verkopers zelf zijn voor zover bekend nog niet achterhaald. Bron: AD, 21 juli 2021.  

Pfizer/BioNTech-vaccin gaat in Zuid-Afrika geproduceerd worden 

Het Zuid-Afrikaanse farmabedrijf Biovac gaat vanaf begin volgend jaar het Pfizer/BioNTech-
vaccin produceren. Het gaat om een primeur voor het Afrikaanse continent. De bedoeling is 
dat er jaarlijks meer dan 100 miljoen dosissen gemaakt worden.  

De productie is volgens Biovac-topman Morena Makhoana 'een essentiële stap' rond de 
beschikbaarheid van een effectief coronavaccin in Zuid-Afrika. 

De vaccinatiegraad in Afrika is met minder dan twee procent zeer laag. In Zuid-Afrika hebben 
inmiddels 60 miljoen mensen tenminste een prik gehad. 1.4 miljoen inwoners zijn volledig 
gevaccineerd. Bron: AD, 21 juli 2021.   

Militairen en burgemeester aan de wandel: ‘Niet de sfeer van de echte 
Nijmeegse, maar we hebben het tof’ 
 
Geen Nijmeegse Vierdaagse zonder Woensdrechtse militairen. En als corona dwarsligt, lopen 
ze hem toch. In gezelschap van een clubje mariniers en een peletonnetje burgers onder leiding 
van de Woensdrechtse burgemeester Adriaansen. 
 
Met een gangetje van vijf kilometer per uur vertrokken ze woensdag in alle vroegte voor hun 
tweede etappe vanaf hun Bredase slaapplaats, de Trip van Zoudtlandt-kazerne. Richting 
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Dongen, Loon op Zand en dan Vught. Dikke veertig kilometer, net als in de échte Nijmeegse 
Vierdaagse. Bron: BN De Stem, 21 juli 2021.  
 

 

Vanaf het Dongense mob-complex van Defensie langs het Wilhelminakanaal richting Loon op 
Zand. In korte broek en groen shirt de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen. © 
Johan Wouters   
 
 
Chaotische taferelen op jetset-eiland Mykonos na explosie van 
besmettingen 

Chaotische taferelen op Mykonos, nadat het Griekse jetset-eiland afgelopen weekend in 
gedeeltelijke lockdown ging na een explosie van het aantal coronabesmettingen. Toeristen die 
weg wilden, stonden uren in de rij voor een pcr-test, waardoor sommigen hun vlucht misten.  

Een op de tien test positief. Het quarantainehotel op het eiland zit daardoor vol, waardoor 
sommige besmette toeristen de nacht doorbrengen op het strand. In quarantaine gaan mag 
ook elders, maar veel accommodaties weigeren de besmette mensen op te nemen. Een 18-
jarige Italiaan, wiens verhaal in de media kwam, vond pas na een dag onderdak. 

Sinds dit weekend is muziek in de horeca verboden en geldt vanaf 01.00 uur ’s nachts een 
uitgaansverbod. Oorzaak is de razendsnelle verspreiding van het coronavirus, omdat veel 
mensen dicht op elkaar staan. De maatregelen zijn desastreus voor een eiland als Mykonos, 
beroemd om zijn nachtelijke uitspattingen. Veel vakantiegangers proberen het eiland te 
verlaten en het regent annuleringen. Burgemeester Konstantinos Koukas is verbolgen. ‘Het 
enige waar de maatregelen voor zullen zorgen, is dat bezoekers van Mykonos naar andere 
eilanden zullen gaan’, schreef hij op Facebook. Des te frustrerender is het dat Mykonos 
vooroploopt met vaccinaties: 90 procent van de lokale bevolking is ingeënt. Maar die valt in 
het niet bij de veelvoud aan bezoekers.  
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De overheid gaat strenger controleren of de feesten zich nu niet verplaatsten naar villa’s, 
kondigde de regering aan. Boetes kunnen oplopen tot 200.000 euro. Ook de naburige eilanden 
Paros, Ios en Santorini zijn volgens minister Nikos Hardalias van Burgerbescherming ‘één 
stap verwijderd’ van strengere maatregelen. Vooral de eerste twee hebben een levendige 
uitgaansscene. 

Ongevaccineerde medewerkers in de toerismebranche op deze eilanden, en in twee regio’s op 
Kreta, moeten vanaf nu twee keer per week een negatieve testuitslag laten zien. Verder heeft 
de Griekse kustwacht de verantwoordelijkheid van coronachecks op alle veerboten 
overgenomen van de rederijen. Dat resulteerde er alleen al afgelopen weekend in dat 2500 
passagiers geweigerd werden. Zij konden niet aantonen dat ze gevaccineerd, negatief getest of 
onlangs genezen waren van corona. 

Net als elders in Europa loopt het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken weer op, 
vooral vanwege de besmettelijke ‘Deltavariant. De regering besloot daarom al eerder dat gasten 
in alle horeca verplicht moeten zitten en dat alleen gevaccineerde gasten binnenruimtes van 
restaurants in mogen (toiletbezoek uitgezonderd). Verder wordt al het medisch personeel 
verplicht gevaccineerd, op straffe van schorsing.  

De beperkingen op Mykonos gelden voorlopig tot maandag.  Bron: De Stentor, 21 juli 2021. 
 
 
Veiligheidsrisico op Bonaire verhoogd naar niveau twee 
 
Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen verhoogt Bonaire vanaf 23 juli 
het veiligheidsrisico op het eiland naar niveau twee . Hoewel er geen coronapatiënten in het 
ziekenhuis liggen, noemt gezaghebber Edison Rijna de situatie 'zorgelijk'. Vooral degenen die 
nog niet volledig zijn gevaccineerd, lopen het risico heel erg ziek te worden, aldus Rijna.  
 
Sinds afgelopen maandag moeten alle reizigers, ook vanuit Nederland, vijf dagen na aankomst 
op Bonaire een PCR-test doen. Vanaf 23 juli mag er niet meer samen worden gezongen en 
gedanst op het eiland. Discotheken en nachtclubs moeten sluiten, bij evenementen mogen 
niet meer dan vijftig mensen aanwezig zijn. Restaurants en sportscholen moeten bezoekers 
weer gaan registreren.  
 
Volgens Rijna is het aantal besmettingen vooral te wijten aan de delta-variant die op het 
eiland is aangetroffen. Op 9 juli waren er vier personen besmet op het eiland, twaalf dagen 
later zijn dat er zeventien. Op Bonaire is tachtig procent van de volwassen 
bevolking minimaal één keer geprikt, ruim achtenzestig procent is twee keer gevaccineerd. 
Van de jongeren tussen twaalf en zeventien jaar is twintig procent één keer geprikt. Bron: AD, 
21 juli 2021. 

 

Massale woede in VK om verplichting vaccins 

De verplichting voor jongeren om gevaccineerd te zijn als ze in september nog een club of 
discotheek in willen, schiet volledig in het verkeerde keelgat van de Britten. De horeca is 
pislink maar ook wetenschappers en rechters scharen zich achter de kritiek. 

De aankondiging van premier Boris Johnson kwam als een complete verrassing, aangezien 
zijn ministers Michael Gove en Nadhim Zahawi heel recent nog ontkenden dat er plannen 
waren voor een ’vaccinpaspoort’. 

Het nachtleven is woest. ‘Een week geleden zei de Gezondheidsminister ons nog dat vaccins 
niet verplicht zouden zijn’, aldus directeur Michael Kill van de Night Time Industries 
Association. ‘Wat een absolute puinhoop.’ 
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Kill begrijpt er niets van: ‘Uit het eigen rapport van de overheid over vaccinpaspoorten bleek 
dat ze meer goed dan kwaad deden – dus hoe kan dit verklaard worden?’ Ook de Britse media 
zoals de Daily Mail vragen zich af waar de U-turn vandaan komt. 

Wetenschappers en rechters scharen zich nu achter de kritiek. Voormalig Supreme Court 
Lord Sumption vindt de maatregel ’volledig onnodig’. Directeur prof. Carl Heneghan van het 
Centre for Evidence-Based Medicine (Oxford University) reageerde cynisch op Twitter en 
hoogleraar Sir Jonathan Montgomery, die voorzitter was van het ethiekcomité van de Britse 
overheid over contact tracing, waarschuwt voor het moment waarbij ’aansporing en dwang 
elkaar ontmoeten’. 

‘Denkt de overheid echt dat deze behandeling degene die twijfelen over het vaccin, over de 
streep trekt’, fulmineert Peter Marks, ceo van nachtclub REKOM UK. 

Het OMT in Nederland stelt voor om jongeren die van club naar club hoppen, te testen, ook 
als ze gevaccineerd zijn. Anders kunnen ze het virus nog steeds verspreiden. De Britten gooien 
juist alles open – voor iedereen. 

‘Hoe kan het veilig zijn om nu naar een nachtclub te gaan, zonder enige maatregelen, en in 
september heb je een dubbele vaccinatiestatus nodig’, vraagt Labour-politicus Justin Madders 
zich af. ‘Het slaat nergens op.’ Bron: De Telegraaf, 20 juli 2021. 

GGD: tientallen mensen kochten vervalst bewijs van coronavaccinatie 

Op chatdienst Telegram wordt gehandeld in nagemaakte vaccinatiebewijzen. De GGD’en 
hebben enkele tientallen aangiftes gedaan tegen mensen die zo’n bewijs hebben gekocht en 
daarmee tegen de lamp zijn gelopen. Dat bevestigt de overkoepelende organisatie GGD GHOR 
Nederland na een bericht van Shownieuws. 

Volgens de GGD hebben de verkopers daadwerkelijk iets geleverd dat door moest gaan voor 
een vaccinatiebewijs. Hoe de fraude is ontdekt, wil de GGD niet zeggen. De kopers wilden 
geregistreerd worden in de vaccinatiesystemen zonder dat ze daadwerkelijk zijn gevaccineerd. 
De verkopers zelf zijn voor zover bekend nog niet achterhaald. 

GGD GHOR Nederland waarschuwt dat scherp wordt gecontroleerd op registratiekaartfraude 
en dat er in alle voorkomende gevallen aangifte wordt gedaan bij de politie. 

Ook laat de GGD weten dat het niet loont (online) valse registratiekaarten te kopen of zelf na 
te maken. ‘Door de verschillende controlemechanismen worden de valse kaarten snel ontdekt. 
Bovendien gaan mensen die hiermee frauderen voorbij aan de enorme gezondheidsrisico’s die 
ze creëren voor zichzelf en anderen. Bijvoorbeeld als ze zonder vaccinaties op reis of naar een 
evenement gaan.’ Bron: De Telegraaf, 21 juli 2021.    

Overzicht coronanieuws 

Tieners kunnen ook worden ingeënt met het coronavaccin van Moderna. Het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het gebruik van het vaccin bij kinderen van 12 tot 17 jaar 
goedgekeurd. De Europese Commissie moet nog akkoord gaan en dan is het aan de lidstaten 
zelf om te beslissen. Reizigers die hun vakantie willen annuleren bij een negatief reisadvies 
moeten gewoon hun geld terugkrijgen. Reisorganisaties die dat weigeren, handelen in strijd 
met de wet, waarschuwt de Consumentenbond. 

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen etmaal licht gestegen tot 6453. Ook liggen er 
tientallen patiënten meer in Nederlandse ziekenhuizen, maar op de ic's blijft het stabiel. 
Tieners kunnen ook worden ingeënt met het coronavaccin van Moderna. Het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het gebruik van het vaccin bij kinderen van 12 tot 17 jaar 
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goedgekeurd. En reizgers die hun vakantie willen annuleren bij een negatief reisadvies moeten 
gewoon hun geld terugkrijgen. Reisorganisaties die dat weigeren, handelen in strijd met de 
wet, waarschuwt de Consumentenbond.  Bron: AD 22 juli 2021. 

In Peru zijn negen zorgmedewerkers gearresteerd die geld vroegen voor 
een ziekenhuisbed aan ernstig zieke coronapatiënten 

De autoriteiten in Peru hebben woensdag negen zorgmedewerkers gearresteerd die ernstig 
zieke coronapatiënten duizenden dollars lieten betalen voor een ziekenhuisbed in 
een openbaar ziekenhuis tijdens de pandemie.  

De Peruaanse officier van justitie, Reynaldo Abia, zei dat de beheerder van het openbare 
ziekenhuis Guillermo Almenara Irigoyen in hoofdstad Lima zich onder de arrestanten bevindt. 

De fraude kwam aan het licht nadat een man, wiens broer in ruil voor een bedrag van 82.000 
Peruviaanse sol (ruim 17.600 euro) werd opgenomen in het ziekenhuis, zijn beklag deed bij 
de politie. 

De Peruaanse minister van Volksgezondheid, Óscar Ugarte, vertelde journalisten dat er forse 
straffen uitgedeeld zullen worden. ‘Dit is volkomen verwerpelijk’, zei hij in een reactie op de 
arrestaties. ‘We kunnen niet onderhandelen met mensenlevens.’ 

De coronapandemie heeft in Peru al voor meerdere corruptieschandalen gezorgd. Zo diende 
de vorige minister van Volksgezondheid zijn ontslag in nadat duidelijk werd dat sommige 
topfunctionarissen onterecht voorrang kregen bij een vaccinatie. Bron: AD, 22 juli 2021. 

Na zomer vol zorgen volgt ‘hete herfst’: ‘Spanningen nemen toe’ 

Niet alleen door de oprukkende ‘Deltavariant, maar ook door een groeiende kloof tussen 
gevaccineerden en niet-gevaccineerden staat Nederland een ‘hete herfst’ te wachten. 
Deskundigen waarschuwen dat de solidariteit onder druk komt te staan, zeker als nieuwe 
maatregelen noodzakelijk zijn. ‘Dit gaat spanningen geven.’ 

Zo’n golf als afgelopen winter lijkt ons met de toenemende vaccinatiegraad bespaard te blijven, 
maar desalniettemin wordt al rekening gehouden met nieuwe maatregelen. Zeker nu de 
‘Deltavariant oprukt. Deskundigen verwachten met name in bepaalde wijken of dorpen waar 
de vaccinatiegraad laag is een opleving. ‘Het wordt spannend of mensen bereid zijn zich aan 
de maatregelen te houden als ze al gevaccineerd zijn’, zegt Dick Willems, medisch ethicus van 
de Universiteit van Amsterdam (UvA). 

Om de ziekenhuizen te ontlasten en kwetsbare mensen te beschermen kunnen ook algemene 
maatregelen niet worden uitgesloten. ‘Juist bij die kwetsbare mensen van wie de zorg al is 
uitgesteld, schuilt volgens mij het grootste gevaar’, aldus Willems:. ‘Je kunt natuurlijk niet 
eindeloos blijven uitstellen, omdat ziekenhuizen wéér vollopen met coronapatiënten.’ Dat 
laatste zou bovendien tot spanningen kunnen leiden tussen mensen die wel en niet 
gevaccineerd zijn.  Bron: AD, 22 juli 2021.  

Dringende oproep GGD aan jongeren: ‘Laat je nu vaccineren, dan ben je 
beschermd als school begint’ 

GGD Haaglanden-directeur Annette de Boer roept jongeren dringend op nu een afspraak te 
maken voor de coronavaccinatie zodat ze beschermd zijn als school en studie weer begint. De 
helft van de 20- tot 29-jarigen in Den Haag en omgeving had eind vorige week 1 prik, van de 
12- tot 19-jarigen 30 procent. ‘Er moet nog wel een tandje bij.’ 
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Met name in Den Haag moet het aantal jongeren dat is gevaccineerd tegen corona omhoog. 
‘Net als in andere grote steden zie je dat de vaccinatiegraad daar over de hele linie achterblijft, 
dus ook bij jongeren’, zegt Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden  Bron: AD, 22 juli 
2021. 

Twaalf nieuwe coronabesmettingen in Tokio gelinkt aan Olympische 
Spelen 

Een dag voor de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio officieel van start gaan, 
zijn er twaalf nieuwe coronabesmettingen vastgesteld die te linken zijn aan de Spelen. Dat 
heeft het organisatiecomité bekendgemaakt. 

Onder de positieve gevallen zijn er ook twee atleten die zich in het Olympisch dorp bevinden. 
Het gaat niet om Japanners. Meer gegevens over de atleten zijn niet bekendgemaakt. 

Sinds 1 juli staat de teller van het aantal besmettingen die te linken zijn aan de Spelen op 
87. Bron: AD, 22 juli 2021. 

Twee leden van Team NL positief getest: ‘Ik heb er geen woorden voor, 
dit is het einde van mijn carrière’ 

Twee leden van het olympische Nederlandse team zijn positief getest. Het gaat om 
taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg.  

‘Ik heb er geen woorden voor. Ik heb er alles aan gedaan en keihard gewerkt om hier te komen, 
ook na mijn zware knieblessures. En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van 
mijn carrière’, aldus een emotionele Oogink. Voor zowel Oogink als het staflid geldt dat zij 
volgens het protocol van Tokyo 2020 een periode van tien dagen in quarantaine gaan. Binnen 
de geldende protocollen van TeamNL is geanticipeerd op het mogelijke gevaar van close 
contacts. 

‘Ik draai er niet omheen, dit is voor hen beiden vreselijk nieuws’ aldus chef de mission Pieter 
van den Hoogenband. ‘We doen er met elkaar alles aan om de besmettingen buiten de deur te 
houden. En toch worden we ermee geconfronteerd. Vanuit TeamNL steunen we hen waar we 
kunnen. Tegelijkertijd gaan de anderen door met hun laatste voorbereidingen voordat we gaan 
beginnen. Ook daar ondersteunen we waar mogelijk. Ik zie om me heen dat onze sporters zich 
blijven focussen op waarom we hier zijn. Dat is niet altijd even makkelijk maar we zijn met 
professionele topsporters hier die zich altijd aanpassen aan de omstandigheden.’ 

Volgens het organisatiecomité bleken ook nog eens tien andere personen die voor de Spelen 
naar Japan zijn gekomen besmet met het virus. De Nederlandse skateboardster Candy Jacobs 
testte woensdag in Tokio positief op Covid-19 en is voor tien dagen in quarantaine gegaan. Zij 
kan daarom ook niet meedoen aan de Spelen. 

Volgens het organisatiecomité zijn er tot dusver 87 positieve coronatests geregistreerd. Er zijn 
ruim 30.000 tests uitgevoerd bij 18.000 sporters, officials, journalisten en andere betrokkenen 
die vanaf 1 juli in Japan zijn aangekomen. 

Tijdens de Olympische Spelen, die vrijdag worden geopend, nemen in totaal zo’n 18.000 
sporters en begeleiders hun intrek in het olympisch dorp. Op het piekmoment, ongeveer 
halverwege de Spelen, zullen dat er maximaal 6700 tegelijkertijd zijn. ‘Het is onvermijdelijk 
dat we besmettingsgevallen hebben’, erkende IOC-directeur Christophe Dubi. Hij verzekerde 
echter dat alles wordt gedaan om het risico op een uitbraak van het coronavirus tot een 
absoluut minimum te beperken. Bron: De Stentor, 22 juli 2021. 
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Vanwege misleidende informatie over coronavirus is Jair Bolsonaro 
verwijderd van YouTube 

YouTube heeft video's van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd 
vanwege 'misleidende informatie' over het coronavirus. In een verklaring schrijft YouTube dat 
het na een 'zorgvuldige beoordeling' heeft besloten de video's van de rechts-populistische 
president te verwijderen. 

‘Onze regels staan geen inhoud toe waarin staat dat hydroxychloroquine of het medicijn 
ivermectin effectief zijn bij de bestrijding van het coronavirus of het voorkomen van een 
coronabesmetting’, schrijft YouTube in de verklaring, erbij vermeldend dat 'de functie of 
politieke ideologie van Bolsonaro hier geen rol bij speelden'. Een woordvoerder van 
Bolsonaro wilde nog niet reageren op vragen van persbureau Reuters.  

Bolsonaro heeft het malariamedicijn hydroxychloroquine tijdens de coronapandemie 
meerdere keren aangeprezen, ondanks het feit dat de werking van het middel nooit is bewezen. 
Ook spreekt Bolsonaro, die zelf flink ziek is geweest na een besmetting met het 
virus, regelmatig zijn twijfels uit over de ernst van Covid-19 en verafschuwt hij 
coronamaatregelen.  

Eind vorig jaar verwijderden Facebook en Twitter al berichten van Bolsonaro vanwege 
misleidende en mogelijk gevaarlijke informatie over het coronavirus. Bron: AD, 22 juli 2021. 

Nederland nog roder op Europese kaart  

Nederland wordt vandaag hoogstwaarschijnlijk een nog rodere vlek op de kaart van 
coronagevallen in Europa. De provincie Groningen is momenteel donkerrood, het hoogst 
mogelijke niveau, en de andere provincies zijn rood. Maar provincies als Noord-Holland, Zuid-
Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel gaan mogelijk ook naar 
donkerrood. 

De coronakaart wordt wekelijks gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal 
positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Het aantal 
nieuwe gevallen in Nederland stijgt nog, ook al is dat afgelopen week minder snel dan de week 
ervoor.  

Spanje, Portugal, Cyprus en Luxemburg zijn ook helemaal rood. De rest van Europa is groen, 
met hier en daar wat oranje gebieden. Dat betekent dat de corona-uitbraak er momenteel 
redelijk onder controle is. Voor die landen kunnen Nederlandse toeristen een gevaar zijn, 
omdat ze de erg besmettelijke ‘Deltavariant van het coronavirus kunnen invoeren. 

De nieuwe coronakaart kan voor die landen aanleiding zijn de toegangsregels voor 
Nederlanders aan te scherpen. Zo geldt Nederland sinds vorige week als een risicogebied voor 
Duitsland. Berlijn zou Nederland deze week nog een stapje hoger kunnen zetten, in de groep 
van 'Hochinzidenzgebiete'. Dat zijn plekken waar het coronavirus veel voorkomt. In die 
categorie zitten bijvoorbeeld ook Groot-Brittannië, Portugal en Suriname. Als Nederland die 
status ook krijgt, moeten vakantiegangers al aan de grens met Duitsland een bewijs van 
een negatieve uitslag van een coronatest of een vaccinatiebewijs laten zien voordat ze 
überhaupt het land in komen. 

Volgens minister Hugo de Jonge en het RIVM is het aantal positieve tests de laatste paar 
dagen aan het stabiliseren en zou het in de komende week kunnen beginnen te dalen. Als dat 
zo is, zou Nederland over drie of vier weken terug naar oranje of groen kunnen gaan op de 
Europese coronakaart. Dan worden de regels voor vakantiegangers misschien ook versoepeld. 
Bron: AD, 22 juli 2021.  
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China onaangenaam verrast door plan WHO om nogmaals onderzoek te 
doen naar herkomst uitbraak coronavirus 

China is niet te spreken over een plan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om 
nogmaals onderzoek te komen doen naar de herkomst van de uitbraak van het coronavirus. 
Onderminister van Volksgezondheid Zeng Yixin maakte op een persconferentie 
duidelijk onaangenaam verrast te zijn door het voorstel. 

Een onderzoeksteam van de WHO, met de Nederlandse virologe Marion Koopmans, ging eerder 
dit jaar al naar China om onderzoek te doen in en rond de metropool Wuhan. Ze 
concludeerden naderhand dat het virus waarschijnlijk van een vleermuis naar een ander 
dier en vandaar naar de mens is overgegaan. 

China heeft in het verleden al opgeroepen het onderzoek naar de herkomst van het virus niet 
te ‘politiseren’ en gaf donderdag tegengas. Een groep prominente Chinese experts 
beklemtoonde in Peking dat de theorie dat het virus uit een laboratorium komt ‘extreem 
onmogelijk’ is. Bron: AD, 22 juli 2021. 

Tonnen aan belastinggeld voor Testen voor Toegang ondanks 
versoepelingen coronamaatregelen 

Ondanks het terugdraaien van een deel van de versoepelingen waardoor Testen voor 
Toegang veel minder belangrijk is geworden, krijgen de commerciële aanbieders dagelijks nog 
altijd tonnen belastinggeld. Dat meldt Hart van Nederland, dat navraag deed bij Stichting 
Open Nederland (SON). 

SON stelt dat het de capaciteit niet meteen kon terugschroeven na de plotselinge ingreep van 
het kabinet. Pas aankomende maandag, ruim twee weken na de aanscherpingen, gebeurt dat. 
De afgelopen weken kregen de elf testbedrijven die bij SON zijn aangesloten nog vergoedingen 
voor de capaciteit die zij eerder vanwege de toenmalige versoepelingen hadden ingepland. 

Dagelijks gaat het om ruim vier ton voor het aanbieden van de testlocaties. Daarbovenop komt 
een variabele vergoeding voor het aantal daadwerkelijk afgenomen tests. 

Volgens het kabinet is het juridisch gezien niet mogelijk om de onbenutte capaciteit in te 
zetten voor bijvoorbeeld de gratis tests voor vakanties. Regeringspartij D66 wil dat het kabinet 
die mogelijkheid toch nog eens onderzoekt. Bron: AD, 22 juli 2021. 

Kabinet laat Nederlandse vakantiegangers naar ‘oranje’ Spanje en 
Portugal begaan 

Nederlandse reizigers die ondanks een ‘oranje’ reisadvies op vakantie gaan naar Spanje en 
Portugal, wordt geen strobreed in de weg gelegd. Het kabinet laat ze begaan, hoewel vakanties 
volgens de richtlijn van de regering geen ‘noodzakelijke reis’ zijn. 

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de reisadviezen, 
moeten mensen zelf nagaan of een reis noodzakelijk is. ‘Wij geven een reisadvies. Als dat 
oranje is, is dat absoluut een advies om ergens níét op vakantie te gaan’, zegt een 
woordvoerder van demissionair minister Sigrid Kaag. ‘Het is onverstandig dat in de wind te 
slaan.’  

Vluchten blijven ondertussen toch vertrekken naar ‘oranje’ vakantielanden. 
Luchtvaartmaatschappijen en tussenpersonen staan annuleren of omboeken niet altijd toe. 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven bij ‘alle airlines en 
reisorganisaties’ dat een vakantiereis géén noodzakelijke reis is. ‘Dat zullen we blijven doen.’ 
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Verder wijst de woordvoerder van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen op de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen. ‘Dat is belangrijk. Want alleen samen krijgen we corona 
onder controle.’ 

Dat de vluchten toch vertrekken naar ‘oranje’ bestemmingen, wordt door de woordvoerder van 
Kaag logisch genoemd. ‘Reizen moet wel mogelijk blijven voor mensen die er voor dringende 
redenen heen moeten.’ Ook benadrukt ze dat het ministerie altijd heeft gewaarschuwd dat 
een reis boeken nu een risico is. ‘Er zijn geen garanties dat een land dat nu ‘geel’ is dat ook 
blijft.’ Bron: De Stentor, 22 juli 2021.   

Code oranje houdt vakantiegangers op het vliegveld niet tegen: ‘We gaan 
heel voorzichtig doen hoor’ 

Ondanks het oranje reisadvies vertrekken vanaf Eindhoven Airport ‘gewoon’ volle vliegtuigen 
naar Portugal, Spanje en Marokko. Gevuld met mensen die op familiebezoek gaan, maar zeker 
ook met vakantiegangers die nog snel naar de zon vertrekken voordat ons land misschien wel 
op rood wordt gezet. 

Ze ziet zichzelf al helemaal zitten onder de Portugese zon. Leuk restaurantje, glas drank erbij 
en zo alsnog haar verjaardag vieren met wat vriendinnen. Een heerlijk vooruitzicht, maar echt 
noodzakelijk is de reis natuurlijk niet, weet ook de vrouw die vrijdagochtend met haar 
kinderwagen op weg is naar de vertrekhal van Eindhoven Airport. ‘Maar we gaan heel 
voorzichtig doen hoor’, belooft ze. Even verderop zweert een jonge vrouw dat ze vooral naar 
Portugal vliegt om haar zieke oma te bezoeken. Haar vriendin kan haar lach amper inhouden. 
Bron: De Stentor, 22 juli 2021.   

Nieuw onderzoek naar Janssenvaccin: ‘Tweede prik is niet te vermijden’ 

Nieuw onderzoek zaait twijfel over de werkzaamheid van het Janssen-vaccin tegen de 
‘Deltavariant. Janssen beschermt minder goed dan Pfizer en Moderna, aldus de studie. 
Hebben ten minste 750.000 Nederlanders dit jaar een tweede prik nodig? 

Wat zegt het nieuwe onderzoek? Dat het raadzaam is om na een prik met Janssen een tweede 
te nemen, bij voorkeur een prik met het mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna. Alleen Janssen 
wekt te weinig neutraliserende antistoffen op om een besmetting met de ‘Deltavariant te 
voorkomen, aldus het Amerikaanse onderzoek. Bron: De Stentor, 22 juli 2021. 

Gezochte complotdenker Micha Kat (58) opgepakt in Noord-Ierland 
vanwege bizarre beschuldigingen 

De voortvluchtige complotdenker Micha Kat (58) is gisteravond in Noord-Ierland opgepakt op 
verzoek van de Nederlandse autoriteiten, bevestigt het Openbaar Ministerie in Den Haag. De 
omstreden vlogger hangt in Nederland een celstraf van minimaal zes maanden boven het 
hoofd. Onder meer het RIVM deed aangifte tegen de omstreden publicist, omdat hij al sinds 
het begin van de coronacrisis een hetze tegen directeur Jaap van Dissel voert. De rechter 
beslist op zaterdag 7 augustus of Kat wordt overgeleverd aan Nederland. 

Kat was oorspronkelijk leraar klassieke talen aan een gymnasium, maar werd later publicist. 
Hij werkte onder meer bij NRC Handelsblad en het Advocatenblad. In de loop der jaren 
bevatten zijn artikelen en columns steeds meer complottheorieën. Heilig overtuigd van het 
bestaan van pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven, begin jaren 80, 
verspreidt Kat samen met mede-complotdenkers Joost Knevel en Wouter Raatgever verhalen 
over een ‘omvangrijk pedo-satanisch netwerk’. 

Dat doen de mannen in het zogeheten Red Pill Journal, een bulletin op internet. Vermeende 
slachtoffers, ‘daders en verhullers van de satanische pedoterreur’, worden daarin met naam 
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en toenaam genoemd. Net als Jaap van Dissel, die een centrale rol in het netwerk krijgt 
toegedicht. Begin deze maand oordeelde de rechter dat het drietal per direct moet stoppen 
met het rondbazuinen van verhalen over het satanische netwerk in Bodegraven. 

Raatgever werd eind vorige maand door de politierechter veroordeeld tot negen maanden cel, 
waarvan drie voorwaardelijk. Hij riep eind mei in een Red Pill-uitzending dat een militair 
tribunaal de advocaat van de gemeente onvermijdelijk zou veroordelen tot de doodstraf. Ook 
was hij schuldig aan opruiing door op te roepen een prijsuitreiking aan Van Dissel te 
dwarsbomen met een explosie. 

Zijn compagnon Micha Kat is al tijden niet meer in Nederland. Hij vluchtte naar Ierland, naar 
eigen zeggen omdat het Openbaar Ministerie hem door middel van een verplichte dna-test ‘wil 
linken aan een moord’. In het buitenland gaat hij via een website nog steeds door met zijn 
bizarre beschuldigingen, onder meer door te stellen dat voormalig secretaris-generaal van 
Justitie Joris Demmink verantwoordelijk is voor het vermoorden van kinderen.   

Verder stelt hij dat journalisten, waaronder van deze site, medeverantwoordelijk zijn voor 
seksueel misbruik van kinderen, dit omdat ze in zijn ogen de waarheid bewust onder de pet 
houden. Kat is al eens veroordeeld voor smaad, laster en bedreiging. In 2013 kreeg hij bijna 
een jaar celstraf omdat hij onder meer valse bommeldingen deed. Hij kreeg ook een proeftijd 
van twee jaar en moest alle scheldpartijen op internet herroepen. Geen van de aantijgingen 
van Kat of de Red Pill Journal zijn bewezen. Bron: AD, 22 juli 2021. 

 

@ ANP 

Bijna 70.000 horecamedewerkers overwegen te stoppen 

Het nu al nijpende personeelstekort in de horeca dreigt de komende jaren nog veel groter te 
worden, waarschuwt FNV Horeca naar aanleiding van nieuw onderzoek. Een op de vijf 
horecawerknemers wil de sector verlaten. 
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‘Werken in de horeca, elke dag ‘n feestje’ luidt de campagne die Koninklijke Horeca Nederland 
onlangs is begonnen om mensen enthousiast te krijgen voor de horeca, maar zo’n feestje lijken 
veel horecamedewerkers het niet te vinden. Bron: AD, 22 juli 2021. 

Overslag in Rotterdamse haven is toegenomen 

De overslag in de Rotterdamse haven is in de eerste jaarhelft van 2021 toegenomen. Toch is 
het niveau van voor de coronacrisis nog niet bereikt. De overslag bleef nog 4 procent achter op 
dezelfde periode in 2019. 

Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020 steeg de overslag met bijna 6 procent naar 231,6 
miljoen ton. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat het herstel van het 
overslagvolume aanhoudt in de tweede helft van het jaar. ‘Tegelijkertijd liggen er uitdagingen 
en onzekerheden, vooral over het verdere verloop van de pandemie’, zo valt te lezen in een 
toelichting op de goederenoverslagcijfers. 

Er was het afgelopen halfjaar veel vraag naar energiekolen voor stroomopwekking. Dat kwam 
volgens het Havenbedrijf door de opleving van de economie en de tegenvallende opwekking 
van stroom uit wind. Bron: AD, 22 juli 2021. 

Sunweb gaat weer vakanties verzorgen binnen Europese Unie 

Reisorganisatie Sunweb gaat vanaf 4 augustus weer vakanties verzorgen naar 
gebieden binnen de Europese Unie die vanwege corona een oranje reisadvies hebben. Klanten 
houden de mogelijkheid om kosteloos te annuleren of om te boeken als hun bestemming naar 
oranje gaat. Het bedrijf zegt daarmee de richtlijnen van de Europese Commissie en het advies 
van brancheorganisatie ANVR te volgen. Ook de klanten zouden in meerderheid gewoon op 
vakantie willen. 

Tot nu toe stopte Sunweb met vliegen naar oranje landen. Zo kondigde het bedrijf vorige week 
nog aan alle reizen tot eind juli naar Spanje, het vasteland van Portugal en Cyprus te 
annuleren nadat het advies voor die gebieden was veranderd. 

Branchegenoot Corendon besloot al eerder reizen naar een oranje gebied te blijven aanbieden 
en wel naar Turkije. Volgens die reisorganisatie is Turkije een te groot land om met één 
reisadvies te vangen en is het in de toeristenbestemmingen aan de zuidkust veilig. Bron: AD, 
22 juli 2021. 

Merkel maakt zich grote zorgen over toenemende aantal besmettingen 

Bondskanselier Angela Merkel maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal 
besmettingen in Duitsland. In twaalf dagen tijd is het aantal besmettingen verdubbeld. 

Tijdens een persconferentie riep Merkel mensen op zich te laten vaccineren. ‘We willen onze 
normale wereld terug’, zei ze. ‘Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe vrijer we zijn.’ Volgens 
Merkel is het daarom ook belangrijk dat mensen hun privé- en werkomgeving stimuleren om 
zich ook te laten vaccineren. 

In Duitsland is op dit moment 48 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Bron: AD, 
22 juli 2021.   

Farmaceut Roche profiteerde van enorme vraag wereldwijd naar 
coronatest 

Roche heeft de afgelopen periode geprofiteerd van de enorme vraag naar 
coronatests wereldwijd. De verkoop van de divisie van de Zwitserse farmaceut die de tests 
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maakt, steeg met vijftig procent. Roche maakt onder meer coronazelftests die te kopen zijn 
bij Kruidvat, Albert Heijn en Lidl. 

Roche verkocht in de eerste helft van het jaar voor 2,5 miljard Zwitserse frank (ruim 2,3 
miljard euro) aan tests om een besmetting met het coronavirus te ontdekken. Dat was in 
dezelfde periode vorig jaar nog 700 miljoen Zwitserse frank. Roche verwacht overigens dat de 
vraag naar de tests in de tweede helft van het jaar weer zal dalen. Bron: AD, 22 juli 2021. 

Provincies kleuren donkerrood op Europese kaart 

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en 
Overijssel kleuren donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa. Dat betekent dat er 
bijzonder veel mensen positief zijn getest in de afgelopen twee weken. Groningen stond al op 
het hoogste niveau en blijft daar staan. 

Zeeland, Limburg, Drenthe, Friesland en Flevoland blijven op rood staan. 

De kaart is opgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC, de evenknie van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal 
positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests.  

Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels aan te passen. Ze kunnen 
bijvoorbeeld strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren. 
Deze eisen kunnen per land verschillen. Bron: AD, 22 juli 2021.  

Australische premier heeft excuses aangeboden voor  trage manier 
waarop vaccinatieprogramma is uitgerold 

De Australische premier Scott Morrison heeft zijn excuses aangeboden voor de trage manier 
waarop het vaccinatieprogramma tegen Covid-19 is uitgerold. Hij deed dat volgens 
Australische media op de dag waarop het aantal besmettingen in de meest drukbevolkte staat 
van het land, New South Wales, de hoogste piek bereikte in zestien maanden. 

‘Het spijt me dat we niet in staat zijn geweest de doelen te halen waarop we hadden gehoopt 
aan het begin van het jaar’, zei premier Morrison. ‘Sommige zaken hebben we in de hand, 
andere zaken niet.’ 

Op dit moment is elf procent van de Australiërs volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Het 
oorspronkelijke doel was dat alle inwoners in oktober volledig gevaccineerd zouden zijn. 
Dagelijks zijn er in het land minder dan 150.000 vaccinaties beschikbaar, veel minder dan 
veel andere ontwikkelde landen. 

Volgens Morrison is het beeld de laatste maand wel veranderd, nu het aantal mensen dat 
volledig is gevaccineerd, is verdrievoudigd. Bron: AD, 22 juli 2021.    

Aantal patiënten in ziekenhuizen is toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag weer toegenomen. Er 
liggen nu 436 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 
Dat zijn er acht meer dan woensdag en het hoogste aantal in een maand tijd, blijkt uit cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  

Op de verpleegafdelingen zijn in de afgelopen 24 uur 61 nieuwe 
coronapatiënten binnenkomen. Op de ic's werden elf mensen binnengebracht. Er liggen nu 
329 coronapatiënten op de verpleegafdeling, zeven meer dan woensdag. Op de ic's liggen nu 
in totaal 107 coronapatiënten, één meer dan de voorgaande dag. 
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De instroom van nieuwe patiënten is donderdag wel iets kleiner vergeleken met de afgelopen 
twee dagen. Ziekenhuizen verwachten de komende tijd een verdere toename, aangezien het 
aantal coronabesmettingen de afgelopen weken hard is gestegen. Bron: AD, 22 juli 2021.  

Update RIVM 

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 6.301 positieve coronatesten geregistreerd. Dat is 
het laagste aantal van de afgelopen twee weken en beduidend minder dan vorige week 
donderdag, toen 11.000 besmettingen werden gemeld. 

Het RIVM zei dinsdag al het begin van een stabilisatie te zien. Voorspeld werd dat het aantal 
gevallen in de loop van deze week zou kunnen gaan dalen. Bijna twee weken geleden nam het 
kabinet halsoverkop maatregelen om de explosieve stijging van het aantal coronagevallen te 
stoppen. Het net heropende uitgaansleven werd weer aan banden gelegd.  

Het zevendaags gemiddelde, dat begin deze week nog piekte op ruim 10.000, is nu afgenomen 
tot 8781 gevallen per dag. Dat zijn er nog altijd veel meer dan een paar weken geleden. Toen 
de versoepelingen ingingen, lag het aantal positieve testen nog maar rond de 500 per dag. 

Amsterdam blijft de gemeente met de meeste nieuwe gevallen (463), gevolgd door Rotterdam, 
Den Haag, Breda en Utrecht. 

In totaal zijn volgens de officiële registratie tot nu toe 17.807 Nederlanders overleden door het 
coronavirus. Ruim 1,8 miljoen mensen hebben positief getest sinds het begin van de uitbraak. 
De werkelijke aantallen sterfgevallen en besmettingen zijn hoger. Bron: AD, 22 juli 2021. 

Eén coronadode in Oost-Nederland, vijf gemeenten zonder positieve tests.Na de lichte stijging 
van gisteren noteert Oost-Nederland vandaag weer een daling van het aantal nieuwe 
coronabesmettingen. Het nieuwe aantal positieve tests zakt onder de 500 en meerdere 
gemeenten noteren zelfs helemaal geen nieuwe besmettingen. Op de coronakaart van deze 
donderdag valt er slechts één gemeente op met de zorgelijke donkerrode kleur en dat is 
Zeewolde. 

In totaal staat de teller in Oost-Nederland vandaag op 490 nieuwe positieve tests, ruim veertig 
minder dan gisteren. We zien een daling in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: van 
267 gisteren naar 202 vandaag. In IJsselland zien we een minieme stijging van 142 naar 143 
en in Flevoland komen er vandaag 145 coronagevallen aan het licht, 20 meer dan woensdag. 

Als we kijken naar de coronakaart springt er één gemeente in negatieve zin uit en dat is 
Zeewolde. Hier worden 70,6 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, veruit het meeste 
van alle gemeenten in deze regio. Op Zeewolde volgen Raalte (47,7) en Deventer (45,7), maar 
deze kleuren nog donkeroranje. De donkerrode kleur op onderstaande coronakaart wordt pas 
gegeven bij meer dan 56 coronagevallen per 100.000 inwoners. 

In heel Nederland werden gisteren maar vijf gemeenten gemeld met nul nieuwe besmettingen 
die dag. Een daarvan was Urk. Vandaag zien we meer grijs op de coronakaart van Oost-
Nederland en in onze regio vijf gemeenten waar de teller op nul staat. Dit geldt opnieuw voor 
Urk, gevolgd door Elburg, Staphorst, Hattem en Heerde. Mensen uit die gemeenten laten zich 
waarschijnlijk niet testen wanneer er klachten zijn die kunnen wijzen op een corona-infectie.  

Landelijk meldt het RIVM vandaag 6301 positieve coronatesten. Dat zijn er ruim 600 minder 
dan gisteren. Het is het laagste aantal van de afgelopen twee weken en beduidend minder dan 
vorige week donderdag, toen 11.000 besmettingen werden gemeld. Het RIVM zei dinsdag al 
het begin van een stabilisatie te zien en dat het aantal gevallen in de loop van deze week zou 
kunnen gaan dalen.  

Amsterdam blijft de gemeente met de meeste nieuwe coronagevallen: 463 mensen testten hier 
positief. Net als het landelijke cijfer was dat het laagste aantal in twee weken tijd. In Rotterdam 
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werd het virus bij 310 mensen opgemerkt, in Den Haag kregen 160 mensen een positief 
testresultaat. Breda volgt met 137 gevallen, Utrecht telde er 136. In 19 gemeenten testte 
helemaal niemand positief, waaronder dus vijf in deze regio. 

Bijna twee weken geleden nam het kabinet maatregelen om de explosieve stijging van het 
aantal coronagevallen te stoppen. Vandaag werd duidelijk dat een groot deel van Nederland 
donkerrood kleurt op de Europese coronakaart van gezondheidsdienst ECDC. Dit gaat onder 
meer om de provincies Overijssel en Gelderland, terwijl Flevoland één niveau lager blijft en 
nog steeds rood kleurt. 

Volgens de laatste cijfers zijn drie mensen overleden doordat ze besmet raakten met corona. 
Een van die sterfgevallen wordt gemeld in Oost-Nederland. Het gaat om een inwoner van 
Ommen. De andere twee sterfgevallen zijn gemeld in Heerhugowaard en Goeree-
Overflakkee. Sterfgevallen worden vaak pas iets later doorgegeven door de GGD’s, dus het 
gaat niet per se om mensen die in de afgelopen 24 uur zijn overleden. 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag weer toegenomen. Er 
liggen daar nu 436 patiënten met Covid-19. Dat zijn er acht meer dan woensdag en is het 
hoogste aantal in een maand tijd, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Op de ic’s liggen nu in totaal 107 coronapatiënten, één meer dan 
de voorgaande dag. Bron: De Stentor, 22 juli 2021.   

 

TeamNL houdt adem in: alle positieve gevallen zaten op één vlucht naar 
Tokio 

De KL861 van afgelopen zaterdag van Amsterdam naar Tokio. Dát was de vlucht waar zowel 
skateboardster Candy Jacobs als taekwondoka Reshmie Oogink en de begeleider uit de 
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roeiploeg op zaten, in Tokio alledrie positief getest. TeamNL houdt zijn hart vast voor de 
corona-uitslagen van morgen. 

Officieel is het volgens NOC*NSF niet vast te stellen waar de bron ligt van de drie 
geconstateerde besmettingen, maar de sportkoepel bevestigt dat alle positief geteste atleten 
en begeleiders met dezelfde vlucht naar Japan vlogen. De qua Nederlandse atleten drukste 
vlucht die de afgelopen dagen vertrok van Amsterdam naar Tokio.  

De KL861 van afgelopen zaterdag 17 juli zat bomvol oranje atleten. De Nederlandse heren 
hockeyselectie, beachvolleyballers, de tennissers zoals Kiki Bertens, een deel van de 
wielerdelegatie onder wie Tom Dumoulin en bondscoach Koos Moerenhout. Jacobs, Oogink 
en de begeleider uit de roeiploeg zaten niet in de buurt van elkaar. Er bestaat een marge van 
een aantal stoelrijen rondom de positief geteste atleten die eventueel risico lopen.  

Van deze mensen is de zogenoemde Covid Liaison Officer reeds op de hoogte gesteld. En dan 
nog draait het vervolgens om de testuitslagen op de eerste dagen in Japan, die waren voor alle 
inzittenden de afgelopen dagen negatief. Al was dat voor bijvoorbeeld Oogink ook het geval, 
na aankomst in Japan. Daarom houdt NOC*NSF de adem in voor de dag van morgen, als weer 
een nieuwe ronde testuitslagen komt. 

Chef de mission Pieter van den Hoogenband vertelde vandaag in Tokio dat er geen stress of 
paniek is bij Team NL, omdat in alle scenario’s rekening is gehouden met positieve atleten. 
Alle sporters en begeleiders stapten met minstens drie negatieve tests het vliegtuig in. De drie 
positieve gevallen waren allemaal gevaccineerd, bevestigde Van den Hoogenband donderdag 
in Japan. 

Maar turnsters Sanne en Lieke Wevers vertelden vandaag tijdens hun persmoment, toen het 
nieuws over de twee recente positieve gevallen toevallig net bekend was geworden, dat ze zich 
wel degelijk zorgen maken. Elke dag slaat Sanne Wevers, die met haar zus overigens al eerder 
dan de positief geteste sporters naar Tokio vloog, een kruisje voor een negatief testresultaat, 
vertelde ze. Tweelingzus Lieke: ‘Ik schrik hier wel van. Het blijft spannend, maar we kunnen 
niet meer doen dan we doen.’ Bron: BN De Stem, 22 juli 2021.   

Huisartsen roepen op: ‘Laat Pukkelpop niet doorgaan’ 

Een oproep van huisartsenvereniging Domus Medica aan het Overlegcomité is vanmiddag in 
dovemansoren gevallen. De huisartsen vroegen de geplande versoepelingen niet te laten 
doorgaan, en massa-evenementen als Pukkelpop deze zomer te schrappen. 

Nu de besmettingscijfers opnieuw stijgen tot meer dan duizend per dag, is het belangrijk om 
in te grijpen, klinkt het. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames beperkt blijft, zal de druk op 
de huisartsgeneeskunde en bij uitbreiding de eerste lijn zeer groot worden. ‘Verschillende 
huisartsen en test- en triagecentra signaleren vandaag al een toegenomen aantal patiënten 
met symptomen. En jammer genoeg zijn we vaak een heel betrouwbare kanarie in de 
kolenmijn gebleken’, zegt voorzitter Roel Van Giel van Domus Medica. 

Hij roept op om alsnog maatregelen te nemen om het aantal besmettingen in te dijken. ‘Laten 
we kijken naar de situatie zoals ze vandaag is en maatregelen nemen, zodat we morgen niet 
wakker worden in onze ergste nachtmerrie’, aldus de voorzitter. 

Het is volgens de huisartsenvereniging niet nodig om alle versoepelingen terug te draaien. ‘De 
evolutie van de epidemie laat toe dat er bepaalde versoepelingen mogelijk zijn. Alleen moeten 
we ons daaraan houden en ze controleren’, staat er in een mededeling. ‘Er zijn dus veel 
strengere controles nodig op terugkerende reizigers, maar men dient ook dringend te 
controleren of de afstandsregels gerespecteerd worden, in bijvoorbeeld de horeca.’ 

Maar bepaalde aangekondigde versoepelingen zouden beter wel teruggedraaid worden, meent 
Domus Medica. Concreet haalt de vereniging de massa-events, zoals Pukkelpop, aan die vanaf 
half augustus zullen plaatsvinden. ‘In deze fase van de epidemie is dit jammer genoeg niet 
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mogelijk en de mensen begrijpen dat ook’, aldus de huisartsen. ‘Het is nu aan de politiek om 
de moed te hebben om deze vergissing tijdig recht te zetten. We moeten te allen prijze 
vermijden dat we versoepelingen moeten terugdraaien eenmaal dat ze zijn ingevoerd, zoals dat 
nu in onze buurlanden gebeurt. Deze jojo-bewegingen zijn mentaal pas echt slopend.’ Bron: 
De Morgen, 19 juli 2021. 

Pukkelpop legt opbouw en ticketverkoop stil door ‘onverwachte 
wijzigingen Overlegcomité’  

De beslissingen van het vorige overlegcomité zitten de organisatie van Pukkelpop dwars. De 
voorbereidingen zijn twee dagen stilgelegd. Ook de ticketverkoop is offline gehaald. 

De reden voor het stilleggen heeft te maken met de beslissingen van het vorige overlegcomité, 
zo laat de organisatie weten op sociale media. Daar werd beslist dat bezoekers van grote 
evenementen een covid safe ticket moeten voorleggen. Wie (nog) niet gevaccineerd is, moet een 
negatieve PCR-test kunnen voorleggen die maximaal 48 uur oud is. Eerder was er nog sprake 
van 72 uur. Dat maakt het moeilijk om het meerdaags evenement te organiseren. 

‘De onverwachte wijzigingen, aangekondigd na het overlegcomité van afgelopen maandag, 
hebben grote gevolgen voor de verdere organisatie van Pukkelpop’, zegt Frederik Luyten, de 
woordvoerder van Pukkelpop. ‘De festivalorganisatie vraagt de federale overheid nu dringend 
om opheldering. In afwachting hiervan worden de werkzaamheden op het terrein voorlopig 
opgeschort. Pukkelpop vertrouwt erop dat op korte termijn deze duidelijkheid zal verschaft 
worden.’ 

Voor Steven Vandeput (N-VA), de burgemeester van Hasselt, kan het festival nog steeds 
doorgaan. ‘We zijn altijd bereid om het festival te laten doorgaan, als dat kan binnen het 
wettelijk kader’, zegt hij. ‘Maar wel alleen als dat wettelijk kader gerespecteerd kan worden. 
Ik begrijp dat de organisator de voorbereidingen heeft stilgelegd omdat er vragen zijn over de 
beslissingen van het vorige overlegcomité. Ik stel me dezelfde vragen.’ 

Volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is Pukkelpop 
sinds dinsdagavond op de hoogte van de precieze afspraken over de organisatie van 
evenementen en de werking van het covid safe ticket. ‘Het klopt dat het Overlegcomité heeft 
beslist de geldigheid van de PCR-test voor het covid safe ticket terug te brengen naar twee 
dagen’, aldus het kabinet. Daarnaast is er volgens het kabinet-Vandenbroucke wel de 
mogelijkheid om te werken met antigeentesten die 24 uur geldig zijn. Dat staat ook zo in het 
uitgewerkte akkoord waarvan de tekst nog eens aan de organisatoren van Pukkelpop zal 
bezorgd worden. Bron: De Morgen, 22 juli 2021.  

Wereldwijde storing legt vele websites plat  

Over de hele wereld kampten bedrijven sinds 17.30 uur met storingen en netwerkproblemen. 
Dat gold ook voor veel bedrijven in Nederland. Zo werden er problemen gemeld met de websites 
van onder meer de politie, de NS, Albert Heijn, TikTok, DigiD, Funda, DPG Media en 
verschillende banken in ons land. De sites waren niet meer bereikbaar via de computer of de 
app en inloggen was onmogelijk. Rond 18.45 uur waren de meeste websites weer toegankelijk. 

Op de verzamelwebsite allestoringen.nl rezen de meldingen sinds ongeveer 17.30 de pan uit. 
De banken ABN Amro, ING en Rabobank hebben te maken met duizenden meldingen. Klanten 
klagen dat de websites niet meer bereikbaar zijn en inloggen niet mogelijk. Dat geldt ook voor 
Ziggo, Zalando, TikTok, IDeal, Funda, Albert Heijn en de websites van de kranten van DPG 
Media. 

Ook deze site was na 17.30 uur niet meer bereikbaar. De storing duurde tot ongeveer 18.45 
uur. 
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Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland kampten bedrijven met storingen. Dat 
is te zien op de website downdetector, dat net als allestoringen werkt, maar dan de meldingen 
wereldwijd verzamelt. Amazon, UPS, FedEx, Airbnb, de lijst met bedrijven die last hadden van 
ICT-problemen was eindeloos. 

In de Verenigde Staten ging het onder meer om websites van luchtvaartmaatschappijen en 
postbedrijven. Bezoekers kregen een foutmelding als ze bijvoorbeeld de site van Delta Air Lines 
proberen te bezoeken. 

Waarschijnlijk gaat het om een grote storing bij het bedrijf Akamai. Dat bedrijf, een ‘content 
delivery network’ dat ervoor zorgt dat websites wereldwijd beschikbaar zijn, meldt op zijn site 
op de hoogte te zijn van de storingen en onderzoek te doen. De oorzaak van de storing is nog 
onduidelijk.  Bron: De Stentor, 22 juli 2021. 

Duitsland zet Nederland op lijst landen met hoog risico  

Duitsland is van plan om morgen Nederland op de lijst van landen met een hoog risico zetten 
ten aanzien van de verspreiding van het coronavirus. Dat geldt ook voor Spanje,  meldt de 
mediagroep Funke. 

Het zou betekenen dat mensen die uit Nederland en Spanje naar Duitsland reizen 
aan strengere beperkingen worden onderworpen. Duitsland past op vrijdagen de landenlijsten 
aan. 

Het plan volgt op de wijziging van de Europese coronakaart vandaag, waar Nederland net als 
onder meer delen van Spanje donkerder werd gekleurd door de toename van het aantal 
besmettingen. 
 
Reizigers arriverend uit een hoog risicogebied moeten van de Duitse overheid altijd 
de negatieve uitslag van een coronatest bij zich hebben, of bewijs dat ze zijn ingeënt of 
genezen. Er wordt van ze verlangd dat ze rechtstreeks naar hun reisdoel gaan en daar een 
periode in thuisquarantaine gaan. Maar de periode kan onder voorwaarden worden beëindigd 
met een nieuwe coronatest met een negatieve uitslag. Bron: AD, 22 juli 2021. 

Ziekenhuizen maken met zorgverzekeraars afspraken over noodsteun 

Ziekenhuizen mogen met zorgverzekeraars afspraken maken over noodsteun, zodat de zorg in 
staat is de kosten van de corona-uitbraak op te vangen en niet ten onder gaat. De 
toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), gaat akkoord met de afspraken. 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) had vorig jaar met de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU) 
afgesproken dat de ziekenhuizen niet met elke zorgverzekeraar apart hoeven te 
onderhandelen, maar dat ze in één keer een deal met iedereen kunnen sluiten. Zo weten de 
ziekenhuizen zeker dat alle kosten voor het komende jaar gedekt zijn. 

Zulke afspraken beperken concurrentie, maar dat is nodig voor continuïteit van het 
zorgaanbod zowel tijdens als na de pandemie, zegt de ACM. Bovendien gaat het om een 
tijdelijke overeenkomst, en daarom heeft de toezichthouder geen bezwaar. 

De ACM wil wel dat privéklinieken niet worden uitgesloten van de afspraken. Dan zou het 
namelijk moeilijker worden om achterstanden in de zorg in te lopen. Bron: AD, 22 juli 2021. 
 
Nieuwe zeldzame bijwerking Janssen vaccin 
 
Voor het Janssen-vaccin is een nieuwe zeer zeldzame bijwerking vastgesteld. Het Guillain-
Barré-syndroom (GBS) wordt opgenomen in de bijsluiter van het coronavaccin, meldt het 
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Europese geneesmiddelenbureau EMA. Het syndroom is een neurologische 
aandoening waarbij zenuwcellen beschadigd raken.  
 
De aangedane zenuwen zijn vooral gevoelszenuwen en zenuwen die spieren aansturen. De 
klachten die optreden zijn daarom meestal spierzwakte en gevoelsstoornissen 
zoals tintelingen in de benen en armen. Het syndroom kan tot verlamming leiden, maar de 
meeste mensen herstellen ervan.  
 
Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft enkele meldingen ontvangen van het 
Guillain-Barré-syndroom na een prik met Janssen. Op 9 juli besloot de EMA al om het 
Guillain-Barré-syndroom als waarschuwing in de bijsluiter van het AstraZeneca-vaccin op te 
nemen. 
 
Na een prik met AstraZeneca kwamen bij Lareb elf van zulke meldingen binnen, op 2,6 miljoen 
mensen die ermee zijn gevaccineerd. Het ging om zeven vrouwen en vier mannen tussen 56 
en 65 jaar. De klachten ontstonden tussen 7 en 17 dagen na vaccinatie.  
 
Het veiligheidscomité van het EMA (het PRAC) bekeek 108 gevallen van GBS die tot en met 30 
juni uit de hele wereld waren gemeld na een prik met Janssen. Op dat moment hadden meer 
dan 21 miljoen mensen het Janssen-vaccin gekregen. Er was toen één overlijden gemeld. Het 
PRAC oordeelde dat een verband tussen Janssen en GBS mogelijk is. Bron: AD, 22 juli 2021. 
 
Reisplannen vallen niet in water na vaccinatie of coronatest 
 
Nederlanders moeten niet in paniek te raken nu grote delen van Nederland donkerrood 
kleuren op de Europese coronakaart. Als je getest of gevaccineerd bent hoef je niet bang te 
zijn dat je vakantieplannen in het water vallen, zegt topman Frank Oostdam van 
reisbrancheorganisatie ANVR.  
 
Andere landen kunnen naar aanleiding van de kaart van het ECDC, het Europese 
RIVM, strengere regels invoeren voor Nederlandse vakantiegangers. Volgens Duitse media wil 
Duitsland ons land morgen toevoegen aan een lijst van landen met een hoog risico qua 
verspreiding van het coronavirus. Oostdam voorziet echter geen draconische maatregelen. Hij 
verwijst naar afspraken die Europese landen hierover hebben gemaakt. 

Sinds de besmettingsaantallen in Nederland weer flink oplopen, is er volgens de 
branchevoorman wel een hoop onrust ontstaan. Reisorganisaties zagen direct hun boekingen 
teruglopen en kregen verontruste telefoontjes van mensen die hun reis wilden omboeken of 
annuleren. Oostdam neemt het de Nederlandse overheid kwalijk dat het zover heeft kunnen 
komen. De reisbranche zou tientallen miljoenen euro's schade hebben geleden door het 
'Dansen met Janssen'-beleid.  

Ook de reisadviezen van de Nederlandse overheid zijn Oostdam een doorn in het oog. Vorige 
week nog annuleerden Sunweb en TUI tienduizenden reizen naar Spanje, het vasteland van 
Portugal en Cyprus omdat die landen opeens op oranje sprongen. Alleen Corendon besloot 
het advies links te laten liggen en gewoon te blijven vliegen op Spanje. Inmiddels is Sunweb 
ook bijgedraaid. TUI overweegt eenzelfde besluit.  

De ANVR wil dat de overheid in de reisadviezen meer rekening houdt met de 
ziekenhuisopnames en vaccinatiegraad van een land, in plaats van enkel de 
coronabesmettingen. ‘Waarom zou je wel in donkerrode gebieden in Nederland mogen 
rondlopen, maar niet getest of gevaccineerd in bijvoorbeeld Spanje mogen zijn?’, stelt 
Oostdam. Bron: AD, 22 juli 2021. 

GGD-sites liggen plat door nieuwe ddos-aanval 

De GGD-sites voor test- en prikafspraken liggen sinds 15.30 uur weer plat door een nieuwe 
ddos-aanval, dat meldt GGD GHOR. Mensen die zich willen laten testen op het coronavirus 
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of die zich ertegen willen laten vaccineren, kunnen momenteel dus heel moeilijk een afspraak 
maken.  

Door een ddos-aanval op een leverancier ligt vrijwel het hele afsprakensysteem plat, bevestigt 
de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland na een bericht van de NOS. Af en toe 
lukt het iemand om toch een afspraak te maken, maar de meeste mensen komen er niet 
doorheen. 

Gisteren waren er ook meerdere ddos-aanvallen waardoor de GGD-sites moeilijk te bereiken 
waren. De getroffen leverancier gaat aangifte doen van de aanval. ‘En als het helpt zullen wij 
dat zeker ook niet nalaten’, aldus de GGD-organisatie. 

Bij een ddos-aanval wordt een computersysteem overspoeld met verkeer. Het systeem kan al 
die bezoekers niet aan en bezwijkt onder de druk, waardoor sites onbereikbaar worden. Zulke 
aanvallen zijn online heel eenvoudig te bestellen en uit te voeren, het is vrij laagdrempelig en 
eenvoudig. Het is niet bekend wie achter de aanvallen op de GGD zitten en wat het motief is. 

Mensen die een afspraak willen maken kunnen bellen met het landelijk nummer 0800-1202 
voor een test of met 0800-7070 voor een vaccinatie. Volgens de organisatie hebben de ddos-
aanvallen geen invloed op de werking van het Digitaal Corona Certificaat (DCC). Bron: AD, 22 
juli 2021.   

Mensen kunnen weer afspraak maken voor coronatest of vaccinatie   

Mensen kunnen weer online een afspraak maken voor een coronatest of een vaccinatie. Door 
een ddos-aanval op een leverancier lag sinds enkele uren het hele afsprakensysteem plat, 
maar de aanval is nu voorbij, meldt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. 
Bron: AD, 22 juli 2021. 

Weinig vaccins uit EU naar arme landen, tienduizenden overtollige 
Nederlandse vaccins zelfs vernietigd 

EU-landen doneren vooralsnog weinig Covid 19-vaccins aan armere landen. Tot nu toe hebben 
ze nog geen drie procent van het beloofde aantal weggegeven. Ondertussen is duidelijk dat in 
Nederland tienduizenden overtollige AstraZeneca-vaccins worden vernietigd.  

De Europese Unie heeft zichzelf verplicht om kwetsbare mensen over de wereld te helpen 
vaccineren. Maar tot dusver zijn er vooral vaccins aangeschaft om de eigen bevolking te 
helpen. In totaal hebben de landen binnen de unie nu zo’n 500 miljoen doses ontvangen van 
de verschillende farmaceuten. Daarvan zijn er 4 miljoen weggegeven aan armere 
landen; minder dan drie procent van de 160 miljoen vaccins die door Europa zouden worden 
gedoneerd om de pandemie ook in de rest van de wereld te remmen. Dat blijkt vandaag uit 
stukken van de EU.  

De vaccins die tot nu toe wel hun weg naar armere landen hebben gevonden, zijn voornamelijk 
gegaan naar oud-kolonies. Nederland heeft bijvoorbeeld zo’n 250.000 AstraZeneca-vaccins 
naar Suriname gestuurd. Ook Indonesië en Kaapverdië krijgen overtollige Nederlandse 
vaccins. 745.000 doses AstraZeneca die nog op voorraad liggen in het centrale 
distributiecentrum in Oss, gaan naar ‘landen in nood die een beroep hebben gedaan op de 
Nederlandse regering’, zo maakte het ministerie van Volksgezondheid maandag bekend. 

Ondertussen blijkt dat ook bij Nederlandse huisartsen nog tienduizenden AstraZeneca-
vaccins in koelkasten liggen. De opkomst voor dat vaccin viel tegen nadat bekend werd dat de 
prik een zeer kleine kans geeft op een ernstige bijwerking. Mensen die een eerste dosis 
AstraZeneca hebben gehad, kunnen sinds kort als tweede dosis Pfizer/BioNTech krijgen.  
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De vaccins die bij huisartsen liggen, moeten volgens het ministerie van Volksgezondheid 
worden vernietigd. ‘De voorraad is niet inzetbaar voor donatie omdat het transporteren van 
medicijnen aan strenge voorwaarden moet voldoen, zoals continue stabiele koeling. Dit is 
nodig om de werkzaamheid van medicijnen te bewaken’, stelt het ministerie. ‘Mensen in 
landen waaraan we doneren mogen niet het risico lopen onnodig ziek te worden van vaccins 
of onterecht denken dat ze beschermd zijn tegen Covid-19.’ 

Voor huisartsen is dat moeilijk te verteren. De Rotterdamse huisarts Shakib Sana heeft 
bijvoorbeeld nog bijna 250 doses AstraZeneca over. ‘Volgende week is onze laatste prikronde. 
Daar verwacht ik hoogstens 25 patiënten. Het zou ook kunnen dat zij niet komen, omdat ze 
inmiddels Pfizer/BioNTech hebben gehaald. Onze praktijk moet dus meer dan 200 vaccins in 
de prullenbak gooien. Dat is ontzettend zuur, na alles wat we afgelopen maanden hebben 
gedaan om zoveel mogelijk mensen tegen Covid-19 te beschermen en zo zuinig mogelijk met 
vaccins om te gaan.’ 

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging baalt. ‘We hadden gehoopt dat er een goede 
bestemming voor zou worden gevonden en dat we andere landen die ze broodnodig hebben, 
konden helpen. Maar de overheid stelt dat dit niet kan’, zei een woordvoerder. 

Vooral de veronderstelling van de overheid dat vaccins die bij huisartsen in de koelkast liggen 
niet meer veilig zijn, noemt Sana ‘pijnlijk en wrang’. ‘Dat suggereert dat onze patiënten ook 
niet verzekerd zijn van een veilig vaccin. Wij hebben een goedgekeurde medische koelkast met 
temperatuursensor en alarmering. Nederland is logistiek wereldkampioen. Waarom zouden 
we deze vaccins niet gekoeld kunnen vervoeren? Nu ontnemen we tienduizenden mensen 
elders in wereld de kans op een effectief vaccin. Op bescherming.’ 

Voor Sana is dat extra pijnlijk omdat hij zich al maanden inzet om de vaccinatiekloof in de 
Nederlandse samenleving te dichten. Zo nam hij het initiatief om mensen in Rotterdamse 
achterstandswijken op de markt te benaderen voor een vaccinatie. Inmiddels zijn in het hele 
land soortgelijke prikacties opgezet. ‘Wereldwijd is de vaccinatiekloof nog veel groter. Dat 
maakt het weggooien van vaccins nog ongemakkelijker’, verzucht Sana. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft westerse landen opgeroepen hun vaccins met 
armere landen te delen via het internationale Covax-programma. Maar ondanks aandringen 
van de Europese Commissie om haast te maken met de donaties, zit daar bij Europese landen 
dus nog niet veel schot in.  

De donaties van de Europese Unie steken schril af bij die van de Verenigde Staten. Die 
stuurden de afgelopen maand meer dan 15 miljoen vaccins naar landen in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika. De VS hebben beloofd in totaal 80 miljoen vaccins te zullen weggeven, 
grotendeels via Covax. 

In de EU zijn genoeg vaccins om zeventig procent van alle volwassenen volledig te kunnen 
vaccineren. Buiten de EU ligt dat percentage veel lager. Ter vergelijking: Zuid-Afrika heeft tot 
nu toe vaccins om zeven procent van de bevolking één keer te kunnen vaccineren en Nigeria 
voor één procent. 

De Europese Commissie wijst erop dat de EU werk maakt van het opzetten van 
vaccinfabrieken in de Derde Wereld zelf. In eigen productie in Afrika steken de EU-instellingen 
samen 1 miljard euro. Brussel heeft eerder gezegd dat tegen het einde van dit jaar zeker 100 
miljoen vaccins moeten zijn gedoneerd, maar beloofde vandaag een verdubbeling. De EU-
instellingen en -lidstaten samen ‘zijn op weg om dat aanvankelijke doel te overschrijden, met 
een voorziene 200 miljoen doses’, zei voorzitter Ursula Von der Leyen van de Europese 
Commissie. Ze verzekerde vandaag dat de toegezegde vaccins ‘voor het eind van het jaar hun 
landen van bestemming zullen bereiken'. Bron: AD, 22 juli 2021. 
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Witte Huis is teleurgesteld dat China geen nieuw onderzoek wil naar 
oorsprong coronapandemie 

Het Witte Huis is 'diep teleurgesteld' dat China geen nieuw onderzoek toelaat naar de 
oorsprong van de coronapandemie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voorgesteld 
om een tweede missie naar China te sturen, nadat in januari een delegatie met onder andere 
de Nederlandse viroloog Marion Koopmans onderzoek deed in Wuhan. Op dat onderzoek 
kwam veel kritiek.   

De WHO wil nu diepgaander onderzoek in laboratoria en op markten, en meer transparantie 
van de Chinese autoriteiten. De Amerikaanse president Joe Biden staat daar helemaal achter. 
Hij spoorde zijn eigen inlichtingendiensten in mei nog aan om serieuzer te onderzoeken of het 
coronavirus toch afkomstig kan zijn uit een lab in Wuhan. Die veronderstelling werd lang 
afgedaan als complottheorie. Bron: AD, 22 juli 2021. 

Alleen volledig gevaccineerden krijgen toegang tot openbare 
gelegenheden 

Als alle volwassenen straks de kans hebben gehad hun coronaprikken te halen, mogen alleen 
nog volledig gevaccineerden toegang krijgen tot openbare gelegenheden als cafés en festivals. 
Dat vindt 62 procent van de gevaccineerden, aldus een peiling van EenVandaag. 

In Nederland is er geen vaccinatieplicht, maar kun je ook met een negatieve test of bewijs dat 
je corona hebt gehad naar evenementen of op vakantie. Nu de veel besmettelijkere 
‘Deltavariant tot veel besmettingen leidt, laat her en der discussie op of volledige vaccinatie 
verplicht moet worden voor toegang tot niet-noodzakelijke gelegenheden. 

Veel gevaccineerden zien dit wel zitten, komt naar voren uit het onderzoek. Zij vinden dat 
mensen die weigeren zich te laten vaccineren, geen verantwoordelijkheid nemen om de 
pandemie in te dammen. En anderen voor de gevolgen laten opdraaien. 

Het actualiteitenprogramma deed onderzoek onder 15.000 leden van het EenVandaag 
Opiniepanel. Van de deelnemers is 83 procent al gevaccineerd of van plan zich te laten 
prikken. 14 procent wil zich zeker of waarschijnlijk niet laten inenten. Zij zijn - niet zo 
verrassend - vrijwel zonder uitzondering (98 procent) tegen beperking van toegang voor 
ongevaccineerden. Bron: AD, 22 juli 2021.  

In Italië coronapas nodig voor restaurant of bar 

In de strijd tegen de jongste coronagolf is in Italië binnenkort een coronapas nodig als je 
binnen in een restaurant of bar wil zijn. Het bewijs, dat aantoont dat je bent gevaccineerd, 
onlangs getest of genezen, wordt vanaf 6 augustus ook verplicht voor onder meer stadions, 
sportscholen, zwembaden, musea, bioscopen, theaters, concerten en beurzen. 

De Italiaanse regering wil met de zogenoemde groene pas de nieuwe toename van het aantal 
coronabesmettingen indammen. Het certificaat kan digitaal zijn of schriftelijk. De 
gezondheidspas is een instrument om Italianen in staat te stellen 'hun activiteiten voort te 
zetten met de garantie dat ze zich niet tussen besmettelijke mensen zullen bevinden', aldus 
de Italiaanse premier Draghi.  

Vakantiegangers die in Italië uit eten willen, hebben een coronapas nodig. In de strijd tegen 
de jongste coronagolf is in Italië zo'n pas voorlopig verplicht als je binnen in een restaurant 
wilt eten. Het bewijs, dat aantoont dat je bent gevaccineerd, onlangs getest of genezen, 
wordt ook een vereiste voor onder meer stadions, sportscholen, musea en beurzen. 
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De Italiaanse regering wil met de zogenoemde Covid-groene pas de nieuwe toename van het 
aantal coronabesmettingen indammen. Het certificaat kan digitaal zijn of schriftelijk. 

Discotheken blijven nog steeds gesloten, maar ze krijgen overheidssteun. Bron: AD, 22 juli 
2021. 

 

Contacttesten op werkplekken in Britse voedingssector 

Er komen dagelijkse zogeheten contacttesten op werkplekken in de Britse voedingssector, zei 
de Britse regering donderdag. Personeel dat 'gepingd' is door de Covid-19-app kan dan blijven 
werken als ze negatief testen, in plaats van in quarantaine te gaan. 

Mensen die zelf geen symptomen hebben maar mogelijk toch besmet zijn door het virus, 
bijvoorbeeld als ze in de buurt van iemand met een besmetting zijn geweest, worden 
gealarmeerd ('gepingd') door de Covid-19-app van de Nationale Gezondheidsdienst 
(NHS), waarop ze tien dagen in zelfisolatie dienen te gaan. Met gemiddeld bijna 50.000 nieuwe 
besmettingen per dag is dat al honderdduizenden Britten overkomen. Dat leidde in 
verschillende sectoren tot personeelsproblemen. 

Sommige Britse supermarkten kampen met een tekort aan producten, vooral producten waar 
veel vraag naar is bij warm weer, terwijl sommige tankstations moesten sluiten nadat 
personeel door de Covid-app gesommeerd was in quarantaine te gaan. De lege schappen en 
gesloten tankstations worden in sommige Britse media aangeduid als de 'pingdemic'. 

De aangekondigde contacttesten in de voedselsector moeten een einde maken aan de 
vermeende pingdemic. 

De regering zei dat er deze week testlocaties zouden worden opgezet bij de grootste 
supermarktdistributiecentra en dat er volgende week maximaal 500 locaties zouden starten. 
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Volgens gegevens van de NHS heeft de app in de week tot 14 juli bijna 620.000 mensen in 
Engeland en Wales verteld in thuisisolatie te gaan.  Bron: AD, 23 juli 2021.  

Nederlanders hebben eerste kwartaal dit jaar  twee derde meer uitgegeven 
bij webshops binnen EU 

Nederlanders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar haast twee derde meer uitgegeven bij 
webshops uit andere landen binnen de Europese Unie. Ze gaven daar bijna 800 miljoen 
euro uit, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste drie maanden van 
2020 was dat nog 500 miljoen euro. 

Sinds 2014 zijn Nederlanders ieder jaar meer uit gaan geven. In het eerste kwartaal van 2014 
besteedden we nog zo'n 150 miljoen euro bij webwinkels in andere EU-landen, dit jaar was 
dat 778 miljoen euro. Opvallend was verder dat dit laatste bedrag ook hoger lag dan het 
slotkwartaal van 2020. Normaal gesproken zijn de uitgaven in het eerste kwartaal van een 
jaar juist iets lager dan het voorgaande feestdagenkwartaal, maar dit jaar speelden 
de coronamaatregelen waarschijnlijk een rol. Bron: AD, 23 juli 2021.  

In Australië gaan tieners gevaccineerd worden met Pfizer-vaccin 

Australië heeft het licht op groen gezet voor de toediening van 
het Pfizer/BioNTech coronavaccin bij tieners van 12 tot 15 jaar. Dat heeft minister van 
Volksgezondheid Greg Hunt gemeld. 

Het vaccin was in Australië eerder goedgekeurd voor mensen van 16 jaar of ouder. Twee 
dosissen zijn nodig voor bescherming tegen het coronavirus, met een tussentijd van minstens 
21 dagen. 

Australië wist de pandemie grotendeels te beheersen met zeer strikte maatregelen, waaronder 
een sluiting van de grenzen sinds maart 2020. De erg besmettelijke ‘Deltavariant zorgde de 
afgelopen weken echter voor een stijging van het aantal besmettingen. 
De vaccinatiecampagne in Australië komt tevens traag op gang. Inmiddels zijn iets meer dan 
10 dosissen toegediend, op een bevolking van bijna 25 miljoen. 

Sinds het begin van de pandemie telde Australië inmiddels ruim 32.000 besmettingen en 915 
coronadoden. Bron: AD, 23 juli 2021. 

Niet-gevaccineerden worden in Israël geweerd uit openbare gelegenheden 
met 100 of meer mensen  

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft volgens Israëlische media donderdag 
aangekondigd dat alle niet-gevaccineerde inwoners van Israël 'spoedig' zullen worden geweerd 
uit alle openbare gelegenheden met honderd of meer mensen. Dit verbod zal zowel binnen als 
buiten gelden, en ook synagogen betreffen. 

Tevens kondigde Bennett aan dat mensen theaters, stadions of gebedshuizen vanaf 8 
augustus alleen nog mogen betreden mits ze een bewijs van vaccinatie tonen, een bewijs dat 
ze Covid-19 hebben gehad en hersteld zijn, of een zelf te betalen negatieve test. Zo hoopt de 
regering niet-gevaccineerden aan te sporen zich alsnog te laten inenten. 

Mensen die het vaccin weigeren 'ondermijnen de inspanningen van ons allemaal', zei Bennett 
in een televisietoespraak. ’Als iedereen het vaccin krijgt, kan het leven weer normaal worden. 
Maar als een miljoen mensen weigeren, zullen de andere acht miljoen lockdowns moeten 
ondergaan.’ 
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Meer dan 56 procent van Israëls 9,3 miljoen inwoners heeft twee doses van het 
Pfizer/BioNTech-vaccin gekregen. 

Het ministerie van Volksgezondheid registreerde donderdag 1336 nieuwe besmettingen. De 
meeste nieuwe gevallen in de afgelopen maand vertoonden slechts milde symptomen, maar 
minstens 73 mensen hebben ernstige ziekteverschijnselen gehad. Dat is een stijging van 19 
ten opzichte van medio juni. Bron: AD, 23 juli 2021. 

 

Donoren worden extra opgeroepen om bloed te komen geven. © ANP XTRA  
 
 
Tekort aan bloed in ziekenhuizen: donoren vaker opgeroepen 
 
Er dreigt een tekort aan bloed in ziekenhuizen. Volgens bloedbank Sanquin is er meer bloed 
nodig dan de afgelopen maanden, omdat ziekenhuizen extra operaties uitvoeren. 
Bloeddonoren zijn opgeroepen om extra bloed af te staan.  
 
Relatief veel donoren reageren momenteel niet op een oproep om bloed te komen geven. Dat 
komt door vakantie en coronaklachten. Ook is er minder bloed omdat de bloedbank in 
Maastricht vorige week even dicht moest vanwege het hoge water. ‘Daardoor moeten we alle 
zeilen bijzetten om de gewenste hoeveelheid bloed in te zamelen’, stelt een woordvoerder van 
Sanquin.  Bron: AD, 23 juli 2021.  
 
Met corona-ademtest is niets mis 
 
Met de vorige week afgeserveerde corona-ademtest is niets mis, zegt de directeur van het 
bedrijf achter de test. Slechte testresultaten zijn te wijten aan omstandigheden op de 
testlocaties van de GGD's en verkeerd gebruik. Dat zegt wetenschappelijk directeur Rianne de 
Vries van Breathomix, het bedrijf achter de SpiroNose, na grondig onderzoek tegen het FD. De 
onderneming overweegt eventuele gevolgschade te verhalen op de GGD.  
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De ademtest gold als een belangrijke troef voor een succesvolle testsamenleving. Een hoge 
betrouwbaarheid en snel beschikbare uitslag zouden de Nederlandse testcapaciteit kunnen 
verdrievoudigen. Maar vorige week donderdag berichtte de Volkskrant uitgebreid 
over onbetrouwbare resultaten op enkele testlocaties bij de GGD's. De GGD's legden een dag 
later de proeven op drie locaties stil. 
 
Vorige week werkte Breathomix nog aan een eigen evaluatie van de door de GGD's afgenomen 
coronatests en wilde daarom naar eigen zeggen niet op vragen van de Volkskrant reageren. 
De resultaten zijn er nu. De conclusie van het eigen onderzoek, samengevat door De 
Vries: ‘Het niet slagen van de inpassing van de ademtest bij de GGD's ligt voornamelijk aan 
menselijk handelen en omgevingsfactoren, zoals temperatuurschommelingen en instabiel 
internet. We hebben naar de apparatuur gekeken, maar daar kunnen we geen oorzaak 
vinden.’  Bron: AD, 23 juli 2021. 
 
Nieuw-Zeeland heeft de grens met Australië gesloten 
 
Nieuw-Zeeland heeft de grens met Australië gesloten omdat het buurland moeite heeft nieuwe 
Covid-19-uitbraken in te dammen, zei premier Jacinda Ardern vrijdag. De zogenoemde Trans-
Tasman-reisbubbel begon op 19 april en stelde Australiërs en Nieuw-Zeelanders in staat om 
tussen de twee landen te reizen zonder in quarantaine te hoeven gaan. 
 
Ardern zei echter dat de Delta-variant 'het risicoprofiel wezenlijk heeft veranderd' en dat het 
coronavirus nu wijdverbreid is in Australië. De grens tussen de twee landen is in de nacht 
van donderdag op vrijdag gesloten en zal minstens acht weken op slot blijven. De premier 
verwacht dat die periode Australië genoeg tijd geeft om de huidige uitbraken onder controle 
te krijgen.  
 
‘We willen dat de reisbubbel weer wordt hervat’, zei Ardern. ‘Maar het moet veilig zijn.’ De 
reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en de Cookeilanden blijft wel bestaan. 
 
Nieuw-Zeeland heeft ongeveer 5 miljoen inwoners. Sinds de uitbraak van de pandemie heeft 
het land 2499 besmettingen en 26 doden vastgesteld. 
 
Australië heeft ongeveer 25 miljoen inwoners en registreerde tot nog toe ongeveer 32.000 
besmettingen en 915 doden. Meer dan de helft van de Australische bevolking is momenteel in 
lockdown vanwege uitbraken in de staten New South Wales, Victoria en South Australia. 
Bron: AD, 23 juli 2021. 
 
China gaat Myanmar twee miljoen doses coronavaccin leveren 
 
China gaat Myanmar twee miljoen doses coronavaccin leveren om een groeiende uitbraak van 
het virus in de grensstreek te helpen bestrijden. De Chinezen zijn bang dat de besmettingen 
overslaan naar de zuidelijk gelegen delen van hun land. Sinds vorige maand zijn er officieel 
6701 besmettingsgevallen vastgesteld in Myanmar en 319 mensen kwamen aan de gevolgen 
te overlijden. 
 
Medici en begrafenisondernemers zeggen dat het aantal doden in werkelijkheid aanzienlijk 
groter is. Ook wordt de uitbraak in Myanmar juist gelinkt aan besmettingen in de Chinese 
grensprovincie Yunnan. De Chinese ambassadeur zegt er vertrouwen in te hebben dat 
de beide landen effectief kunnen samenwerken bij de bestrijding en beheersing van het 
coronavirus. De uitbraak is het tweede cluster van besmettingen met de ‘Deltavariant in 
China. 
 
De Verenigde Naties hebben Myanmar hulp toegezegd en verwachten dat het land 
via vaccinalliantie Covax, dat vaccins levert aan armere landen, voldoende doses krijgt om 20 
procent van de bevolking in te enten. De eerste lading van 736.000 doses uit China is gisteren 
al aangekomen op het vliegveld van Yangon. De rest van de toegezegde twee miljoen doses 
volgen deze week nog. Vier miljoen aangekochte doses worden in augustus ingevlogen. Bron: 
AD, 23 juli 2021.  
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Taekwondoka test positief op Olympische Spelen 
 
Taekwondoka Reshmie Oogink (31) is daags na haar positieve coronatest nog kapot van 
verdriet. ‘Dit is één grote nachtmerrie. Ik heb jarenlang zoveel opgeofferd voor de Olympische 
Spelen en dan zit ik nu hier - in de vorm van mijn leven - op bed in een gevangenishotel.’ 
Bron: AD, 23 juli 2021. 
 
Organisatie Olympische Spelen hebben te weinig coronatesten 
 
De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio heeft te weinig coronatests in voorraad om 
in de dagelijkse behoefte van het evenement te voorzien, meldt de nationale televisie van 
Japan. De vrees bestaat dat daardoor de dagelijks programma's ter bestrijding van het 
coronavirus niet volledig kunnen worden uitgevoerd. Met name in het atletendorp worden op 
grote schaal tests uitgevoerd. Bron: AD, 23 juli 2021.  

VS bestellen nog eens 200 miljoen Pfizer vaccin 

Farmaceut Pfizer en de Duitse ontwikkelingspartner BioNTech laten weten dat 
de Amerikaanse overheid nog eens een bestelling van 200 miljoen doses van hun 
coronavaccin hebben gedaan. In totaal hebben de Verenigde Staten een half miljard 
doses besteld van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Bron: AD, 23 juli 2021. 

Vaccin Pfizer beschermt voor 88 procent tegen ‘Deltavariant 

Het coronavaccin van Pfizer-BioNTech beschermt, volgens het Israëlische ministerie van 
Volksgezondheid, voor 88 procent tegen ziekenhuisopname door de nieuwe ’Deltavariant. Ook 
hebben mensen die zijn ingeënt met het middel ruim 91 procent minder kans om ernstig ziek 
te worden door die mutant. 

Het ministerie baseert zich op onderzoek dat tussen 20 juni en 17 juli is uitgevoerd onder een 
onbekend aantal mensen. Een opvallende conclusie is volgens Israëlische media dat 
het coronavaccin gemiddeld nog voor 41 procent effectief zou zijn bij het voorkomen van 
besmettingen die gepaard gaan met ziekteverschijnselen. 

Dat staat haaks op onderzoek waar onlangs over is gepubliceerd in vakblad New England 
Journal of Medicine. Toen concludeerden onderzoekers dat hetzelfde vaccin voor 88 procent 
effectief zou zijn bij het voorkomen van zo'n symptomatische coronabesmetting door de 
‘Deltavariant. Bron: AD, 23 juli 2021.  
 
Taiwan gaat coronamaatregelen versoepelen 
 
Taiwan is van plan om volgende week de coronamaatregelen ietwat te versoepelen. Het 
dalende aantal nieuwe besmettingen geeft daar aanleiding toe. Het alarmniveau daalt 
maandag van drie naar twee. ‘De pandemie in ons land is gestabiliseerd en de situatie 
gaat langzaam de goede kant op’, zegt premier Su Tseng-chang. 
 
‘Burgers moeten de voorzorgsmaatregelen strikt blijven volgen om deze zuurverdiende 
prestatie te behouden na de versoepelingen.’ Vanaf maandag mogen, buiten hoofdstad 
Taipei, restaurants onder voorwaarden weer open en zijn bijeenkomsten in de openlucht met 
100 personen weer toegestaan. Binnen is dat beperkt tot 50. 
 
Het gebruik van mondkapjes blijft verplicht, zowel binnen als buiten. Ook blijven bars en 
zwembaden gesloten. ‘We blijven alert en sluiten niet uit dat het alarmniveau weer kan 
worden verhoogd’, zegt gezondheidsminister Chen Shih-chung. Tot nu toe raakten 15.535 
Taiwanezen besmet met het longvirus. 784 van hen kwamen te overlijden. Bron: AD, 23 juli 
2021. 
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Rusland meldt afgelopen 24 uur 23.811 positieve coronatesten 
 
In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 23.811 positieve coronatesten afgenomen, waarvan 3425 
in hoofdstad Moskou. Het officiële infectiecijfer komt daarmee op 6.078.522. De Russische 
gezondheidsdienst meldt 795 sterfgevallen in het afgelopen etmaal. Sinds het uitbreken van 
de pandemie verloren 152.296 Russen het leven aan corona. Bron: AD, 23 juli 2021. 
 
Indonesië meldt 1566 coronadoden afgelopen 24 uur 
 
Indonesië rapporteert een dagrecord qua coronasterfte. Het afgelopen etmaal werden 1566 
overlijdensgevallen geregistreerd, waarmee het totale dodental op 80.598 komt. Er werden 
vandaag 49.071 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal raakten 3.082.410 Indonesiërs 
geïnfecteerd met het coronavirus. Bron: AD, 23 juli 2021.  

Politie in Slowakije zet traangas in tegen uit de hand gelopen protest 

De politie in Slowakije heeft traangas ingezet bij een uit de hand gelopen protest tegen het 
plan om in eigen land coronapassen te gebruiken. De honderden tegenstanders proberen het 
parlementsgebied in Bratislava te bestormen. Volgens het Slowaakse persbureau TASR is één 
agent gewond geraakt. 

De betogers waren bijeengekomen om hun ongenoegen te uiten over het voorgestelde gebruik 
van de Europese coronapas in eigen land. De regering wil dat gevaccineerden de pas als 
alternatief kunnen gebruiken voor het bezoeken van locaties waarvoor nu een negatieve PCR-
testuitslag verplicht is. De regering van premier Eduard Heger hoopt zo 
de vaccinatiebereidheid in Slowakije te verhogen. 

Eerder werd een loterij gestart met prijzen tot 2 miljoen euro voor gevaccineerden. Ook krijgen 
Slowaken geld als ze anderen overtuigen zich volledig te vaccineren. In het land met 5,5 
miljoen inwoners zijn ruim 1,9 miljoen mensen volledig ingeënt. 

Ook in andere Europese landen wordt gedemonstreerd tegen de invoering van zo'n 
'coronapas', waarmee mensen onder meer kunnen laten zien dat ze gevaccineerd zijn. In 
de Italiaanse stad Turijn gingen donderdagavond zo'n 2000 demonstranten de straat op. Ze 
scandeerden leuzen als 'nee tegen de groene pas'.  

In zowel Italië als Frankrijk heeft de regering besloten dat de pas ook in eigen land nodig is 
voor, bijvoorbeeld, musea, bioscopen en horeca. Bron: AD, 23 juli 2021. 

Inwoners EU met Digitaal Corona Certificaat naar VK voor vakantie of 
familiebezoek 

Inwoners van de EU kunnen mogelijk binnenkort met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) 
ook naar het Verenigd Koninkrijk voor vakantie of familiebezoek. De Europese Commissie is 
vergevorderd met onderhandelingen hierover met de Britten. Ook is ze optimistisch over een 
deal met Canada, en is de commissie in gesprek met Japan, Australië en de VS over 
wederzijdse erkenning van een coronareispas, heeft ze de 27 EU-ambassadeurs in Brussel 
laten weten. 

Met de Europese coronapas kan de houder aantonen dat hij ofwel volledig is gevaccineerd, 
ofwel een recente negatieve uitslag van een PCR-test heeft, ofwel al Covid-19 heeft gehad en 
antilichamen heeft. Bron: AD, 23 juli 2021. 
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Restauranthouders houden hart vast nu het annuleringen regent na 
debacle ‘Dansen met Janssen’ 

Restauranthouders houden hun hart vast nu het sinds tien dagen annuleringen regent. Uit 
angst voor de ‘Deltavariant én omdat mensen in quarantaine gaan, zegt de ene na de andere 
gast zijn tafeltje af.   

‘Het is dramatisch’, zegt sterrenchef Niven Kunz, in zijn nieuwe restaurant Triptyque in 
Wateringen. Het restaurant is befaamd vanwege zijn 80-20-concept: 80 procent is groente en 
20 procent vlees of vis. Herhaaldelijk werd Niven al bekroond, omdat hij het beste 
groenterestaurant van Nederland heeft. Met groente in een glansrol. Bron: AD, 23 juli 2021. 

Zwangere vrouwen met corona komen drie keer zo vaak op de ic: ‘Laat je 
vaccineren’ 

Zwangere vrouwen die corona oplopen, hebben drie keer zoveel kans om op de intensive care 
te belanden. Toch laten veel zwangeren zich niet vaccineren. Gynaecologen uit de regio roepen 
zwangere vrouwen op om een prik te halen. 

Nog geen 50 procent van de vrouwen die in verwachting zijn, neemt in Nederland een vaccin 
tegen corona. Een zorgwekkend percentage, vinden medici. Bron: ED, 23 juli 2021.  
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Sean Penn weigert te werken met ongevaccineerde mensen 

Sean Penn keert niet terug naar de opnames van serie Gaslit zolang niet alle medewerkers 
van de show gevaccineerd zijn. Dat heeft de acteur laten weten aan producent NBCUniversal, 
zo bevestigt zijn woordvoerder aan Variety. 

Vaccinaties zijn al verplicht voor personeelsleden die tijdens de opnames geen anderhalve 
meter afstand van anderen kunnen houden, zoals veel castleden en een deel van de crew. 
Toch wil Penn dat iedereen die rondloopt op en bij de set gevaccineerd is. 

De acteur heeft aangeboden de vaccinaties die nog nodig zijn te laten uitvoeren door zijn 
stichting Core. Die non-profitorganisatie heeft in het afgelopen jaar test- en vaccinatieplekken 
ingericht in Los Angeles en voert momenteel campagne om de vaccinatiebereidheid in 
achterstandswijken te verhogen. 

Gaslit gaat over het bekende Watergateschandaal dat in 1974 leidde tot het aftreden van 
president Richard Nixon. Het verhaal draait om de minder bekende personen die daarbij 
betrokken waren. Penn speelt procureur-generaal John Mitchell, Nixons adviseur en beste 
vriend. Ook Dan Stevens en Julia Roberts hebben rollen in de serie. Bron: AD, 23 juli 2021. 

Koning vliegt terug uit Griekenland voor opening Olympic Festival en 
wenst olympiërs succes 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wensen alle Nederlandse olympische sporters 
veel succes tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Vanwege de coronapandemie mist de 
koning voor het eerst in jaren het sportevenement. Wel opende hij vandaag het Olympic 
Festival in Den Haag. 

‘Succes #TeamNL bij #Tokyo2020! Ook al kunnen wij niet in Tokio zijn, wij zullen jullie 
wedstrijden volgen en hebben alle vertrouwen in mooie en succesvolle spelen’, laat het paar 
weten in een verklaring. ‘Nederland kijkt uit naar jullie prestaties. Geniet van jullie deelname!’ 
 
De koning is, naast groot sportliefhebber, erelid van het Internationaal Olympisch Comité en 
reist in die hoedanigheid nagenoeg altijd af naar de Spelen, vaak met zijn gezin. Dit keer zal 
hij niet in Tokio kunnen juichen voor de mogelijke Nederlandse overwinningen. Wel vloog hij 
vandaag terug vanuit zijn vakantieadres in Griekenland, waar er vorige week nog een 
fotosessie van het koninklijk gezin. Dit deed hij om het Olympic Festival in Den Haag te 
openen. 
 
Sinds halverwege de jaren 90 sloeg Willem-Alexander de Spelen vrijwel nooit over. Zo was hij 
de vorige keer in 2018 met koningin Máxima in Zuid-Korea voor de Olympische Winterspelen 
van Pyeongchang en vloog hij in 2016 met het hele gezin naar Rio de Janeiro voor de 
Olympische Zomerspelen.  De enige uitzondering was in 2002, toen hij de Winterspelen in 
Salt Lake City miste vanwege zijn huwelijksreis met Máxima. De koning liet eerder al weten 
veel zin te hebben in de Spelen in Tokio. ‘Ik ben vast niet de enige die daarnaar uitkijkt.’ Bron: 
AD, 23 juli 2021.  

Zware boete voor restaurant: personeel zit na sluitingstijd op terras, 
gemeente sluit deuren  

Restaurant Fling aan de Dommelstraat in Eindhoven moet de deuren voor twee weken sluiten 
van de gemeente. Boa's hadden het personeel woensdagavond na sluitingstijd op het gesloten 
terras zien zitten. ‘Dit is onrecht en ik sta machteloos’, reageert eigenaresse Ling Zhang.  
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Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden vanwege de verscherpte 
coronamaatregelen die op 10 juli ingingen: van 06.00 uur 's ochtends tot middernacht mogen 
zij open.  Bron: De Stentor, 23 juli 2021.   
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Tieners kunnen ook gevaccineerd worden met Moderna vaccin 

Tieners kunnen ook worden ingeënt met het coronavaccin van Moderna.  Het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het gebruik van het vaccin bij kinderen van 12 tot 17 
jarigen goedgekeurd. Het is aan de lidstaten zelf om te beslissen of kinderen inderdaad dat 
vaccin krijgen. Het EMA keurde eerder het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goed voor alle 
kinderen van 12 jaar en ouder. Nederlandse tieners worden daarmee al gevaccineerd. Bron: 
AD, 23 juli 2021.   

  

Consumentenrechten mogen niet opzij worden gezet bij negatief 
reisadvies volgens Consumentenbond 

De Consumentenbond waarschuwt dat consumentenrechten niet opzij mogen worden gezet 
bij een negatief reisadvies. Een aantal reisorganisaties blijft pakketreizen aanbieden naar 
gebieden die plots oranje kleuren, maar. Reizigers die om die reden willen annuleren krijgen 
niet altijd hun geld terug. Dat is tegen de wet. 

Volgens de wet (Europese Richtlijn Pakkereizen) mogen consumenten hun pakketreis 
kosteloos annuleren als zich op de plaats van bestemming 'onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden voordoen'. Of als de situatie er gevaarlijk is. Dat geldt ook als er sprake is 
van een negatief reisadvies (code oranje of rood) van de overheid. 

Toch bieden sommige reisorganisaties, zoals Dé VakantieDiscounter en Sunweb, reizigers niet 
de mogelijkheid om kosteloos te annuleren als hun bestemming kort voor vertrek oranje 
kleurt. ‘Dat is in strijd met de regels', aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. 

‘Consumenten hebben in zo'n geval een heel legitieme reden om te annuleren. Reizigers 
vertrouwen daarbij op het oordeel van de overheid. Het is niet aan de reisorganisatie om te 
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bepalen dat het 'wel meevalt'. Bovendien heeft reizen naar een oranje bestemming allerlei 
mogelijke nare gevolgen.' 

De Consumentenbond heeft begrip voor de moeilijke positie van de reisbranche, maar 
waarschuwt dat zij de reizigersrechten niet opzij mag zetten. Bron: AD, 23 juli 2021.   
 
GGD vaccineert twee weken lang arbeidsmigranten: ‘Prik is beter voor 
mijzelf en iedereen’ 
 
De Poolse Iza (24) en Christina (25) uit Letland zitten er na hun coronavaccinatie ontspannen 
bij. ‘Een prik is beter voor mijzelf en mijn familie; voor iedereen is het eigenlijk beter’, zegt Iza 
in haar beste Engels. 
 
Het is donderdag tegen de avond als de eerste auto's van uitzendbureaus het prikcentrum 
van de GGD West-Brabant in Roosendaal oprijden. Bron: AD, 23 juli 2021.    
 

 
 
Bijna kwart minder autodiefstallen afgelopen half jaar: ‘Niet eerder 
meegemaakt’ 
 
Het aantal autodiefstallen is het afgelopen half jaar fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het 
Landelijk Informatie- en intelligentiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Er zijn bijna een 
kwart minder personenauto's gestolen dan een jaar terug. Toen nam het aantal diefstallen 
ook al af, maar een stuk minder sterk dan dit jaar. 
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In het eerste half jaar van 2020 werden 3272 personenwagens gejat, ongeveer tien procent 
minder dan in 2019. Afgelopen half jaar waren dat er 2578, ruim eenentwintig procent minder. 
Voor aanhangers, motoren en bedrijfsvoertuigen steeg het aantal diefstallen toen nog. Dit jaar 
is ook daar een flinke daling te zien.  
 
Er werden afgelopen half jaar ongeveer vijftig procent minder bedrijfswagens gestolen. De 
diefstal van aanhangers, motoren en bromfietsen daalde ook, met ongeveer een kwart. ‘Het 
gaat nu erg goed en dergelijke forse dalingen hebben we niet eerder meegemaakt’, zegt LIV-
manager Rudi Wellin. 
 
De daling is terug te zien in vrijwel alle regio's. Alleen in Zeeland - West-Brabant bleef het 
aantal diefstallen met 738 gelijk. In Oost-Nederland worden, in absolute aantallen, de meeste 
auto's gestolen (1185), op de voet gevolgd door Rotterdam en Amsterdam. In Amsterdam zijn 
van alle steden ook relatief gezien de meeste diefstallen gepleegd.  
 
In het Brabantse Waalre en het Limburgse Maasgouw werden de meeste voertuigdiefstallen 
genoteerd per honderdduizend inwoners. In Waalre werden vooral veel scooters ontvreemd, in 
Maasgouw juist veel auto’s.   
 

 
 
Autodiefstal  © Getty Images/iStockphoto 

Ondanks de algemene trend zijn er ook personenauto’s die juist váker gestolen werden: bij 
Nissan en Mazda zijn de diefstallen gestegen met respectievelijk 227 en 143 procent. Het ging 
hierbij vooral om de Nissan Qashqai, waarvan er 56 gestolen werden en de Mazda CX-5 met 
68 ontvreemde exemplaren. Globaal lijken SUV’s (Sports Utility Vehicles) meer in trek te raken 
bij het dievengilde. In absolute aantallen werden Volkswagens het vaakst gestolen, maar daar 
was wél een forse daling merkbaar: 34 procent. 
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Toch kunnen we niet achterover leunen, zegt Wellin. ‘Dat Covid invloed heeft op de 
autodiefstallen is wel aannemelijk, maar anderzijds bewijst de diefstaltoename bij Mazda en 
Nissan dat niet alle autodieven erdoor worden afgeschrikt. Kortom, laten we ons niet rijk 
rekenen en alert blijven op preventie en het terugvinden van gestolen voertuigen. Een 
goedgekeurd alarmsysteem is en blijft de eerste aanbeveling.’ Bron: AD, 23 juli 2021.   
 
Voor inbrekers is het tot nu toe een heel mager jaar, behalve op Tholen 
 
Inbrekers hielden zich de afgelopen maanden opvallend gedeisd. Zij sloegen in het eerste 
halfjaar in totaal 145 keer toe bij Zeeuwse woningen. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 
200 keer. Ook dat was al lager dan gebruikelijk. 
 
Dat wordt vooral toegeschreven aan de coronapandemie. Bewoners waren vaker thuis, 
waardoor het voor inbrekers minder aantrekkelijk was om hun slag te slaan. Dat gold zeker 
in de periode van 23 januari tot 28 april, toen de avondklok van kracht was. Bron: AD, 16 juli 
2021.  
 
Vanaf dinsdag weer strengere inreisregels voor Duitsland 
 
Nederland geldt met ingang van dinsdag 27 juli weer als hoogrisicogebied voor Duitsland. Dit 
betekent onder andere dat reizigers uit ons land tien dagen in quarantaine moeten na 
aankomst op hun bestemming in de Bondsrepubliek. De quarantaineplicht geldt niet voor wie 
volledig is gevaccineerd of genezen van een besmetting met het coronavirus, meldt het Duitse 
RIVM. 
 
Alle reizigers die de laatste tien dagen verbleven in een hoogrisicogebied, moeten zich voor 
binnenkomst in Duitsland registreren op het toegangsportaal van de Bondsrepubliek. Deze 
registratieplicht geldt niet voor grensverkeer (mensen die minder dan 24 uur in Duitsland 
blijven) en voor mensen die minder dan 72 uur in een hoogrisicogebied waren voor bezoek 
aan naaste familie (ouders, kinderen), echtgeno(o)t(e) of levenspartner die niet tot hetzelfde 
huishouden behoort of voor de uitoefening van een gedeelde voogdij. Bron: AD, 23 juli 2021.   
 
IJsland draait coronaversoepelingen terug 

IJsland heeft besloten een reeks coronaversoepelingen terug te draaien. Vanaf zondag 
middernacht tot 13 augustus moet iedereen weer minstens een meter afstand houden en geldt 
er weer een mondkapjesplicht binnen. Bars en restaurants gaan om 23.00 uur dicht en aan 
bijeenkomsten mogen hooguit 200 personen meedoen. 

De IJslandse regering besloot ook andere beperkingen in te voeren omdat het aantal 
coronabesmettingen weer snel stijgt, hoewel ruim 85 procent van de bevolking boven de 16 
jaar volledig is gevaccineerd. Driekwart van de nieuwe besmettingen is bij personen die zijn 
ingeënt. Het gaat voornamelijk om de ‘Deltavariant. 

IJsland was het eerste land in Europa dat een einde maakte aan de meeste 
coronamaatregelen, en een van de eerste landen wereldwijd die gezondheidscontroles voor 
gevaccineerde reizigers ophief. Maar die hebben inmiddels weer een negatieve test nodig van 
maximaal 72 uur oud. Bron: AD, 23 juli 2021. 
 
In China zijn ruim anderhalf miljard vaccinaties gezet 
 
In China zijn al ruim anderhalf miljard vaccinaties gezet in de campagne tegen het 
coronavirus dat eind 2019 in het land opdook. Dit hebben de gezondheidsautoriteiten 
zaterdag bekendgemaakt. Het land telt meer dan 1,4 miljard inwoners en heeft tot dusver nog 
geen 92.500 besmettingen vastgesteld. 
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Het Covid-gerelateerde aantal sterfgevallen hoort met ruim 4600 gevallen tot het laagste ter 
wereld; circa drie overleden coronapatiënten per miljoen inwoners. 
 
Wereldwijd heeft het uit Wuhan afkomstige virus inmiddels zeker 194 miljoen mensen 
geïnfecteerd en meer dan vier miljoen levens gekost. Bron: AD, 24 juli 2021.  

 
 
Update RIVM 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 6453 positieve 
coronatesten geregistreerd tussen donderdag- en vrijdagochtend. Dat zijn er iets meer dan 
donderdag, toen volgens een bijgesteld cijfer 6274 besmettingen werden gemeld. 
 
Vorige week vrijdag meldde het RIVM nog ruim 11.000 nieuwe besmettingen. Het RIVM zei 
dinsdag al het begin van een stabilisatie te zien en dat het aantal gevallen in de loop van deze 
week zou kunnen gaan dalen. Bijna twee weken geleden nam het kabinet maatregelen om de 
explosieve stijging van het aantal coronagevallen te stoppen.  
 
In Nederlandse ziekenhuizen worden momenteel 477 coronapatiënten behandeld. Dat zijn 
er 41 meer dan gisteren. Op intensive cares liggen evenveel patiënten als gisteren: 107. Op de 
verpleegafdelingen liggen er 370. 
 
Gisteren zijn geen coronapatiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen. Wel zijn elf 
patiënten gerepatriëerd naar VieCuri in Limburg, nadat het ziekenhuis vanwege de 
watersnood geëvacueerd moest worden. 
 
Vandaag zijn 84 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen, 12 meer dan 
gisteren. Hiervan zijn er zeven opgenomen op de IC, een lichte daling. Op verpleegafdelingen 
steeg het aantal nieuwe opnames met 16 naar 77. Het gemiddeld aantal opnames per week is 
toegenomen voor zowel op de ic's als de verpleegafdelingen. Bron: AD, 23 juli 2021.   
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Lichte stijging aantal coronagevallen Oost-Nederland, Rijssen-Holten ‘koploper’ in de regio. 
Een kleine stijging in het aantal coronagevallen in Oost-Nederland. Vandaag zijn er 578 
nieuwe besmettingen, terwijl dat er gisteren 490 waren.  Geen enkele gemeente kleurt rood, 
wat betekent dat geen enkele gemeente meer dan 56 besmettingen per 100.000 inwoners 
heeft. 
 
Rijssen-Holten heeft relatief de meeste besmettingen met 52,4 coronagevallen per 100.000 
inwoners. Ook Nijkerk valt in negatieve zin op met 51 besmettingen. In totaal kleuren er 17 
gemeentes donkeroranje, wat betekent dat zij tussen de 28 en 56 coronabesmettingen hebben. 
 
De gemeentes Urk, Heerde en Berkelland springen in positieve zin in het oog: zij noteren 
relatief het laagste aantal coronagevallen in Oost-Nederland en kleuren grijs (tussen de 0 en 
7 coronabesmettingen per 100.000 inwoners). Urk heeft in relatieve zin de minste 
besmettingen, met 4,8 per 100.000 inwoners. Dat komt absoluut neer op één positieve test. 
Geen enkele gemeente had in het afgelopen etmaal nul besmettingen, terwijl dit er gisteren 
nog vijf waren. 
 
Noord- en Oost-Gelderland heeft er in het afgelopen etmaal de meeste coronabesmettingen 
bijgekregen: 296, gisteren waren dit er nog 201. Flevoland kreeg er 133 positief geteste 
mensen bij in de afgelopen 24 uur, terwijl dit er gisteren iets meer waren (145). In IJsselland 
werden 149 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Een minieme stijging met gisteren, toen dat 
er nog 143 waren.  
 
Ook in de landelijke cijfers is een lichte stijging wat betreft het aantal besmettingen te zien. 
In het afgelopen etmaal testten er 6.453 mensen positief, terwijl dit er gisteren 179 minder 
waren. Amsterdam en Rotterdam hebben in absolute getallen de meeste besmettingen: 
respectievelijk 465 en 388 positief geteste mensen. Grave heeft landelijk relatief de meeste 
besmettingen, met 104,5 positieve tests per 100.000 inwoners.  
 
In Nederlandse ziekenhuizen worden momenteel 477 coronapatiënten behandeld. Dat zijn er 
41 meer dan gisteren. Op intensive cares liggen evenveel patiënten als gisteren: 107. Op de 
verpleegafdelingen liggen er 370. Vandaag zijn 84 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de 
ziekenhuizen, 12 meer dan gisteren.  
 
In de afgelopen 24 uur zijn er drie personen gemeld die door het coronavirus zijn omgekomen. 
Dit zijn er als gisteren. Eén van hen komt uit onze regio, namelijk uit Noord- en Oost-
Gelderland.  Bron: De Stentor, 23 juli 2021. 
 
Wie besmet is met ‘Deltavariant blijkt maar liefst 1.000 keer meer virus 
te produceren dan bij oorspronkelijke stam 
 
Chinese onderzoekers denken te weten waarom de ‘Deltavariant van het coronavirus zich zo 
snel verspreidt. Wie ermee besmet raakt, blijkt zo’n 1.000 keer meer virus te produceren dan 
wie besmet raakte met de oorspronkelijke stam van het virus. Het virus is ook twee dagen 
eerder te detecteren in het lichaam.   
 
Dat schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De ‘Deltavariant 
dook eind vorig jaar voor het eerst op in India en is intussen wereldwijd 
de dominante variant. Volgens schattingen is de ‘Deltavariant twee keer zo besmettelijk zijn 
als de oorspronkelijke stam. De ‘Deltavariant dook voor het eerst op eind vorig jaar in India 
en is intussen de dominante variant van het coronavirus in bijna heel de wereld. 
 
Volgens de huidige schattingen zou de ‘Deltavariant twee keer zo besmettelijk zijn als de 
oorspronkelijke stam van SARS-CoV-2. Om te achterhalen waaróm, volgden epidemioloog 
Jing Lu van het Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention in 
Guangzhou en zijn team 62 mensen die bij de eersten waren die een bevestigde besmetting 
opliepen met de ‘Deltavariant in China. Tijdens hun infectie werd elke dag hun virale lading 
gemeten om te zien hoe die veranderde. De resultaten werden vergeleken met die van 63 
mensen die besmet raakten met de oorspronkelijke stam in 2020.  
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Volgens een preprint van het onderzoek - die nog niet is nagekeken door andere experts - was 
het virus bij de patiënten met de ‘Deltavariant voor het eerst waarneembaar vier dagen na 
blootstelling. Bij de patiënten met de oorspronkelijke stam was dat gemiddeld zes dagen na 
blootstelling. Dat doet vermoeden dat de ‘Deltavariant zich veel sneller vermenigvuldigt. De 
patiënten met de ‘Deltavariant bleken ook virale ladingen te hebben die 1.260 keer hoger lagen 
dan mensen die besmet waren met de oorspronkelijke stam. 
 
De combinatie van een hoge virale lading en een korte incubatietijd - waardoor mensen het 
virus ook veel sneller verspreiden als ze besmet raken - kan volgens epidemioloog Benjamin 
Cowling van de universiteit van Hongkong een goede verklaring zijn voor de hogere 
overdraagbaarheid van de ‘Deltavariant.  
 
Dat doet vermoeden dat de ‘Deltavariant zich veel sneller vermenigvuldigt. De patiënten met 
de ‘Deltavariant bleken ook virale ladingen te hebben die 1.260 keer hoger lagen dan mensen 
die besmet waren met de oorspronkelijke stam. 
 
Door de hoge virale lading kunnen superverspreiders bovendien nog meer mensen besmetten. 
En de kortere incubatietijd maakt contact-tracing een pak moeilijker. ‘Dit maakt dat de 
‘Deltavariant zeer moeilijk te stoppen is’, aldus nog Cowling. Bron: HLN, 23 juli 2021.    
 
 

 
 
Zeeland beleeft de drukste zomers ooit. ‘Veel Zeeuwen zijn ongerust en 
zeggen: er moet een rem op’ 
 
Corona geeft het Zeeuws toerisme links en rechts enorme dreunen. Aan alle kanten vliegen 
cijfers in het rood. Hoe bizar is het dan dat Zeeland vorig jaar de drukste zomer ooit heeft 
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beleefd? En dat die van dit jaar net zo druk lijkt te worden? Steeds meer Zeeuwen zijn 
verontrust. ‘Ze vragen zich af hoe je ervoor zorgt dat het toerisme nog past bij Zeeland.’ 
 
Eerst even de keiharde cijfers. Daar ontkomen we niet aan, want ze liegen er niet om. In de 
eerste vier maanden van dit jaar waren er één miljoen overnachtingen. Maar liefst 46 procent 
minder dan in 2019, zeg maar het laatste normale jaar voor de corona-uitbraak. Nu was dat 
een heel goed jaar, maar toch. Ook nog even over vorig jaar, dat is nodig om nieuwe 
ontwikkelingen te begrijpen. Toen waren er in totaal  zestien miljoen overnachtingen; 
zeventien procent minder dan in 2019. Verklaarbaar, want in het voorjaar was toerisme in 
Zeeland zelfs verboden. Bron: AD, 23 juli 2021.   
 

 
 
Kabinet moet bedenken wat te doen met coronabeleid na de 
zomervakantie 
 
Het kabinet moet nu al bedenken hoe het coronabeleid na de zomervakantie moet zijn. 
Daarvoor pleit Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd vrijdag in Nieuwsuur. Hij is lid van het Red Team, een groep deskundigen die 
ongevraagd zijn licht laat schijnen op het officiële coronabeleid. 
 
Schellekens zegt dat hij momenteel de urgentie mist bij het kabinet. ‘Ik weet niet wat er op dit 
moment in de burelen van het ministerie gebeurt. Ik hoor daar nog niks over. Ik hoor de 
getallen van vandaag, ik hoor de adviezen van het OMT, maar ik heb nog niet gehoord dat het 
kabinet deze vragen heeft gesteld aan zichzelf, want het kabinet zal daar keuzen in moeten 
maken.’ 
 
Het gaat wat hem betreft over de vragen hoe in het najaar de zorg overeind kan blijven, hoe 
de scholen veilig open kunnen, hoe de horeca het kan volhouden. ‘Dat is een maatschappelijk 
probleem, die vragen moeten we agenderen. Het vaccineren alleen is niet genoeg. Als het 
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kabinet inzet op vaccineren alleen, dan zullen we in de problemen komen. Er moet meer 
gebeuren’, aldus Schellekens. 
 
Hij suggereert dat het kabinet stevig moet inzetten op het voorkomen van besmettingen, zoals 
volgens hem de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook adviseert. ‘Andere landen doen het 
anders, hebben vaak veel betere resultaten. De WHO adviseert een andere strategie, namelijk 
veel meer sturen op besmettingen in plaats van ziekenhuisopnamen. Waar wij voor pleiten is: 
stuur nou op besmettingen, dan hou je de besmettingen laag, je spaart de zorg en je spaart 
het bedrijfsleven.’ Bron: AD, 23 juli 2021.  
 

 
 
Aantal coronadoden neemt af in Brazilië 
 
Nu het aantal sterfgevallen door corona begint af te nemen, leeft het optimisme in 
Brazilië weer op. Verschillende deelstaten versoepelen de coronamaatregelen. 
Voetbalsupporters mogen weer naar de stadions en de burgemeester van Rio de Janeiro 
kondigt aan dat het beroemde nieuwjaarsfeest in zijn stad dit jaar weer zal plaatsvinden.  
 
Deskundigen maken zich zorgen. Het land heeft op de Verenigde Staten na de meeste 
coronadoden ter wereld (547.000) en een groot deel van de bevolking is niet gevaccineerd, 
terwijl de ‘Deltavariant wereldwijd oprukt. Deskundigen vrezen dat de inhaalslag met 
vaccineren te laat komt en dat het aantal besmettingen weer fors zal stijgen. 
 
‘Het zal explosief zijn’, zegt Gonzalo Vecina, hoogleraar volksgezondheid aan de Universiteit 
van São Paulo. ‘Er komt een nieuwe golf. We openen te veel.’ Bron: AD, 23 juli 2021.    
 
 
 
 



220 
 

Maker coronablaastest legt schuld van problemen met apparaat bij GGD 
 
Het bedrijf achter de coronablaastest SpiroNose legt de schuld van de problemen met het 
apparaat bij de GGD. Wetenschappelijk directeur Rianne de Vries van Breathomix, het bedrijf 
achter de test, zegt vrijdag in Het Financieele Dagblad (FD) dat de problemen vooral ontstaan 
door de omstandigheden op de testlocaties en verkeerd gebruik door medewerkers. 
 
Dat concludeert het bedrijf na eigen onderzoek. ‘Het niet slagen van de inpassing van de 
ademtest bij de GGD's ligt voornamelijk aan menselijk handelen en omgevingsfactoren, zoals 
temperatuurschommelingen en instabiel internet. We hebben naar de apparatuur gekeken, 
maar daar kunnen we geen oorzaak vinden.’ 
 
De Volkskrant meldde een week geleden dat koepelorganisatie GGD GHOR ontevreden was 
over de SpiroNose omdat de resultaten ‘ver achterblijven’ bij het gewenste resultaat. De 
blaastesten zouden geregeld een negatief resultaat geven, terwijl iemand wel besmet was. Een 
dag na publicatie werden op meerdere locaties de proeven met de blaastesten stopgezet, meldt 
de krant. 
 
De SpiroNose is een alternatief voor de 'traditionele' coronatest met een wattenstaafje diep in 
de neus. Door in het apparaat te blazen krijgt een persoon direct een uitslag. Hierdoor kunnen 
mensen sneller met een negatieve testuitslag naar huis. 
 
De samenwerking tussen de GGD's en Breathomix verliep moeizaam, vertelt De Vries. 
Breathomix beoordeelde of een locatie geschikt was voor het gebruik van de SpiroNose. Maar 
hoewel bijvoorbeeld de RAI Amsterdam werd afgekeurd, besloot de lokale GGD alsnog het 
apparaat daar te gebruiken.  
 
Ook zijn er op GGD-locaties wisselende personele bezettingen en verschillende typen locaties, 
vervolgt De Vries. ‘Ik kan me best voorstellen dat het niet overal te doen is, maar dan moeten 
we dat concluderen en niet het hele idee van de ademtest in twijfel trekken.’  

Het bedrijf achter de SpiroNose baalt van de negatieve beeldvorming die is ontstaan door de 
berichtgeving in de media. ‘Bij het invoeren van nieuwe technologie is vertrouwen cruciaal, en 
dit soort berichtgeving is echt dodelijk. De schade is niet goed te overzien, en dat lijken 
sommige partijen zomaar voor lief te nemen om hun eigen reputatie te redden’, aldus de 
wetenschappelijk directeur. 

Breathomix overweegt eventuele gevolgschade bij de GGD te verhalen. 

De coronablaastesten werden eind januari officieel in gebruik genomen in Amsterdam na een 
positief advies van het Outbreak Management Team (OMT). Na een paar weken legden de 
GGD's de testen tijdelijk stil toen bleek dat mensen die negatief getest waren alsnog met 
COVID-19 in het ziekenhuis belandden. Kort daarna werd de SpiroNose weer ingezet en 
noemde de GGD de test ‘zeer betrouwbaar’. 

Het ministerie van Volksgezondheid wilde namens de koepelorganisatie vrijdag niet 
bij FD reageren. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat in augustus een definitief 
besluit wordt genomen over de coronablaastesten van Breathomix. Bron: NU.nl, 23 juli 2021.  
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Negatief reisadvies? Organisaties bieden gewoon vakanties aan naar 
oranje gebied 

Een negatief reisadvies voor oranje gebieden is voor de meeste reisorganisaties geen reden 
meer om boekingen binnen Europa te schrappen. Wie het risico aandurft, kan met een 
pakketreis naar oranjegekleurde bestemmingen als Spanje of Portugal. ‘We zijn niet langer 
het braafste jongetje van de klas, aldus Sunweb.’ Bron: AD, 24 juli 2021. 

In Australië is fel betoogd tegen lockdown 

In Australië is fel betoogd tegen de lockdown. In Sydney protesteerden vandaag duizenden 
mensen tegen coronamaatregelen. Bij botsingen tussen betogers en de oproerpolitie zijn 57 
arrestaties verricht en meerdere agenten gewond geraakt. 

In Sydney geldt al vijf weken een lockdown. Die zou tot in oktober kunnen gelden, omdat het 
aantal coronabesmettingen er snel stijgt. In Australië, waar het nu winter is, komt de 
vaccinatiecampagne nog maar nauwelijks op gang: slechts 12,4 procent van de bevolking is 
volledig gevaccineerd. 

Ook in Melbourne en Adelaide zijnlockdowns afgekondigd en gingen betogers zaterdagmiddag 
de straat op. In Brisbane, waar vooralsnog geen lockdown is, werd eveneens tegen het 
coronabeleid gedemonstreerd. Mensen riepen om vrijheid en droegen spandoeken waarop 
stond dat het land moet ontwaken en dat de regering gevaarlijker is dan Covid. Bron: AD, 24 
juli 2021. 
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 © Reuters,  protest in Sydney  

Horeca-ondernemers in Eindhoven en hun personeel demonstreren tegen 

coronabeleid 

Ongeveer honderd Eindhovense horecaondernemers en hun personeel hebben 
vannacht gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de stad. Na sluitingstijd verzamelden ze 
zich met stoeltjes op het Stadhuisplein. Met een sluitborrel in de ‘voortuin van burgemeester 
Jorritsma’ wilden ze op ludieke wijze protesteren tegen de Eindhovense coronaregels en de 
handhaving daarvan.  

De demonstranten verlieten het plein nadat een groep jongeren in aanvaring kwam met de 
politie. Daarop werden enkele jongeren aangehouden en veegde de politie het plein leeg. Dat 
was rond 00.45 uur. 

‘De demonstrerende horecaondernemers en hun medewerkers hadden in de tussentijd zelf 
besloten om hun demonstratie te beëindigen’, aldus de politie. Die benadrukt dat het 
horecaprotest zelf vreedzaam verliep. 

Twee Eindhovense restaurants moesten deze week aanvankelijk dicht nadat medewerkers op 
het terras zaten na sluitingstijd. Dat zou in strijd zijn met de coronaregels. Voor 
horecaondernemers was daarmee ‘de maat vol’. ‘Als we al niet eens meer een sigaretje en 
drankje na sluitingstijd op ons eigen terras mogen doen, dan is het wel klaar hoor’, zei 
woordvoerder Youri de Bok van de ondernemersvereniging Stratumseind in het Eindhovens 
Dagblad. ‘De handhaving slaat helemaal door. Bron: AD, 24 juli 2021.   
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Nachtelijk coronaprotest Eindhovense horeca: ‘We worden gepest door de 
burgemeester’ 

Ongeveer honderd Eindhovense horecaondernemers en hun personeel van zaken in het 
centrum hebben zich vrijdagnacht na sluitingstijd verzameld op het Stadhuisplein. Met een 
sluitborrel in de ‘voortuin van burgemeester Jorritsma’ wilden ze op ludieke wijze protesteren 
tegen de Eindhovense coronaregels en de handhaving daarvan.  

Nadat donderdag restaurants Antonio's en Fling te horen kregen dat ze twee weken dicht 
moesten nadat er na het werk nog even wat gedronken werd met het personeel op het terras, 
was ‘de maat vol’.  Dat zegt Youri de Bok, woordvoerder voor de ondernemersvereniging 
Stratumseind. ’Als we al niet eens meer een sigaretje en drankje na sluitingstijd op ons eigen 
terras mogen doen, dan is het wel klaar hoor.’ 

‘We zijn het totaal niet eens met het coronabeleid van de gemeente Eindhoven. Juist in deze 
tijd hadden we gehoopt op samenwerking in plaats van tegenwerking, Maar de handhaving 
slaat helemaal door. Vandaar dat we met dit ludieke protest een statement willen maken 
richting de gemeente Eindhoven en burgemeester Jorritsma.’ Bron: AD, 24 juli 2021. 
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Horeca-ondernemers en hun personeel zijn vrijdagnacht naar het Stadhuisplein getogen voor 
een ludiek protest tegen de coronaregels en de Eindhovense manier van handhaven daarvan: 
'de maat is vol'. © DCI Media / DCI Media  
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Nu al aansluiten geblazen in vakantiefiles op Europese wegen richting het 
zuiden 
 
Op diverse Europese snelwegen staan zaterdagochtend al lange vakantiefiles, vooral van noord 
naar zuid. Zo loopt in Oostenrijk het verkeer op de A10 van het noordelijke Salzburg naar het 
zuidelijke Villach al uren vertraging op, laat de ANWB weten.  
 
Ook in Zwitserland is het erg druk, bijvoorbeeld op de A2 richting Italië. In Frankrijk wordt 
ook grote drukte verwacht. In de ochtend liep het verkeer vooral vast op het zuidelijke deel 
van de Autoroute du Soleil, tussen Lyon en Marseille. ‘In de rest van het land valt het nu nog 
mee’, zei een woordvoerder van de ANWB. 
Wie naar Duitsland gaat, komt onder meer vast te staan bij Neurenberg, waar in de ochtend 
al zo’n 10 kilometer file stond. Dichter bij Nederland is de A61 in de buurt van Keulen nog 
altijd afgesloten vanwege de schade die door de overstromingen is ontstaan. Dat geeft meer 
drukte op andere wegen. 
 
De ANWB houdt vakantiegangers via Twitter op de hoogte van de actuele files in Europa. Bron: 
AD, 24 juli 2021. 

 

© AFP 
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Mike vergat één vinkje en dreigt nu voor tonnen het schip in te gaan: ‘Ik 
heb hier slapeloze nachten van’  
 
Het had zo mooi kunnen zijn: eindelijk weer een festival, met duizenden bezoekers op Fort 
Vechten in Bunnik. Maar Crazy Wonderland ging op het laatste moment niet door afgelopen 
weekeinde. Voor organisator Mike en zijn vrouw Tanja dreigt een enorme strop. ‘Ze willen toch 
juist zwakkeren helpen?’ 
 
Veel stress en afgelopen nacht weer slecht slapen. Mike van Seumeren is sinds de dreun met 
bijna niets anders bezig dan de ellende rond zijn festival. Dat kon door de op 9 juli 
gepresenteerde coronamaatregelen toch niet doorgaan. Schuldeisers kloppen massaal aan, de 
teller aan terug te betalen euro’s staat inmiddels op 200.000. En tot overmaat van ramp dreigt 
compensatie uit te blijven. Bron: De Stentor, 24 juli 2021.  
 
Kwetsbaren in VS worden voor een derde keer gevaccineerd 
 
Ook in de Verenigde Staten worden kwetsbaren voor het coronavirus naar verwachting voor 
een derde keer ingeënt. Dat komt door aanwijzingen dat het Pfizer-vaccin een aantal maanden 
na het toedienen mogelijk minder effectief wordt. Dat meldt The New York Times op basis van 
overheidsbronnen. 
 
Volgens nog lopend onderzoek van fabrikant Pfizer/BioNTech vermindert de effectiviteit van 
een dubbele vaccinatie na vier tot zes maanden. De bescherming tegen een besmetting is dan 
nog 84 procent tegenover de aanvankelijke 95 procent. Ook zou de derde prik voor vijf tot tien 
keer meer antistoffen zorgen.  
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Het is nog onduidelijk wanneer de extra vaccinatiecampagne die gericht is op 65-plussers en 
mensen met een verzwakt immuunsysteem van start gaat in de VS. 
 
Israël begon eerder deze maand met het toedienen van de zogeheten boosters aan patiënten 
met een bijzonder zwak immuunsysteem. In Hongarije kunnen vanaf volgende maand mensen 
voor een derde keer geprikt worden. Bron: AD, 24 juli 2021.  
 

 
 
Leeuwinnen-commentator Jeroen Elshoff positief getest op corona 
 
Jeroen Elshoff is tot zijn grote verbazing positief getest op corona en kan daardoor niet 
aanwezig zijn bij de wedstrijd Nederland tegen Brazilië. Dat meldt de NOS-commentator van 
de Leeuwinnen vandaag op Twitter. ‘Geschrokken, geschokt, maar gezond en vol goede moed’, 
aldus Elshoff.  
 
Het moet een flinke tegenvaller zijn voor Elshoff. Vanochtend kreeg hij tot grote verbazing te 
horen dat hij positief getest was op het coronavirus. Elshoff, die vanuit Tokio de vaste 
commentator is bij de wedstrijden van Leeuwinnen, moet daarom tien dagen in quarantaine 
in het quarantainehotel. Hij is geschrokken en geschokt, maar ‘gezond en vol goede moed.’ 
 
Elshoff zat op de inmiddels beruchte KLM-vlucht KL681. Dat was de vlucht waar zowel 
skateboardster Candy Jacobs als taekwondoka Reshmie Oogink, skiffeur Finn Florijn en de 
begeleider uit de roeiploeg op zaten, in Tokio allevier positief getest.  
 
Officieel is het volgens NOC*NSF niet vast te stellen waar de bron ligt van de geconstateerde 
besmettingen, maar de sportkoepel bevestigt dat alle positief geteste atleten en begeleiders 
met dezelfde vlucht naar Japan vlogen. De qua Nederlandse atleten drukste vlucht die de 
afgelopen dagen vertrok van Amsterdam naar Tokio.  
 
NOS-sportverslaggever Frank Wielaard zal het commentaar voor de wedstrijd van vanmiddag 
op zich nemen, zo laat een woordvoerder van de omroep desgevraagd weten. Bron: De Stentor, 
24 juli 2021.  
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Duizenden vaccins in de koelkast van huisartsen in Oost-Nederland: 
‘RIVM geeft niet thuis’ 
 
Huisartsen in de regio kampen met een overschot aan vaccins van AstraZeneca. Alleen al in 
Deventer en omstreken liggen zo’n vijfduizend vaccins in de koelkast van 
huisartsenpraktijken, vertelt huisarts en voorzitter van de huisartsen in deze regio, Otto 
Quartero. ‘In mijn eigen praktijk liggen 24 potjes in de koelkast. Dat is goed voor 270 
patiënten.’ 
 
Ook de huisartsen in het werkgebied van Medicamus op de Veluwe en Zeewolde kampen met 
een overschot aan vaccins, weet Mariëlle Bothof. Maar hoeveel flacons met AstraZeneca in de 
koelkast ongebruikt liggen, kan ze niet zeggen. ‘Een aantal van onze huisartsen gaat 
bovendien nog de tweede prik zetten met het vaccin. Maar ook wij proberen er alles aan te 
doen om de overgebleven flacons een goede bestemming te laten krijgen. Het zou natuurlijk 
heel jammer zijn als we ze weg moeten gooien. Op landelijk niveau is er overleg over wat er 
met de flacons moet gebeuren.’ Bron: De Stentor, 24 juli 2021. 
 
Onzekerheid troef rond grootste festival van Twente: ‘Maar er is sprankje 
hoop’ 
 
Kan, wil en/of mag het grootste festival van Twente over amper drie weken doorgaan? Er 
hangt nog altijd een groot mistgordijn boven Freshtival, tot verdriet van de Enschedese 
organisatie. ‘Als we groen licht krijgen, dan gaan we er ook voor.’  
 
Ruim 60.000 festivalliefhebbers in Twente en omstreken zitten nog altijd in de wachtkamer: 
kan Freshtival op recreatieplas Het Rutbeek - op 13, 14 en 15 augustus - nou doorgaan of 
niet? En in welke vorm? Het evenement is al over drie weken, de tijd dringt. ‘Wij zitten zelf net 
zo onrustig in die wachtkamer’, zegt festivaldirecteur Eric van Oosterbaan. Bron: Tubantia, 
23 juli 2021.  
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Demonstratie tegen coronamaatregelen in Amsterdam 
 
Enkele duizenden mensen hebben in Amsterdam gedemonstreerd tegen 
de coronamaatregelen. Hoewel er de afgelopen weken flink wat versoepelingen zijn 
doorgevoerd is dat voor veel actievoerders nog lang niet genoeg. ‘We willen onze vrijheid terug.’   
 

  
 
Er zijn naar schatting enkele duizenden mensen afgekomen op een demonstratie tegen de 
coronamaatregelen. De zogenoemde  World Wide Demonstration wordt vandaag voor de derde 
keer gehouden.   
 
De mars is vertrokken vanuit de Tuinen van West. Demonstranten dragen vlaggen en gele 
paraplu's, die ook bij eerdere protesten te zien waren. Tot nu toe verloopt alles rustig, volgens 
onze verslaggever ter plaatse. De vorige edities verliepen zonder problemen. Daar kwamen ook 
duizenden mensen op af. 
 
Rond 14.00 uur keert de stoet terug naar het startpunt, waar de rest van de middag nog een 
programma is te volgen. Een van de sprekers is de Britse complotdenker David Icke, die 
speciaal voor de gelegenheid een videoboodschap heeft opgenomen. De manifestatie is 
georganiseerd door United We Stand Europe, #DeBuren en het Algemeen Burger Collectief 
(ABC). Bron: AD, 24 juli 2021.   
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In Frankrijk zijn duizenden mensen de straat op gegaan 

In Frankrijk zijn vele duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de 
'gezondheidspas' en tegen verplichte inentingen. De eerste grote betogingen zijn uit het zuiden 
van het land gemeld, met name Valence, Narbonne en Pau, maar ook in Parijs hebben 
duizenden betogers hun ongenoegen over het coronabeleid kenbaar gemaakt. Critici van de 
beperkende maatregelen stellen dat die buitensporig zijn en voornamelijk kinderen en armen 
treffen. 

Beelden tonen dat er in Parijs inmiddels opstootjes zijn tussen demonstranten en politie. Zo 
is bijvoorbeeld te zien dat motoragenten van hun voertuigen worden getrapt. 

De maatregelen in Frankrijk zijn afgelopen week verscherpt. Bezoekers van Franse musea, 
bioscopen en evenementenlocaties moeten sinds woensdag bewijs laten zien dat ze zijn 
gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief zijn getest. De regering wil de regels in 
augustus nog verder aanscherpen. Dan moeten mensen ook zo'n vaccinatiebewijs laten zien 
in horecazaken en sommige winkelcentra. Bron: Tubantia, 24 juli 2021. 

 

© AFP — Politieagenten op straat in Parijs tijdens coronaprotesten zaterdag.    
 
In Frankrijk zijn zaterdag meer dan 160.000 mensen op straat gekomen om te betogen 
tegen de uitbreiding van de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie voor het 
zorgpersoneel. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
vrijgegeven. Op de Champs-Elysées in Parijs braken op het einde van de demonstratie relletjes 
uit. Bron: AD, 25 juli 2021. 
 
Demonstraties tegen strengere coronaregels in Italië 
 
Duizenden Italianen hebben vandaag in het hele land geprotesteerd tegen aanscherping van 
de coronaregels. Vanaf 6 augustus hebben Italianen een speciale pas nodig om tal van 
openbare gelegenheden binnen te komen. 
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De demonstranten die in onder meer Rome, Milaan, Turijn en Napels de straat op gingen, 
keerden zich tegen deze in hun ogen te verstrekkende maatregelen, die ongevaccineerde 
mensen te veel zouden beperken in hun vrijheid. De zogenoemde groene pas geeft aan dat 
iemand gevaccineerd, onlangs getest of genezen is van Covid-19. De pas is vereist om een 
restaurant, bar, sportschool, stadion, bioscoop of museum binnen te mogen. 

Met de nieuwe maatregel wil de Italiaanse regering de snelle toename van het aantal 
coronabesmettingen de kop indrukken. Zaterdag meldde het land 5.000 nieuwe 
besmettingen. 

Ook in Frankrijk demonstreerden zaterdag duizenden mensen tegen beperkingen in de strijd 
tegen corona. Bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties moeten sinds 
woensdag bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief zijn 
getest. Bron: AD, 24 juli 2021. 
 

 
 
 
Ouders zijn op vakantie: feestje van dochter loopt uit de hand, politie 
gebruikt wapenstok 
 
De politie heeft afgelopen nacht een huisfeestje beëindigd in het Zeeuwse plaatsje Hulst. Een 
meisje had het feest georganiseerd, terwijl haar ouders op vakantie waren. Een deel van de 
feestgangers bekogelde agenten ter plekke met stenen. De politie heeft uiteindelijk 
wapenstokken gebruikt om tikken uit te delen aan de aanvallende jongeren. 
 
De politie kwam rond 02.30 uur aan bij de woning waar het feest werd gegeven, door een 
meisje wiens ouders op vakantie waren. Omwonenden hadden geklaagd over het geschreeuw 
en harde muziek. Er waren ongeveer zestig jongeren aanwezig. Ongeveer de helft van de gasten 
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vertrok, maar een deel weigerde het huis te verlaten. Enkele jongeren vluchtten via de 
schutting en omliggende tuinen. 
 
De overgebleven groep verplaatste zich volgens de politie naar buiten en begon de agenten te 
bekogelen met stenen. De twee aanwezige agenten moesten hulp inroepen. Uiteindelijk 
voelden de agenten zich gedwongen om hun wapenstok te gebruiken om de jongeren onder 
controle te houden.  
 
Eén van de agenten zag een jongen tegen een verkeersbord slaan en besloot hem aan te 
houden. Een andere jongen trapte tegen de motor van de agent, vermoedelijk met de bedoeling 
om de aanhouding tegen te houden. Uiteindelijk werden vijf mensen aangehouden, allen 
tussen de 18 en 22 jaar oud. Onder hen is ook het meisje dat het feest organiseerde. Ze worden 
verdacht van openlijke geweldpleging, poging tot het toebrengen van zware verwondingen, 
baldadigheid, en het beledigen van politiemedewerkers. De agenten doen allen aangifte. Het 
is volgens de politie mogelijk dat er nog meer jongeren zullen worden aangehouden. 
 
De ouders van het organiserende meisje zijn gebeld. Volgens de politie keerden ze meteen 
terug van hun vakantie.  
 
Op zaterdagmiddag zijn er in de straat waar het gebeurde op het eerste gezicht geen sporen 
van vernieling te zien. Veel buurtbewoners zijn ’s nachts wakker geworden, maar niet iedereen 
wist precies wat er is gebeurd. ‘We hebben wel de politie zien staan en hoorden dat er wat aan 
de hand was’, zegt een bewoner. Ook vanochtend stond er nog een politiebus in de straat. 
Bron: AD, 24 juli 2021.   
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Update RIVM 
 
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldt vandaag 5323 nieuwe 
coronabesmettingen. Gisteren ging het om 6425 nieuwe besmettingen, dat waren er iets meer 
dan donderdag (6274). 

Vorige week zaterdag meldde het RIVM nog ruim 11.076 nieuwe besmettingen. Het 
zevendaags gemiddelde, dat begin deze week piekte op ruim 10.000, is nu afgenomen tot 7255 
gevallen per dag. Dat zijn er nog altijd veel meer dan een paar weken geleden. 

Volgens de cijfers van zaterdag zijn vier mensen overleden nadat ze besmet waren geraakt. 
Vrijdag werden drie sterfgevallen gemeld. Sterfgevallen worden vaak pas iets later 
doorgegeven door de GGD's, dus het gaat niet per se om mensen die in de afgelopen 24 uur 
zijn overleden.   
 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gestegen tot 504. Dat zijn er 27 meer dan 
gisteren, toen er 477 mensen met corona in het ziekenhuis lagen. 
 
De meeste zieken liggen op de verpleegafdeling, namelijk 388 mensen, 18 meer dan een dag 
eerder. Er liggen 116 coronapatiënten op de intensive care, dat zijn er 9 meer dan vrijdag. 
Bron: AD, 24 juli 2021.  
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Duitsers zeggen massaal vakantie in Nederland af: ‘De telefoon staat 
roodgloeiend’ 

Campings en vakantieparken in Oost-Nederland ondervinden veel hinder van het Duitse 
besluit om Nederland tot hoog risicogebied omtrent het coronavirus te bestempelen. Veel 
Oosterburen besluiten nu hun geplande vakantie in ons land te annuleren.  Een derde van 
de Duitsers heeft voor de komende tijd afgebeld. 

De Duitse maatregel gaat per dinsdag 27 juli in. Dit heeft niet alleen gevolgen voor Duitsers, 
maar ook voor Nederlandse vakantiegangers. Dit betekent onder meer dat Nederlanders die 
naar Duitsland reizen tien dagen in quarantaine moeten na aankomst op hun bestemming. 
De quarantaineplicht geldt niet voor mensen die volledig gevaccineerd zijn of genezen van een 
besmetting met het coronavirus, meldt het Duitse RIVM.  Bron: De Stentor, 24 juli 2021. 

Besmettingen Indonesië bieden vruchtbare grond voor nieuwe varianten' 
 
De snelheid en omvang van de uitbraak van het coronavirus in Indonesië heeft een perfecte 
voedingsbodem gecreëerd voor een potentiële nieuwe superstam, meldt  Al Jazeera. Die 
variant zou volgens de site besmettelijker en dodelijker kunnen zijn dan de ‘Deltavariant. 
Deskundigen houden de ontwikkelingen in Indonesië nauwlettend in de gaten 
 
Vorige week overtrof Indonesië India en Brazilië als land met het hoogste aantal dagelijkse 
coronagevallen ter wereld. Op donderdag meldde de archipel meer dan 49.500 nieuwe gevallen 
en 1449 sterfgevallen. Bron: Het Parool. 23 juli 2021.    
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Versoepelingen coronamaatregelen in Suriname  
 
Surinamers mogen zich vanaf zaterdag weer tot 21.00 uur in de avond op straat begeven. Dat 
is drie uur langer dan de afgelopen 2,5 maand het geval was. Het aantal mensen dat maximaal 
samen mag zijn, is van vijf naar tien gegaan. 
 
Een andere belangrijke versoepeling is het weer openstellen van recreatieoorden, casino’s en 
andere gokgelegenheden, meldde de Surinaamse regering zaterdag. Verder krijgen studenten 
van het middelbaar onderwijs de gelegenheid toetsen te maken. 
 
Het aantal coronabesmettingen en overlijdensgevallen in Suriname vertoont al enkele weken 
een dalende trend, al waren er de laatste week nog dagen dat het aantal positief geteste 
personen juist weer hoger was dan de dag ervoor. Het aantal doden lag de afgelopen dagen 
tussen de een en vijf per dag. Gemiddeld worden rond de dertig patiënten per dag verzorgd op 
de intensive care. 
 
Het totaal aantal coronadoden in Suriname staat nu op 627. Het totaal aantal positief geteste 
mensen is 24.689. Bron: AD, 24 juli 2021.  
 
Sneeuwpanter in dierentuin van San Diego positief getest op coronavirus 
 
Een sneeuwpanter in de dierentuin van San Diego heeft positief getest op het coronavirus. 
Het 9 jaar oude dier, Ramil, heeft geen ernstige klachten.  
 
Zijn verzorgers kregen het vermoeden dat hij besmet was, omdat Ramil begon te hoesten en 
snotteren. Het leefgebied van de panters is inmiddels afgeschermd voor bezoekers.  
 
Ramil kreeg donderdag de eerste klachten. Daarop besloten de medewerkers van de 
dierentuin een monster van zijn ontlasting naar het laboratorium te sturen. Die coronatest 
bleek zaterdag positief. Ramil deelt zijn verblijf met drie andere panters. Zij zijn sinds 
donderdag uit voorzorg in quarantaine gezet. De dierverzorgers houden 
de gezondheidstoestand van de dieren in de gaten. 

In een persbericht zegt San Diego Zoo al een aantal doses coronavaccin te hebben 
ontvangen, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij dieren. Maar Ramil had deze prik tot op heden 
nog niet gekregen. Het is onbekend hoe de sneeuwpanter besmet is geraakt. 

In januari raakten de gorilla's van dezelfde dierentuin besmet met het virus. Dat kwam toen 
door een medewerker die geen klachten had. Bron: AD, 24 juli 2021. 

Bij teststraat Rigtersbleek-Aalten voor dichte deur 

Ze hadden keurig een afspraak gemaakt via de officiële overheidswebsite Testenvoorjereis.nl. 
Maar toen twee Twentse gezinnen zich zaterdagmiddag meldden op de teststraat 
aan Rigtersbleek-Aalten kregen ze een flinke dreun: die testlocatie blijkt namelijk helemaal 
niet te bestaan. Wat nu? Dat moesten ze zelf maar uitzoeken. 

Verbijsterd zijn ze. Joost en Ilze Groothuijs uit Delden zouden morgenochtend (zondag) 
vertrekken voor een heerlijke vakantie naar Italië. De tussenstop zou zondag in Oostenrijk 
zijn, het hotel is al geboekt. En omdat ze voor beide landen een recente covid-test nodig 
hebben planden ze die zo laat mogelijk, zodat hij in beide landen geldig zou zijn. 

Maar toen ze zich zaterdagmiddag met kinderen Liz en Len meldden bij de testlocatie aan 
Rigtersbleek-Aalten in Enschede kwamen ze voor een dichte deur. Met daarop een bordje: 
‘Door een fout op de website van het RIVM wordt naar deze locatie doorverwezen. Helaas is 
dit geen testlocatie. U dient een nieuwe afspraak te maken bij het RIVM. Sorry voor het 
ongemak.’ 
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De testlocatie zou moeten worden bediend door het Baarnse testbedrijf Lead Healthcare, dat 
van de overheid bijna een miljard euro kreeg om testen voor onder meer evenementen en 
reizen te verzorgen. Waar het mis ging is onduidelijk, maar feit is dat deze locatie werd 
genoemd op de officiële overheidswebsite Testenvoorjereis.nl. Maar het 
bedrijfsverzamelgebouw is deze zaterdag potdicht en Lead Healthcare neemt de telefoon niet 
op. Bron: AD, 24 juli 2021.    

Enorme drukte bij Baarns bedrijf die teststraten faciliteert: ‘En ja, dan 
gaat er soms dingen mis' 

Er is niets zo vervelend als voor een gesloten deur staan. Zeker als je op vakantie wil en écht 
een negatieve testuitslag nodig hebt. Toch overkwam dit afgelopen weken diverse reizigers en 
daar is het Baarnse testbedrijf Lead Healthcare medeverantwoordelijk voor. ‘We doen er alles 
aan om geen fouten te maken, maar helaas... soms gaan er wel dingen mis.’ 

Directeur David van Harskamp draait er niet omheen. Zijn bedrijf heeft vestigingen door heel 
Nederland en zij maken het mogelijk dat mensen door middel van een test een 
‘toegangsbewijs‘’ kunnen krijgen voor vakanties. Het bedrijf heeft 110 locaties en daarnaast 
worden er ook veertig gerund door franchisers. ‘En vooral bij die laatste groep is het de 
afgelopen periode een paar keer fout gegaan.’ Bron: AD, 25 juli 2021. 

 

© Caspar Huurdeman — Het hoofdkantoor van Lead Healthcare in Baarn  

Vakantiegangers voor dichte deur bij officiële testlocatie in Zwolle: 
‘Konden nergens anders meer terecht’  

Vakantiegangers die bij het bedrijf Lead Healthcare in Zwolle een afspraak hadden voor een 
coronatest, stonden dit weekeinde voor een dichte deur. De enige uitleg: een briefje met de 
mededeling dat hier helemaal geen testlocatie is gevestigd.  

‘We dachten juist dat we alles goed geregeld hadden door een week tevoren al deze afspraak 
in te plannen via de officiële website testenvoorjereis.nl’, zegt een gedupeerde Zwollenaar. Hij 
wil niet met naam genoemd worden omdat hij uiteindelijk zonder testuitslag de grens 
overgegaan is. Bron: De Stentor, 25 juli 2021.  
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Dit briefje troffen vakantiegangers aan op de deur van Lead Healthcare, een officiële locatie 
van Testen voor je Reis. © eigen foto 
 

Negende deel Fast & Furious heeft wereldwijd meer dan 600 miljoen 
dollar opgebracht 

Het negende deel in de succesreeks Fast & Furious heeft wereldwijd meer dan 600 miljoen 
dollar opgebracht. Het is daarmee de eerste blockbuster na de coronalockdown die deze 
mijlpaal heeft behaald, meldt Deadline. 

Het behalen van dit bedrag duurde langer dan bij vorige delen, omdat bioscoopzalen nog niet 
volledig mogen worden gevuld vanwege coronamaatregelen. In Nederland trok de actiefilm 
sinds de release begin juli meer dan 320.000 bezoekers. 

Het negende deel in de succesvolle franchise met acteur Vin Diesel in de hoofdrol is een van 
de vele blockbusters waarvan de release door de coronacrisis werd uitgesteld. Ook de James 
Bond-film No Time To Die is zo'n film. Deze komt, als de coronapandemie de zaken niet bederft, 
eind september uit. Bron: AD, 25 juli 2021. 

Yolanthe en zoontje Xess Xava werden 'erg ziek' van corona 

Yolanthe Cabau en haar zoontje Xess Xava hebben corona gehad en werden daar ‘erg ziek’ 
van, laat Cabau weten op haar Instagram. Moeder en zoon hebben twee weken ‘plat gelegen’. 

De actrice vertelt haar verhaal omdat ze veel vragen kreeg, nadat ze zich twee weken niet op 
Instagram had laten zien. Het gaat inmiddels weer een stuk beter met Cabau en de 5-jarige 
Xess Xava. ‘Xess was gelukkig snel weer zijn blije en energievolle zelf, maar bij mij sloeg het 
best wel even pittig in’, schrijft Cabau. ‘Ik ben veel afgevallen en voel me nog wel zwakjes en 
moe maar dat is heel normaal.’ 
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De televisiemaakster liep het virus op via een goede vriendin die op bezoek kwam. Ondanks 
vaccinaties en een negatieve coronatest, was het volgens Cabau helaas toch raak. Ze wenst 
iedereen die ook ziek is geworden van het virus dan ook veel sterkte. ‘Voor alle andere mensen: 
bescherm jezelf en stay safe!’ Bron: AD, 24 juli 2021. 

 

Yolanthe  © Brunopress  
 
 
Radiopresentator die luisteraars adviseerde zich niet te laten vaccineren 
ligt nu in kritieke toestand op ic na besmetting coronavirus 

Een conservatieve Amerikaanse radiopresentator die zijn jongere luisteraars adviseerde 
zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus, is na een besmetting met het virus in het 
ziekenhuis beland. De 61-jarige Phil Valentine uit Tennessee lag in kritieke toestand op de 
intensive care, melden onder andere The Guardian en The New York Times. Hij heeft volgens 
zijn familie spijt van eerdere uitlatingen over het virus. ‘Hij is nooit een anti-vaxxer geweest, 
maar hij betreurt het dat hij het vaccin niet voldoende gesteund heeft.’ 

De 61-jarge Valentine raakte ongeveer een week geleden besmet met het virus, meldt zijn 
radiostation in een verklaring. ‘Phil zou graag willen dat zijn luisteraars weten dat hoewel hij 
nooit een ‘anti-vaxxer’ is geweest, hij er spijt van heeft dat hij niet heftiger ‘pro-vaccin’ is 
geweest. Hij kijkt ernaar uit om die positie krachtiger te kunnen verdedigen zodra hij weer in 
de lucht is. We hopen allemaal dat dat snel gaat gebeuren', stellen zijn collega's. 

Zijn vrouw Susan verspreidde vanochtend via het radiostation een update over de 
gezondheidstoestand van haar man. ‘Ze zeggen dat hij nog steeds niet vooruit gaat. Bid 
alstublieft voor mij. Ik sta op instorten.’ Bron: AD, 24 juli 2021. 
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Bedrijf claimt: deze kleren werken tegen corona 

Een Australische producent van sportkleding heeft een boete van vijf miljoen Australische 
dollar gekregen, omgerekend 3,1 miljoen euro. De firma claimde dat de kledij ’de verspreiding 
van corona elimineert’.   

Dat schrijft de BBC. Lorna Jane stelde dat het bedrijf ’een baanbrekende technologie’ gebruikt 
waarbij ’de overdracht van alle pathogenen’, ofwel ziekmakende stoffen, wordt tegengegaan. 

De rechter oordeelt echter dat deze stelling misbruik maakt van de werkelijke situatie en 
’potentieel gevaarlijk’ is. Het bedrijf zegt de uitspraak te respecteren. 

 

Het bedrijf verkoopt sportkleding zoals leggings (foto ter illustratie, niet het betreffende merk). 
@ Steven Lasry  

De betreffende kleren zijn bewerkt met een spray die alle bacteriën, virussen en schimmels 
doodt, zo stelde het bedrijf. De technologie zou niet schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Lorna Jane wast zijn handen in onschuld. ‘en betrouwbare leverancier heeft het product aan 
ons verkocht’, zo luidt een verklaring. ‘Zij lieten ons geloven dat het overal ter wereld, in 
Australië, de VS en China werd verkocht en zowel antibacterieel als antiviraal zou werken. We 
dachten onze klanten te helpen.’  

Het bedrijf stelde ook dat Sars-Cov-2 een van de ziektes was waarvan de kleding de overdracht 
zou elimineren. 

Dat zijn ’valse en misleidende’ claims, aldus de rechter. De zaak was aanhangig gemaakt door 
een consumentenorganisatie. Lorna Jane mag nu de komende drie jaar geen antivirale 
werking meer claimen en moet video’s maken waarin het de fouten rechtzet. 

Ook in Nederland hebben bedrijven bij coronaproducten geadverteerd met ’een antivirale 
werking’. Dat gebeurde onder meer bij mondkapjes. Daar zitten bijvoorbeeld kleine deeltjes 
zilver in. Die kunnen wellicht antiviraal werken, maar zouden ook schadelijk zijn voor de 
luchtwegen en longen, stelden toxicologen eerder tegenover De Telegraaf. Daarop besloot 
Bol.com een van de producten offline te halen. Bron: De Telegraaf, 24 juli 2021. 
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Bol.com haalt ‘mogelijk schadelijke’ mondkapjes offline 

Bol.com heeft uit voorzorg mondkapjes offline gehaald vanwege het gebruik van zilverdeeltjes. 
Zilver zit in verschillende mondkapjes die in Nederland worden verkocht. zilver wordt gebruikt 
in zwarte mondkapjes maar ook in felgekleurde varianten met bijvoorbeeld roze aapjes, 
speciaal voor kinderen. Bron: De Telegraaf, 24 juli 2021.  

 De 1,5 meter handhaven op de Veluwe vol toeristen? ‘Er is geen beginnen 
aan’ 

Het is druk op de Veluwe. Heel druk. Iedereen heeft vakantie. Maar hoe gaat het met de 1,5 
meter afstand, nu we bovenop elkaar zitten? Een rondje langs de Veluwse dorpen Nunspeet 
en Vierhouten. 

Het is volop filerijden, caravans, campers, het lijkt wel alsof half Nederland op weg is naar 
Vierhouten en Nunspeet. Fietsers fietsen in colonnes door de bossen en op de rotondes, 
parkeerplaatsen staan bomvol. In Vierhouten zijn rond lunchtijd de terrassen eveneens 
afgeladen.  Bron: De Stentor, 24 juli 2021.  
 
Demonstranten in Brazilië eisen aftreden president Bolsenaro 

Tienduizenden Brazilianen zijn zaterdag de straat op gegaan om de afzetting te eisen 
van president Jair Bolsonaro, naar aanleiding van zijn aanpak van de coronacrisis. Al 
ruim een half miljoen Brazilianen zijn overleden aan de gevolgen van een besmetting. 

Dit is het vierde weekend op een rij dat de betogers de straat op gingen. De linkse partijen en 
de vakbonden in het land hadden tot de protesten opgeroepen. In Rio de Janeiro marcheerden 
duizenden mensen in het rood gekleed en met mondkapjes op. 

Volgens Braziliaanse media vonden er protesten plaats in 20 van de 26 Braziliaanse 
deelstaten. 

Bolsonaro heeft zich openlijk sceptisch getoond over de coronacrisis, hoewel hij zelf besmet 
en flink ziek is geweest. Hij gelooft niet in het nut van mondkapjes en andere maatregelen om 
de verspreiding van het virus tegen te gaan en liet zich meerdere malen laatdunkend uit over 
vaccins.  Bron: AD, 25 juli 2021.  
 
Zwangere Lois (27) belandt met corona op ic: ‘Ik kreeg geen lucht meer, 
verschrikkelijk’ 
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Lois Merckx (27) uit het Zeeuwse Sint Jansteen is 25 weken zwanger als ze corona krijgt. Het 
begint als een griepje. Wat keelpijn, koorts en zweten. Maar na een week gaat het fout: ‘Ik kon 
geen drie meter meer lopen.’ Ze eindigt op de intensive care. Het leven van haar baby loopt 
gevaar. 
 
Het is eind april als Lois wat pijn in haar keel voelt. Ze is dat weekend bij haar ouders geweest. 
Zoals zo vaak, want ze wonen naast haar. Maar nu vertelde haar vader dat hij besmet is 
geraakt met het coronavirus. Ze besluit een zelftest te doen. De uitslag is negatief. Lois 
vertrouwt het niet en gaat naar het testcentrum in Hulst. Daar blijkt dat ze wel degelijk ook 
corona heeft. Bron: AD, 24 juli 2021.  
 

In Kinshasa is student doodgeschoten omdat hij geen mondkapje droeg 
 
Een student is zaterdag in Kinshasa door een politieman doodgeschoten. De agent verweet de 
jongeman dat hij bij het opnemen van een video geen mondmasker droeg, 
terwijl Congo momenteel een derde coronagolf doormaakt. Dat hebben lokale media zondag 
bericht.  
 
‘Onze vriend Honoré Shama, student aan de faculteit letteren van de universiteit van 
Kinshasa, was een video aan het opnemen vanwege praktijklessen rond komedie. Een agent 
vroeg hem om zijn mondmasker te dragen’, aldus Patient Odia, die getuige was van het 
incident. 
 
‘Ondanks de verklaringen van Honoré en nadat hij getoond dat hij een mondmasker bij zich 
had, werd de agent boos, omdat die laatste eerder verwacht had dat hij geld zou krijgen. De 
politieman beschuldigde Honoré er vervolgens van opstandig te doen en opende het vuur’, 
aldus nog Odia. 
 
Het mondmasker is verplicht in Congo-Kinshasa, op straffe van een boete van 10.000 
Congolese frank (zowat 4 euro). In Kinshasa worden politiemensen er vaker van 
beschuldigd mensen te intimideren en geïnde boetes voor zich te houden. 
 
Sinds het begin van de coronapandemie registreerde Congo 47.786 besmettingen en 1.021 
overlijdens als gevolg van het virus, zo blijkt uit de meest recente statistieken die de 
gezondheidsautoriteiten vrijdag publiceerden. Bron: AD, 25 juli 2021. 
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Televisiemaker en journalist Jan Roos (44) haalt uit naar de corona-ontkenners die hem 
berichtjes sturen. Op Twitter noemt Roos, die voor de tweede keer besmet is met corona, deze 
mensen ‘stapelmesjogge’. 

Roos schrijft in zijn bericht op Twitter: ‘Grappig. Lig ziek in bed met corona en krijg berichtjes 
hoeveel ik betaald krijg voor deze bangmakerij. Mensen zijn echt stapelmesjogge aan het 
worden.’ 

Donderdag liet Roos weten voor de tweede keer corona te hebben. ‘Enfin. Corona is geen 
pretje’, schreef hij toen. ‘Het voelt als een stevige griep. Ik zit in isolatie en mis vooral mijn 
kinderen. Verder hoop ik over een paar dagen weer negatief te zijn en te genieten van de 
zomer.’ Bron: NU.nl, 24 juli 2021. 

 

 
 
De GGD gaat actief optreden tegen zogenaamde weglopers op vaccinatielocaties. Mensen die 
zich wel registreren om te laten vaccineren, maar uiteindelijk niet de prik halen. ‘Je houdt 
jezelf en je omgeving voor de gek.’ 

Hij heeft twee stempels in zijn gele boekje, maar slechts één prik in zijn arm gehad. Roy (echte 
naam bekend bij de redactie) is een zogenaamde wegloper. Toen hij zijn eerste prik ging halen 
nam hij nét voor de spuit in zijn arm ging de benen. ‘Ik was niet van plan om de prik niet te 
gaan halen’, vertelt hij tegen EditieNL. 

‘Ik heb me gewoon geregistreerd bij de balie en in het prikhokje kreeg ik het formulier met de 
sticker van de vaccinatie.’ Tot dusver verliep alles gewoon volgens het boekje. Totdat Roy de 
naald zag. ‘Ik weet ook niet wat er gebeurde maar toen ik de naald zag ben ik weggelopen.’ Hij 
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durfde de prik niet in zijn arm te laten zetten. Roy werd niet tegengehouden door de 
medewerker van de GGD. Dus besloot hij wel de stempel te halen voor in zijn gele boekje. 

‘Achteraf heb ik wel spijt. Dus ik ben de tweede prik wel gaan halen. Het was namelijk 
helemaal niet mijn bedoeling om weg te lopen. Ik had een black-out.’ Toch had hij de tweede 
keer net zo gemakkelijk weer weg kunnen lopen zegt hij. ‘Na de registratie moest ik even naar 
het toilet. En als ik had gewild had ik met mijn formulier weer zo de deur uit kunnen lopen.’ 

Volgens Jacqueline Toonen van de GGD GHOR gebruiken meerdere mensen het toilet als 
smoesje om weg te gaan. ‘Ze zeggen dat ze naar het toilet moeten of ze zetten het echt op een 
rennen’, zegt ze tegen EditieNL. ‘Ze staan dan wel geregistreerd als gevaccineerd. Maar hebben 
de prik niet gehad. We zijn hier een paar weken geleden achter gekomen en we hebben 
inmiddels de werkprocessen aangepast.’ Zo ontvangen op sommige locaties mensen pas hun 
registratiekaart wanneer ze de prik daadwerkelijk hebben ontvangen. Ook is het toezicht 
uitgebreid en verscherpt. 

Toonen wijst er nadrukkelijk op dat vaccineren niet verplicht is. ‘We dwingen niemand om de 
prik te laten zetten. Op deze manier houd je jezelf en je omgeving voor de gek. Bovendien loop 
je ook een gezondheidsrisico.’ 

Naast het doorlopen met een vaccinatieregistratie zonder een prik te hebben gehaald, wordt 
er op chatdienst Telegram ook gehandeld in nagemaakte vaccinatiebewijzen. De 
GGD’en hebben enkele tientallen aangiftes gedaan tegen mensen die zo’n bewijs hebben 
gekocht en daarmee tegen de lamp zijn gelopen. Dat bevestigt de GGD GHOR Nederland. Hoe 
de fraude is ontdekt, wil de GGD niet zeggen. De kopers wilden geregistreerd worden in de 
vaccinatiesystemen zonder dat ze daadwerkelijk zijn gevaccineerd. Bron: MSN Nieuws, 23 juli 
2021. 

Beperkingen in Duitsland voor niet-gevaccineerden 
 
Vanwege de stijgende besmettingscijfers in Duitsland - met ongeveer 60 procent per week - en 
een eventuele vierde coronagolf in de herfst heeft kanselarijchef en minister van Algemene 
Taken Helge Braun (CDU) mogelijke beperkingen aangekondigd voor wie niet gevaccineerd is. 
‘Mensen die zijn ingeënt, zullen zeker meer vrijheid hebben dan degenen die niet zijn 
gevaccineerd’, zegt hij in een interview met Bild am Sonntag. 
 
Volgens Braun heeft de staat de plicht om de gezondheid van zijn burgers te beschermen. Bij 
een hoog besmettingspercentage ondanks de vele testmogelijkheden zouden niet-
gevaccineerde mensen volgens hem hun contacten weer moeten afbouwen. ‘Dat kan ook 
betekenen dat bepaalde vrijetijdsbestedingen zoals restaurant-, bioscoop- en stadionbezoek 
niet meer mogelijk zijn, zelfs niet voor degenen die zijn getest omdat het restrisico te hoog is.’ 
 
Braun vreest tegen eind september dagelijks 100.000 nieuwe besmettingen in Duitsland. Dit 
als gevolg van de dominerende ‘Deltavariant.  
 
Het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd voor Duitsland als 
geheel bedraagt nu 13,8. Dat is twee tiende meer dan zaterdag en bijna negen procent meer 
dan het meest recente dieptepunt van 4,9 op 6 juli. Het Robert Koch Institut, de Duitse 
tegenhanger van het RIVM, registreerde het afgelopen etmaal 1387 nieuwe 
besmettingsgevallen. Dat waren er 88 meer dan een week geleden (1292). Ook werden er vier 
coronadoden gemeld, één meer dan vorige week zondag.   
 
Ongeveer de helft van de 83,1 miljoen Duitsers is volledig gevaccineerd (49,1 %). Ruim de helft 
(60,8%) kreeg minstens één coronaprik.   Bron: AD, 25 juli 2021. 
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Update RIVM 

Het RIVM meldt zondag 4665 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een stuk minder dan vorige 
zondag, toen lag het aantal nieuwe positieve tests nog hoog met 10.199.  

Het aantal besmettingen van vandaag ligt een stuk lager dan het weekgemiddelde van 6454. 
Dat gemiddelde ligt nog altijd veel hoger dan een maand geleden. Toen de versoepelingen 
ingingen eind juni, lag het aantal positieve testen rond de 600 per dag. 

Volgens het RIVM zijn er 622 minder aangetoonde besmettingen dan gisteren. Het 
bijgestelde cijfer van zaterdag staat op 5287 positieve gevallen. Het RIVM zei dinsdag al het 
begin van een stabilisatie te zien en dat het aantal gevallen in de loop van deze week zou 
kunnen gaan dalen. Twee weken geleden nam het kabinet maatregelen om 
de explosieve stijging van het aantal besmettingen te stoppen.  
 
Nu het aantal nieuwe coronagevallen een daling heeft ingezet, kunnen ook de eerste 
risiconiveaus omlaag. Meerdere regio's doen komende week waarschijnlijk een stapje terug. 
Ze gaan vermoedelijk van het hoogste niveau (zeer ernstig) naar het een na hoogste niveau 
(ernstig) als de overheid woensdag de nieuwe kaart van Nederland vaststelt. 

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. Momenteel staan 23 van de 25 
veiligheidsregio's op de hoogste trede, zeer ernstig. Alleen Drenthe en Zeeland staan een stapje 
lager, daar is de situatie ernstig. Nergens in Nederland gelden de niveaus waakzaam en 
zorgelijk. 

Maar door de daling van het aantal coronagevallen gaan vijf regio's waarschijnlijk van zeer 
ernstig terug naar ernstig. Dat zijn Zuid-Holland Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, Flevoland, 
IJsselland en Friesland. De vijf regio's waren afgelopen week juist van ernstig naar zeer ernstig 
gegaan. 

Voor de maatregelen van het kabinet heeft een verlaging van de risiconiveaus overigens nog 
geen gevolgen. Twee weken geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, 
in elk geval tot en met 13 augustus.  
 
Het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag opgelopen 
tot 533. Dat zijn er 29 meer dan op zaterdag, toen er 504 mensen met Covid-19 in het 
ziekenhuis lagen. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 

De meeste coronapatiënten liggen op de verpleegafdeling, namelijk 399 mensen. Dat zijn er 11 
meer dan een dag eerder. Op de intensive care liggen 134 patiënten met corona, 18 meer dan 
zaterdag. 

In totaal zijn er 87 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Van hen 
moesten er 16 naar de ic, en 71 kwamen op een verpleegafdeling terecht. Een dag eerder 
kwamen er nog 89 nieuwe patiënten bij.   
 
Het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag opgelopen 
tot 533. Dat zijn er 29 meer dan op zaterdag, toen er 504 mensen met Covid-19 in het 
ziekenhuis lagen. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 
 
De meeste coronapatiënten liggen op de verpleegafdeling, namelijk 399 mensen. Dat zijn er 11 
meer dan een dag eerder. Op de intensive care liggen 134 patiënten met corona, 18 meer dan 
zaterdag. 
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In totaal zijn er 87 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Van hen 
moesten er 16 naar de ic, en 71 kwamen op een verpleegafdeling terecht. Een dag eerder 
kwamen er nog 89 nieuwe patiënten bij. Bron: AD, 25 juli 2021.  
 
Daling aantal coronagevallen zet niet door, Zeewolde noteert meeste besmettingen. Oost-
Nederland noteert vandaag 439 nieuwe coronabesmettingen en dat is meer dan gisteren, toen 
de teller op 385 uitkwam. Dat is een trendbreuk na enkele dagen van dalende 
besmettingscijfers. De gemeente Zeewolde telde relatief de meeste besmettingen en kleurt 
donkerrood op de coronakaart van vandaag; in Zwartewaterland en Hattem zijn geen inwoners 
positief getest.   
 
De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland noteerde 222 nieuwe besmettingen (tegen 
gisteren 192). In Flevoland steeg het van 105 naar 126 en in IJsselland van 88 naar 91. In 
alle drie de veiligheidsregio's is het risiconiveau ‘zeer ernstig‘. 
 
De afzonderlijke gemeenten laten grote verschillen zien in het aantal besmettingen. Zeewolde 
spant, net als enkele dagen geleden, de kroon met 57,4 positieve tests per 100.000 inwoners. 
Bronckhorst zit net daaronder met 52,7 besmettingen op 100.000 inwoners. In 
Zwartewaterland daarentegen staat de teller op 0, net als in de Noord-Veluwse gemeente 
Hattem. Buurgemeente Heerde noteerde gisteren 0 besmettingen en vandaag 10,8. Ron: de 
Stentor, 25 juli 2021. 
 
Op jongerencamping op Terschelling negatieve test of vaccinatie 
aantonen  

Jongeren die willen kamperen op de jongerencampings op Terschelling, moeten kunnen 
aantonen dat ze zijn ingeënt of negatief getest. Dit heeft de gemeente besloten na een aantal 
coronabesmettingen op de campings op het eiland, meldt de regionale Omrop Fryslân.  

De gemeente roept jongeren met klem op om zich in hun woonplaats te laten testen door 
Testen voor Toegang. Ze vraagt de kampeerders ook om zich tussentijds te laten testen. ‘Door 
tijdens het verblijf te testen, kunnen nieuwe gevallen zo snel mogelijk worden opgespoord en 
kunnen de besmette personen alsook hun contacten in quarantaine worden geplaatst’, schrijft 
de gemeente. 

De afgelopen week werden veel jongeren positief getest op het corona-virus. Bron- en 
contactonderzoek van de GGD wees uit dat een aantal jongeren verbleef op de 
jongerencampings op Terschelling. Waar zij precies de besmettingen hebben opgelopen – thuis 
of op Terschelling- is niet duidelijk. Om meer besmettingen te voorkomen heeft de gemeente 
ingegrepen op advies van GGD Fryslân. Bron: AD, 25 juli 2021.   
 
Noorwegen en Bulgarije verscherpen coronamaatregelen voor bezoekers 
uit andere landen 
 
Noorwegen en Bulgarije verscherpen vanaf maandag de coronaregels voor mensen die de 
landen willen bezoeken, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Reizigers 
uit Nederland mogen Bulgarije alleen inreizen met een negatieve PCR-test, ook als ze (volledig) 
gevaccineerd zijn. In Noorwegen moeten alle niet volledig gevaccineerde reizigers verplicht in 
quarantaine. 
 
Reizigers die langer dan drie weken geleden het vaccin van Janssen kregen of langer dan een 
week geleden hun tweede prik met een ander coronavaccin ontvingen, gelden voor Oslo als 
volledig gevaccineerd. 
 
Niet volledig gevaccineerde bezoekers moeten zich registreren voor aankomst in Noorwegen 
en een negatieve PCR-test laten zien en in quarantaine voor een periode van tien dagen. 
Daarvan moeten de eerste drie dagen in een door de Noorse overheid toegewezen hotel worden 
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doorgebracht. Na een negatieve PCR-test op dag vier is het in principe mogelijk de quarantaine 
in een gewenste locatie (hotel of huisje) af te maken. Minderjarigen hoeven niet in een 
quarantainehotel maar kunnen elders de quarantainetijd doorbrengen. Kinderen jonger dan 
12 hoeven niet te worden getest. Bron: AD, 25 juli 2021. 
 
Politie maakt einde aan illegaal feest in park in Herkenbosch 
 
De politie heeft vanochtend in alle vroegte een einde gemaakt aan een illegaal 
feest in Nationaal Park De Meinweg bij Herkenbosch (Limburg). Zo’n 150 tot 200 
feestgangers hadden zich volgens de politie verzameld in een oude bunker in het 
natuurgebied. Na een melding over geluidsoverlast rond 01.50 uur besloot de politie in te 
grijpen, mede omdat de bunker onveilig is. 
 
Voor de politie voldoende menskracht verzameld had was het enige uren verder, maar rond 
06.30 uur zondagochtend was de laatste feestvierder uit de bunker vertrokken. Niemand werd 
beboet of aangehouden. Wel is de geluidsapparatuur in beslag genomen. 
 
Aan de actie van de politie deden een sectie van de mobiele eenheid mee en vier 
hondengeleiders. Volgens een woordvoerster van de politie verliep het beëindigen van het feest 
rustig. Bron: AD, 25 juli 2021.  
 
Gelovige man (34) die zich verzette tegen vaccin verliest strijd tegen 
corona: ‘Dit is hartverscheurend’ 
 
Een Amerikaanse man die zich op sociale media verzette tegen het coronavaccin is woensdag 
overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat melden Amerikaanse media. 
 
Stephen Harmon (34) heeft ongeveer een maand gestreden tegen het virus. Afgelopen 
woensdag bezweek hij in een ziekenhuis nabij Los Angeles waar hij werd behandeld voor een 
longontsteking die hij had opgelopen door Covid-19. 
 
Harmon was niet ingeënt. Op sociale media kantte de dertiger zich in de maanden voor zijn 
dood ook openlijk tegen de coronavaccins. Hij zei meer vertrouwen te hebben in de bijbel dan 
in Anthony Fauci, de Amerikaanse topviroloog en corona-adviseur van president Joe Biden. 
Harmon was naar eigen zeggen geen ‘antivaxer’. Wel was hij ‘pro informatie’. 
 
Begin juni schreef de man aan zijn zevenduizend volgers op Twitter: ‘Got 99 problems but a 
vax ain’t one.’ (‘Ik heb 99 problemen, maar het vaccin is er daar niet een van’, nvdr.), een 
verwijzing naar een lied van rapper Jay-Z. 
 
Een maand na dit bericht, op 30 juni, werd Harmon opgenomen in het ziekenhuis. Ook vanuit 
zijn ziekenhuisbed bleef de Amerikaan de coronavaccins online afwijzen. Harmon, een 
aanhanger van de extreem strikte evangelische kerk Hillsong Church, zei dat zijn geloof hem 
wel zou beschermen.  
 
Afgelopen woensdag deelde de man op Twitter dat hij had ingestemd met een intubatie. ‘Bid 
alstublieft, ze willen me intuberen en aan de beademing leggen. Ik weet niet wanneer ik weer 
wakker zal worden’, tweette Harmon. Het zou zijn laatste bericht worden. 
 
De stichter van de Hillsong Church, Brian Houston, bevestigde Harmons overlijden afgelopen 
donderdag. Hij noemde het verlies ‘hartverscheurend’. Volgens Houston adviseert de kerk 
haar leden om de richtlijnen van hun arts te volgen. Over wel of niet vaccineren, stelde de 
kerkleider dat dit een persoonlijke keuze is. Bron: AD, 25 juli 2021. 
 
Tijdens coronaprotesten in Frankrijk zijn 29 politiemensen gewond 
geraakt 
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Tijdens de coronaprotesten in Parijs en andere plekken in Frankrijk zijn gisteren 29 
politiemensen gewond geraakt. Dat meldden de Franse autoriteiten vandaag. 71 personen zijn 
aangehouden.  
 
Op diverse plaatsen werd betoogd tegen de 'gezondheidspas' en de vaccinatieplicht die de 
regering wil invoeren voor onder anderen het zorgpersoneel, om patiënten te beschermen 
tegen het coronavirus. De betogers vinden die plicht te ver gaan. 
 
In totaal gingen zo'n 160.000 mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten. Onder meer in 
Parijs botsten betogers met de politie. Daar zette de politie traangas en waterkanonnen in. In 
Marseille keerden demonstranten zich tegen een cameraploeg van televisiezender BFMTV.  
Bron: AD, 25 juli 2021.  
 

 
 
© AFP — Arrestanten in Parijs gisteren 
 
 
Roeiploeg mag helemaal nergens meer gebruik van maken en leeft in 
Tokio in totale afzondering 
 
De Nederlandse roeiploeg op de Olympische Spelen wordt vanwege de drie coronagevallen 
voorlopig helemaal afgezonderd van de deelnemers uit andere landen en van de vrijwilligers 
in Tokio. Zo kan de ploeg bij de olympische roeibaan niet langer gebruikmaken van de eetzaal 
en de algemene warming-upruimte. ‘We hebben van de internationale federatie het verzoek 
gekregen of wij eraan willen meewerken om het voor de vrijwilligers, de organisatie en met 
name de andere landen zo veilig mogelijk te maken’, zegt technisch directeur Hessel Evertse. 
‘Dat doen we natuurlijk.’  
 
Eerst testte een staflid van de roeiploeg positief op het coronavirus, vervolgens ook skiffeur 
Finn Florijn en hoofdcoach Josy Verdonkschot van de vrouwenboten. ‘Wij doen er zelf al alles 
aan om niet besmet te raken en ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk risico vormen voor 
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anderen’, aldus Evertse. Nadat Verdonkschot als derde lid van de roeiploeg positief had getest, 
kwam het verzoek van de mondiale federatie om zoveel mogelijk in afzondering te gaan. 
 
Omdat de roeiers de gemeenschappelijke ruimtes bij de roeibaan niet meer kunnen gebruiken, 
moeten ze zich nu voor wedstrijden voorbereiden in een tentje van 4 bij 4 meter, met ruimte 
voor slechts enkele fietsen en ergometers. Tussen de middag eten ze in een aparte ruimte of 
ze gaan terug naar het olympisch dorp. 
 
De roeiers kunnen ook geen gebruik meer maken van het busvervoer vanuit het olympisch 
dorp naar de roeibaan. Ze worden nu in taxi’s en kleine busjes vervoerd. ‘Dat zijn 
geaccrediteerde taxi’s, met chauffeurs die ook dagelijks een coronatest doen. Die taxi’s moet 
je eigenlijk 48 uur van tevoren reserveren, dat is lastig te organiseren gezien de steeds 
veranderende situatie’, aldus Evertse. ‘We zijn het al 1,5 jaar gewend om in kleine groepen te 
werken, mini-bubbels. Iedere groep heeft een eigen programma, een eigen dagindeling. Er 
vallen in de begeleiding nu mensen tussenuit, wat betekent dat wij met minder mensen meer 
werk moeten doen. Maar we zijn flexibel, we kunnen dat aan.’ 
 
Goed eten, goed slapen en goed roeien, dat zijn volgens Evertse de drie kernpunten voor zijn 
ploeg. ‘Dat komt door dit alles wel in het gedrang. Maar als het niet kan zoals het moet, dan 
moet het maar zoals het kan. Er is een hoop onzekerheid, we moeten veel schakelen, maar de 
sporters bewaren rust en focus. En onze mensen werken snoeihard om dat voor die sporters 
mogelijk te maken.’ Bron: AD, 25 juli 2021.  
 
Rel in Zweden: gigantisch gametoernooi kan niet doorgaan tijdens corona 
 
Eén van de grootste gamingtoernooien ter wereld kan in Zweden waarschijnlijk niet doorgaan, 
omdat het land esport weigert te erkennen als een echte sport. Het evenement wordt naar een 
ander land verplaatst. 
 
Op een doordeweekse avond ontvangt de Zweedse oud-wereldkampioen Jonathan ‘Loda’ Berg 
een onheilspellende e-mail. ‘Ik kreeg meteen een slecht gevoel. Het was een vreselijke nacht.’ 
Het WK Dota 2, dat met 34 miljoen euro de grootste prijzenpot ooit heeft, staat op het punt 
om verplaatst te worden naar een ander land. 
 
Daarmee dreigt het land een van de grootste gametoernooien op aarde te verliezen. In Dota 2 
moeten teams van vijf spelers andermans basis aanvallen. Het wordt inmiddels al jarenlang 
op competitief niveau gespeeld. 
 
Als eigenaar van het deelnemende Zweedse esportsteam Alliance wordt Berg op de hoogte 
gebracht door organisator Valve. ‘Het was duidelijk dat ze niet serieus werden genomen en de 
communicatie met overheidsinstanties stroef verliep.’ 
 
Esports is die week door de Zweedse sportbond afgewezen als officiële sport. Dit betekent dat 
de kans groot is dat spelers vanwege de coronamaatregelen worden geweigerd bij de 
paspoortcontrole. Dit risico kan de organisator niet nemen.  
 
Als het ochtend wordt, doet Berg er samen met zijn team alles aan om het WK Dota 2, dat The 
International wordt genoemd, voor Zweden te behouden. Hij neemt contact op met de andere 
teams, politici en de esportfederaties.  
 
Valve laat via een persbericht weten dat de ‘enige overgebleven optie’ was om de Zweedse 
minister van Binnenlandse Zaken te verzoeken om het WK te herclassificeren als 
topsportevenement. ‘Ons verzoek werd onmiddellijk afgewezen’, vertelt Berg. Bron: AD, 25 juli 
2021.  
 
Daar gáát het imago van Renesse: de overlast van vertierzoekende 
jongeren is (even) terug 
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Winkelwagentjes en terrasstoelen vlogen vrijdagnacht tussen half vijf en kwart voor vijf door 
het centrum van Renesse. Ruiten van de Jumbo gingen eraan. De daders, te zien op 
bewakingsbeelden: een groepje jongeren. Sinds het begin van het hoogseizoen deze maand is 
het hommeles in het kustdorp. Is Renesse terug bij af? 
 
Het is een scenario waar vooral ondernemers in Renesse bang voor zijn: dat in één keer het 
goede imago weer aan diggelen wordt geslagen. Want Renesse is niet meer het jongerendorp 
van 15 jaar geleden. Het centrum heeft een flinke opknapbeurt gekregen, van de negen 
uitgaanskroegen zijn er nog maar twee over en de jongerencampings zijn getransformeerd tot 
gezinsvriendelijke vakantieoorden. Voorheen was Renesse vooral in het nieuws vanwege 
dronken jongeren die massaal met elkaar op de vuist gingen en voor overlast zorgden. Corona, 
of eigenlijk de maatregelen die daarmee gepaard gaan, lijkt te zorgen voor de terugkeer van 
dat schrikbeeld. Bron: AD, 25 juli 2021. 
 
Bruist het nachtleven ooit weer in Zeeland? ‘Toekomst ziet er donker en 
grauw uit’ 
 
De Zeeuwse discotheken en nachtclubs gingen een jaar geleden als eerste op slot om daarna 
nooit meer open te gaan. Behoren de stapavonden in Renesse straks definitief tot het 
verleden? En hoe ziet de toekomst van discotheek El Toro, een begrip in het Zeeuwse 
uitgaanscircuit, eruit?  ‘Wij worden het hardst geraakt van heel deze crisis’, zegt Rafaël van ‘t 
Kruys.  
 
Een half jaar geleden deed de gedwongen sluiting al veel pijn bij Jeroen Giele, de eigenaar van 
discotheek Pinky en feestcafe De Zoom in Renesse. En Rafaël Van ‘t Kruys, manager bij 
discotheek El Toro in Goes, zag de ene na de andere nachtclub in Goes omvallen, terwijl 
jongeren vereenzamen en hun wekelijkse party’s missen.  
 
Over hun eigen toekomst waren ze nog wel positief. Maar zes maanden later staan de 
bierglazen nog steeds stof te vangen en zijn de discolampen on hold. Rafaël van ’t Kruys ziet 
het ook voor de komende maanden somber in. ‘Zeker zolang de anderhalve meter maatregel 
blijft gelden, zullen wij niet opengaan. Daarom ben ik op zoek gegaan naar nieuwe projecten, 
er is geen enkel perspectief voor ons. Het afgelopen halfjaar is voorbijgevlogen. Op 13 maart 
zijn we precies een jaar dicht, de toekomst is donker en grauw. Maar ik probeer het beste er 
van te maken.’ Bron: AD, 10 maart 2021. 
 
In Renesse is een bezoekje steeds minder vaak door alcohol gedreven 
 
In het kader van de Zeeuwse Architectuurprijs besteden we aandacht aan de vijf gebouwen 
en projecten die de vakjury voor de prijs heeft genomineerd. Vandaag aflevering 3: het 
vernieuwde dorpshart maakt van Renesse een familiebadplaats. 
 
Er waren tijden dat het elk zomerweekend raak was in Renesse. Opgehitste jongeren die onder 
de bierpomp hadden gelegen, hormonen die door jeugdige lijven gierden, het waren recepten 
voor gedoe. Veel vandalisme in elk geval. Het vakantiedorp was zo ‘hufterproof’ mogelijk 
ingericht. Weinig groen, veel steen en beton. Nieuwe inwoners leerden hun buren kennen op 
het politiebureau, waar ze elkaar ‘s maandags troffen als weer de spiegels van hun auto’s 
kapot waren getrapt. 
 
Die tijden zijn voorbij. Met dank aan de nieuwe alcoholwet die in 2014 van kracht werd. Je 
moet voortaan achttien jaar of ouder zijn, alleen dan mag je alcoholische dranken 
aanschaffen. Horecazaken in het Schouwse stranddorp zagen hun afzet soms wel met de helft 
kelderen toen alle 15-, 16- en 17-jarigen, die tot dan torens met bierkratten op de campings 
bouwden, verstek lieten gaan. Er waaide een nieuwe, frisse wind door Renesse. Het was de 
hoogste tijd om de omslag van jongeren- naar familiebadplaats ook zichtbaar te maken. Bron: 
AD, 6 juni 2021.  
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Dildoplakker slaat opnieuw toe in Nijmegen: piemels op verschillende 
brievenbussen geplakt  
 
De Nijmeegse dildoplakker heeft weer toegeslagen. Brievenbussen in verschillende wijken zijn 
beplakt met een piemel. In de wijk Tolhuis hangt zelfs een paars exemplaar aan de PostNL-
brievenbus vastgeplakt.  
 
Ook op andere plekken is het weer raak. Zo kleeft er zondagmiddag een dildo aan de 
brievenbus op de st Annastraat, ter hoogte van tankstation Esso. Hetzelfde is het geval bij de 
brievenbus bij supermarkt Jumbo in de wijk Waterkwartier en bij een brievenbus aan de 
Molenweg. ‘Heel Holland plakt', is op een sticker daarbij te lezen.  
 
Medewerkers van het Radboudumc keken vanmorgen vreemd op: zij kwamen op het werk aan 
en zagen een dildo aan de brievenbus bij de hoofdingang hangen. ‘We hebben er hard om 
moeten gieren’, laat een medewerker weten.  
 
De Nijmeegse dildoplakker is sinds begin dit jaar actief. De eerste keer dat het raak was, was 
in februari van dit jaar. Een zwarte neppenis zat vastgeplakt aan de achterkant van een oranje 
brievenbus aan de Weurtseweg. Sindsdien is het om de haverklap raak. 
 
Niet alleen op de Weurtseweg, maar ook in het stadsdeel Lindenholt. Ook in Doetinchem en 
Utrecht werden al seksspeeltjes op brievenbussen gelijmd. Het is niet bekend is of het steeds 
om dezelfde Nijmeegse dildoplakker gaat, of dat anderen het idee hebben gekopieerd.  Bron: 
AD, 25 juli 2021.  
 

 

De dildo in het Waterkwartier © Michaela Louise Vdk 
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In VS gaat pandemie verkeerde kant op 

De VS gaat 'de verkeerde kant op' wat betreft de pandemie van het coronavirus. Daarvoor 
heeft een topgezondheidsdeskundige gewaarschuwd. Volgens Dr. Anthony Fauci veroorzaakt 
de Delta-variant een piek in gebieden met een lage vaccinatiegraad. 

Hij zegt dat gezondheidsfunctionarissen overwegen de richtlijnen voor mondmaskers voor 
gevaccineerde Amerikanen te herzien om het aantal coronagevallen te beteugelen. Het 
aanbieden van boosterprikken aan kwetsbare mensen werd ook geopperd, zei hij. 

De coronavirussituatie in de VS wordt 'een pandemie onder niet-gevaccineerden', aldus Dr. 
Fauci, de belangrijkste medische adviseur van de Amerikaanse president Joe Biden tegen 
omroep CNN . 

Meer dan 162,7 miljoen mensen - of 49 procent van de bevolking - zijn volledig gevaccineerd 
in de VS, blijkt uit officiële gegevens. De vaccinatiegraad is bijzonder laag in zuidelijke staten, 
waar in sommige gevallen minder dan de helft van de inwoners hun eerste dosis heeft 
gekregen. Ondertussen nemen de dagelijkse besmettingen in het land met het coronavirus 
weer toe nadat de aantallen in mei en juni daalden. Bron: AD, 25 juli 2021. 

 

Vakantiegangers dumpen huisdieren: ‘Lange lijst vogels, konijnen en 
katten, waar geen einde aan komt’  

Zoals gevreesd dumpen mensen vlak voor hun vakantie massaal hun huisdieren op straat of 
in de natuur. Het dierenasiel in Gorinchem slaat alarm om een ‘lange lijst vogels, konijnen en 
katten, waar nog geen einde aan komt.’ 

Ze waren er in Gorinchem al een beetje bang voor, toen het vorige maand al drukker en 
drukker werd met ‘coronadieren’, levende impulsaankopen, in huis gehaald tijdens de 
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lockdown. Nu komen daar nog de vakanties bovenop. Baasjes die uitgekeken zijn op hun dier, 
maar geen oppas kunnen vinden, laten het op straat achter. Daar gaat de viervoeter dood, of 
het dier komt op het nippertje in het dierenasiel terecht. 

Hun namen zijn ontleend aan de plek waar ze zijn gevonden: kitten Bie Bie zat moederziel 
alleen in de Biesbosch, soortgenoot Norbert in Noordeloos en Alfie, ook een kitten, zat in een 
boom in de Avelingen. De lijst met vondelingen is lang. Vijf kittens in Tienhoven, nog eens vijf 
in Noordeloos, weer vijf in Giessenburg. Vier zieke kittens met hun moeder in de polder in 
Hoornaar, drie kittens in Gorinchem, meerdere konijnen en parkieten. 

En het einde is nog niet in zicht, vreest het dierenasiel in Gorinchem. ‘We weten dat er aan 
deze lange lijst nog geen eind is. Vooral gezien de vele konijnen, vogels en katten die gevonden 
worden en waar niemand zich als eigenaar voor meldt.’ 

Wie denkt dat een dier zich wel redt, heeft het mis. ‘Ze hebben het zeer moeilijk om zomaar 
achtergelaten te worden. Niet wetend hoe ze aan eten moeten komen. Ze worden soms op hun 
laatste krachten hier gebracht.’  

De dump begon ongeveer drie weken geleden, schetsen de asielmedewerkers. De vrijwilligers 
hopen de meeste dieren onder te brengen bij baasjes die wél 'door dik en dun’ voor ze willen 
zorgen. Spijtoptanten die geen oppas of nieuw baasje kunnen vinden, moeten absoluut bellen 
met het asiel: ‘Wij zijn altijd bereid om mee te denken als er problemen zijn en onze collega’s 
van andere asiels ook’, zei Cora Rikkelman van het asiel vorige maand al. ‘We hebben nog 
steeds liever dat mensen ons bellen, dan dat een dier letterlijk op straat komt te staan.’ Bron: 
AD, 25 juli 2021. 

 

Dat drie keer scheepsrecht is blijkt wel uit het trouwfeest van Hellen Smit (53) en Ton Bouman 
(56) uit Nuenen. Het stel gaf elkaar op zaterdag eindelijk het jawoord, nadat door de 
coronamaatregelen er twee keer een streep door de trouwpartij moest. Bron: De Telegraaf, 25 
juli 2021.    

Laatste woorden  

Het Franse parlement heeft maandag een wetsvoorstel goedgekeurd dat inenting tegen Covid-
19 verplicht voor zorgmedewerkers en zorgt voor een verdere aanscherping van de 
coronamaatregelen in het land. 
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Vanaf augustus moeten mensen via een zogenoemde 'coronapas' een vaccinatiebewijs laten 
zien in horecazaken, sommige winkelcentra en als ze een lange afstand willen afleggen met de 
trein of het vliegtuig. Sinds woensdag moeten bezoekers van Franse musea, bioscopen en 
evenementenlocaties al bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of 
negatief zijn getest. 

Het wetsvoorstel leidt tot veel kritiek in Frankrijk. De afgelopen twee weekenden 
gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de 'gezondheidspas' en 
verplichte inentingen. Critici van de beperkende maatregelen stellen dat die buitensporig zijn 
en voornamelijk kinderen en armen treffen. 

Op verschillende plaatsen in Parijs botsten demonstranten dit weekend met de politie. Bij de 
Champs-Élysées zette de politie traangas in. In Marseille keerden demonstranten zich tegen 
een cameraploeg van televisiezender BFMTV en zou een journalist geschopt zijn. 

De nieuwe maatregelen blijven tot zeker 15 november van kracht. Het Franse Hooggerechtshof 
moet officieel nog wel instemmen met de wet. 

Frankrijk heeft momenteel te maken met een vierde coronagolf als gevolg van de besmettelijke 
Delta-variant. Begin juli werden dagelijks ongeveer 4000 nieuwe coronagevallen gemeld in het 
land, maar dit aantal loopt de afgelopen weken geleidelijk op. Vorige week werden op een dag 
22.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Bovendien neemt ook het 
aantal ziekenhuisopnames met corona toe. Bron: AD, 26 juli 2021. 

 

 

 

 

Wordt vervolgd 

 Enter, 26 juli 2021  

 

 

 

 

 


