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Eerste woorden 

COVID-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus. 

De meeste mensen met COVID-19 hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder 

speciale medische behandeling. 
 
Het virus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt voornamelijk verspreid via vochtdruppeltjes die 
vrijkomen als een besmette persoon hoest, niest of uitademt. De druppels zijn te zwaar om in 
de lucht te blijven hangen en dalen snel neer op de grond of andere oppervlakken. 

U kunt besmet raken als u het virus inademt in de buurt van iemand met COVID-19 of als u 

een besmet oppervlak aanraakt en vervolgens uw ogen, neus of mond aanraakt.   

 

De Nederlandse Corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te 

houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. 

Inmiddels zijn er sinds maart goede resultaten bereikt. Omdat we ons aan de maatregelen 

hebben gehouden, laten de cijfers een positieve ontwikkeling zien. Nu is het zaak dat we in 

control blijven, totdat we beschikken over een vaccin of behandeling. Daarom gaan we stap 

voor stap te werk.  

 

 

Het werkelijke aantal sterfgevallen ligt echter hoger dan de officiële cijfers laten zien. Dat komt 
doordat niet alle personen die zijn overleden aan het coronavirus, ook zijn getest op het virus. 
Deze personen worden niet meegenomen in de officiële statistieken. 

Binnen enkele dagen gaat het aantal besmettingen met het coronavirus de drie miljoen 
overstijgen. Zaterdagavond zijn bijna 2,9 miljoen besmettingen vastgesteld. Maar, zoals ook 
voor het dodental geldt, ligt ook het aantal besmettingen waarschijnlijk hoger omdat niet 
iedereen wordt getest op het virus.  
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Het is nog onduidelijk hoe besmettelijk het virus precies is. Geschat wordt dat tussen de twee 
en drie mensen besmet raken voor elke persoon die een infectie met het virus oploopt. Dit 
zogeheten reproductiegetal kan door het treffen van maatregelen omlaag worden gebracht. Bij 
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mazelen ligt dit bijvoorbeeld rond de tien mensen per persoon. Wederom is het belangrijk om 
je te realiseren dat er nog weinig bekend is over het virus en dat nog niet alle cijfers en feiten 
voorhanden zijn.  
 
De incubatietijd is de periode waarin een drager besmet is met het virus, maar nog geen 
symptomen vertoont. Deze ligt voor het COVID-19-virus tussen de één en de veertien dagen. 
De kans dat iemand het virus al verspreidt voordat hij of zij symptomen heeft, is voor zover 
bekend klein. 

Het RIVM benadrukt dat iedereen klachten en symptomen anders ervaart. Patiënten die naar 
hun klachten zijn gevraagd, zeggen bijvoorbeeld dat ze al enkele dagen moesten hoesten en 
dat ze dit als hun eerste symptoom zien. In de praktijk kunnen ze echter eerder een loopneus 
hebben gehad, maar dit niet als klacht hebben ervaren. Ook mensen die dus niet doorhebben 
dat ze besmet zijn, kunnen het virus al verspreiden. Bron: NU.nl. 

 

In Afrika is covid-19 vooral een ziekte voor de politieke elite 

 

 
 
Riek Machar 
 
 
Het coronavirus maakt in Afrika relatief weinig slachtoffers. Wat opvalt is wel, hoeveel politieke 
kopstukken er onder die slachtoffers zijn. Zij zijn slachtoffer van hun luxe leven. De elite reist 
meer en treft meer mensen van buiten het continent, maar heeft ook een betere toegang tot de 
gezondheidszorg. 

 
De Zuid-Soedanese vice-president Riek Machar, tevens het gezicht van de anti-
coronawerkgroep in 's werelds jongste land, kwam maandagavond tijdens de reguliere 
persconferentie over het virusverloop met een opvallende verklaring. ‘Ik […] ben getest en 
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positief bevonden’, zei de in een grijs pak en blauwe das gestoken Machar voor een camera in 
Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan.  
 
 
Ook zijn vrouw Angelina Teny – tevens minister van Defensie – heeft het virus, evenals ‘een 
aantal’ overheidsfunctionarissen, zo meldde Machar, die in isolatie is gegaan en zich naar 
eigen zeggen prima voelt. Hij en zijn vrouw behoren tot de risicogroep: beide zijn 67 jaar oud 
en hebben overtollige kilo’s. 
 
Het aantal leden van de Afrikaanse politieke elite dat opduikt in de besmettingsstatistieken is 
opvallend afgezet tegen het relatief geringe aantal besmettingen op het continent. Volgens de 
WHO telt Afrika, waar meer dan een miljard mensen leven, zo’n 86.000 gevallen – alleen al 
het Verenigd Koninkrijk heeft er meer dan drie keer zo veel. In Zuid-Soedan zijn het er officieel 
nog geen 300, maar daar zitten dus wel meteen politieke kopstukken bij. 
 
Veelzeggend genoeg was de eerste bevestigde coronadode in Sub-Sahara Afrika een politicus. 
Op 18 maart overleed in Burkina Faso een vrouwelijke vice-voorzitter van het parlement aan 
Covid-19, waarna zeker zes lokale ministers positief testten. Verderop in de regio bezweken 
ook invloedrijke personen aan de ziekte: de derde coronadode in Congo was de juridisch 
adviseur van president Félix Tshisekedi, in Nigeria bezweek de hoogste adviseur van president 
Muhammadu Buhari, en in een autonome regio van Somalië overleed de plaatselijke justitie-
minister. 
 
‘Als je er over nadenkt, is het begrijpelijk dat in sommige Afrikaanse landen de elite het voor 
de kiezen krijgt‘, zegt Alan Boswell, analist van de denktank International Crisis Group en 
gespecialiseerd in Zuid-Soedan. ‘Topfiguren in Afrika reizen normaal veel, ze maken vaak 
contact met mensen van buiten het continent’, zo verklaart Boswell een deel van de 
besmettingen in Afrika. Neem de overleden topadviseur in Nigeria: hij had het coronavirus 
vermoedelijk opgelopen in Europa. 
 
Natuurlijk speelt mee dat in Afrika de machtige figuren domweg meer kans hebben dan de 
arme bevolking om zich te laten testen en naar een ziekenhuis te gaan. Corona-testkits zijn 
in Afrika schaars, en voor gewone mensen is een bezoek aan een kliniek al snel te duur. ‘Ook 
daardoor zien we relatief veel rijke mensen met het virus’, meent Boswell. De vraag die daarom 
steeds vaker opkomt, is of het opvallend hoge aantal besmettingen onder de elite niet het topje 
van de ijsberg vormt.  
 
Uit diverse landen komen onrustbarende geluiden over corona-uitbraken die groter zijn dan 
wordt gemeld. Uit Juba krijgt Boswell berichten over ‘snelle’ verspreiding van het virus en 
‘wedijver’ om toegang tot de weinige beademingsapparaten. Een medische hulpverlener in de 
stad zegt op voorwaarde van anonimiteit dat hij meer hooggeplaatste figuren dan voorheen in 
het ziekenhuis ziet sterven, en dat hun doodsoorzaak officieel niet verder gaat dan ‘een korte 
ziekte’. 
 
Nog groter lijken de uitbraken in Mogadishu (de hoofdstad van Somalië), Kano (een 
miljoenenstad in Nigeria), en delen van Tanzania. Internationale media brengen verhalen van 
lokale artsen en doodgravers die via de telefoon, e-mail en WhatsApp melding maken van 
ongewoon hoge sterfcijfers en heimelijke begrafenissen. Somalië, Nigeria en Tanzania – samen 
goed voor meer dan 250 miljoen inwoners – hebben bij elkaar opgeteld officieel minder dan 
300 coronadoden. 
 
In Zuid-Soedan wordt bovendien gevreesd voor een uitbraak in de opvangkampen waar 
honderdduizenden slachtoffers van de jarenlange burgeroorlog leven, een oorlog waar Riek 
Machar als krijgsheer een grote rol in heeft gespeeld. Zorgwekkend genoeg zijn in een kamp 
met zo’n 30.000 ontheemden in Juba zojuist de eerste twee coronabesmettingen 
vastgesteld.  Bron: De Volkskrant, 19 mei 2020. 
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Aantal coronapatiënten intensive care neemt langzaam verder 
af   
 

Er liggen net zoals gisteren 223 patiënten met corona op de ic-afdelingen, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Verder in dit liveblog: Thaise onderzoekers hopen in 
2021 met een coronavaccin op de markt te komen. Spanje gooit zijn toeristenindustrie per 1 
juli open. En in Nederland moet het nationaal hitteplan volgens deskundigen worden 
aangepast zolang het coronavirus door het land waart.  

 

 
 

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is niet gedaald en niet gestegen. Er liggen net 
zoals gisteren 223 patiënten met corona op de ic-afdelingen, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. 

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal Covid-patiënten 
op de ic neemt momenteel maar langzaam verder af. Het aantal nieuwe Covid ic-opnames is 
echter al twee weken stabiel en zit op 3 tot 7 per dag. Daarom verwachten we dat de bezetting 
in de komende week verder zal dalen naar 150.’ 

Van de Nederlandse corona-patiënten op de intensive care liggen er 222 in Nederland en 1 in 

Duitsland, hetzelfde aantal als gisteren. Het aantal corona-opnames buiten de intensive 

care bedraagt 756. Dat zijn er 26 meer dan gisteren. De ic-bezetting is in alle regio’s 

ondertussen gedaald naar onder de 90 procent. Het LCPS verplaatst momenteel geen 

patiënten meer tussen de regio’s. Bron: RTL Nieuws, 25 mei 2020. 

Corona-uitbraak op verpleegafdeling in ziekenhuis Harderwijk  

In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn vier patiënten op een verpleegafdeling voor 
niet-covidpatiënten positief getest op corona. ‘Het gaat om vier van de in totaal zeventien 
patiënten’, zegt zorgmanager Frits van der Velde. De mensen om wie het gaat, testten eerder 
tijdens hun opname nog negatief. 
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Spoedeisende Hulp van het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk ANP  

De oorzaak van de besmetting wordt onderzocht, zegt de zorgmanager in het NPO Radio 1-
programma Nieuws en Co. Volgens Van der Velde kan het komen door het bezoek, dat volgens 
hem maar mondjesmaat wordt toegelaten. Ook kan een personeelslid de bron zijn. Een derde 
mogelijkheid is dat het virus door een langere incubatietijd eerder niet is opgemerkt. ‘Er wordt 
rond de patiënten die positief getest zijn onderzoek gedaan.’ 

Van der Velde is enorm geschrokken van de uitbraak. ‘Op het moment dat je denkt dat het de 
goede kant op gaat, dat je dan toch maatregelen moet nemen die wat minder gewenst zijn.’ 
Naar zijn zeggen heeft het ziekenhuis het door de instroom van coronapatiënten eerder al 
‘enorm voor de kiezen gehad’. 

Het ziekenhuis was net bezig de reguliere zorg weer op te schalen. Nu wordt die zorg weer 
teruggeschroefd. Een aantal patiënten is overgebracht naar andere ziekenhuizen om de druk 
te verlichten. Ook zijn niet-spoedeisende operaties afgebeld. 

De spreekuren op de polikliniek gaan wel door. Net als de oncologische zorg, de verloskunde 
en andere acute spoedzorg. De komende dagen wordt een uitgebreid screeningsonderzoek 
gehouden. Op basis daarvan wordt bepaald of er volgende week kan worden geopereerd. 

De afdeling gaat nu in quarantaine, zegt Van der Velde. ‘De afdeling gaat langzaam leeglopen 
als mensen ontslagen worden. En we gaan de medewerkers testen. Als daar positieve gevallen 
uit naar voren komen, geven we die door aan de GGD.’ Die gaat dan contactonderzoek doen. 

Van der Velde wijst erop dat in het St Jansdal het aantal coronapatiënten sowieso al 
langzamer terugliep dan in andere ziekenhuizen, omdat er ‘in de buurt een aantal haarden 
is’, wat zorgt voor aanhoudende instroom.  Bron: NOS, 26 mei 2020. 

 

Brazilië geeft bevolking hydroxychloroquine tegen corona 
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BRASILIA - De Braziliaanse autoriteiten houden vast aan hun advies om het coronavirus te 
bestrijden met hydroxychloroquine. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besloot eerder 
om proeven met dat geneesmiddel voorlopig te staken uit veiligheidsoverwegingen.   

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zich eerder uitgesproken voor het gebruik van 
hydroxychloroquine en het gerelateerde middel chloroquine tegen het nieuwe virus. Zijn 
Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gaf toe zelf hydroxychloroquine te nemen om te 
voorkomen dat hij ziek wordt, al is hij daar inmiddels mee gestopt. 

Onderzoekers hebben echter vraagtekens gezet bij de effectiviteit van die middelen tegen het 
coronavirus. In een studie die is gepubliceerd in het gerenommeerde medische vakblad The 
Lancet, stond dat ze het risico op overlijden zelfs kunnen vergroten. De WHO legde daarop het 
wereldwijde onderzoek stil naar het gebruik van hydroxychloroquine tegen het coronavirus. 

Het ministerie van Volksgezondheid van Brazilië verandert nog niet van koers. „We blijven 
kalm’, zei een medewerkster van het departement op een persconferentie. Ze uitte kritiek op 
de studie in The Lancet, waarin onderzoekers keken naar de medische gegevens van 96.000 
patiënten in honderden ziekenhuizen. 

„Het was geen klinisch onderzoek. Het was gewoon een dataset die is samengesteld in 
verschillende landen’, aldus de functionaris van het Braziliaanse ministerie. Dat betekent 
volgens haar dat er onvoldoende grond is om het huidige beleid op de schop te nemen. Artsen 
wordt momenteel geadviseerd om chloroquine of hydroxychloroquine voor te schrijven als 
mensen coronasymptomen hebben. 

Brazilië behoort tot de landen in de wereld die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus. 
De autoriteiten hebben bij bijna 375.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt. Dat 
is wereldwijd het hoogste aantal buiten de Verenigde Staten. Ruim 23.000 patiënten in 
Brazilië zijn overleden. Bron: De Telegraaf, 26 mei 2020. 

Meerderheid leraren ziet volledige heropening basisscholen 
niet zitten 

Een ruime meerderheid van de leraren ziet een volledige heropening van basisscholen niet 
zitten. Ze stellen dat de hygiënemaatregelen en 1,5 meterregel nu al nauwelijks zijn te 
handhaven in halve klassen. ‘Met volle klassen wordt dat probleem prangender. 
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Dat blijkt uit een peiling van de grootste onderwijsbond AOb die door bijna achtduizend leden 
is ingevuld. Het gros van de respondenten staat voor de klas op reguliere basisscholen, maar 
ook schoolleiders, ondersteunend personeel en werknemers vanuit het speciaal 
(basis)onderwijs hebben de vragenlijst ingevuld.  
 
Slechts negenentwintig procent van het onderwijspersoneel in het reguliere basisonderwijs 
staat achter de volledige heropening op 8 juni. Dat is opvallend, want de gedeeltelijke 
terugkeer naar de klas op 11 mei werd nog door tweeënzeventig procent gesteund. 

Volgens AOb-voorzitter Eugenie Stolk is er op de scholen veel onzekerheid over de 
besmettingsrisico’s. ‘Het is nu al een probleem om goed schoon te maken en 1,5 meter afstand 
te bewaren. Dat wordt met volle klassen prangender’ verklaart ze. Tel daarbij op dat het 
onderwijspersoneel niet meer informatie heeft gekregen over de besmettingsrisico’s. ‘Iedereen 
snapt dat het risico niet nul is, maar ze zijn net weer begonnen. Met een incubatietijd van 
twee weken is het te vroeg om conclusies te trekken over de risico’s’, constateert Stolk. Bron: 
AD, 26 mei 2020.  

 

Aantal arrestaties voor schenden lockdown 

Marokko passeert 90.000  
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Het totaal aantal arrestaties wegens het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen tegen het 
coronavirus is sinds 20 maart opgelopen tot 91.352. De schendingen omvatten voornamelijk 
het samenscholen in het openbaar, het aansporen tot samenscholing en het zonder geldige 
reden naar buiten gaan. 
 
Van alle arrestanten zijn 86.990 personen inmiddels (voorlopig) vrijgelaten. Zo'n 4.360 
personen zitten nog steeds vast, in afwachting van hun rechtszitting. Overtreders riskeren 
een geldboete van 300 DH tot 1.300 DH en een gevangenisstraf van drie maanden. Bron: 
Nieuws.marokko.nl, 25 mei 2020.  
 

 

Cannabis als mogelijke behandeling tegen coronavirus  
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Onderzoekers Artsen Igor en Olga Kovalchuk van de Universiteit van Lethbridge hebben een 
voorstudie gepubliceerd waarin ze 13 cannabisextracten hebben geïdentificeerd die zich 
binden aan de eiwitten die door het coronavirus worden gebruikt om cellen binnen te dringen. 

‘We hebben verschillende cannabissoorten gevonden die de expressie van ACE2-receptoren 
verminderen’, zei Dr. Kovalchuk. Dit betekent dat het coronavirus minder snel de cellen kan 
binnendringen en daardoor het besmettingsrisico aanzienlijk wordt verkleint. ‘Een aantal 
cannabissoorten heeft het aantal van deze (virale) receptoren met 73% verminderd’, zei 
Kovalchuk aan de Canadese nieuwsdienst Calagary Herald. 

Het gaat hier niet om cannabis die bij de lokale coffeeshop of 'dispensary' te verkrijgen is, en 
ook niet om cannabis die middels roken in het lichaam terecht komt. De bestudeerde 
cannabisextracten zijn speciaal gekweekte extracten die rijk zijn aan CBD en arm aan THC. 

De bevindingen zouden kunnen leiden naar de ontwikkeling van mondspoelingen of 
producten voor gorgelen of inhaleren om mensen weerbaarder te maken tegen het 
coronavirus. De studie heeft geen klinische proeven uitgevoerd of financiering ontvangen van 
de cannabisindustrie in Canada. 

Het Canadese onderzoek is niet de enige die het gebruik van cannabis in de strijd tegen 
COVID-19 heeft onderzocht. In Israël is het Ichilov-ziekenhuis begonnen met een test waarbij 
medicinale cannabis wordt toegediend aan coronapatiënten, meldt dagblad Times of Israël. 
Volgens artsen van het ziekenhuis heeft cannabis antivirale eigenschappen die de 
verspreiding van het virus vertragen. Bron: Nieuws.marokko.nl, 25 mei 2020. 
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Nederland krijgt protocol voor toerisme 

 
Achter de schermen wordt gewerkt aan een protocol om toerisme in Nederland ondanks de 
coronacrisis in goede banen te leiden.  
 

 

Volgens Haagse bronnen zijn in ieder geval zes ministeries betrokken bij plannen die ervoor 
moeten zorgen dat toeristen ondanks de aanwezigheid van het coronavirus verantwoord naar 
ons land kunnen komen. Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, 
VWS, Infrastructuur en EZK zijn aangehaakt. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kijkt naar het impact van toerisme op het 
wegennet, het openbaar vervoer, scheepvaart en de luchtvaart. Vrijblijvend is die inschatting 
niet, klinkt het. Op basis daarvan wordt bepaald of er maatregelen nodig zijn als het door een 
toeristenstroom te druk zou worden. 

Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) erkent bij het plan betrokken te 
zijn. Het ministerie laat weten vooral te kijken wat qua toerisme wel en niet kan. Volgens het 
departement draait het niet alleen om mogelijke risico’s. Ook economische belangen worden 
meegewogen. 

Een van de vragen die voorliggen, is of er een gedwongen spreiding van bezoekers moet komen. 
Hierdoor zou voorkomen moeten worden dat trekpleisters als Amsterdam en Scheveningen 
propvol raken, met alle gevolgen van dien. 

Ook wordt er besproken of er voor toeristen van buiten de Europese Unie wellicht andere 
spelregels moeten gelden dan voor EU-ingezetenen. Andere Europese lidstaten zijn betrokken 
om te voorkomen dat er een lappendeken aan regels en eisen ontstaat. 

De Europese Unie pleit voor betere coördinatie tussen landen bij het opheffen van 
reisbeperkingen, maar uiteindelijk zijn het de lidstaten zelf die beslissen voor wie ze de poort 
openzetten. 
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Voorlopig presenteren landen op eigen houtje plannen om het toerisme weer op gang te 
krijgen. Zo opent Italië de grenzen voor iedereen uit de Schengenzone vanaf 3 juni, hoopt 
Spanje dat begin juli te doen en verwelkomt Griekenland toeristen vanaf 15 juni. 

Het streven van het kabinet zou zijn om komende weken een plan te kunnen overleggen, 
aangezien de zomervakantie nadert. Bron: msn.com/nl, 26 mei 2020. 

 

 

De miljoenen tegen corona komen Bill Gates duur te staan: 

niet iedereen is blij met zijn macht 

 

 
Bill Gates 

Microsoft-oprichter Bill Gates gaat vrijwel zijn hele goededoelenfonds inzetten in de strijd tegen 
de coronapandemie. De Bill & Melinda Gates Foundation beschikt over meer dan zevenendertig 
miljard euro en bestrijdt daarmee al jaren malaria, hiv en polio, vooral in Afrika. Die strijd 
verschuift nu naar de achtergrond. 

Dankzij de miljoenen die hij investeert in de strijd tegen de pandemie werd Bill Gates (64) ’s 
werelds ongekroonde coronatsaar. Volgens critici geeft hem dat ongezond veel invloed.  

Al jaren voordat de gemiddelde Amerikaan toiletpapier en eieren begon te hamsteren, lag in 
de villa van de familie Gates een noodvoorraad. Bill Gates had het er eens met zijn vrouw 
Melinda over gehad. Wat als er op een dag geen schoon water zou zijn? Of te weinig eten? 
Waar kunnen we naartoe? Toen de lockdown kwam, waren ze er klaar voor. ‘We hadden ons 
voorbereid, en wat voedsel in de kelder liggen voor het geval het nodig was’, vertelde Melinda 
Gates onlangs aan de BBC.  Bron: AD, 9 mei 2020.  
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Verpleeghuiskoepel vindt bezoekregel te streng en pijnlijk voor 
bewoners: 'Te zwaar offer’ 

 

Verpleeghuizen willen dat de strenge bezoekregels sneller worden versoepeld. Nóg twee 
maanden maar één bezoeker per bewoner toelaten, is volgens verpleeghuiskoepel Actiz een ‘te 
zwaar offer’. Ook pilotlocaties willen sneller meer bezoek toestaan.  

De verpleeghuizen mogen over acht weken, per 15 juli, meer bezoekers per bewoner toelaten. 
Tot die tijd houdt het kabinet vast aan de maatregel: één vaste bezoeker per bewoner, mits 
het verpleeghuis coronavrij is. Dat levert volgens zorgorganisaties pijnlijke situaties op. 
Bewoners moeten kiezen tussen hun partner en kinderen. Bovendien, zegt verpleeghuiskoepel 
Actiz, is de datum 15 juli ‘uit de lucht gegrepen’.  

‘Nu al zijn er verpleeghuizen in staat om meer bezoek te ontvangen. Hou niet rigide vast aan 
die datum, maar laat zorgorganisaties hun eigen tempo bepalen,’ zegt Actiz-bestuurder 
Mireille de Wee. ‘Het offer van bewoners om hun familie nog eens maandenlang niet te zien, 
in hun laatste levensfase, is te zwaar.’ 

Ruim twee weken geleden gingen zesentwintig verpleeghuizen voorzichtig open. Zij mochten 
als eerste in het land één vaste bezoeker per bewoner verwelkomen. Sinds maandag geldt deze 
beperkte openstelling ook voor alle andere verpleeghuizen die coronavrij zijn. In een enquête 
onder meer dan de helft van de voorlopers, uitgevoerd door deze krant, blijkt dat de pilot tot 
nu toe niet heeft geleid tot nieuwe coronabesmettingen.  

Pilotlocaties in Nijmegen, Amersfoort, Hardinxveld-Giessendam en Oostzaan pleiten voor 
snelle versoepeling van de regels, zoals meer bezoekers per bewoner óf roulatie tussen 
familieleden. De instellingen realiseren zich dat toename van bezoek, ondanks hun 
inspanningen, kan leiden tot een corona-uitbraak. ‘Maar wat weegt zwaarder? Bezoek van 
familie weigeren leidt tot vereenzaming, pijn, verdriet en zelfs bewoners die het niet meer zien 
zitten,’ zegt Marcel van der Priem, bestuurder van verpleeghuis Tiendwaert in Hardinxveld-
Giessendam.  Bron: AD, 27 mei 2020.   
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Draagbare toiletten vlíegen de deur uit: ‘veel vakantiegangers 
willen per se eigen pot’ 

‘s Werelds grootste fabrikant van draagbare toiletten is druk bezet. Thetford in Etten-Leur kan 
de vraag amper bijbenen. Veel vakantiegangers willen in coronatijd per se een eigen pot. 

 

Vorige week vlogen 18.000 Porta Potti’s het enorme complex aan de Etten-Leurse 
Nijverheidsweg uit. Het Amerikaanse bedrijf Thetford produceert daar onder andere draagbare 
toiletten. Bron: AD, 27 mei 2020.  
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Medewerkers gesloten slachterij Groenlo waren mogelijk in 
Apeldoorn aan het werk 

De politie onderzoekt of medewerkers van de vorige week gesloten Vion-slachterij in Groenlo 
vandaag bij de slachterij in Apeldoorn aan het werk waren. Zij moesten namelijk twee weken 
in thuisquarantaine blijven. Eerder vandaag sloot de veiligheidsregio de Apeldoornse vestiging 
omdat arbeidsmigranten op onveilige wijze vervoerd zouden zijn. 

Woordvoerster Heidi Otten bevestigde vanmiddag dat de politie in opdracht van de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bezig was met een onderzoek bij Vion. ‘Er 
zijn aanwijzingen dat in Apeldoorn mensen op het terrein zijn die op de lijst stonden van de 
657 collega’s die in Groenlo zijn getest op corona’, zei ze. Van die 657 collega's bleken er maar 
liefst 157 positief.  

 

‘De berichten uit Apeldoorn zijn zeer verontrustend’ vond ook Vion-woordvoerder David 
Gribnau. ‘Naar wij hebben begrepen doet de politie onderzoek of mogelijk één of meerdere 
mensen op de quarantainelijst van Groenlo staan.’  

De slachterij van Vion in Apeldoorn werd eerder vandaag al per direct afgesloten toen werd 
vastgesteld dat arbeidsmigranten in achttien busjes op onverantwoorde manier waren 
vervoerd naar het slachthuis. De medewerkers zouden te dicht bij elkaar hebben gezeten. 

Ton Heerts, voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, greep in omdat de 
directie van Vion zich niet aan de afspraak had gehouden om toe te zien op veilig vervoer voor 
de werknemers. Heerts: ‘Gisteren hadden we er nog vertrouwen in dat Vion zich aan alle 
afspraken zou houden. Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen zou duren zo lang als Vion 
zich aan de afspraken zou houden. Dat is op dit moment dus niet langer het geval.’ 

Ook bij de vestiging van Vion in Boxtel, waar het hoofdkantoor en nog een slachterij van het 
bedrijf gevestigd zijn, was het vandaag een komen en gaan van busjes. Daar zaten geregeld 
ongeveer acht werknemers in, zag een verslaggever van deze site ter plaatse. Vakbond FNV 
was er ook om de situatie in de gaten te houden. Volgens een woordvoerder van de vakbond 
is het vervoer in volle busjes in Boxtel schering en inslag. Volgens Vion zelf worden per busje 
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echter maximaal vier personen vervoerd, behalve als de passagiers onderdeel zijn van 
hetzelfde huishouden. 

Personeelsleden, die vanmiddag in Apeldoorn naar huis zijn gestuurd, zijn inhoudelijk niet 
geïnformeerd over de situatie. Ze weten dus niet of ze morgen wel of niet mogen werken. Ze 
zijn bovendien niet getest. Wel zijn ze geregistreerd door de aanwezige instanties.  

Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt ook niet te weten hoe 
lang het slachthuis in Apeldoorn nu dicht blijft. ‘Toen de slachterij gesloten werd, waren alle 
dieren geslacht en gekeurd. Onze medewerkers daar waren klaar. Het is nu aan de 
Veiligheidsregio om te bepalen hoe het verder gaat.’ 

Een woordvoerder van minister Carola Schouten (Landbouw) zegt dat het besluit van de 
Veiligheidsregio Noordoost-Gelderland de steun van Den Haag heeft. ‘Dit is precies waar het 
gesprek van minister Schouten met de sector gisteravond over ging. Bedrijven moeten zich 
houden aan RIVM-regels en aan de regels wat betreft vervoer. Gebeurt dat niet, dan wordt er 
ingegrepen.’ 

De slachtsector ligt de laatste weken steeds meer onder een vergrootglas. Nadat eerder 
buitenlandse slachthuizen getroffen werden door grote corona-uitbraken, werden begin deze 
maand achtentwintig Roemeense medewerkers van Vion in Scherpenzeel al positief getest. 
Vorige week moest de vestiging in Groenlo dicht. Ook bij Van Rooi Meat in Helmond waren 
een aantal positieve testuitslagen. Bron: AD, 27 mei 2020. 

Twintig kinderen behandeld voor Kawasaki, elf hadden ook 
corona 

Nederlandse ziekenhuizen hebben de afgelopen weken twintig kinderen behandeld voor een 
zeldzame ontstekingsziekte. Ze hadden verschijnselen van de ziekte van Kawasaki. Elf van 
hen bleken ook antistoffen tegen het nieuwe coronavirus in hun bloed te hebben, wat betekent 
dat ze die ziekte onlangs hebben gehad.  

Of hun ontstekingen zijn veroorzaakt door corona, is moeilijk vast te stellen, zegt Károly Illy, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. ‘Maar als twintig kinderen 
een Kawasaki-achtig ziektebeeld hebben, van wie meer dan de helft corona-antistoffen heeft, 
nemen we aan dat er wel een relatie is. Maar wat die relatie precies is, weten we niet, daar 
wordt veel onderzoek naar gedaan.’   

Nederlandse ziekenhuizen hebben de afgelopen weken twintig kinderen behandeld voor een 
zeldzame ontstekingsziekte. Ze hadden verschijnselen van de ziekte van Kawasaki. Elf van 
hen bleken ook antistoffen tegen het nieuwe coronavirus in hun bloed te hebben, wat betekent 
dat ze die ziekte onlangs hebben gehad.  

Volgens Illy hebben enkele kinderen op de intensive care gelegen met de ziekte van Kawasaki. 
Vier patiënten waren jonger dan vijf jaar, de anderen waren vijf tot achttien jaar oud. Vooral 
peuters en kleuters krijgen de ziekte van Kawasaki, maar het is onduidelijk hoe ze die oplopen. 
Misschien hebben ze een erfelijke aanleg, misschien wordt de ziekte in gang gezet door 
besmetting met een bacterie of een virus.    
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Bij de ziekte van Kawasaki raken de wanden van bloedvaten ontstoken. Dat kan leiden tot 
hoge koorts, een rode tong, opgezwollen lippen, rode handpalmen en voetzolen, en 
huiduitslag. Als de bloedvaten rond het hart ontstoken raken, kan dat gevaarlijk zijn. 
 
De ziekte van Kasawaki is niet op te sporen in bloed of urine en is niet te zien op foto's. Artsen 
maken een optelsom van de verschijnselen en concluderen dan of het om Kawasaki gaat. Er 
is geen geneesmiddel voor, artsen behandelen de symptomen zodat het lichaam de kans krijgt 
om zelf te genezen. 

De ziekte, die vooral kinderen lijkt te treffen, kwam in beeld nadat artsen in het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten het aantal kinderen 
dat in ziekenhuizen werd opgenomen, zagen toenemen.  

Geschat wordt dat normaliter elk jaar 15 op 100.000 kinderen door Kawasaki worden 
getroffen. Half april, zo meldde het toonaangevend medisch vakblad ‘The Lancet’, belandden 
in Zuid-Oost-Engeland in tien dagen tijd acht patiënten in het ziekenhuis, terwijl het er 
normaal maar één of twee zouden mogen zijn. ‘Opvallend is dat Kawasaki doorgaans kinderen 
tussen één en vijf jaar treft, terwijl een deel van de patiënten nu tussen acht en zestien jaar 
is’, stelt kindercardioloog Kristof Vandekerckhove (UZ Gent). 

Het is schrikken voor ouders en kinderen, ook omdat er van uit werd gegaan dat kinderen 
geen risicogroep waren wat betreft het coronavirus. Volgens Taco Kuijpers van het AMC gaat 
de ziekte van Kawasaki bij de grootste groep patiënten vanzelf over. De kinderen krijgen dan 
alleen koorts. De gevallen die in de ziekenhuizen belanden, zijn de ernstige gevallen. Kinderen 
kunnen dan last krijgen van long- en hartproblemen. ‘Maar ook die problemen zijn met 
standaardmedicijnen te bestrijden, waarna een kind snel herstelt’, aldus Kuijpers. 

Ook wereldgezondheidorganisatie WHO heeft de kinderziekte op het netvlies. De organisatie 
vraagt kinderartsen gevraagd alert te zijn op de ziekte.  Bron: AD, 27 mei 2020.  
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Duizenden patiënten houden klachten na corona: ‘Sommige 
mensen kunnen geen twee meter meer lopen’  

 

Leon van den Toorn, hij is voorzitter van de longartsen vereniging Nvalt. © Marco De Swart 

Duizenden Nederlanders die corona hadden, houden mogelijk blijvend letsel aan hun longen. 
De longinhoud kan duidelijk minder worden en de opname van zuurstof is in ernstige gevallen 
veel slechter dan normaal. 

Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Longziekten en Tuberculose (Nvalt) Leon van den Toorn in een interview met deze site. Volgens 
hem onderschatten veel patiënten de gevolgen van corona. Hij wijst erop dat het virus en de 
reactie van het lichaam daarop permanente schade aan de longen kan veroorzaken. ‘Er 
ontstaat in ernstige gevallen een soort littekenvorming, dat noemen we longfibrose. De longen 
krimpen en het longweefsel wordt stugger, waardoor het moeilijker is om voldoende zuurstof 
binnen te krijgen.’  

Van den Toorn wil voorkomen dat bij corona eenzelfde fout wordt gemaakt als destijds bij Q-
koorts. Door deze infectieziekte, die uitbrak in 2007 en duurde tot 2011, kampen nog altijd 
honderden mensen met ernstige gezondheidsklachten. Premier Mark Rutte bood in 2017 
namens de Nederlandse regering excuses aan alle Q-koortspatiënten aan. De longarts 
waarschuwt: ‘Mensen met een doorgemaakte corona-infectie moeten goed worden gevolgd om 
te zien of het herstel wel volledig is.’ 

Hij verwacht dat er ‘mogelijk duizenden mensen in Nederland zullen zijn die door corona 
kampen met blijvend letsel aan de longen’. Van de 1200 coronapatiënten die na een opname 
levend de intensive care afkwamen, ging ‘vrijwel honderd procent met restschade naar huis’. 
Van de naar schatting 6000 mensen die in Nederland opgenomen waren met corona - maar 
niet op de ic belandden - gaat volgens hem de helft met klachten naar huis.  

Er zijn inmiddels in Nederland zo’n 45.500 mensen positief getest op corona. Vanwege een 
groot gebrek aan tests in het begin van de epidemie is onduidelijk hoeveel mensen in totaal 
corona hebben gehad. Bij die groep zullen de problemen waarschijnlijk minder ernstig zijn, 
maar ook daar is volgens Van den Toorn blijvende schade mogelijk. 
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Volgens hem doen ex-coronapatiënten die na weken nog last hebben van kortademigheid of 
een sterk verminderd inspanningsvermogen hebben er verstandig aan naar de longarts te 
stappen. ‘Er kan sprake zijn van een te laag zuurstofgehalte in het bloed, dat is schadelijk 
voor het lichaam. Dan gaan de bloedvaten samenknijpen en kun je ook schade aan je hart 
krijgen.’ Bron: AD, 28 mei 2020. 

‘Kinder-plan’ valt goed bij voetbalclubs: ‘Alles beter dan die 
lege betonnen bakken 

 

19 januari 2012: jonge Ajax-fans leven in de Arena mee bij de bekerwedstrijd Ajax - AZ met 
alleen kinderen en hun begeleiders op de tribune. © Pim Ras Fotografie. 

Het voorstel om kinderen toe te laten in stadions als alternatief voor sfeerloze wedstrijden, 
valt goed in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De oplossing is ook onderdeel van het 
plan dat de KNVB binnenkort aan de overheid zal presenteren. 

Het idee van een stadion vol kinderen doet PSV-directeur Toon Gerbrandts direct denken aan 
die ene middag in 2012, toen hij als AZ-directeur in de Johan Cruijff Arena tussen de 
duizenden kinderen de bekerwedstrijd tussen Ajax en Az bekeek. Dat was destijds een ludieke 
oplossing voor de straf die Ajax kreeg na het incident waarbij AZ-doelman ESteban werd 
belaagd door een Ajax-supporter. Bron: AD, 21 mei 2020. 

Profclubs naderen akkoord over noodplan KNVB 

Morgen ronden de KNVB, Eredivisie CV en CED (eerste divisie) hun noodplan af voor het 
betaald voetbal. Vandaag werden al veel clubs in Zeist bijgepraat over de inhoud, die 
verschillende aspecten van de coronacrisis behelst. Een akkoord is aanstaande. 
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KNVB-directeur Eric Gudde staat FOX Sports te woord. © ANP 

Het noodplan omvat onder meer een solidariteitsmodel, waarbij een deel van de Europese 
gelden en de binnenlandse FOX Sports-pot wordt verdeeld onder clubs die geen Europees 
voetbal spelen. Op die manier wil de bedrijfstak collectief optrekken: wekenlang een heikel 
punt tussen veel clubs onderling. Deze maand nam de top vier - AZ, PSV, Ajax en Feyenoord 
- het voortouw met de KNVB om alsnog tot oplossingen te komen. 

Het plan moet ‘Den Haag’ overtuigen van de noodzaak van een vangnet: de Nederlandse 
profclubs willen primair zelf hun broek ophouden in de komende tijd, maar schetsen ook de 
gevolgen van spelen in lege stadions. Zouden de profclubs maandenlang zonder publiek 
moeten spelen, dan hoopt het betaald voetbal – onder strenge voorwaarden – op steun. Anders 
is een reeks aan faillissementen onvermijdelijk. 

Het noodplan gaat uit van verschillende scenario’s: spelen zonder publiek, spelen voor slechts 
een beperkte groep toeschouwers en spelen in volle stadions die aan strenge gezondheidseisen 
voldoen. Het tweede scenario wordt daarbij niet als een reële oplossing gezien. Spelen met 
slechts twintig à dertig procent publiek levert zowel praktisch als financieel meer problemen 
op dan dat het oplossingen biedt. 

Oók vanuit het oogpunt van handhaving. Een vol stadion is voor burgemeesters en politie 
eenvoudiger te ‘managen’, dan een stadion waar slechts enkele duizenden mensen naar 
binnen mogen. In dat geval wordt de openbare orde buiten het stadion namelijk alleen maar 
complexer, zo oordelen zowel clubs als lokale overheden. 



26 

 

 

Uitgangspunt in het plan is daarom om – zodra dat kan, mag en verantwoord wordt geacht – 
zo snel mogelijk toe te werken naar optimaal gevulde tribunes. De protocollen daarvoor zijn 
ook verder uitgewerkt in het plan, waarbij ook een ‘overgangsscenario’ met kinderen tot twaalf 
jaar een serieuze optie is. Daarnaast liggen er concepten klaar voor het gebruik van 
mondkapjes, temperatuurmetingen, etc. 

Het plan behelst ook een uitgebreide praktische planning voor de komende maanden, 
waaronder protocollen voor trainingen en oefenwedstrijden. Daarbij is nog veel overleg nodig 
met de overheid, aangezien veel vragen nog niet zijn beantwoord door de betrokken 
ministeries. Mogen clubs in augustus bijvoorbeeld wel in het buitenland op trainingskamp, of 
mogen ze hun Europese voorrondewedstrijden spelen in bijvoorbeeld Duitsland? 

Vrijdag komen de burgemeesters van alle speelsteden bij elkaar met de KNVB en aanverwante 
partijen. Daar wordt het noodplan gepresenteerd, besproken en mogelijk verder uitgewerkt. 
Bron: AD, 27 mei 2020. 

Spatmaskers nodig? Krasse Utrechter Bart (81) heeft zeven 3D-
printers en maakt er graag één voor je 

Spatmaskers en clips om mondkapjes comfortabeler te dragen: Bart Bakker heeft er een 
dagtaak aan. Zijn zeven 3D-printers draaien overuren om beschermingsmiddelen voor de zorg 
te maken.  
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Bart Bakker maakt in zijn 3D-printlab spatschermen en mondmaskers. © Ruud Voest 

 

Hij doet het graag. Op zijn leeftijd (81) zou je lekker thuis kunnen gaan zitten of op de golfbaan 
kunnen gaan staan, maar veel liever dan dat draagt de krasse Utrechter zijn steentje bij in de 
coronacrisis. Zo helpt hij belangeloos medewerkers in de zorg door clips voor mondkapjes te 
maken. En spatmaskers. ‘De nood is hoog. Je ziet dat zorginstellingen er soms een of twee 
bestellen, omdat ze echt niets hebben om hun personeel te beschermen. Sommige 
beroepsgroepen zijn enorm in de steek gelaten door de overheid. Er is volop gekeken naar de 
druk op de IC’s, maar ze zijn de zorg aan de onderkant vergeten. En kappers en fysio’s, om er 
maar eens een paar te noemen. Wij helpen hen een handje, zodat ze veiliger kunnen werken. 
Wij zijn in het gat gestapt dat anderen open hebben laten liggen.’ Bron: AD, 27 mei 2020. 

Rotterdam treurige koploper in coronacrisis: opnieuw meeste 
positieve testen in week tijd  

 

Vanaf 1 juni kan iedereen die klachten heeft, zich laten testen bij de GGD. © Sanne Donders 
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Rotterdam is opnieuw de treurige koploper in de coronacrisis met de meeste positieve testen, 
meeste ziekenhuisopnames en meeste sterfgevallen in één week tijd van alle Nederlandse 
gemeenten. In totaal telt de tweede stad van Nederland ook de meeste besmette én overleden 
bewoners.  

Dit blijkt uit een analyse van de cijfers van het RIVM van afgelopen week. Over één week, op 
tweede pinksterdag, versoepelt het kabinet tal van maatregelen. Zo kunnen restaurants, 
terrassen, bioscopen en musea weer open. Het openbaar vervoer rijdt weer volgens de normale 
dienstregeling en middelbare scholen beginnen weer. Bron: AD, 26 mei 2020.  

Versoepeling coranaregels AH-filialen: is die winkelwagen nou 
schoon of niet? 

Gisteren liet Albert Heijn weten de regels omtrent de coronamaatregelen te versoepelen: een 
winkelwagen of mandje is hierdoor niet meer in alle winkels verplicht en klanten kunnen zelf 
kiezen. Toch lijkt het erop dat de maatregelen niet zomaar in alle filialen zullen verminderen. 

AH-woordvoerder Pauline van den Brandhof waarschuwde al dat het vooral gaat om de 
winkels die groot zijn en waar afstand houden ‘geen moeite kost’. ‘In zo’n geval willen we 
klanten niet verplichten om met een karretje of mandje te lopen.’ 

Iedere filiaalmanager van de AH-supermarkten maakt hierin dus zelf de keuze, waardoor het 
in elke winkel anders is. Het uitgangspunt blijft dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden 
in de filialen.  

 

De looproute die klanten naar de winkelkarren begeleidt. © Privéfoto 

Zo zullen de regels van de Albert Heijn in het Zeeuwse Yerseke – een van de kleinere filialen – 
niet gaan versoepelen. ‘Dit zal ook niet veranderen’’, stelt de teamleider. ‘Dit is een kleine 
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winkel en daardoor is het al snel druk. Er wordt per filiaal gekeken en hier kan het gewoon 
niet.’ De teamleider denkt dat er in Zeeland ook niet veel filialen zijn die de regels zullen 
versoepelen. ‘Dat zal vooral in de randstad gebeuren.’ 

De regels in het filiaal in Yerseke staan duidelijk aangegeven bij binnenkomst. Ook zijn er 
voor de winkel verplichte looproutes bij het pakken van een winkelwagen. Klanten zijn erg 
oplettend tijdens het boodschappen doen en geven elkaar op een gepaste manier de 
ruimte. ‘Het is goed dat ze zich in deze winkel blijven houden aan de regels’’, zegt een klant 
terwijl ze gauw de laatste artikelen in haar winkelwagen legt. ,,Het stoort mij bijvoorbeeld als 
andere klanten nog even snel iets uit het schap willen pakken waar ik voor sta. Met een 
winkelwagen kun je dit toch wel beter voorkomen.’ 

 
 

Bij de Albert Heijn in Kapelle staan de regels duidelijk aangegeven. © Privéfoto 

Ook in Kapelle – vlakbij de Zeeuwse stad Goes – houden ze zich nog steeds aan de regels. ‘Wij 
zijn wel iets groter en mogen in totaal 115 klanten binnenlaten. We hebben maar honderd 
karren, die zijn nog nooit in een keer opgeraakt, dus in principe hebben we wel de ruimte om 
de regels te versoepelen’, stelt de leidinggevende daar.  

‘We hebben er nog niks over gehoord sinds het artikel is gepubliceerd, dus voorlopig houden 
we het nog even zo met de winkelwagens. Klanten vinden het toch fijn en zo houd je toch beter 
de afstand, daarnaast is het ook veiliger voor ons personeel.’ Het filiaal in Kapelle is wel gestopt 
met de winkelwagens schoonmaken, klanten kunnen hun kar zelf reinigen bij de 
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schoonmaakstations. ‘We krijgen ook een monitor bij de deur die bijhoudt hoeveel mensen er 
zijn, zo hoeven we niemand meer bij de deur te zetten.’ 

Ook in de Albert Heijn in Goes bekijken ze het per dag. De regels staan in de supermarkt 
duidelijk aangegeven en zij zijn nog wel druk bezig met het poetsen van de winkelwagens.  

Dat sommige filialen beginnen met versoepelen, vindt toch niet iedereen het even handig. ‘Het 
is per filiaal verschillend en dat kan voor verwarring zorgen’, stelt een klant. Ze vindt daarom 
dat supermarkten hier goed over moeten communiceren. ‘Nu zijn er bijvoorbeeld 
supermarkten die rijen maken met ‘vieze’ en ‘schone’ winkelwagens. Als het niet duidelijk is 
of de medewerkers ze schoonmaken of dat je dit zelf moet doen, staan er op den duur alleen 
nog maar vieze karren. Super irritant.’ 

Ondanks dat zij vaak meteen voor de hele week boodschappen haalt – en dus sowieso een 
winkelwagen nodig heeft – vindt ze het wel goed dat sommige filialen stoppen met het 
verplichten van winkelwagens of mandjes. ‘Zo hoef ik niet meteen weer met een hele kar naar 
binnen als ik één product ben vergeten.’ Bron AD, 26 mei 2020.  

Westerbork weer open 

Herinneringscentrum vanaf maandag 1 juni weer open voor publiek! 
Verkoop tickets start maandag 25 mei 

Op Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni om 12.00 uur gaat het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork weer open voor publiek. Nieuw is dat bezoekers vooraf tickets moeten reserveren 
om toegelaten te kunnen worden tot het museum.  

‘Ontzettend blij zijn we dat we onze deuren weer kunnen openen. In de afgelopen weken 
hebben we hard gewerkt om het museum zo in te richten dat we bezoekers veilig kunnen 
ontvangen. We zien er enorm naar uit dat er weer bezoekers in ons museum zijn’, zegt Gerdien 
Verschoor, directeur van het Herinneringscentrum.  

Om de bezoekersaantallen in goede banen te leiden, moet iedere bezoeker vooraf tickets 
kopen. Vanaf maandag 25 mei kan men tickets reserveren. Meer informatie over reserveren 
staat vanaf maandag 25 mei op www.kampwesterbork.nl.  

Het Herinneringscentrum gaat werken met tijdssloten. ‘Op die manier zorgen we dat we 
voldoen aan de landelijke normen voor museumbezoek. Mensen kunnen in alle rust en met 
voldoende afstand kennis maken met onze collectie en verhalen. We nodigen iedereen van 
harte uit om ons te komen bezoeken’, aldus de directeur.  

Het verdriet van de bevrijding is de naam van de tijdelijke tentoonstelling die vanaf 15 februari 
te zien is in het Herinneringscentrum. De tentoonstelling is speciaal gemaakt in het jaar dat 
stil wordt gestaan bij 75 jaar vrijheid. Het Herinneringscentrum heeft besloten de 
tentoonstelling te verlengen tot 3 januari 2021 om zo meer mensen in de gelegenheid te stellen 
de tentoonstelling te bezoeken. Bron: mailchi.mp/kampwesterbork. 
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Bowlingbanen woest over lange sluiting: Den Haag heeft géén 
idee 

Alle 197 bowlingbanen in Nederland zijn dicht. En dat blijven ze voorlopig ook. Bowlen is 
volgens de overheid namelijk een binnensport, net als bijvoorbeeld fitness. ‘Onbegrijpelijk’, 
vindt de bowlingbranche. ,,Bowlen is een officiële horecasport, net als darten en biljarten.’ 
Daarnaast kun je tijdens het bowlen makkelijk anderhalve meter afstand te houden. ‘De baan 
zélf is al 1,5 meter breed!’ 

De Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers (NVB) vreest het ergste als de 
bowlingbanen in Nederland pas op 1 september weer open mogen. ‘Dat betekent 
een faillissement voor zeker driekwart van de gelegenheden.’ Om dat te voorkomen heeft de 
NVB vandaag een brandbrief gestuurd naar alle leden van de Tweede Kamer. Ze willen dat 
ook de bowlingcentra weer gewoon open mogen per 1 juni, als de nieuwe regels voor de horeca 
ingaan. 
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Afstand, schone ballen, handschoenen en overschoenen. Bowlen is bij uitstek geschikt om 
coronamaatregelen na te leven, vindt de branche zelf. © Frank de Roo 

Bowlen wordt door het NOC*NSF gezien als een zogeheten ‘horecasport’, net als bijvoorbeeld 
darten, biljarten en kaartspelen. Alle bowlingbanen zijn daarom aangesloten bij de 
horecabranche. En met een omzet van 180 miljoen euro en zo'n 6000 werknemers is de 
bowlingbranche een significante sector binnen Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 

De bowlingbanen zijn al sinds 16 maart gesloten. En dat gaat Frits van Dijk, de voorzitter van 
de NVB, aan het hart. Volgens Van Dijk weten ze in Den Haag niet wat er met bowlen bedoeld 
wordt. ,,Wij zijn geen sportbranche of sportaccommodatie. Wij zijn geen contactsport, met een 
uitgebreide competitie. Bowlen is een spelletje dat je speelt in een kroegsetting, met een lage 
intensiteit. Zweten doe je niet tijdens het bowlen. Er wordt achter de bar denk ik meer gezweet 
dan voor de bar.’ 

Van Dijk vindt dat zijn branche tussen wal en schip valt door de nieuwe regels. ‘Onder onze 
leden is er dagelijks contact. Er zijn zo veel vragen. Iedereen maakt zich zorgen. Het wordt tijd 
dat er landelijk beleid komt. Dat Den Haag zich écht gaat buigen over de bowlingbranche. 
Voor ons zouden dezelfde regels moeten gelden als voor darten, biljarten en kaartspelen. Dat 
is waar wij recht op hebben.’ 

De bowlingbond heeft in de brandbrief alle Tweede Kamerleden uitgenodigd zelf te komen 
kijken bij een bowlingcentrum. ‘Daar kunnen ze zien hoe goed wij de nieuwe maatregelen 
kunnen naleven. Bowlingbanen beschikken immers over zeer veel ruimte. De bowlingbaan 
zélf is al anderhalve meter breed! Daarnaast kunnen we de banen om en om bezetten, 
waardoor er nog meer ruimte ontstaat. Mensen kunnen dan gemakkelijk drie meter afstand 
van elkaar houden.’ Daarnaast heeft de bowlingbond zelf richtlijnen opgesteld, met daarin 
regels als het extra schoonhouden van bowlingballen, of het steeds gebruiken van dezelfde 
bal. Ook zijn er schoen-netjes en handschoenen beschikbaar en kan er alleen op reservering 
gebowld worden. 

Van Dijk spreekt van een gigantisch misverstand dat er heerst over zijn sector. ‘Niemand heeft 
tot nu toe interesse getoond in ons. Niemand heeft écht gekeken hoe het er bij ons aan toe 
gaat. De huidige regels zijn gebaseerd op misverstanden. We zijn er erg boos over. Ze hebben 
in Den Haag geen idee. Dat is onverteerbaar.’ Bron: AD, 26 mei 2020. 
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Flinke domper voor verpleegkundigen: 'gratis vliegticket-actie' 
loopt niet volgens plan 

 

Een gezamenlijke actie van KLM en beroepsvereniging V&VN om verpleegkundigen en 
verzorgenden te bedanken voor hun harde werk tijdens de coronacrisis is niet helemaal 
volgens plan verlopen. Hulpverleners die behoefte hebben aan vakantie konden zich verspreid 
over drie dagen opgeven om kans te maken op een gratis vliegticket. Maar door de 
overweldigende belangstelling moesten twee inschrijfmomenten op het laatste moment 
worden geschrapt. Verpleegkundigen reageren teleurgesteld.  

In navolging van Qatar Airways kwam KLM met het sympathieke idee om gratis vliegtickets 
(heen en terug) weg te geven als bedankje aan hulpverleners. Om rekening te houden met 
ochtend-, avond- en nachtdiensten werd besloten om de inschrijvingen te verspreiden over 
drie dagen, met iedere dag een ander tijdstip. 

De belangstelling voor de actie was echter zo groot dat gisteren - op de eerste inschrijfdag - al 
veel meer mensen zich inschreven dan de bedoeling was. Daardoor zijn alle 2000 vliegtickets 
al vergeven. De geplande vervolginschrijvingen van vanavond en vrijdagochtend gaan om die 
reden niet door. 

Teleurstelling alom bij hulpverleners die vandaag of overmorgen een kansje wilden wagen. Op 
de Facebook-pagina van V&VN staan inmiddels honderden reacties, grotendeels van mensen 
die gepikeerd zijn over de gang van zaken. ‘Ik snap dat het een liefdevolle actie is en je dus 
iets kan winnen, maar voor een beroepsgroep met onregelmatige diensten, waar eerder aan 
iedereen een eerlijke kans zou worden gegeven, is dit wel heel zuur’, laat Roy Haze weten. 

Amy Sieben, die als verpleegkundige werkt, baalt eveneens als een stekker. ‘Dit is echt 
schandalig. Jullie schrijven het te verdelen over drie dagen, hebben de data nog veranderd in 
verband met Hemelvaart en nu dit. Voor diegenen die gewonnen hebben proficiat, maar het 
is allesbehalve eerlijk verlopen!’ Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen begrijpt 
het als mensen teleurgesteld zijn. ‘Het liefst zouden we iedereen vliegtickets geven, zeker de 
beroepsgroep die dit bij uitstek verdient!’ bron: AD, 27 mei 2020.     
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Verbijstering om massale opeenhoping vakantiegangers bij 
populair meer VS 

The Lake of the Ozarks, waarvan de kustlijn zich over verschillende Amerikaanse staten 
uitstrekt, was afgelopen weekend het decor van een massale opeenhoping van feestvierders 
die zich weinig van de coronamaatregelen leken aan te trekken. Op sociale media circuleren 
diverse beelden van grote groepen vakantiegangers die in zwemkleding bijeenkwamen 
om Memorial Day te vieren. Ambtenaren reageren geschrokken. 

 

In de Verenigde Staten is het maandag Memorial Day, de dag waarop alle omgekomen 
militairen worden herdacht. Het is traditie dat in het weekend daarvoor Amerikanen massaal 
naar stranden en meren trekken om van het zonnige weer te genieten. Memorial Day markeert 
dan ook het officieuze begin van de zomer.  
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Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de verwachting dat het in populaire 
(kust)plaatsen een stuk rustiger zou zijn dan de voorgaande jaren, maar in sommige staten 
bleek het tegenovergestelde. 

Zo moest de politie in kustplaats Daytona Beach in Florida enkele toegangswegen en bruggen 
afsluiten om de enorme stroom aan bezoekers tegen te houden. Duizenden mensen waren 
daar op weg naar het strand voor een onofficieel feest genaamd ‘Orlando Invades Daytona’. 
De politie was er op tijd bij om ernstige (verkeers)situaties te voorkomen. 

Ook in Californië waren veel mensen van plan om naar het strand of park te gaan. Op veel 
locaties zag het er zwart van de mensen, blijkt uit beelden op sociale media. 
Staatsfunctionarissen vertelden tegen Amerikaanse kranten dat de meeste mensen hun 
gezicht bedekten en keurig afstand van elkaar hielden. 

Dat was allesbehalve het geval in Missouri. Vooral rondom The Lake of the Ozarks - een 
toeristische hotspot die nu wereldwijde bekendheid geniet door Netflix-serie Ozark - 
negeerden honderden bezoekers de richtlijnen voor social distancing terwijl ze zich in diverse 
buitenbars, resorts en clubs begaven. ‘Toen we naar boven liepen waren mijn eerste woorden 
‘oh, mijn god’, het was zeker intens’, vertelde een bezoeker van het zogenoemde ‘Zero Ducks 
Given’-feest tegen CNN. ‘Er was geen sociale afstand. Maar iedereen vermaakte zich. Het was 
een zorgeloze omgeving.’ 
 
De chef van het Amerikaanse taskforce voor de bestrijding van het coronavirus, verklaarde 
‘zeer bezorgd’ te zijn na het bekijken van de opmerkelijke beelden. ,,We willen echt altijd 
duidelijk zijn dat sociale afstand absoluut cruciaal is. Als je geen sociale afstand kunt bewaren 
of vaak buiten bent, moet je een masker dragen’, zei Deborah Birx bij ABC News This Week. 
Lyda Krewson, de burgemeester van Missouri, reageerde eveneens verbijsterd: ‘Het is 
onverantwoordelijk en gevaarlijk om dergelijk risicovol gedrag te vertonen, alleen maar om 
plezier te hebben tijdens het lange vakantieweekend. Dit is diep verontrustend.’ 

De Amerikaanse vice-president Mike Pence zei volgens BBC dat sommige mensen ‘er goed aan 
doen herinnerd te worden aan het belang van sociale afstand en het belang van voortdurende 
regelmatige hygiëne’. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat, met het oog op de versoepelingen 
van de maatregelen, het Amerikaanse volk naar voren zal treden en dit land op een veilige en 
verantwoordelijke manier weer aan het werk zal zetten.’ 

Eerder deze maand hief Missouri de lockdownregels al op, maar het hoofd van de dienst 
Gezondheidszorg raadde de hele staat aan om zeker tot eind mei de regels voor social 
distancing na te leven. Een verzoek dat, zo blijkt nu, letterlijk in het water is gevallen. Het is 
niet duidelijk of de uitbaters van de horecagelegenheden verantwoordelijk worden gehouden 
voor de massa-bijeenkomsten. 

Ook in de Texaanse stad Houston openden de horecagelegenheden dit weekend na twee 
maanden weer de deuren, met drukbezochte feestjes als gevolg. ‘Er komen teveel mensen 
samen in onze clubs, kroegen en op zwembadfeestjes. Zonder afstand te houden, zonder 
mondmasker’, brieste de burgemeester van Houston naderhand. 

Volgens de meest recente cijfers zijn in de VS ruim 97.000 mensen gestorven aan het 
coronavirus. Dat is het hoogste dodental ter wereld. In het land zijn tot dusver ruim 1,6 
miljoen besmettingen vastgesteld. Hoewel het dodental in de VS de komende dagen de grens 
van 100.000 passeert, probeert president Donald Trump uit te stralen dat de Verenigde Staten 
op de weg terug zijn naar een normale situatie. 
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Trump vertoonde zich afgelopen weekend voor het eerst sinds 8 maart weer op een golfbaan. 
Zaterdag ging hij naar zijn club niet ver van het Witte Huis, in wat waarnemers vooral zien 
als een poging om normaliteit uit te stralen. Met zijn uitstapje naar Trump National Golf Club 
gaf de president gehoor aan de oproep van de baas van zijn corona taskforce. Deborah Birx 
riep vrijdag iedereen op dit weekeinde ‘naar buiten te gaan, te golfen, te tennissen, naar het 
strand te gaan, maar blijf 1,5 meter afstand houden!’ bron: AD, 25 mei 2020.  

 

 

Corona-uitbraak na kerkdienst Frankfurt: gelovigen zonder 
mondkapjes 

De Baptistengemeente in het Duitse Frankfurt blijkt tóch niet alle coronaregels te hebben 
nageleefd tijdens de kerkdienst op 10 mei die aan de basis lag van een massale corona-
uitbraak onder de kerkgangers. Zij droegen geen mondkapjes én zongen samen, meldt de 
geloofsgemeente op haar website. 
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Het gebedshuis van de Baptistengemeente in Frankfurt-Rödelheim houdt kerkdiensten in het 
Duits en Russisch. © EPA 

Het nieuws over de corona-uitbraak werd zaterdag bekend dankzij de de krant Frankfurter 
Rundschau. Aanvankelijk was sprake van zo’n veertig besmettingen maar de teller stond 
gistermiddag al op honderdzeven, zo maakte de minister van Sociale Zaken van de deelstaat 
Hessen bekend. De besmette personen komen volgens hem uit Frankfurt en drie andere 
districten in Hessen. Onder hen ook een kind dat na de besmetting nog de noodopvang 
bezocht van een kinderdagverblijf maar daar niemand besmette.  

De Baptistengemeente verklaarde in eerste instantie dat alle regels tijdens de kerkdienst 
waren nageleefd maar geeft nu toe dat dit toch niet het geval was. ‘Er is gebruik gemaakt van 
afzonderlijke en gecontroleerde in- en uitgangen met bewegwijzering, er waren voldoende 
ontsmettingsmiddelen aanwezig waren en de afstandsregel van minstens 1,5 meter werd in 
acht genomen. Achteraf gezien zou het beter zijn geweest als er ook mondkapjes waren 
gedragen en we niet samen gezongen zouden hebben’, staat op de site van de Evangeliums 
Christen Baptisten.  

De meeste besmettingen vonden volgens de geloofsgemeente ná de kerkdienst plaats. ‘Omdat 
onze gemeenschap veel gezinnen met vijf of meer kinderen telt, blijft het aantal infecties thuis 
toenemen. De slachtoffers zitten in quarantaine. Meteen na het bekend raken van de 
coronabesmettingen, hebben we de kerkdiensten vervangen door online bijeenkomsten.’ 
 
De verklaring komt overeen met die van René Gottschalk, het hoofd van de GGD in Frankfurt. 
Hij verklaarde zaterdag al dat de meeste geïnfecteerden niet tijdens maar na de kerkdienst 
werden besmet. De meesten geïnfecteerden zijn volgens hem niet bijzonder ziek. ‘Voor zover 
wij weten, ligt er maar één persoon in een ziekenhuis’, verklaarde hij tegenover de Frankfurter 
krant.  
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Daarbij lijkt het te gaan om de voorzitter van de Baptistengemeente. Die ligt in kritieke 
toestand op de intensive care. Zijn plaatsvervanger is eveneens ziek, staat in het bericht op 
de website. De Evangeliums Christen Baptisten vraagt de gelovigen om begrip voor het feite 
dat de daardoor ingekrompen raad van bestuur slechts in beperkte mate kan reageren.  

‘Wij zijn diep geschokt en bedroefd dat de infectie haar weg naar de gemeenschap vond en 
zich met grote dynamiek verspreidde. Onze gedachten en gebeden zijn bij alle zieken en 
familieleden die nu een moeilijke tijd doormaken. Onze troost is dat veel geïnfecteerden goed 
op weg zijn om te herstellen en dat sommigen al hersteld zijn.’ Bron: AD, 25 mei 2020.  

Honderden basisscholieren nog steeds spoorloos 

Naar schatting vijfhonderd basisschoolleerlingen zijn sinds de heropening van de scholen nog 
altijd zoek. Dat meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) na een peiling onder 
duizend directeuren in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. 

Begin april waren 5200 leerlingen nog uit beeld. Scholen deden er volgens de AVS van alles 
aan om in samenwerking met leerplichtambtenaren de leerlingen te vinden. Zo zijn ze langs 
huizen gegaan, zijn brieven gestuurd, is gebeld en zijn ouders van andere leerlingen ingezet, 
zegt een woordvoerder. In veel gevallen lukte het leerlingen terug te vinden, aldus de 
vereniging.  

Van de basisscholen heeft zevenennegentig procent nu alle leerlingen weer in beeld. Ruim drie 
procent van de scholen heeft te maken met gemiddeld twee tot drie leerlingen waarmee geen 
contact is en waarvan de school dus niet weet waar ze zijn.  

 

‘Het gaat alleen over leerlingen die zijn ingeschreven op school. Op veel scholen betreft het 
meerdere kinderen uit één gezin’’, zegt AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos. 

Wat er met de kinderen is gebeurd, is onduidelijk, vertelt een AVS-woordvoerder. Sommige 
schoolleiders geven aan dat dit soort dingen in de normale situatie soms ook gebeuren. Het 
kan dan bijvoorbeeld gaan om vluchtelingengezinnen die worden uitgezet en in een keer zijn 
verdwenen, of om mensen die vanwege schulden onderduiken. Bron: AD, 22 mei 2020.     
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Verbijstering om massale opeenhoping vakantiegangers bij 
populair meer VS 

 

The Lake of the Ozarks, waarvan de kustlijn zich over verschillende Amerikaanse staten 
uitstrekt, was afgelopen weekend het decor van een massale opeenhoping van feestvierders 
die zich weinig van de coronamaatregelen leken aan te trekken. Op sociale media circuleren 
diverse beelden van grote groepen vakantiegangers die in zwemkleding bijeenkwamen 
om Memorial Day te vieren. Ambtenaren reageren geschrokken. 

In de Verenigde Staten is het maandag Memorial Day, de dag waarop alle omgekomen 
militairen worden herdacht. Het is traditie dat in het weekend daarvoor Amerikanen massaal 
naar stranden en meren trekken om van het zonnige weer te genieten. Memorial Day markeert 
dan ook het officieuze begin van de zomer.  

Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de verwachting dat het in populaire 
(kust)plaatsen een stuk rustiger zou zijn dan de voorgaande jaren, maar in sommige staten 
bleek het tegenovergestelde. 

Zo moest de politie in kustplaats Daytona Beach in Florida enkele toegangswegen en bruggen 
afsluiten om de enorme stroom aan bezoekers tegen te houden. Duizenden mensen waren 
daar op weg naar het strand voor een onofficieel feest genaamd ‘Orlando Invades Daytona’. 
De politie was er op tijd bij om ernstige (verkeers)situaties te voorkomen. 

Ook in Californië waren veel mensen van plan om naar het strand of park te gaan. Op veel 
locaties zag het er zwart van de mensen, blijkt uit beelden op sociale media. 
Staatsfunctionarissen vertelden tegen Amerikaanse kranten dat de meeste mensen hun 
gezicht bedekten en keurig afstand van elkaar hielden. 

Dat was allesbehalve het geval in Missouri. Vooral rondom The Lake of the Ozarks - een 
toeristische hotspot die nu wereldwijde bekendheid geniet door Netflix-serie Ozark - 
negeerden honderden bezoekers de richtlijnen voor social distancing terwijl ze zich in diverse 
buitenbars, resorts en clubs begaven. ‘Toen we naar boven liepen waren mijn eerste woorden 
‘oh, mijn god’, het was zeker intens’, vertelde een bezoeker van het zogenoemde ‘Zero Ducks 
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Given’-feest tegen CNN. ‘Er was geen sociale afstand. Maar iedereen vermaakte zich. Het was 
een zorgeloze omgeving.’ 

De chef van het Amerikaanse taskforce voor de bestrijding van het coronavirus, verklaarde 
‘zeer bezorgd’ te zijn na het bekijken van de opmerkelijke beelden. ‘We willen echt altijd 
duidelijk zijn dat sociale afstand absoluut cruciaal is. Als je geen sociale afstand kunt bewaren 
of vaak buiten bent, moet je een masker dragen’, zei Deborah Birx bij ABC News This Week. 
Lyda Krewson, de burgemeester van Missouri, reageerde eveneens verbijsterd: ‘Het is 
onverantwoordelijk en gevaarlijk om dergelijk risicovol gedrag te vertonen, alleen maar om 
plezier te hebben tijdens het lange vakantieweekend. Dit is diep verontrustend.’ 

De Amerikaanse vice-president Mike Pence zei volgens BBC dat sommige mensen ‘er goed aan 
doen herinnerd te worden aan het belang van sociale afstand en het belang van voortdurende 
regelmatige hygiëne’. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat, met het oog op de versoepelingen 
van de maatregelen, het Amerikaanse volk naar voren zal treden en dit land op een veilige en 
verantwoordelijke manier weer aan het werk zal zetten.’ 

Eerder deze maand hief Missouri de lockdownregels al op, maar het hoofd van de dienst 
Gezondheidszorg raadde de hele staat aan om zeker tot eind mei de regels voor social 
distancing na te leven. Een verzoek dat, zo blijkt nu, letterlijk in het water is gevallen. Het is 
niet duidelijk of de uitbaters van de horecagelegenheden verantwoordelijk worden gehouden 
voor de massa-bijeenkomsten. 

Ook in de Texaanse stad Houston openden de horecagelegenheden dit weekend na twee 
maanden weer de deuren, met drukbezochte feestjes als gevolg. ‘Er komen teveel mensen 
samen in onze clubs, kroegen en op zwembadfeestjes. Zonder afstand te houden, zonder 
mondmasker’, brieste de burgemeester van Houston naderhand. 

Volgens de meest recente cijfers zijn in de VS ruim 97.000 mensen gestorven aan het 
coronavirus. Dat is het hoogste dodental ter wereld. In het land zijn tot dusver ruim 1,6 
miljoen besmettingen vastgesteld. Hoewel het dodental in de VS de komende dagen de grens 
van 100.000 passeert, probeert president Donald Trump uit te stralen dat de Verenigde Staten 
op de weg terug zijn naar een normale situatie. 

Trump vertoonde zich afgelopen weekend voor het eerst sinds 8 maart weer op een golfbaan. 
Zaterdag ging hij naar zijn club niet ver van het Witte Huis, in wat waarnemers vooral zien 
als een poging om normaliteit uit te stralen. Met zijn uitstapje naar Trump National Golf Club 
gaf de president gehoor aan de oproep van de baas van zijn corona taskforce. Deborah Birx 
riep vrijdag iedereen op dit weekeinde ‘naar buiten te gaan, te golfen, te tennissen, naar het 
strand te gaan, maar blijf 1,5 meter afstand houden!’ bron: AD, 25 mei 2020. 

Onderzoek toont aan: coronavirus is niét op beruchte vismarkt 
in Wuhan ontstaan 

In tegenstelling tot wat maandenlang is gesuggereerd, is het coronavirus zeer waarschijnlijk 
niet ontstaan op de beruchte vismarkt in de Chinese stad Wuhan. Dat blijkt uit Chinees 
onderzoek dat recent is gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke 
tijdschrift Nature. 
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Wetenschappers denken nog altijd dat het coronavirus van dier op mens is overgegaan. De 
eerste met het coronavirus besmette mensen waren bezoekers van een grote voedselmarkt in 
de stad Wuhan. Daar werden vleermuizen, slangen, civetkatten, andere wilde dieren, vissen 
en zeevruchten in grote getale en vaak onder onhygiënische omstandigheden verkocht. 

De slechte hygiëne op de markt, in combinatie met verhalen van besmet geraakte bezoekers, 
versterkte het vermoeden dat het virus op de markt is ontstaan. Nu blijkt dat deze markt 
‘slechts’ als ‘een superverspreider’ fungeerde, waarbij een bezoeker het virus waarschijnlijk 
heeft overgebracht op andere bezoekers. ‘De markt blijkt nu een van de slachtoffers van het 
virus te zijn’, zegt Gao Fu, de directeur van Chinese Centrum voor Ziektecontrole. 

Monsters van dieren die op de markt te koop werden aangeboden, testten negatief op het 
coronavirus, zo blijkt uit de recente studie. ‘Ik heb niets gezien waardoor ik als onderzoeker 
het gevoel krijg dat deze markt de oorsprong van het virus is’, constateert Colin Carlson, 
bioloog en infectieziektenexpert aan de Georgetown University in gesprek met Live Science. 
‘Dit is een virus van dierlijke oorsprong dat de sprong naar de mens heeft gemaakt. Misschien 
via vleermuizen. Misschien via een ander dier, of vee. We hebben nog geen informatie over hoe 
en waar. Dat kost tijd.’ Carlson verwijst naar het onderzoek naar de oorsprong van SARS, dat 
pas in 2017 werd gepubliceerd, ongeveer vijftien jaar na de uitbraak van het virus. 

Uit een wetenschappelijke studie blijkt dat een persoon die op 1 december symptomen van 
het virus vertoonde, de eerst bekende besmette patiënt was. In tegenstelling tot veel andere 
mensen die tot de eerste groep patiënten behoorden, was hij niet op de beruchte vismarkt 
geweest. Ook dit versterkt vervolgens wetenschappers het idee dat het virus elders is ontstaan. 

Het uitsluiten van de vismarkt als originele bron heeft als gevolg dat het nabijgelegen 
laboratorium, het Wuhan Instituut voor Virologie, mogelijk nog meer onder een vergrootglas 
komt te liggen. De wildste verhalen over dit instituut doen al een tijdje de ronde, bijvoorbeeld 
dat een vleermuizenvirus daar werd onderzocht en door een besmette medewerker per ongeluk 
is verspreid. 
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Vooral in de Verenigde Staten worden al maanden vraagtekens geplaatst achter het Chinese 
verhaal. De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat hij ‘overtuigend bewijs‘ onder ogen 
heeft gehad waaruit blijkt dat het coronavirus afkomstig is uit het laboratorium in de Chinese 
stad Wuhan. Tot grote ergernis in China bleef hij het virus nadrukkelijk ‘China- of Wuhan-
virus’ noemen. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie duiden alle beschikbare bewijzen over het 
coronavirus in elk geval op een dierlijke herkomst. Wel blijft het volgens WHO onmogelijk om 
de precieze bron van het virus te achterhalen. Eerder werd al geopperd dat vleermuizen of 
schubdieren de bron waren, maar daarvoor is nooit concreet bewijs gevonden. Stephen 
Turner, professor microbiologie aan de Monash University in Melbourne, zegt tegen The 
Guardian dat het virus waarschijnlijk afkomstig is van vleermuizen. 

De Amerikaanse inlichtingengemeenschap heeft vastgesteld dat het virus in elk geval niet door 
mensen is gemaakt of genetisch gemodificeerd. De inlichtingendiensten doen verder 
onderzoek naar de oorsprong van het virus. Daaruit moet blijken of de uitbraak ontstond door 
contact met besmette dieren of dat die een gevolg was van een ongeluk in het laboratorium in 
Wuhan. 

Het achterhalen van de oorsprong en het opsporen van patient zero is belangrijk omdat het 
cruciale informatie kan opleveren over de genetische opbouw van het virus en mogelijke 
mutaties. Dat kan leiden tot een vaccin. Bron: AD, 30 mei 2020.  

Ziekenhuizen gaven massaal omstreden malariamedicijn aan 
coronapatient 

Nederlandse ziekenhuizen behandelen coronapatiënten nog steeds met een omstreden 
malariamedicijn, terwijl uit recente onderzoeken blijkt dat het middel niet werkt en mogelijk 
zelfs schadelijk is. 

Ongeveer tien ziekenhuizen, waaronder UMC Utrecht, Maastricht UMC en Elisabeth–
TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, doen mee aan een lopende studie en geven Covid-19-
patiënten ook nu nog malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine. 

 

Uit recente internationale onderzoeken blijkt dat deze middelen niet werken, ernstige 
bijwerkingen geven en mogelijk zelfs tot extra sterfte leiden.. De Stichting Werkgroep 
Antibioticabeleid (SWAB) adviseerde ziekenhuizen in maart en april beide middelen bij de 
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behandeling van duizenden coronapatiënten, maar doet dat sinds 1 mei niet meer. ‘We weten 
inmiddels dat het niks doet en het heeft misschien ook bijwerkingen. Je kunt je afvragen of 
het nog ethisch is om dit in studieverband steeds toe te dienen’, stelt SWAB-voorzitter Mark 
de Boer. 

Volgens hoogleraar voeding en farmacologie Renger Witkamp van Wageningen Universiteit 
moet er geen energie gestopt worden in een middel waarover inmiddels zo veel twijfels bestaan. 
‘Als arts kun je dit medicijn niet langer toedienen en met droge ogen beweren dat je het goede 
doet voor je patiënt. Het is kwakzalverij.’ 

 
 

Doosjes met chloroquinetabletten. © REUTERS 

Lange tijd leken chloroquine en hydroxychloroquine het wondermiddel. Op basis van 
hoopgevende laboratoriumresultaten en positieve berichten uit Chinese ziekenhuizen werden 
de oud-malariamedicijnen opgenomen in het Nederlandse behandelplan van ernstig zieke 
coronapatiënten. 
 
Tot nu toe werden 11.722 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Ziekenhuisexperts 
schatten dat 70 tot 90 procent van de patiënten malariamedicijn heeft gehad. Ook denkt De 
Boer dat ‘bijna elk ziekenhuis’ het oorspronkelijke SWAB-advies heeft gevolgd. De voorzitter 
bestrijdt dat de malariamedicijnen in Nederland tot ernstige gezondheidsschade hebben 
geleid, omdat bijwerkingen nauwgezet in de gaten werden gehouden. 
 
In Frankrijk en Engeland werden chloroquine-onderzoeken recent stopgezet, vanwege alle 
twijfels. In Nederland gaat de studie door. De onderzoekers bezweren dat de patiënten geen 
gevaar lopen. Bron: AD, 30 mei 2020.   

Waar dreigt het coronagevaar wel, waar niet? 

Verder na de lockdown, hoe moet dat? Waar dreigt het coronagevaar wel, waar niet? Om orde 
te scheppen in het woud van meningen en wetenschappelijke onderzoeken, sprak deze krant 
met een reeks experts. Het resultaat: tien geboden voor een veilig (en leuk) leven in coronatijd. 
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Houd afstand, nies in de elleboog, schud geen handen, was ze wel. Iedereen kan de 
standaardadviezen van premier Mark Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel inmiddels wel 
dromen. Een voordeel: ze zijn makkelijk tussen de oren te krijgen. Het nadeel: ze zijn wel érg 
algemeen, en vertellen niet waar en wanneer de risico’s op besmetting het grootst zijn. 
 
Nu we weer naar buiten mogen is het tijd voor meer houvast, in de vorm van tien instructies 
die kunnen helpen om met vertrouwen de straat om te gaan. Deze krant sprak daarvoor 
uitgebreid met verschillende experts, onder wie de virologen Louis Kroes (LUMC Leiden) en 
Coretta van Leer (UMCG Groningen), kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning (UMC 
Utrecht) en doctor ingenieur Atze Boerstra, directeur van bba Binnenmilieu en ventilatie-
expert.  

Virologen: handhaaf buiten minder streng, besmettingen 
vooral binnen 

De handhaving van coronaregels op stranden en in bossen en parken zou deze zomer wel wat 
minder streng mogen. Dat stelt een aantal virologen in gesprek met deze krant. Besmettingen 
met het coronavirus blijken vooral binnen plaats te vinden, en niet in de vrije buitenlucht. 
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In Het Park in Rotterdam zijn door de gemeente cirkels op het gras aangebracht. Bezoekers 
worden gevraagd plaats te nemen in de cirkels. De gemeente hoopt op deze manier de 1,5 
meter afstand te kunnen waarborgen. © ANP 

Na Hemelvaart waarschuwde de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de 25 
veiligheidsregio's in ons land, dat een ‘zomer met heel wat beperkingen’ dreigt als mensen 
massaal binnensteden, stranden en parken bezoeken. Op die dag werden op diverse plekken 
strandjes en parken afgesloten of leeggehaald, omdat de 1,5 meterregel er door drukte niet 
meer goed nageleefd kon worden. 

Experts benadrukken dat de 1,5 meter altijd het uitgangspunt moet zijn, maar dat een te 
starre benadering door ordehandhavers niet nodig is. ,,Ik wil niet zeggen dat overdracht buiten 
nooit plaatsvindt, maar echt vele malen minder dan binnen’, zegt viroloog Louis Kroes van het 
LUMC in Leiden. ‘Er zal misschien een keer íemand besmet worden. Maar snelle verspreiding 
van de pandemie vindt er gewoon niet plaats. Dat zou je als overheid toch moeten meenemen 
in je risicoafweging.’  

Volgens virologen vervliegen virusdeeltjes in de buitenlucht veel sneller dan binnen, waardoor 
de kans op besmetting met corona bij kort contact tussen mensen een stuk kleiner is. 
Bovendien lijkt recent onderzoek aan te tonen dat UV-licht virusdeeltjes die achterblijven op 
oppervlakken snel doodt.  

Waar de soep buiten misschien wat minder heet gegeten kan worden, waarschuwt een 
groeiende groep virologen juist voor de gevaren van verspreiding van corona in slecht 
geventileerde binnenruimten via aerosolen. Dat zijn kleine virusdruppeltjes die verder reiken 
dan de inmiddels beroemde 1,5 meter.  

De besmettelijkheid van aerosolen is nog niet keihard wetenschappelijk bewezen, het RIVM 
heeft er daarom ook geen beleid op gebaseerd. Toch vermoeden steeds meer experts dat de 
zwevende druppeltjes een rol spelen in de coronapandemie. Ze stellen dat er meer aandacht 
moet komen voor ventilatie van bijvoorbeeld gemeenschapshuizen, kerken, sportscholen. ‘1,5 
meter alleen is niet genoeg’, zegt bijvoorbeeld viroloog Coretta van Leer van het UMCG in 
Groningen. ‘De overheid zou veel meer moeten wijzen op het belang van goede ventilatie.’  
Bron: AD, 30 mei 2020.  

Verwarring omdat België plots grens opengooit, Zeeland zet 
extra boa’s in  
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Nederlanders en Belgen mogen vanaf vandaag weer de grens oversteken, ook om te winkelen 
en te tanken. Dat heeft het Nationaal Crisiscentrum in Brussel zojuist laten weten. In Zeeland 
gaan ze meer boa’s inzetten om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt. 

 

Het winkelen moet een vorm van noodzakelijkheid hebben, aldus de Belgische overheid. Het 
wordt niet aangeraden. Maar men kan zich over de grens verplaatsen om inkopen te gaan 
doen. In dat geval hoeft men dus geen familieband aan te tonen, geeft de Belgische overheid 
aan. 

Het besluit heeft de Veiligheidsregio Zeeland - en zeker ook de Zeeuws-Vlaamse burgemeesters 
– verrast. ‘Het is onverwacht dat België nu al deze versoepeling aan de grens doorvoert’, aldus 
Jan Lonink, voorzitter van Veiligheidsregio. ‘Het is een week eerder dan voorzien. We hebben 
steeds met de grensregio contact gehouden, dit verrast ons net als dat het de inwoners van 
België verrast. De versoepeling kan op sommige plaatsen in Zeeland voor extra drukte zorgen. 
We gaan er vanuit dat de Belgen zich aan de richtlijnen van hun overheid houden en dat zij 
als ze in Zeeland zijn zich aan onze maatregelen houden.  

We zijn alert en voorbereid en werken nauw samen in Zeeland om op problemen in te spelen 
als die zich voordoen. Zowel aan de kust als op andere plekken. 

 

Laurette Fiers uit Assenede is gelijk nadat ze het nieuws had gehoord in de auto gestapt om 

boodschappen te doen bij Albert Heijn in Sas van Gent © Harmen van der Werf 
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Na het nieuws van gisteren dat familiebezoeken over de Nederlandse grens weer toegestaan 
zijn, blijkt dat winkelen ook weer mag. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Pieter 
de Crem legt uit dat het besluit vooral is genomen vanuit praktisch oogpunt, voor mensen die 
in de grensstreek wonen. 

‘Op dit moment zijn alle voorwaarden vervuld om op een verantwoorde manier de toelating te 
geven om opnieuw familie te bezoeken over de landsgrens’, zei De Crem eerder. Vandaag bleek 
dat dit ook geldt voor een tripje naar de supermarkt. De minister benadrukt wel dat het niet 
de  bedoeling is dat er nu massaal over de grens wordt gereisd. ‘Het is een volgende stap in 
de versoepeling en zoals bij andere stappen doen we een beroep op het gezond verstand van 
de mensen en hun verantwoordelijkheidsgevoel.’ 

Het is sinds 20 maart al niet meer toegestaan om familie te bezoeken of boodschappen te doen 
over de grens, toen België zijn grenzen sloot voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Minister 
De Crem vroeg advies over het afschaffen van de regel aan GEES, de groep van experts die de 
exitstrategie van België begeleidt. 

Laurette Fiers uit Assenede is vandaag gelijk in de auto gestapt om boodschappen te doen bij 
Albert Heijn in Sas van Gent. ‘Ik ben hier sinds 13 maart niet meer geweest’, zegt ze. ‘Met spijt 
in het hart, want ik heb hier mijn producten en het is hier veel goedkoper dan in Vlaanderen.’ 

Patrick van der Hoeff, Lidl-filiaalmanager in Sas van Gent, laat weten zeer verrast te zijn. ‘We 
wisten van niks en hebben ons dus met de bevoorrading niet kunnen voorbereiden. Het wordt 
lastig dat nog te regelen, zeker in dit Pinksterweekeinde.’ 

De vraag die veel Zeeuws-Vlamingen ook zal bezighouden is: kunnen we nu weer goedkoop 
tanken in Vlaanderen? Kunnen we er weer boodschappen doen, naar de tandarts et cetera? 
Dat mag. Winkelen in de buurlanden is sinds vandaag weer mogelijk, laat het Nationaal 
Crisiscentrum België weten.  

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis werd vandaag eveneens verrast door het 
nieuws. ‘Ik denk dat de Belgische burgemeesters net zo verrast waren, er is geen overleg over 
geweest. Terwijl er de laatste maanden juist wel veel overleg is gevoerd, ook via de commissaris 
van de koning, zodat wij als gemeente tijdig maatregelen konden nemen. We hadden dit 
natuurlijk liever van tevoren geweten om te kijken of we extra maatregelen moesten nemen of 
niet. Daar is het nu ontzettend kort dag voor’, zegt Vermue. ‘We gaan nu met de betrokken 
partijen, ook met de ondernemersvereniging, om de tafel zitten om te kijken wat er nodig is.’  

Ook haar collega Jan-Frans Mulder van Hulst is totaal verrast: ‘Wij waren voorbereid op 8 
juni, de datum die lang werd genoemd voor het heropenen van de grenzen. Dat halen we dan 
nu maar naar voren, want het zal zondag en maandag vast druk gaan worden. We zullen 
vanaf nu goed monitoren hoeveel Belgische auto’s Hulst binnen willen komen via de bekendste 
toegangswegen, zoals aan de grens bij Kapellebrug. Als we zien dat het te druk wordt, zullen 
we toch Belgen gaan terugsturen. De winkels hebben al hun eigen protocollen over hoeveel 
klanten ze maximaal in de winkels mogen toelaten. Als er straks dikke rijen tot buiten staan, 
vergaat de lol van het shoppen sowieso.’  

Er moet Mulder nog wat van het hart: ‘,Op zich vind ik dat de grenzen weer open mogen, het 
heeft allemaal al lang genoeg geduurd. Maar ik hoop dat dit niet gaat leiden tot hernieuwde 
ergernissen tussen Belgen en Hulstenaren. We willen gauw weer terug naar hoe het was vóór 
corona, dat Belgen hier graag geziene gasten zijn. Dit is echt mijn cri du cœur.’ Bron: AD, 30 
mei 2020.  
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Het verdriet van Heerde: de dood kwam als een 
sluipmoordenaar 

Brabant leed, maar nergens zijn meer mensen besmet geraakt met corona als in het Gelderse 
Heerde. Zestig tot tachtig mensen stierven. Het plaatsje - ver van Brabant - voelde zich 
onaantastbaar. Maar nu heerst er dood en rouw in het dorp dat de meeste 
coronabesmettingen van het land heeft.  Bron: AD, 30 mei 2020. 

 

Luchtfoto van Heerde met inzet van Gerrie Rozendal op de begraafplaats bij Heerde. © Foto's 
Freddy Schinkel en Rob Voss. 
 
 

 
Kans op duurder biertje en betalen om op het terras te mogen 
zitten 

Over een paar uur is het zover. Om 12 uur heropent de Nederlandse horeca. De opluchting is 
groot, bij zowel ondernemers als klanten. Maar draaien op halve kracht door de beperkingen 
heeft een prijs. Koninklijke Horeca Nederland sluit niet uit dat er op den duur betaald moet 
worden om op het terras te mogen zitten, of dat de drankjes duurder worden. 
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Want het terras is dan wel open, maar er moet wel anderhalve meter afstand in acht genomen 
worden. En reserveren is meestal ook verplicht. Spontaan een drankje gaan drinken is er 
voorlopig niet bij. Via internet een tafeltje regelen en ook meteen aangeven hoe lang je blijft is 
hier het nieuwe normaal. 

Tienduizenden zullen vandaag die beperkingen voor lief nemen en toch een terrasje pakken. 
Voor bijna iedereen de eerste keer in 2020. En het wordt perfect weer: 25 graden, volop zon. 
Beter terrasweer is er niet. 

Zondag 15 maart om 18 uur ging in heel Nederland de tap dicht. Voor drie weken, werd gezegd 
door toenmalig minister Bruins. Maar het werden er elf. De zonnigste lente ooit werd gevierd 
zonder ontmoetingen en gezelligheid op de terrasjes en in de restaurants. 

‘Het is belangrijk dat de zon nu ook weer gaat schijnen, letterlijk en figuurlijk, in de horeca. 
Dat er weer perspectief is’, zegt Edwin Vlek van FNV Horeca. Ook Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) zegt dat de ondernemers er weer zin in hebben. ‘Met alle beperkingen die er 
zijn. De tijd die er was om je echt op de allerlaatste regels voor te bereiden was erg kort. Het 
laatste model noodverordening met de nieuwe uitgewerkte regels was er pas vroeg op vrijdag 
29 mei’, zegt een woordvoerder van de branchevereniging.  

 
De horeca sluit niet uit dat een biertje duurder wordt als de beperkingen lang gaan duren. © 
Getty Images/iStockphoto 
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Horeca-ondernemers dubben over de openstelling. ‘Hoe langer je dicht bent, hoe meer je 
gastenpopulatie afneemt. Ook daarom is het belangrijk om weer open te gaan. Maar met zo 
weinig gasten gaat geen enkele ondernemer de komende tijd geld verdienen’, zegt Vlek. 

KHN beaamt dat het moeilijk zal worden. Veel hangt af van de animo van klanten om toch 
naar het café te gaan ondanks de beperkingen. Heel veel omzet zal er niet gedraaid worden en 
steunmaatregelen voor de ondernemers blijven nodig, vindt KHN. ‘Vanzelfsprekend zullen de 
ondernemers moeten gaan letten op hun omzet en kosten minus subsidies om er niet 
structureel op toe te leggen. Met blijvend verlies kun je geen zaak openhouden. Dat kan zich 
vertalen in een ander aanbod, openstelling en prijzen waarvan de samenstelling en opbouw 
zal veranderen, zoals betalen voor een terras of gereserveerde tijden. Dat zal de tijd uitwijzen.’ 
 
Gemeenten in veel steden hebben toestemming gegeven om de terrassen uit te breiden, zodat 
zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten en de horeca-ondernemers weer uit de rode 
cijfers  te helpen. 

Vrijwel alle terrassen gaan om 12 uur open. Voor grotere restaurants en hotels met veel ruimte 
wordt het een afweging of ze met maximaal dertig gasten binnen uit de kosten komen. ‘Veel 
uitgaansgelegenheden hebben het ook lastig, vooral incombinatie met het verplicht aan een 
tafel zitten en het verbod op dansen, darten en biljarten. Clubs en poppodia zullen nog tot 
september moeten wachten’, meldt KHN. 

FNV-man Vlek zag afgelopen maanden machteloos toe hoe de werkloosheid onder 
horecapersoneel met tientallen procenten tegelijk opliep. ‘Vooral onder zzp’ers en mensen met 
nulurencontracten. De flexibele schil dus.’ Hij is bang dat er nog meer banen gaan verdwijnen. 
‘We zullen moeten afwachten hoe zich dat met de beperkte openstelling en de gerealiseerde 
omzetten ontwikkelt. De verwachting is dat er nog lange tijd met minder omzetten en dus 
minder werk rekening moet worden gehouden.’ 

FNV Horeca hoopt dat de restricties zo snel mogelijk verder versoepeld worden. 1 juli zou een 
mooie datum zijn. Vooral voor de terrassen kan anderhalve meter misschien wel wat soepeler. 
Bron: AD, 1 juni 2020.    
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Deel kerken gaat weer open: zangverbod en hosties uitdelen 
met een pincet 

Kerken mogen vanaf 1 juni weer beperkt open. Sommigen blijven echter dicht, omdat ze vrezen 
besmettingshaard te worden net zoals in Duitsland. Voor hen die wel open gaan geldt: niet 
alleen de horeca blijkt goed te zijn in het leggen van creatieve noodverbandjes. Kerken kunnen 
er ook wat van. 

 

Niet zingen. Liever ook niet dopen. Of anders met behulp van een lange stok met een Sint 
Jacobsschelp eraan waarmee je het water over de dopeling giet. En ter communie gaan met 
een pastoor die vanachter een spatscherm de hostie aangeeft met een pincet. 

Met de massale corona-uitbraak na een kerkdienst in Duitsland vers in het geheugen, denken 
Nederlandse kerken heel ver out of the box om vanaf 1 juni weer veilig samen te kunnen 
komen. Eerst met maximaal dertig mensen en na 1 juli weer met honderd man tegelijk. 

Begin mei raakten in Frankfurt nog honderd kerkgangers besmet tijdens een dienst. 
Dat gebeurde ondanks de aparte in- en uitgang, de 1,5 meter afstand en de pompjes met 
handgel die overal stonden. We hadden wel samen gezongen, bekende de Evangeliums-
Christen-Baptisten-Gemeinde later. Bron: AD, 1 juni 2020.  

Coronasymptomen? Voortaan binnen dag getest via nieuw 
telefoonnummer 

Alle Nederlanders met Covid-19-achtige klachten kunnen zich vanaf vandaag op zeer korte 
termijn laten testen bij een GGD in de buurt. Via een nieuw gratis landelijk telefoonnummer 
kan een afspraak voor de volgende dag worden gemaakt. Het nieuwe telefoonnummer 0800-
1202 is zeven dagen per week tussen acht uur ‘s ochtends en acht uur ‘s avonds bereikbaar.  
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Het testen gebeurt in één van de ruim 80 teststraten die de 25 GGD-regio's afgelopen tijd door 
heel Nederland hebben ingericht. Zowel bij positieve als negatieve uitslag wordt de geteste 
persoon binnen 48 uur gebeld. Blijkt er inderdaad sprake van Covid-19 dan start de regionale 
GGD meteen een bron- en contactonderzoek. Hierbij worden de personen gebeld met wie de 
besmette persoon allemaal in aanraking is geweest. Ook wordt gepoogd de bron vast te stellen. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beklemtoont dat het nummer 
enkel voor mensen met milde coronasymptonen is bedoeld. ‘Zonder klachten heeft het geen 
zin een test af te nemen’, aldus het ministerie. Wie belt, krijgt eerst enkele vragen over de aard 
van de klachten, vervolgens vraagt de medewerker naar het burgerservicenummer (BSN) voor 
de identificatie. 

VWS waarschuwt dat de eerste dagen veel mensen tegelijk kunnen bellen en spreekt van een 
enorme klus voor de GGD's. ‘Hierdoor kan het in het begin wellicht langer duren om een 
afspraak te maken en getest te worden,’ zegt Sjaak de Gouw, portefeuillehouder 
infectieziektebestrijding van GGD GHOR Nederland. ‘Maar GGD’s zullen ervoor zorgen dat 
iedereen met klachten passend bij het coronavirus zo snel mogelijk geholpen wordt.’ 
 
Al met al zullen de GGD’s komende tijd gebruiken om ervaring op te bouwen. Dat is nodig 
ook, op dit moment is namelijk nog onbekend hoeveel mensen daadwerkelijk een test willen 
laten afnemen. Ook is vervolgens de vraag hoeveel daarvan positief getest worden. ‘De GGD’s 
gaan de ontwikkelingen in de eerste periode nadrukkelijk monitoren.’  
 
Tot nu toe kreeg het kabinet de nodige kritiek op het testbeleid. Minister Hugo de Jonge (VWS) 
stelde eind maart al dat het aantal dagelijkse tests snel naar 17.500 per dag moest, maar die 
hoeveelheden zijn nooit gehaald. Het maximaal aantal testen op één dag is 6.800 half april. De 
Jonge zelf rekent eveneens op enige aanloopproblemen. ,,Logisch ook bij zo’n grote klus. Ik 
heb er echter alle vertrouwen in dat met hun inzet we onze greep op het virus kunnen 
verstevigen.’ 

De CDA-bewindsman riep Nederlanders afgelopen week aan de vooravond van de uitbreiding 
van het aantal tests op deze site al op zich bij milde klachten te laten testen. ‘Dat kan bij 
koorts, maar óók bij alleen klachten als hoesten, niezen en kortademigheid. Ook daarbij geldt: 
‘Blijf thuis, en laat je testen!’ 

De zorgminister benadrukt dat deze tests niet zijn voor het meten van antistoffen in het 
lichaam en of mensen immuniteit tegen de ziekte hebben opgebouwd. De Jonge: ‘Deze test is 
om te kijken of je nú besmet bent. Juist door iedereen met klachten te testen weten we snel 
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waar het virus eventueel weer oplaait en kunnen we het ook direct de kop indrukken en zo 
verdere verspreiding voorkomen.’ Zo probeert het kabinet te voorkomen dat er een tweede golf 
coronabesmettingen komt. Bron: AD, 1 juni 2020.  

Grote zorgen om populaire tuinzwembaden: ‘Zo’n ding kopen? 
Denk twee keer na!’ 

Lekker dobberen in een opzetzwembad, vlakbij huis? Je bent lang niet de enige! Uit een 
recente studie van onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat ruim een kwart van de 
Nederlandse huishoudens een opzetzwembad in de achtertuin heeft staan. Nog eens twintig 
procent overweegt om er eentje aan te schaffen. Verontrustend, vindt Vitens. Het 
drinkwaterbedrijf ziet het waterverbruik exploderen en slaat daarom alarm. ‘Denk alsjeblieft 
twee keer na voor je zo’n ding koopt. We zitten aan de randen van onze mogelijkheden’.  

 

De oproep van drinkwaterbedrijf Vitens komt nadat eerder vandaag bekend werd dat op een 
flink aantal plekken in Nederland al minder water uit de kraan komt. Aanleiding is het 
extreem hoge waterverbruik van de afgelopen dagen. Gisteren was de watervraag op 
piekmomenten zeventig procent hoger dan anders. In het oosten van het land is in de maand 
mei ruim vier miljard liter drinkwater meer getapt dan normaal. ‘Operationeel zijn we aan de 
randen van onze mogelijkheden gekomen’, zegt bestuursvoorzitter Jelle Hannema. 

Zijn bedrijf kijkt met grote zorg naar de stijging van het verbruik. De watervraag was zo 
extreem groot, dat alleen verlagen van de waterdruk in de leidingen ervoor kon zorgen dat 
iedereen nog water uit de kraan krijgt. Vitens dringt aan op niet sproeien van de tuin en korter 
douchen, maar de grote boosdoeners zijn de opzetzwembaden, die massaal worden 
aangeschaft nu veel mensen hun vakantie in eigen land gaan doorbrengen door de 
coronacrisis. ‘Die dingen worden met vaak duizenden liters drinkwater gevuld’, legt Hannema 
uit. ‘De impact van die dingen op het waterverbruik is echt gigantisch. We maken ons ernstig 
zorgen voor wat ons de komende weken en maanden te wachten staat. Deze cijfers hebben we 
nog nooit gezien.’ 

Een opzetzwembad bevat gemiddeld 2400 liter drinkwater. ‘Heel andere koek dan zo’n klein 
opblaasbadje’, stelt de voorzitter. Als alle bezitters de komende zomerperiode het drinkwater 
drie keer verversen, dan moet daarvoor vijf miljard liter drinkwater worden geleverd. Dat is, 
ter vergelijking, net zoveel als Vitens normaal in vijf volle dagen levert aan al haar 5,7 miljoen 
klanten. ‘En dit is ook nog eens een voorzichtige schatting! We hebben te maken met een 
indringende en extreme situatie. We doen echt niet zomaar deze oproep, het houdt echt een 
keer op.’ 
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Vitens, dat in vijf provincies het drinkwater verzorgt, ziet een aantal bedreigingen gelijktijdig 
samenkomen: een droog voorjaar met massaal sproeien tot gevolg en een mogelijk warme 
zomer met meer recreatie in eigen land dan voorgaande jaren. Dit vanwege het coronavirus. 
‘Op deze samenloop van omstandigheden bereiden we ons voor, maar aan onze mogelijkheden 
zitten beperkingen’, waarschuwt Hannema alvast. 

Uitgaande van de vergunningen die Vitens van de provincies krijgt, pompt het bedrijf water 
op uit grondwaterbronnen. Het beschikbare water kunnen ze maar één keer benutten. Een 
andere beperking zit in de capaciteit van het drinkwatersysteem. Hannema: ‘Als iedereen 
tijdens warme dagen tegelijkertijd de kraan openzet en ook nog eens lang het water laat 
stromen, dan raakt de dagelijkse hoeveelheid drinkwater in de voorraadtanks op. Het gevolg 
is dat er minder of zelfs geen water meer uit de kraan komt.’  

Klanten nadrukkelijk vragen om geen zwembad meer (bij) te kopen, dat gaat Vitens niet doen. 
‘Wij willen geen rol spelen in het gedrag van de consument, maar we kunnen de 
zwembadbezitters wel wijzen om zo verantwoord mogelijk om te gaan met water.’ Wie al een 
zwembad heeft moet geen nieuw drinkwater toevoegen, maar op een andere manier zuiveren. 
Wie er nog een wil kopen, moet zich bedenken dat er overal elders gezwommen kan worden. 
‘Want anders komt er straks helemaal geen water meer uit de kraan.’ 

Het drinkwaterbedrijf kan gebruikers overigens niet een verbod opleggen om water te 
gebruiken. Daar moeten de minister van Waterstaat en de burgemeesters over beslissen. 
Vitens sluit een sproeiverbod niet uit, als mensen hun dringende oproep negeren. ‘We draaien 
al op volle toeren. Als onze kelders leeg raken, komt er geen water meer uit de kraan en dat 
moeten we voorkomen. Met elkaar kunnen we zorgen voor minder drinkwaterverbruik. Een 
kleine bijdrage van iedereen maakt een groot verschil. Bron: AD, 31 mei 2020. 
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Een gezin uit Florida, de Verenigde Staten, geniet van een film. Tussen de auto's staan oranje 
hekjes om afstand te bewaren.  

 

In Dubai is een drive-in bioscoop onder een winkelcentrum geïnstalleerd: 
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Twee vrouwen genieten tijdens het drive-in festival in Bordeaux, Frankrijk. De 
film Hippocrate wordt getoond, wat een eerbetoon is aan alle zorgmedewerkers die hun leven 
riskeren tijdens de coronacrisis.  

 

 

Op een parkeerplaats in Teheran, de hoofdstad van Iran, wordt een film vertoond. Mensen 
met mondkapjes kijken toe: 
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De Warwick drive-in in New York, de Verenigde Staten, mag sinds 15 mei weer bezoekers 
ontvangen: 

 
 

Een drive-in filmtheater bij het technische museum in Spiers, Duitsland: 
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In het Familie Drive-In Theater in Virginia, in de Verenigde Staten, zitten sommigen in hun 
achterbak en sommigen gewoon op hun stoel: 
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WHO over Afrika: minder doden dan gevreesd, coronavirus 
blijft wel langer hangen 

Bijna een kwart miljard mensen in zevenenveertig Afrikaanse landen zullen het komende jaar 
het coronavirus oplopen. Dat voorspellen data-analisten van het Afrikaanse kantoor van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar uiteindelijk zullen er op het continent relatief 
minder coronadoden vallen dan in de VS en Europa. 

 

 

Het jongste rekenmodel gaat uit van een lagere besmettingssnelheid en daardoor een tragere 
verspreiding van het virus dan elders in de wereld. Niettemin verwacht men 190.000 doden 
door Covid-19, het komend jaar. Een groter probleem wordt waarschijnlijk de ‘enorme impact’ 
van het virus op de reguliere gezondheidszorg op het continent die ook zonder corona al onder 
grote druk staat door de bestrijding van malaria, tuberculose en hiv. Op dit moment telt Afrika 
75.000 geregistreerde Covid-19-besmettingsgevallen. Het virus eiste ruim 2500 doden, terwijl 
27.000 mensen zijn genezen. Landen met de meeste coronabesmettingen zijn op dit moment 
Zuid-Afrika (12.739), Egypte (10.829), Algerije (6422), Ghana (5530), Nigeria (5162), 
Kameroen (2954). Bron: AD, 15 mei 2020. 

Bijna veertig steden VS stellen avondklok in; tankwagen rijdt 
in op menigte 

In zo’n veertig Amerikaanse steden is zondag een avondklok ingesteld. Dat laat CNN weten. 
De maatregel is een reactie op de hevige rellen van de afgelopen dagen, nadat de 46-jarige 
George Floyd bijna een week geleden door politiegeweld om het leven kwam. Het gaat onder 
andere om Los Angeles, Miami, Atlanta, Chicago, Minneapolis, Philadelphia, Dallas en Seattle. 

In Minneapolis leek een vreedzame demonstratie bruut te worden verstoord toen een 
tankwagen inreed op de menigte. De snelweg was juist afgezet voor het protest. Hoe de truck 
toch de brug op wist te rijden is onbekend. Op beelden is te zien dat de menigte zich snel uit 
de voeten maakt als de tankwagen hard komt aanrijden. Uiteindelijk stopt het voertuig en 
wordt het omsingeld door de betogers. Als door een wonder raakte niemand gewond. De 
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chauffeur, die door de demonstranten uit de cabine werd getrokken, moest wel met lichte 
verwondingen naar het ziekenhuis. Hij werd gearresteerd door de politie. 

In nog eens  vijftien steden is de Nationale Garde opgeroepen om de orde te handhaven. Zo’n 
vijfduizend troepen zijn daarvoor al ingezet, terwijl er nog eens tweeduizend klaarstaan om 
assistentie te verlenen. In de staten Georgia, Texas en Virginia is de noodtoestand uitgeroepen. 

In Atlanta werden zondag twee agenten ontslagen vanwege het gebruik van buitensporig 
geweld tijdens de rellen van het afgelopen weekeinde, zo heeft burgemeester Keisha Lance 
Bottoms tijdens een persconferentie laten weten. Het ontslag volgde na de verspreiding van 
een video op social media, die viraal was gegaan. Op de beelden is te zien dat een duo 
hardhandig uit een auto wordt gesleept. Volgens Bottoms zijn de agenten te ver gegaan. 

 

‘Ik zag een zeer verontrustende video van twee jonge studenten die gisteravond in het centrum 
van Atlanta waren. Onze agenten maken erg lange dagen, onder een zeer hoge druk. Maar het 
gebruik van geweld is nooit acceptabel’, aldus Bottoms. In totaal waren er vijf agenten bij de 
arrestatie betrokken, maar drie mogen hun werk blijven uitvoeren. De twee studenten zijn 
inmiddels weer vrijgelaten. 

Ook bij het Witte Huis in Washington werd zondag voor de tweede dag op rij geprotesteerd. 
De demonstranten zochten een aantal keer de confrontatie met de veiligheidsdiensten. Er 
ontstonden opstootjes en er werd met plastic flessen gegooid. ‘Geen vrede zonder 
gerechtigheid’, werd er gescandeerd door de betogers.  

Volgens CNN, in het bezit van een e-mail, worden stafleden van het Witte Huis verzocht hun 
toegangspassen te verbergen totdat zij bij een geheime ingang zijn. Tevens wordt erop 
aangedrongen zoveel mogelijk thuis te werken. Trump had zaterdag via Twitter al 
gewaarschuwd dat betogers die de hekken van het Witte Huis zouden doorbreken zware 
straffen zouden krijgen. Ook in Washington geldt van zondagavond 23.00 tot 
maandagochtend 06.00 uur (lokale tijd) een avondklok. 

Vrijdag werd de sfeer dusdanig grimmig dat Trump uit voorzorg naar de ondergrondse bunker 
van het Witte Huis werd gebracht. Dat meldt The New York Times op basis van een anonieme 
bron. De bunker is in het verleden gebruikt tijdens terroristische aanslagen. Hoewel 
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regeringsfunctionarissen zeggen dat Trump nooit in gevaar is geweest, zit volgens de krant de 
schrik bij Trump en zijn familie er goed in. 

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft felle kritiek geuit op de 
gewelddadige rellen van de afgelopen dagen. Ook adviseert hij betogers om duidelijke eisen te 
stellen en verandering af te dwingen via de lokale politiek.  

Obama schrijft in een opiniestuk op de website Medium dat veel mensen zich afvragen hoe ze 
echte veranderingen kunnen afdwingen. De oud-president roept mensen op zich niet blind te 
staren op wie er in het Witte Huis zit. Hij zegt dat juist de lokale politiek veel invloed heeft op 
de politie. Zo benoemen burgemeesters de politiechefs en zijn het aanklagers die besluiten of 
agenten worden vervolgd na wangedrag. 

Obama zegt het enorm oneens te zijn met mensen die beweren dat stemmen zinloos is. Hij 
noemt demonstreren een middel om aandacht te vragen voor onrecht, maar het is volgens 
hem ook belangrijk om te stemmen op politici die daadwerkelijk willen hervormen. Het is 
volgens de oud-president ook belangrijk dat betogers specifieke eisen stellen. Als 
demonstranten een duidelijke agenda hebben, zou het voor de autoriteiten lastiger zijn om 
weg te komen met symboolpolitiek. 

De Democraat heeft verder geen goed woord over voor de ‘kleine minderheid’ van 
demonstranten die overgaat tot geweld. ‘Of ze nou echt boos zijn of gewoon opportunistisch, 
ze brengen onschuldige mensen in gevaar’ schrijft Obama. Hij benadrukt dat gewelddadige 
rellen juist buurten treffen waar het toch al ontbreekt aan van alles. ‘Ik zag vandaag een 
interview met oudere zwarte dame die in tranen was omdat de enige supermarkt in haar buurt 
was vernield.’De agent die tijdens de fatale arrestatie van George Floyd minutenlang met zijn 
knie op de keel van de zwarte Amerikaan zat, moet maandag voor de rechter verschijnen. CNN 
meldt dat Derek Chauvin om 13.00 uur (20.00 uur Nederlandse tijd) in de rechtbank wordt 
verwacht. 

De politiechef van Minneapolis noemde de arrestatie een ‘schending van de menselijkheid’. ‘Ik 
zou tegen de familie Floyd willen zeggen dat ik verschrikkelijk meeleef met hun verlies. Als ik 
iets kon doen om meneer Floyd weer tot leven te brengen zou ik dat doen’, zei hij. Bron: AD, 
1 juni 2020.   
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Zuid Afrikanen in de rij bij drankwinkel voor eerste biertje in 
twee maanden 

Er mag weer alcohol gedronken worden in Zuid-Afrika. Als bijzondere coronamaatregel werd 
het land ruim twee maanden drooggelegd. Bij drankwinkels en supermarkten staan lange 
rijen. Niet alleen particulieren slaan hun slag; eigenaren van zogenoemde shebeens, 
buurtkroegen die drank in townships verkopen, laden hun aanhangers bij de groothandel 
torenhoog met bier, whisky en andere sterke drank. 

Correspondent Elles van Gelder in Nieuws en Co over de versoepelingen in Zuid-Afrika: ‘De 
drooglegging kwam er om de ziekenhuizen te ontlasten. Het heeft wel echt gewerkt, mensen 
hebben zich nuchter beter gedragen. Alleen moet de besmettingspiek hier nog komen.’  

Het verbod op de verkoop van alcohol werd ingesteld om ziekenhuizen minder te belasten. Er 
komen in ziekenhuizen veel slachtoffers binnen met schot- en steekwonden en vaak is daarbij 
alcohol in het spel. Hetzelfde geldt voor verkeersslachtoffers. Ook hoopte de regering dat 
mensen nuchter meer afstand zouden bewaren. 

Niet alleen de alcoholban wordt vandaag opgeheven. Miljoenen mensen gaan weer aan het 
werk en het is weer toegestaan om de hele dag de straat op te gaan om te bewegen. Dat mocht 
tot nu toe enkel tussen zes en negen uur in de ochtend. 

Restaurants en cafés zijn wel nog dicht. Ook sigaretten verkopen mag nog niet. De sigaret is 
in de ban gedaan om de longen van Zuid-Afrikanen te sparen, en omdat veel mensen 
sigaretten delen en daardoor het virus makkelijk kunnen overdragen. 

 

De maatregelen worden versoepeld terwijl het aantal besmettingen in het land juist omhoog 
schiet. Per dag komen er ruim 1700 nieuwe besmettingen bij en ook het dodental stijgt nog. 
Tot nu toe zijn er ruim 33.000 besmettingen en 683 doden. 

Twee maanden geleden registreerde Zuid-Afrika 27 besmettingen per dag en 5 doden. In 
tegenstelling tot onder meer Europa moet in Zuid-Afrika de piek nog komen. Wetenschappers 
die de overheid adviseren, voorspellen dat er dit jaar 40.000 mensen aan het coronavirus 
kunnen overlijden. 
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Een belangrijke reden om de lockdown deels op te heffen, is dat de economie te grote schade 
oploopt. Voor de coronacrisis lag de werkeloosheid in Zuid-Afrika al tegen de dertig procent. 

Veel mensen leven van dag tot dag en werken in de informele economie. Ze hebben 
bijvoorbeeld een marktstalletje of werken bij mensen thuis als schoonmakers. De regering 
zegt dat honger een van de afwegingen is geweest om maatregelen te versoepelen. 

De meeste Zuid-Afrikanen zijn blij dat ze weer aan de slag kunnen en wat meer lucht krijgen. 
Wel zijn er zorgen of er nu niet opeens te veel mag. Zo zijn ook religieuze diensten weer 
toegestaan, met een limiet van vijftig gelovigen. De Zuid-Afrikaanse kwaliteitskrant Mail & 
Guardian publiceerde een politieke tekening met gelovigen in een kerk die niet op kerkbanken 
zitten, maar vanuit doodskisten naar de dienst luisteren. 

Ook is er angst dat bedrijven en fabrieken te gretig zijn om weer open te gaan, terwijl ze niet 
genoeg maatregelen hebben genomen om een veilige werkplek te creëren. Datzelfde geldt voor 
scholen. Eigenlijk zouden vandaag de eerste kinderen weer naar de klas gaan, maar de 
overheid riep scholen gisteren in allerijl op om toch niet te openen, omdat veel 
onderwijsinstellingen onvoldoende zijn voorbereid. Ze moeten aan iedere leerling een 
mondkapje geven en genoeg desinfecterende handgel hebben. 

Het voornaamste doel van de strenge coronamaatregelen van de afgelopen twee maanden was 
om de pandemie in Zuid-Afrika te vertragen en de ziekenhuizen klaar te maken voor de piek. 
Dat is volgens de regering gelukt. Er zijn 20.000 bedden vrijgemaakt en er worden 27 
noodziekenhuizen ingericht, waarvan een deel al klaar is. Zo is er in Kaapstad, het epicentrum 
van de crisis in Zuid-Afrika, een conferentiecentrum ingericht als ziekenhuis. 

Toch zijn er waarschijnlijk alsnog onvoldoende intensivecarebedden. Ook klagen 
zorgmedewerkers dat ze niet genoeg beschermende middelen hebben en dat hen niet uitgelegd 
wordt hoe deze te gebruiken zijn. In verschillende ziekenhuizen is personeel besmet. 

Een ander doel van de lockdown was om de tijd te hebben om veel te gaan testen. Maar de 
minister van Volksgezondheid zegt dat ze oplopen tegen het wereldwijde tekort aan testkits. 
Sommige dagen worden er 12.000 uitslagen geregistreerd en andere dagen 20.000. Maar het 
grootste probleem is dat de uitslag lang duurt, in sommige gevallen zelfs tien dagen. In die 
tijd kunnen besmette personen het virus verspreiden en dat bemoeilijkt contactonderzoek. 

President Ramaphosa zei dat hij blij is om zijn bevolking en de economie wat meer lucht te 
kunnen geven. Maar, voegde hij eraan toe, de pandemie gaat veel erger worden. Als het nodig 
is zal hij de nieuw verworven vrijheden weer terugdraaien. Dan zijn veel Zuid-Afrikanen in elk 
geval wel voorbereid, met voldoende drank in hun voorraadkast om een eventuele nieuwe 
strenge lockdown te overbruggen. Bron: nporadio.nl, 1 juni 2020. 

  

Duizenden demonstranten tegen politiegeweld: Dam in 
Amsterdam bomvol  
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In Amsterdam is vandaag gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van de zwarte 
Amerikaanse arrestant George Floyd (46) in Minneapolis. Op beelden is te zien hoe de hele 
Dam in het centrum van de hoofdstad bomvol stond met duizenden mensen. Op Twitter 
vragen vele mensen zich af of een dergelijke massale bijeenkomst in deze tijden wel zo’n goed 
idee is.   
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Minister Ferd Grapperhaus van Justitie noemt de drukte op de Dam echt buiten de 
perken. Hij noemt het ‘pijnlijk voor alle mensen die zich de afgelopen weken wel aan de 
coronamaatregelen hebben gehouden’. Burgemeester Femke Halsema zag echter geen reden 
om in te grijpen. ‘De vrijheid van demonstratie is een groot goed in Amsterdam’, zo liet haar 
woordvoerder weten. 

De meeste demonstranten droegen mondkapjes, zoals ze door de organisatie was gevraagd. 
Sommigen hielden protestborden in de lucht. Ze strijden tegen politiegeweld tegen zwarten in 
de VS en de EU en willen hun solidariteit tonen met de demonstranten in Amerika. Op foto’s 
van het plein in Amsterdam zijn duizenden demonstranten te zien. Dat zei ook een 
verslaggever van NPO Radio 1 vanmiddag: ‘De hele Dam staat vol.’ Niet alleen op het centrale 
plein, ook in de straten eromheen stond vol met demonstranten. Er hebben zo'n vijfduizend 
mensen gedemonstreerd 

De demonstratie in Nederland is een initiatief van het collectief Kick Out Zwarte Piet, in 
samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL. Volgens de organisatoren doet de 
dood van Floyd ‘denken aan soortgelijke gebeurtenissen op eigen bodem, zoals 
#MitchHenriquez die vijf jaar geleden werd verstikt door agenten tijdens zijn arrestatie in Den 
Haag’. 

De organisatie liep rond met bordjes met instructies voor de anderhalve meter afstand, maar 
dat werd nauwelijks opgevolgd. Ook kruisen op de straat waarop mensen zouden moeten 
staan, bleken door de drukte niet te gebruiken. Op de Dam waren ook agenten aanwezig. 
Eerder was al aangegeven dat zij niet zullen handhaven op de afstandsregel. Een woordvoerder 
van de politie zei dat de betoging vreedzaam verliep. De gemeente en organisatie verwachtten 
aanvankelijk zo’n twee à driehonderd mensen.  

‘Ik sta hier niet om jullie te feliciteren dat het in Nederland beter gaat dan in de VS’, sprak 
Jennifer Tosch, oprichter van Black Heritage Tours in Amsterdam. ‘Het gaat niet alleen om 
het vermoorden van mensen in de VS, maar om witte suprematie in de hele wereld.’   

Op Twitter waren #Amsterdam en #BlackLivesMatter trending topic. Veel Twitteraars maken 
zich bij het zien van de beelden en het grote aantal demonstranten zorgen: de onderlinge 
afstand tussen de mensen op de Dam is zo klein, dat het vragen is om nieuwe 
coronabesmettingen.  

Zo ook CDA-Kamerlid Chris van Dam. ‘Zo veel mensen zo dicht bij elkaar: dat moet je nu 
absoluut niet willen. Demonstreren is een belangrijk grondrecht, maar houd je verstand erbij', 
twittert hij. Maurice van den Bosch, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Amsterdamse 
OLVG, twittert een foto van de demonstratie naast die van een arts op de intensive care. ‘Dag 
en nacht hebben de zorgmedewerkers zich door het stof gewerkt. We weten dat bijeenkomsten 
van grote groepen, zonder respect voor social distancing, het risico zijn voor verspreiding van 
COVID19', schrijft Van den Bosch. 

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema laat tegenover Het Parool van zich horen via 
een woordvoerder. Ondanks de grote menigte op de Dam is de gemeente niet van plan om in 
te grijpen om de anderhalve meter afstand tussen mensen te waarborgen. Volgens de 
woordvoerder is de organisatie van de demonstratie verantwoordelijk voor het waarborgen van 
de afstand. ‘Deelnemers hebben ook eigen verantwoordelijkheid’, zegt de woordvoerder. ‘Ook 
de politie is op de achtergrond aanwezig en spreekt mensen aan op de corona-regels.’ 

De houding van de gemeente is opvallend omdat de afgelopen weken meerdere keren is 
ingegrepen in parken en op openbare plekken om grote groepen mensen uit elkaar te drijven. 
‘Er is hier geen reden om de demonstratie te beëindigen. De vrijheid van demonstratie is een 
groot goed in Amsterdam.’ 
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Morgen wil de organisatie achter de demonstratie van vandaag naar Den Haag. Tussen 18.00 
uur en 19.00 uur op de Koekamp, zo is te lezen op de Facebookpagina van KOZP Den Haag. 
De woordvoerder van de gemeente Den Haag zegt dat de demonstratie is aangemeld en dat er 
morgenochtend wordt gekeken naar een geschikte locatie. Er is geen extra overleg geweest 
naar aanleiding van de drukte vandaag in Amsterdam. ‘Demonstreren is een grondrecht, 
iedere gemeente heeft daarbij eigen afwegingen’, zo zegt een woordvoerder van de gemeente 
Den Haag.  

 

 

De dood van de Amerikaan Floyd heeft ook in andere buitenlandse steden buiten de VS tot 
protesten geleid. In Berlijn kwamen volgens de politie gisteren ongeveer vijftienhonderd 
mensen bijeen om tegen Amerikaans politiegeweld te demonstreren. In de Duitse hoofdstad 
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was er een dag eerder ook al een demonstratie voor de Amerikaanse ambassade, in München 
een kleine betoging zondag voor het consulaat.  

In Londen hebben betogers volgens de BBC de grootste betoging sinds de invoering van de 
lockdown vanwege het coronavirus gehouden op Trafalgar Square. Ze blokkeerden de weg 
naar de Amerikaanse ambassade. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. In Toronto hebben 
volgens de deelnemers zeker vierduizend mensen in optocht tegen het politieoptreden in het 
buurland betoogd.  

De dood van Floyd, na een chaotische en uiterst hardhandige arrestatie door vier agenten in 
Minneapolis, heeft in de VS tot enorme protesten, plunderingen en brandstichtingen geleid. 
Er zijn sinds woensdag naar schatting wel 4000 relschoppers of betogers gearresteerd. In 
meer dan twintig staten is de Nationale Garde te hulp geroepen om het geweld de kop in te 
drukken. Vlakbij het Witte Huis in Washington is op meerdere plaatsen brand gesticht. 

Er komen jaarlijks in de VS circa duizend mensen om het leven door politiegeweld (cijfers uit 
2018). Tussen de vijftig en zestig agenten worden tijdens hun werk gedood door criminelen of 
verdachten. Het aandeel van Afro-Amerikanen in de misdaad is gezien de omvang van de 
bevolkingsgroep erg hoog, zowel in het aantal daders als slachtoffers. In 2018 was bijna een 
kwart van de mensen die de politie doodschoot Afro-Amerikaans. De ongeveer veertig miljoen 
Afro-Amerikanen staan voor bijna dertien procent van de bevolking. 

 

Demonstranten tijdens het protest op de Dam. Diverse antiracismeorganisaties houden een 
manifestatie uit protest tegen wat zij noemen politiegeweld tegen zwarten in de VS en de EU. 
Aanleiding is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis. © ANP 

De massale opkomst bij de demonstratie tegen racisme op de Dam verraste burgemeester 
Femke Halsema. Hoe kon dat? Een reconstructie. 

Zaterdag 30 mei en zondag 31 mei. De sneeuwbal aan solidariteitsprotesten na de dood van 
George Floyd bereikt na de VS nu ook Europa. De rouw om de door politiegeweld om het leven 
gekomen zwarte Amerikaan verbindt actiegroepen wereldwijd. 

Na druk overleg van antiracisme-activisten slaan in Nederland vier groeperingen de handen 
ineen. Tweede pinksterdag om 17.00 uur willen ze verzamelen op de Dam in Amsterdam om 
te protesteren. De dagen daarna volgen nog Den Haag en Rotterdam. De organisatoren sturen 
nog dezelfde middag een kennisgeving naar het Amsterdamse stadhuis en kondigen het 
protest aan op Facebook en Instagram. Bron: AD, 1 juni 2020.   
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Politie pakt vier mannen op voor in water duwen boa op Urk 

De politie heeft vanmiddag op Urk vier jonge mannen in de leeftijd van 17 tot en met 20 jaar 
aangehouden vanwege openlijke geweldpleging tegen een buitengewoon opsporingsambtenaar 
van die gemeente. Een boa werd de haven van Urk ingeduwd.  

 

Aan het begin van de middag vond het incident plaats. In een video die op internet is gezet, is 
te zien dat één jongen de buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Urk de haven 
induwt en dat twee jonge mannen daarna hard lachen en keihard wegrennen. De boa raakte 
niet gewond.  

De politie meldt vanavond dat vier van de verdachten vastzitten voor verhoor. Het is nog 
onduidelijk wat de rol precies is van de opgepakte jongemannen.  

De maat is vol voor vakbond BOA ACP, na het forse geweld tegen handhavers op het strand 
van IJmuiden. 

‘Eén van onze boa’s werd bij de haven aangesproken door twee jongemannen die vroegen of 
ze de haven in konden om een telefoon die in het water was gevallen te pakken’, vertelt Nico 
Schipper, woordvoerder van de gemeente Urk. ’In de haven is een verbod om te zwemmen. De 
boa zei dat hij dit moest overleggen met de havenmeester. Dit antwoord was blijkbaar niet 
voldoende, want even later is hij het water ingeduwd.’ 

‘Ik heb hier geen woorden voor’, reageerde burgemeester Ineke Bakker vlak na het incident. 
‘Hoe haal je zoiets in je hoofd? Handen af van onze boa’s! Dit is niet te tolereren. ’De gemeente 
Urk liet in de middag bij monde van woordvoerder Schipper al weten dat de boa aangifte heeft 
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gedaan en de politie een onderzoek is gestart. Volgens hem was al bekend wie de jongens 
waren en waren er camerabeelden van omliggende bedrijven.  

De laatste weken zijn er vaker incidenten met boa’s. Die willen om die reden worden uitgerust 
met beschermingsmiddelen als een wapenstok en/of pepperspray. De buitengewoon 
opsporingsambtenaren handhaven daarom morgen niet in de vier grote steden Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Bron: AD, 2 juni 2020. 

 

 

Twintig minuten van tevoren stonden de eerste leerlingen al 
voor de deur 

De eerste middelbare scholieren mochten vandaag voor het eerst in maanden weer naar 
school. Het afstand houden in de schoolgangen blijkt nog een flinke opgave voor de pubers. 
Docenten merkten dat hun leerlingen blij waren om weer live les te krijgen.   

Voor scholieren was het even wennen in hun ‘nieuwe school’. Ze moesten opletten om overal 
de 1,5 meterregel na te leven en hoefden bij de zoemer plots niet van lokaal te wisselen. ‘Maar 
het lijkt erop alsof de eerste dag redelijk rustig is verlopen’, constateert Pieter Lossie, voorzitter 
van het Landelijk Aktiekomitee Scholieren (LAKS).  Bron: AD, 2 juni 2020. 
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Vandaag was de warmste dag van 2020 tot nu toe 

Dinsdag 2 juni gaat de boeken in als de warmste dag van het jaar tot nu toe. In De Bilt steeg 
de temperatuur om 14.20 uur naar 27,2 graden. 

Tot dusver was 21 mei, Hemelvaartsdag, de warmste dag van dit jaar. Toen steeg het kwik 
naar 26,7 graden. Het warmst was het vandaag in het zuidoosten en oosten met temperaturen 
van 28 à 29 graden.  

In het westen en zuidwesten koelde het door wind van zee al snel af. Langs de waterkant was 
het slechts een graad of 15. 
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Lang blijft de zomerse warmte niet meer in ons land. De komende dagen wordt het flink kouder 
met donderdag nog slechts 14 tot 17 graden. Vrijdag wordt naar verwachting nog iets frisser 
met 13 tot 15 graden. Ook neemt de kans op buien toe.  

 

Donderdag laat de zon zich voor het eerst in tijden nagenoeg niet zien. Het is overwegend 
bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. In het weekend blijft het koel en 
wisselvallig met maxima van 13-15 graden. Bron: AD, 2 juni 2020. 
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Scheveningen, 2 juni 2020 
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Donderdag overheerst de bewolking, trekken buien over het land en blaast een stevige 
noordwestenwind koele lucht over ons land. Het wordt fris met 14 à 15 graden in het noorden 
en westen en 16 à 17 graden in het binnenland. 

Vrijdag en in het weekend is het ronduit koud zomerweer met maxima van 13 graden aan zee 
en 15 graden landinwaarts. Er is kans op enkele regenzones en buien. Hoewel de droogte er 
niet mee verholpen wordt, zullen de boeren blij zijn met de regen die komt. Ook zal minder 
vocht verdampen door de lage temperaturen en bewolking. Kortom: er volgt verlichting in de 
huidige droogte-situatie en dat is goed nieuws voor de gortdroge natuur. Bron: weeronline.nl, 
2 juni 2020. 

 

 

 



77 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

In de persconferentie kondigden premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport Hugo de Jonge aan dat basisscholen per 8 juni weer volledig open kunnen, 
en toerisme deze zomer onder strikte voorwaarden weer mogelijk is. Een overzicht van de 
belangrijkste veranderingen in de coronamaatregelen in het land. 

Het eerste punt dat Rutte woensdagavond besprak is dat de basisscholen aanstaande 
maandag weer volledig open mogen. ‘Dat was al eerder het plan en het RIVM bevestigt dat er 
geen belemmeringen zijn’, aldus de premier. Wel wordt er een vinger aan de pols gehouden. 

Ouderen kunnen per 15 juni weer meerdere bezoekers ontvangen. Aanvankelijk was het 
kabinet van plan om dat pas op 15 juli te laten gebeuren, maar het coronavirus is dusdanig 
onder controle dat een snellere verruiming mogelijk is. 

Tot dusver konden alleen ouderen in bevestigde coronavrije verpleeghuizen één bezoeker 
ontvangen. Landelijk zou dat beleid per 15 juni gehanteerd worden. 
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De hamvraag van de persconferentie van woensdag was: kunnen we deze zomer op vakantie? 
Dat kan, benadrukte Rutte. Maar er zijn ‘hoe dan ook onzekerheden’, aldus de premier. ‘Als 
je niet gebonden bent aan schoolvakanties, overweeg dan in een andere periode te gaan. Ga 
wijs op reis. Ken de regels in je vakantieland en blijf op de hoogte.’ 

Op vakantie in Nederland? Vakantie in Nederland kan en mag, zei Rutte woensdag. ‘Maar, het 
openbaar vervoer (ov) is en blijft voor noodzakelijke reizen. Pak de fiets of auto’. 

Voor een vakantie in eigen land geldt uiteraard dat mensen zich moeten houden aan de 
maatregelen. Blijf thuis als je klachten hebt, houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. 

Op vakantie in Europa of Caribisch deel van Koninkrijk der Nederlanden? Tot 15 juni staan 
alle reisadviezen sowieso op oranje en geldt een negatief reisadvies. Vanaf 15 juni wil het 
kabinet het reisadvies voor Europese landen en het Caribische deel van het Koninkrijk der 
Nederlanden zoveel mogelijk op geel zetten. Die code betekent: reizen is verantwoord, maar let 
op: er zijn veiligheidsrisico's. 

Het belangrijkste criterium voor een code geel is of de gezondheidsrisico's in het land 
vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Zo moet vanaf 15 juni een vakantie naar bijvoorbeeld 
België, Italië en Kroatië en de eilanden van het Caribische deel van het koninkrijk (Bonaire, 
Sint-Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten) weer mogelijk zijn. 

De overheid denkt tussen 15 juni en 5 juli een versoepeling voor het reisadvies voor onder 
meer Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland door te voeren. 

Drie Europese landen houden een oranje reisadvies: dit zijn Zweden en het Verenigd 
Koninkrijk, omdat de gezondheidsrisico's daar groter worden ingeschat, en Denemarken, waar 
Nederlandse toeristen nog niet welkom zijn. 

Reizen buiten Europa? Daar was Rutte woensdagavond kort over: het kabinet raadt het reizen 
buiten Europa af. Zo moeten de risico's voor een nieuwe uitbraak onder controle worden 
gehouden. 

Alle reisadviezen buiten Europa blijven daarom oranje, wat betekent dat je alleen moet gaan 
als het ‘echt niet anders kan’.  Bij terugkomst uit een van de oranje gebieden moet je verplicht 
twee weken in thuisquarantaine. Bron: Nu.nl, 4 juni 2020. 
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De gemeente Rotterdam heeft het protest tegen racisme en politiegeweld bij de Erasmusbrug 
woensdagavond een half uur voor het einde van het protest beëindigd. Door de grote opkomst 
was het voor de demonstranten onmogelijk om onderling 1,5 meter afstand te houden. De 
gemeente roept daarom alle demonstranten op om naar huis te gaan. 

Burgemeester Ahmed Aboutaleb gaf toestemming voor een protest bij de Erasmusbrug in de 
stad tussen 17.00 uur en 18.30 uur. De demonstranten moesten hierbij wel rekening houden 
met de coronamaatregelen die gelden in het land, zoals het houden van voldoende afstand. 

Het werd echter al snel druk bij het protest. Vooral aan het begin van de Erasmusbrug was 
het voor de demonstranten lastig om nog 1,5 meter afstand te houden. De organisatie riep al 
om dat het protest door de autoriteiten beëindigd zou worden als de betogers niet snel 
voldoende afstand zouden houden. Even voor 18.00 uur riep de gemeente Rotterdam mensen 
via Twitter op om niet meer naar de demonstratie bij de Erasmusbrug te komen, omdat het 
te druk was. ‘Laten we samen 1,5 meter afstand houden’, aldus de gemeente. 

Eerder werden in Amsterdam, Den Haag en Groningen ook al protesten tegen racisme en 
politiegeweld georganiseerd. De protesten zijn bedoeld als steunbetuiging aan de Amerikaanse 
Black Lives Matter-protesten. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, ontving 
maandag veel kritiek op haar optreden tijdens het protest. Op de betoging op de Dam kwamen 
zo'n vijfduizend mensen af en die hielden onderling geen 1,5 meter afstand. Bron: Nu.nl, 4 
juni 2020. 

 

 
In Tanzania bijna geen maatregelen, de president zegt: 'Corona 
is niet gevaarlijk' 
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Al bijna een maand publiceert de Tanzaniaanse overheid geen cijfers over de corona-uitbraak. 
In tegenstelling tot de meeste andere landen in Afrika blijven strenge maatregelen uit: de 
president ontkent zelfs dat het virus gevaarlijk is en roept Tanzanianen op om vooral de straat 
op te gaan. Artsen en medisch deskundigen vrezen dat de overheid de ware omvang van de 
pandemie verdoezelt.  

RTL Nieuws sprak met vijf artsen en medisch specialisten, onder wie ook een paar 
Nederlanders, over de Tanzaniaanse aanpak van het coronavirus. Zij wilden alleen anoniem 
hun verhaal doen: de angst voor vergelding door de overheid is groot. Dat is niet voor niets: 
in Tanzania zijn mensenrechten de afgelopen jaren verslechterd. 

‘Er komt geen informatie naar buiten’, vertelt een gezondheidsadviseur van het ministerie van 
Gezondheid aan de telefoon vanuit de commerciële hoofdstad Dar es Salaam. ‘Dat leidt tot 
een enorme hoeveelheid geruchten en angsten onder de bevolking - wat rampzalig is voor deze 
epidemie.’ 
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Sinds het coronavirus in maart voor het eerst in het land is vastgesteld, heeft de regering 
officieel 509 positieve besmettingen en 21 doden geregistreerd. Maar de laatste update dateert 
van 29 april, nu bijna een maand geleden. 

Volgens de Amerikaanse ambassade in Tanzania is 'het risico om Covid-19 op te lopen in Dar 
es Salaam  extreem hoog', zo valt te lezen in een ‘Health alert’ dat ze eerdere deze maand 
verspreidde. De Amerikanen zeggen bewijs te hebben dat wijst op een 'exponentiële groei van 
de epidemie in Dar es Salaam en andere locaties in Tanzania'. 

Ook de Nederlandse ambassade in Tanzania waarschuwt dat zij 'op basis van anekdotische 
gegevens de indruk heeft dat, in tegenstelling tot veel andere landen, de verspreiding van 
Covid-19 in Tanzania niet onder controle is en dat de besmettingsgraad eerder toeneemt dan 
afneemt.’ 

 

Ondertussen draait de geruchtenmolen op volle toeren: beelden van nachtelijke begrafenissen, 
naar verluidt van personen die zijn overleden aan het coronavirus, circuleren op sociale 
media. Eind vorige maand overleden drie parlementsleden kort na elkaar: oorzaak onbekend. 
Na de ontdekking van besmettingshaarden aan de grens, hebben buurlanden Kenia en 
Zambia de grens met Tanzania gesloten. 

Regeringswoordvoerder Hassan Abbasi ontkent dat de uitbraak niet onder controle zou zijn. 
‘We hebben drie nationale responscomités voor corona en werken dagelijks aan het beteugelen 
van de ziekte,’ schrijft hij in een WhatsApp-bericht aan RTL Nieuws. ‘Het staat iedereen vrij 
om naar Dar es Salaam te komen en te kijken of er een 'overvol' ziekenhuis of 
gezondheidsfaciliteit is.’ 

De president van Tanzania, John Magufuli, ontkent de gevaren van het virus in alle 
toonaarden.  
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John Magufuli 
© AFP 

Hoewel grote bijeenkomsten zijn verboden, moedigt hij zijn landgenoten aan om religieuze 
bijeenkomsten vooral te blijven bijwonen. ‘Dat is waar echte genezing plaatsvindt’, zei hij. 
‘Corona is de duivel en kan niet overleven in het lichaam van Jezus.’ 

Hij zette ook vraagtekens bij de nauwkeurigheid van de corona-testkits: monsters van onder 
meer een papaja en een geit zouden volgens hem positief zijn getest op het virus. Het hoofd 
van het nationale lab werd een dag later geschorst. 

Het zaait alleen nog maar meer verwarring onder de Tanzanianen. ‘Als er een vrije 
informatiestroom zou zijn, dan zouden mensen weloverwogen keuzes maken, maar nu tasten 
mensen in het duister’, zegt de arts in het gerenommeerde privéziekenhuis. ‘Het is alsof je 's 
nachts in een moerassig bos loopt zonder zaklamp.’ 

 

Ingang Tanzaniaans ziekenhuis in coronatijd. 
© AFP 
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Volgens hem, en alle andere artsen die RTL Nieuws sprak, ligt het aantal besmettingen en 
doden vele malen hoger dan de officiële telling van de overheid. Wel ziet hij dat het aantal 
coronapatiënten in zijn ziekenhuis de afgelopen dagen is gedaald. Maar niet te vroeg juichen: 
‘We houden er rekening mee dat er een tweede golf coronapatiënten aankomt, helemaal nu 
straks de scholen op 1 juni weer opengaan.’ 

‘Je weet niet zo goed wat er in het land en wat er in je eigen ziekenhuis gebeurt’, zegt een arts 
in het noorden van het land. ‘Waar ik bang voor ben is dat mensen niet meer naar het 
ziekenhuis komen met aandoeningen die goed te behandelen zijn of waar wel direct zorg voor 
nodig is. Als mensen gezondheidszorg mijden, bestaat het risico van 'secundaire schade'. Dat 
kan leiden tot gevolgen die erger zijn dan het virus zelf.’ 

Een andere zorg is het dreigende tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Hoewel een 
arts zegt dat er in zijn ziekenhuis nog geen sprake is van een tekort, vertelt een tweede 
adviseur van het Ministerie van Gezondheid - ook werkzaam als arts - aan RTL Nieuws dat 
hij tijdelijk 'verlof' heeft opgenomen wegens een tekort aan beschermend materiaal. ‘Ik praat 
met mijn collega-artsen in WhatsApp-groepen, en ze hebben gezegd dat er niet genoeg is’, 
voegt hij eraan toe. 

Hoewel artsen vrezen voor een tweede golf, maar de media in Tanzania houdt zich al maanden 
opvallend stil. ‘Ze durven het gevecht met de overheid niet aan te gaan’, zegt de adviseur van 
het ministerie van Gezondheid.  

 

Meerdere Tanzaniaanse journalisten zijn ontslagen of beboet omdat ze over de 
coronapandemie hebben bericht. Uitzonderlijk is het niet: mensenrechtenorganisaties 
waarschuwen al langer dat critici door de overheid de mond wordt gesnoerd. Zo publiceerde 
Amnesty International onlangs een rapport waaruit blijkt dat journalisten worden 
gecensureerd: ‘Toegang tot informatie is een essentieel onderdeel in de strijd tegen het 
coronavirus,’ stellen zij, ‘maar toch kiest de Tanzaniaanse overheid er juist voor om 
journalisten en media-organisaties te censureren.’ 

Door alle geruchten en het ontbreken van betrouwbaar nieuws hebben veel bedrijven voor de 
zekerheid hun deuren gesloten. Toch is ook veel steun voor het standpunt van de regering om 
geen lockdown in te voeren: zo blijft de economie draaiende. 
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Morgen, 1 juni, gaat het hoger onderwijs weer open, evenals hotels, restaurants en het 
luchtruim voor internationale vluchten. Ook zijn toeristen dan weer welkom - zij hoeven niet 
meer in quarantaine wanneer zij het land binnenkomen. Toerisme is voor Tanzania een 
belangrijke bron van inkomsten. Het noorden staat bekend om het Serengeti natuurpark en 
het Kilimanjaro-gebergte en voor de kust van het land ligt het eiland Zanzibar. 

De ongebruikelijke Tanzaniaanse reactie op het coronavirus heeft tot veel speculatie geleid, 
zelfs tot het idee dat de regering zou proberen om kudde-immuniteit voor het virus te bereiken. 
‘Maar als Magufuli daaraan denkt,’ zegt de overheidsadviseur, ‘denk ik dat veel mensen zullen 
sterven - als ze niet al gestorven zijn.’ Bron:  RTL nieuws, 31 mei 2020.  

Zuid-Amerika nieuw epicentrum virus en meer corona 
buitenland 

 
 
President of Brazil Jair Bolsonaro leaves the Palacio do Alvorada, in Brasilia, Brazil 
Foto: EPA / Joedson Alves 

Zuid-Amerika is het nieuwe epicentrum van het coronavirus. Dat stelde de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag. 

Binnen dat continent is Brazilië „het zwaarst getroffen’, zegt Mike Ryan van de WHO op een 
persconferentie. 
„In zekere zin is Zuid-Amerika het nieuwe epicentrum van de ziekte geworden’, zei hij. Ryan 
maakt zich vooral zorgen om Brazilië, dat het malariamedicijn hydroxychloroquine 
grootschalig wil gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. Vrijdag wees nieuw onderzoek 
erop dat het medicijn alleen maar extra gevaren met zich meebrengt en niet werkt tegen het 
virus. 

Twee video’s van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro op Twitter werden onlangs 
verwijderd. Het staatshoofd uitte in de filmpjes zijn twijfels over nut en noodzaak van 
quarantainemaatregelen in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus. 

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat alle gebedshuizen in de Verenigde Staten 
weer opengaan. Hij heeft vrijdag de gouverneurs van alle staten opgedragen de gebedshuizen 
onmiddellijk te laten heropenen nu het land geleidelijk aanstuurt op een opheffing van de 
beperkende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. 
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„Vandaag bepaal ik dat gebedshuizen – kerken, synagogen en moskeeën – essentiële plaatsen 
zijn die essentiële diensten verlenen’, vertelde Trump op een persconferentie in het Witte Huis. 

„De gouverneurs moeten het juiste doen en ervoor zorgen dat deze zeer belangrijke essentiële 
geloofsplaatsen opengaan. Nu, dit weekend nog’, zei hij. „Als ze het niet doen, zal ik de 
gouverneurs overrulen. In Amerika hebben we meer gebeden nodig, niet minder.’ 

Reizigers die in het Verenigd Koninkrijk aankomen, worden twee weken in quarantaine 
geplaatst en krijgen boetes van 1000 pond (1117 euro) als ze de regels overtreden. Dat zei de 
Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, die de details van het nieuwe 
quarantainesysteem vrijdag uiteenzette tijdens de dagelijkse persconferentie van de regering.   

 

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel. Foto: AFP / Priti Patel 

Het plan, dat 8 juni van kracht wordt, is bedoeld om te voorkomen dat reizigers het 
coronavirus naar het land brengen nadat ze in het buitenland besmet zijn geraakt. De 
maatregel wordt elke drie weken geëvalueerd, samen met de andere maatregelen van de 
regering tegen het coronavirus. ‘We nemen deze maatregel op een moment dat deze het meest 
effectief zal zijn’, zei Patel. 

Scholen België komen op gang. Alle basisschoolleerlingen en kleuters in Vlaanderen mogen 
vanaf 2 juni weer naar school. Ook in het middelbaar onderwijs kunnen dan weer meer 
scholieren echt onderwijs krijgen. Dat zijn onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijskoepels 
en de vakbonden vrijdag overeengekomen. Het akkoord moet nog wel worden bekrachtigd 
door de Nationale Veiligheidsraad. 

De Vlaamse minister van Jeugd Benjamin Dalle had ook goed nieuws voor kinderen: 
speeltuinen mogen vanaf woensdag weer open. En jongerenkampen zijn komende zomer 
toegestaan. Ook in het buitenland, maar niet verder dan honderdvijftig kilometer van de 
Belgische grens. Groepen worden opgesplitst in ‘contactbubbels’ van maximaal vijftig 
personen, zonder verplichte mondkapjes. „Het zal anders zijn, maar niet minder fantastisch. 
We rekenen op ouders, begeleiders en de jongeren zelf om de regels goed op te volgen.’ 

Aantal doden per dag in Italië daalt. Italië heeft vrijdag honderddertig nieuwe sterfgevallen als 
gevolg van het coronavirus geregistreerd, tegen honderdzesenvijftig de dag ervoor, meldden de 
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autoriteiten. Het aantal nieuwe besmettingen op een dag steeg marginaal tot 
zeshonderdtweeënvijftig, vergeleken met zeshonderdtweeënveertig een dag eerder. 

Het totale dodental in Italië sinds de uitbraak op 21 februari aan het licht kwam, bedraagt 
nu 32.616, het op twee na hoogste ter wereld, na dat van de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië. 

Statistici geloven echter dat Italië, net als veel andere landen, aanzienlijk meer sterfgevallen 
telt door het virus dan de officiële gegevens suggereren, omdat veel slachtoffers nooit zijn 
getest. Een onderzoek deze week door het Italiaanse socialezekerheidsagentschap INPS toonde 
aan dat er tussen 1 maart en 30 april bijna 47.000 meer doden vielen dan gemiddeld in 
dezelfde periode in de vijf jaar van 2015 tot 2019.  

 

De minister van Buitenlandse Zaken van Portugal, Augusto Santos Silva. Foto: EPA / Juan 
Carlos Hidalgo 

Portugal zet deur voor toeristen open. De deuren van Portugal staan weer open voor toeristen, 
zei de minister van Buitenlandse Zaken van het land, Augusto Santos Silva, vrijdag. Portugal 
is een van de eerste Europese landen die bezoekers uit andere landen na versoepeling van de 
coronamaatregelen weer verwelkomt. 

‘Toeristen zijn welkom in Portugal’, vertelde Santos Silva aan de krant Observador. Hij legde 
uit dat wel enkele gezondheidscontroles worden ingevoerd op luchthavens, maar dat er geen 
verplichte quarantaine zal zijn voor degenen die binnenvliegen. 

Portugal, dat tot nu toe 30.200 bevestigde gevallen van COVID-19 en 1289 doden heeft 
geregistreerd, versoepelt langzaam de geldende beperkingen sinds het halverwege maart in 
lockdown ging. Bron: Metro nieuws, 23 mei 2020.  

 

Quarantaine-maatregelen in het Verenigd Koninkrijk 

Vanaf maandag 8 juni gelden er in verband met de coronaviruscrisis nieuwe quarantaine-
maatregelen in het VK. Zowel bezoekers aan het VK als inwoners die terugreizen naar het VK 
dienen vanaf die datum voor aanvang van hun reis, hun reis- en contactgegevens aan te 
leveren en dienen na aankomst in het VK 14 dagen in ‘zelfisolatie’ te gaan. Er is echter wel 
een aantal uitzonderingen op deze nieuwe maatregelen. 
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Beeld: Image by Olga Lionart from Pixabay 

Vanaf 8 juni moeten reizigers naar het VK een online formulier invullen om hun reisgegevens 
en contactgegevens door te geven. Bij aankomst aan de Britse grens kan worden gevraagd om 
bewijs dat dit formulier is ingevuld. Bij  weigering om het formulier in te vullen kan daarvoor 
een boete van 100 pond worden opgelegd en kan de toegang tot het VK worden ontzegt (tenzij 
de reiziger woonachtig is in het VK). 

De Britse overheid zal de informatie op het formulier gebruiken om personen te contacteren 
als zij, of iemand met wie zij hebben gereisd, symptomen van het coronavirus ontwikkelt, en 
om te controleren of betrokkenen na aankomst in het VK de vereiste 14 dagen in zelfisolatie 
zijn gegaan. Bovendien dienen reizigers na aankomst in het VK ook de NHS contact tracing 
app te downloaden op hun mobiele telefoon. 

Reizigers worden geacht niet naar het VK te reizen als zij symptomen van het coronavirus 
vertonen. 

Bij aankomst in het VK dient de reiziger direct naar de opgegeven zelfisolatie-locatie te reizen. 
Hierbij dient zoveel mogelijk het openbaar vervoer te worden gemeden. Familie of vrienden 
mogen betrokkene wel komen ophalen. Voor 14 dagen mag de zelfisolatie-locatie niet worden 
verlaten, tenzij: 

• dringend medische behandeling nodig is 
• ondersteuning van de sociale diensten nodig is 
• voedsel of medicijnen nodig zijn en deze niet kunnen bezorgd of  afgeleverd door familie 

of vrienden 
• een begrafenis van een familielid of naaste verwant bijgewoond wordt 
• er zich een noodsituatie voordoet, bijv. brand op de zelfisolatie-locatie. 

Tijdens de 14 dagen zelfisolatie mag geen bezoek worden ontvangen, ook geen familie of 
vrienden, tenzij deze noodzakelijk zorg verlenen. Als de reiziger bij familie of vrienden verblijft 
dient het contact met deze personen zoveel mogelijk te worden beperkt en de tijd die in 
gemeenschappelijk ruimtes wordt doorgebracht te worden geminimaliseerd. Als de reiziger in 
een hotel of Bed & Breakfast verblijft mag er geen gebruik worden gemaakt van 
gemeenschappelijke ruimtes zoals een bar, restaurant, fitnessruimte of andere 
sportfaciliteiten en dient er twee meter afstand te worden gehouden van andere gasten en 
personeel. 

Als er geen mogelijkheid is tot zelfisolatie op de plek van bestemming in het VK dient dit te 
worden gemeld en zal de UK Border Agency de reiziger een keuze geven uit een aantal 
geschikte locaties. Op het niet naleven van de zelfisolatieregels staat een boete van 1000 pond 
of een mogelijke strafrechtelijke vervolging. 

Als de reiziger na 14 dagen geen symptomen van het coronavirus vertoond kan de zelfisolatie 
worden beëindigd. Men dient zich dan nog wel te houden aan de andere coronamaatregelen 
die op dat moment van kracht zijn. Let hierbij op dat de maatregelen in Schotland, Wales en 
Noord-Ierland kunnen verschillen van de maatregelen in Engeland. Voor meer informatie over 
de coronamaatregelen zie de links onderaan deze pagina. 
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Als de reiziger na 14 dagen wel symptomen vertoond dan dient de zelfisolatie met minimaal 7 
dagen te worden verlengd. Voor meer informatie over wat te doen bij vertoning van 
coronavirussymptomen zie de link onderaan deze pagina. 

Er zijn een aantal uitzonderingen op de quarantaine-maatregelen, bijvoorbeeld voor 
seizoenarbeiders (als zij zelfisolatie toepassen op het bedrijf waar zij werken), 
vrachtvervoerders en voor workers with specialist technical skills als die essentieel of 
spoedwerk moeten verrichten. Voor de volledige lijst van uitzonderingen, zie de link onderaan 
deze pagina. De uitzonderingsregels worden continu geëvalueerd en kunnen op een later 
moment worden aangepast. De actuele informatie is te vinden op de website van de Britse 
overheid (zie link onderaan deze pagina). 

De quarantaine-maatregelen zullen elke drie weken worden herzien, wat betekent dat de 
eerste herziening in de week van 28 juni zal plaatsvinden. De regering zal daarbij ook kijken 
naar de mogelijkheid om zogenoemde luchtbruggen te onderhandelen met landen waar het 
aantal coronagevallen laag is, waarbij reizigers die van en naar beide landen reizen vrijgesteld 
worden van de quarantaineplicht. Bron: Agroberichtenbuitenland.nl, 3 juni 2020. 

De Mexicaanse zuivelindustrie tijdens COVID-19 ofwel corona 

De gevolgen van de corona pandemie raakt ook de Mexicaanse zuivelsector. Een rapport van 
het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) stelt dat hoewel de zuivelindustrie zal 
worden getroffen, de voorspelling voor 2020 niet al te pessimistisch is. Echter, import van 
zuivelproducten kunnen een neerwaartse trend vertonen als gevolg van de wisselkoers en 
consumenten zullen op zoek gaan naar goedkopere etenswaren. Hieronder volgt een korte 
samenvatting voor de zuivelproducten kaas en melkpoeder en het Mexicaanse zuivelbeleid.  

 

De consumptie van kaas in Mexico zal worden beïnvloed door de sluiting van de horeca wegens 
coronamaatregelen. Ongeveer 60% van Mexico’s kaasimport is bedoeld voor de 
foodservicesector en 40% voor de detailhandel. Nederland heeft momenteel een marktaandeel 
van 9%. Op lange termijn wordt verwacht dat dit aandeel toe zal nemen zodra het nieuwe 
handelsverdrag tussen Mexico en de Europese Unie in werking treedt.   

De Mexicaanse markt is sterk afhankelijk van zowel magere als volle melkpoeder. Mexicaanse 
melkproducenten hebben de voorkeur voor het verkopen van hun vloeibare melk in plaats 
van te investeren in het drogingsproces. Tachtig procent van de babyvoeding formules wordt 
in Mexico geproduceerd met geïmporteerde magere melkpoeder. 
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Al eerder kondigde de regering van López Obrador een programma aan om een nieuw 
zuivelgebied te creëren in de zuidoostelijke staten van Mexico. Eén van de speerpunten van 
zijn beleid is om zelfvoorzienend te zijn en om de kleinere producenten te helpen een waardig 
bestaan op te bouwen. Het programma is bedoeld om deze kleine producenten, die vijf tot tien 
koeien bezitten, te voorzien van logistieke en commerciële handvatten om hun melk te kunnen 
verkopen. Op dit moment nemen 127 kleine producenten deel aan het programma, met als 
doel om uiteindelijk 4500 producenten te bereiken. Eén van de uitdagingen is om een geschikt 
koeienras te vinden die goed presteert onder de weersomstandigheden in het zuidoosten van 
Mexico. Bron: Agroberichtenbuitenland.nl, 2 juni 2020. 
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Bij twee fruitbedrijven in de gemeente West Betuwe is een corona-uitbraak geconstateerd, zo 
meldt de GGD Gelderland-Zuid vrijdag. Ongeveer 11 procent van de medewerkers heeft het 
virus opgelopen. 

Bij een bedrijf in Geldermalsen testten 23 van de 202 medewerkers positief. Bij een bedrijf in 
het dorp Enspijk hebben 11 van de 104 geteste medewerkers het COVID-19-virus opgelopen. 
Het gaat deels om arbeidsmigranten. 

Alle positief geteste personen zijn direct in isolatie gegaan en hun huisgenoten in quarantaine. 
De GGD is direct een uitgebreid contactonderzoek gestart. 

De GGD constateerde eind vorige week enkele besmettingen en ging over tot het preventief 
testen van alle medewerkers en personen die beroepshalve vaak in de buurt komen, zoals 
chauffeurs. De besmettingen hebben bij beide bedrijven waarschijnlijk in een kantoorruimte 
plaatsgevonden. 

Allebei de fruitbedrijven mogen hun werkzaamheden voortzetten, mits ze zich aan de geldende 
coronaregels houden. 

Auto's populairder door vrees voor corona in openbaar vervoer 
 

Sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld, gebruiken veel meer mensen een deel- of 
huurauto. Ook de verkoop van tweedehands koopauto's stijgt. Nu mensen weer wat meer op 
pad zijn, kiest een grotere groep eerder voor de auto dan voor het openbaar vervoer. 

Autodeelplatform Mywheels ziet sinds de coronacrisis een flinke toename in gebruikers. ‘In de 
maand mei was het aantal nieuwe gebruikers zestig procent hoger dan in dezelfde maand 
vorig jaar. En ook het totaal aantal ritten neemt toe’, legt directeur Karina Tiekstra uit. 

Mywheels heeft onderzoek gedaan onder nieuwe klanten. Ze werden gevraagd naar de reden 
waarom ze besloten hebben een deelauto te gaan gebruiken. ‘Daarbij speelde het beperkte 
openbaar vervoer tijdens de strenge maatregelen een grote rol’, zegt Tiekstra.  
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Maar ook als er weer meer treinen rijden, is de verwachting dat minder mensen kiezen voor 
het ov. 32 procent van de ondervraagden gaf namelijk aan zich niet comfortabel te voelen in 
een trein of een bus. ‘Dat kan dan zijn vanwege de vrees voor besmetting of vanwege het 
verplicht moeten dragen van een mondkapje.’ 

 
Stijn Kruijssen is zo'n nieuwe gebruiker. ‘Vóór de coronacrisis gebruikte ik eigenlijk vooral het 
openbaar vervoer voor een dagje naar het strand of om bij familie in Brabant langs te gaan.’ 

Maar dat ziet hij nu niet meer zitten. ‘De NS adviseert zelf ook om niet-noodzakelijke reizen 
niet met de trein te doen. En ik zou dan tot ver in Brabant vanuit Amsterdam de hele tijd zo'n 
mondkapje moeten dragen. Dat voelt ook gewoon niet echt lekker, in een deelauto hoeft dat 
niet.’ 

Ook bij autoverhuurders zien ze, na een stevige dip, de markt weer iets opkrabbelen. ‘We 
hadden de vloot afgebouwd, maar hebben nu eigenlijk weer besloten om weer meer auto's aan 
te bieden’, zegt Henk van den Helder, directeur bij Hertz Nederland.  

‘Als internationale autoverhuurder stortte de markt best wel in met het verdwijnen van 
internationaal vliegverkeer. Maar gelukkig trekt het, nu de maatregelen wat versoepelen, aan.’  

Van den Helder doelt daarmee onder andere op werkgevers die het personeel een alternatief 
voor de trein willen bieden. ‘Dat is echt de grootste groep nieuwe klanten nu. Die willen dat 
personeel wel graag toch weer op kantoor of de gelegenheid geven daarvoor, maar snappen 
wel dat zij er niet altijd op zitten te wachten om in het ov te moeten. Ze zijn dan toch bang 
besmet te raken, denk ik.’ 

Toch ziet ook hij wel een toename van dagjesmensen. ‘Zeker met hemelvaart en de warme 
pinksterdagen hebben wij best eens nee moeten verkopen. Je moet dan wat verder van tevoren 
reserveren dan het op de dag zelf bedenken.’ 

Wel ziet hij zijn eigen toekomst het meest in de klanten die de auto nu gebruiken voor woon-
werkverkeer. ‘Als we straks wat minder vrije dagen tussendoor hebben en het weer valt een 
keer tegen, zullen dagjesmensen wegvallen. Wat dat betreft zijn de werkgevers echt een 
constantere factor. We zijn erg blij dat we hen kunnen helpen.’ 

 
Maar niet alleen het mogelijk tijdelijk extra gebruik van auto's neemt toe. De verkoop van 
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tweedehands auto's zit plots ook weer in de lift. ‘Hoewel april echt wel tegenviel zien we in mei 
opeens een enorme stijging’, zegt Jaco Knoops van Knoops Autogroep. 

Knoops heeft meerdere showrooms en bij allemaal neemt de verkoop toe. ’Ten opzichte van de 
vorige maand vijftig procent stijging en ook in vergelijking met vorig jaar zien we een toename.’  

Brancheorganisatie BOVAG zag de ommekeer in autoverkopen ook en besloot om een 
onderzoek te doen naar het markteffect. Van de ondervraagden gaf meer dan de helft van de 
ov-reizigers aan te kiezen voor alternatief vervoer. Voor meer dan de helft van die groep zou 
dat de auto betekenen. Acht procent zal daarvoor eerst een auto moeten aanschaffen. Dat zou 
omgerekend neerkomen op zo'n 175.000 Nederlanders, aldus de branchevereniging. 

Daarbij gaat het wel vooral om de verkoop van tweedehands auto's. De verkoop van nieuwe 
auto's loopt nog altijd stroef. ‘Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat een frequente ov-
reiziger acuut en tegen zo laag mogelijke kosten de beschikking wil hebben over een 
alternatief’, zegt BOVAG-directeur Han ten Broeke. Bron: RTL nieuws, 6 juni 2020. 

 

Natuurlijk, hij kent ze, alle verhalen over het hiernamaals en het vagevuur, spirituele 
contacten met overledenen en boodschappen van de doden via dromen; hij schreef erover en 
las erover en het is allemaal prachtig, maar nee, Bert Keizer heeft er heel lang over nagedacht 
en voor hem staat het vast: de dood is de ultieme deur die in het slot valt. ‘Mijn moeder heeft 
nadat ze stierf nooit contact met mij gezocht’, zegt hij. ‘Dat vind ik altijd een van de beste 
bewijzen dat er na de dood niets is.’ Hij was elf toen ze overleed, haar lieveling. ‘Ze heeft nooit 
iets geprobeerd, ergens een reep chocola voor me neergelegd, in een droom iets tegen me 
gezegd. Niets, niente, nooit.’  



111 

 

 

Bij een nertsenhouder in Deurne worden vanochtend de eerste duizenden dieren geruimd. 
Het gaat om ongeveer 1500 teven met per stuk zo'n vier of vijf pups. De dieren worden vergast 
omdat binnen de bedrijven het coronavirus is vastgesteld. Bron: AD, 6 juni 2020. 

China adviseert zijn burgers Australië niet te bezoeken vanwege rassendiscriminatie en 
geweld tegen Aziaten. Volgens het Chinese ministerie van Cultuur en Toerisme is het aantal 
woorden en daden als gevolg van de coronapandemie toegenomen. ‘Het ministerie adviseert 
Chinese toeristen om aan hun veiligheid te denken en reizen naar Australië te vermijden’, 
aldus het ministerie. 

Het botert overigens al langer niet tussen China en Australië. De ruzie tussen de twee landen 
bereikte vorige maand het kookpunt toen de Australische regering aandrong op een groot 
onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus én de rol van de 
WHO. Chinese machthebbers stonden vrijwel meteen op hun achterste poten. 
Buitenlandminister Geng Shuang zei dat China fel tegen zo'n onderzoek is.  
 

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 33 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus 
geregistreerd. Dat meldt het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. 
8646 mensen zijn tot dusver in in het land overleden aan het virus. 

Het aantal vastgestelde besmettingen steeg in Duitsland tot 183.678, een toename van 407 
gevallen. 

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, steeg in 
een etmaal van 0,57 naar 0,68. Dat betekent dat tien besmette mensen gemiddeld bijna zeven 
anderen infecteren met het virus. Een waarde onder de 1 geeft aan dat het virus aan kracht 
inboet. 
 

De Vlaamse overheid vordert  8 tot 10 miljoen euro aan onterecht 
toegekende coronapremies terug. Dat schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws. 

Inspecteurs controleerden 3500 eerder aan ondernemers verstrekte coronapremies. Ze 
stelden vast dat 1244 van die onderzochte premies onterecht toegekend werden. Een 
totaalbedrag van 8 tot 10 miljoen euro wordt teruggevorderd. Hoeveel 
aanvragers moedwillig fraudeerden, is nog niet duidelijk. Maar zij riskeren tot 800.000 euro 
boete en 5 jaar cel. Het aantal terugbetalingen zal nog toenemen, want iedere week 
controleren inspecteurs zo'n 700 dossiers, die na een risicoanalyse verdacht blijken. 

De Vlaamse minister van Werk Hilde Crevits waarschuwt ook dat boekhouders die meewerken 
aan fraude geschorst kunnen worden. 
 

De opnames van films en tv-producties in Californië kunnen op 12 juni worden hervat. Dat 
hebben de autoriteiten van de Amerikaanse staat vrijdag bekendgemaakt toen ze nieuwe 
richtlijnen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus naar buiten brachten. 

Tv- en filmproducenten hebben wel goedkeuring van lokale gezondheidsfunctionarissen nodig 
om aan de slag te mogen, aldus een verklaring van het volksgezondheidsministerie van de 
staat. 

Het maken van films ligt sinds halverwege maart wereldwijd grotendeels stil. Een werkgroep 
van Hollywood-studio's en vakbonden stelde eerder deze week voor om uitgebreide 
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coronatesten uit te voeren en acteurs en filmmedewerkers dagelijks te checken 
op symptomen van het longvirus. 

De richtlijnen zijn ontwikkeld door grote studio's als Walt Disney, Netflix en Warner Bros en 
moeten door producenten gevolgd worden om weer te mogen werken. Daarnaast is 
toestemming nodig van lokale gezondheidsfunctionarissen. 
 

De G20-landen, de twintig belangrijkste economieën, hebben 21 miljard dollar (18,6 miljard 
euro) toegezegd om het coronavirus te bestrijden. Dat heeft de groep zaterdag bekendgemaakt. 

‘De G20 heeft, samen met uitgenodigde landen, de wereldwijde 
inspanningen gecoördineerd om de strijd tegen de Covid-19-pandemie te ondersteunen. Tot 
op heden hebben de G20-leden en uitgenodigde landen meer dan 21 miljard dollar toegezegd 
ter financiering van de wereldwijde gezondheidszorg’, aldus de verklaring. 
 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft gedreigd om net als de Verenigde Staten uit de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te stappen, zo melden media in Brazilië. Hij beschuldigt 
de organisatie ervan 'politiek', 'partijdig' en 'ideologisch' te handelen. ‘We bekijken het. Ofwel 
de WHO werkt zonder ideologische inslag, of we gaan eruit, net als de VS. We hebben geen 
mensen van buiten nodig die ons advies geven over onze gezondheid’, aldus Bolsonaro. 

Brazilië ligt internationaal onder vuur vanwege het gebrekkige coronabeleid van de regering-
Bolsonaro. Het virus grijpt nog altijd hevig om zich heen en heeft volgens de cijfers die het 
ministerie van Gezondheid vrijdagavond bekendmaakte inmiddels 645.771 Brazilianen 
besmet en 35.026 mensen in het land gedood. De afgelopen 24 uur werden 30.830 nieuwe 
besmettingen gemeld en 1005 doden. Het is voor de vierde dag op rij dat meer dan duizend 
doden worden geregistreerd. 

Bolsonaro's dreigement komt een dag nadat de Pan-Amerikaanse gezondheidsautoriteit 
(OPAS) Brazilië namens de WHO maande om een nog openstaande betaling van 24,2 miljoen 
dollar (bijna 21,5 miljoen euro) te voldoen. Het bedrag omvat niet verrichte betalingen aan de 
WHO uit 2019 en 2020, de jaren van Bolsonaro's bewind.  Bron: AD, 6 juni 2020. 

 

© REUTERS — Demonstranten betogen in Manaus tegen het regeringsbeleid van de 
Braziliaanse president Jair Bolsonaro. De hoofdstad van de deelstaat Amazonas is een van 
de zwaarst getroffen steden door het coronavirus van Brazilië. Daarnaast heeft de staat veel 
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te lijden onder de steeds minder strenge milieuwetgeving. Op het grote spandoek staat: 'Weg 
Bolsonaro'. 

 

Ruim een derde van de Amerikanen heeft, nadat president Trump zich openlijk afvroeg of het 
injecteren van bleekmiddel een behandeling tegen Covid-19 kon zijn, op een verkeerde 
manier gebruikgemaakt van desinfectie- en schoonmaakmiddelen. 

Om besmetting met het virus tegen te gaan, werden voeten gewassen met bleekmiddel, 
werden desinfectiemiddelen op de blote huid aangebracht, en werden 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen opzettelijk geïnhaleerd of ingenomen. 

Een online-enquête onder 502 Amerikaanse volwassenen liet, volgens het Amerikaanse 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), zien dat dit de meest voorkomende, en 
'hoogst gevaarlijke', toepassingen waren. 

Het onderzoek volgde nadat gezondheidsinstanties een 'scherpe toename' zagen in 
telefonische hulpvragen na blootstelling aan de middelen. De enquête toonde aan dat bijna 
39 procent van de ondervraagden tenminste één poging hadden ondernomen. 

Zo worden verder het gebruik van bleekmiddel om voedsel 'schoon' te maken gemeld, 
het insprayen van het lichaam met desinfectiemiddel, en het drinken of gorgelen met een 
verdunde chlooroplossing of zeepwater. 

Een kwart van de deelnemers aan het onderzoek, zei zeker één nadelig effect op 
de gezondheid te hebben bemerkt in de maand na hun 'schoonmaakpoging' en er zeker van 
te zijn dat dit door het gebruik van de middelen kwam.  

 

EPA — Een demonstrant voor het Amerikaanse consulaat in Hongkong trapt op een op 
president Trump lijkende pop, waaraan een fles chloorbleekmiddel vastzit. 
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Café na één dag alweer dicht: ‘Mensen hebben schijt aan de 
regels en de rekening is voor ons’ 

Wat was Roxanne Moison blij toen ze te horen kreeg dat de horeca weer open mocht. Maar 
die blijdschap was voor de eigenaresse van café De Pompe in Goes van korte duur. Maandag 
waren ze voor het eerst en voorlopig ook voor het laatst open. ‘Mensen hebben schijt aan de 
regels en de boete is voor ons.’ 

 

In het smalle pandje aan de Grote Markt in het Zeeuwse Goes houdt de ruimte normaal 
gesproken al niet over. Laat staan als je de 1,5 meterregel moet naleven. Na een kleine 
rekensom was het voor Moison snel duidelijk: open gaan zou meer geld kosten dan gesloten 
blijven. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en café De Pompe opende maandag, op 
Tweede Pinksterdag, net als het overgrote merendeel van de horeca, toch haar deuren.  

Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Want niet alle cafégasten nemen de 1,5 meterregels even 
serieus. ‘Verschillende keren moesten we de discussie aangaan met mensen die te dicht op 
elkaar aan tafel zaten. Met als gevolg dat we niet altijd even vriendelijk zijn geweest’ vertelt 
Moison. Bron: AD: 6 juni 2020. 

Israël sluit 90 scholen weer uit angst voor nieuwe corona-
uitbraak 
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De Israëlische regering heeft deze week ruim 90 scholen gesloten na een stijging van het aantal 
coronabesmettingen. De basis- en middelbare scholen waren sinds vorige maand weer open, 
na zo'n twee maanden sluiting. 

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is heropening van de scholen de belangrijkste 
oorzaak dat de aantallen nieuwe infecties nu weer toenemen. Gisteren telde Israël 118 nieuwe 
bevestigde besmettingen. Dat is het hoogste aantal in meer dan een maand en veel meer dan 
een paar weken geleden. 

Dat komt grotendeels door contact op scholen, zegt afdelingshoofd Asher Salmon van het 
ministerie: ‘Zonder twijfel. Misschien zijn kinderen minder vatbaar voor het virus, maar ze 
kunnen het wel degelijk verspreiden. En zo lang er besmettingen zijn, leidt contact tot nieuwe 
besmettingen. Zo werkt het in een epidemie.’ 

Het Nederlandse RIVM concludeerde afgelopen woensdag dat kinderen geen belangrijke rol 
spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Volgens het RIVM blijkt uit onderzoek dat het 
virus vooral wordt verspreid tussen volwassenen van ongeveer dezelfde leeftijd. Kinderen 
worden wel besmet, maar minder vaak dan volwassenen. De optie om alle scholen te sluiten 
ligt nog op tafel, zegt Salmon: ‘De komende dagen zijn cruciaal.’ Voorlopig gaan alleen scholen 
dicht waar een leerling of personeelslid positief is getest op corona. Tot nu toe gebeurde dat 
bij 92 onderwijsinstellingen. Een gymnasium in Jeruzalem werd het zwaarst getroffen. Daar 
raakten ruim 150 leerlingen en leraren besmet met het virus. 
 
Op een basisschool iets verderop in de stad werkt Marion Golany als lerares Engels. Op haar 
school zijn nog geen besmettingen vastgesteld, en dus gaan de lessen voorlopig gewoon door. 
‘Maar toch houden veel ouders hun kinderen thuis’, zegt Golany. ‘Eergisteren waren er maar 
drie kinderen in de les, in een klas van zeventien. En ik kan ze ergens wel begrijpen.’ 

In maart besloot Israël het openbare leven grotendeels plat te leggen om de verspreiding van 
het virus in te dammen. Ook de scholen gingen dicht. Toen het aantal nieuwe gevallen 
terugliep, besloot de regering de scholen vorige maand stapsgewijs te openen. Niet alle 
jaargangen tegelijk, en maximaal vijftien leerlingen per klas. Halverwege mei werden die 
beperkingen losgelaten en mochten alle leerlingen weer naar school. 

Maar die beslissing was voorbarig, zegt hoogleraar epidemiologie en oud-topambtenaar Gabi 
Barbash nu: ‘We hadden moeten vasthouden aan halve klassen van maximaal vijftien 
leerlingen. Kinderen steken niet alleen elkaar aan, maar ook hun familieleden thuis. Daardoor 
zien we het aantal actieve infecties nu weer groeien.’ 

De volle klassen maken een groot verschil, zegt ook lerares Golany: ‘Alles lijkt dan weer 
normaal, en het is moeilijk afstand houden. Je kunt niet meer voorkomen dat ze elkaar 
omhelzen en op elkaar springen. Het zijn nu eenmaal kinderen op een lagere school.’ 

De leerkracht hoopt dat haar school gespaard blijft en dat ze het jaar met de leerlingen kan 
afmaken: ‘Uiteindelijk is school toch veel leuker dan les via de computer.’ 

Sinds het begin van de uitbraak telt Israël in totaal meer dan 17.000 bevestigde covid-19-
besmettingen. Zeker 290 patiënten kwamen door het virus om het leven. Bron: NOS, 5 juni 
2020. 

Komende jaren ruim 500 extra borstkankerdoden door impact 
corona 
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Het tijdelijk stilzetten van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker vanwege de coronacrisis 
en de oplopende wachttijden, kost meer dan vijfhonderd vrouwen de komende jaren het leven. 
Dat stelt het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven na berekeningen. 

 

Het bevolkingsonderzoek waarbij vrouwen vanaf hun vijftigste worden opgeroepen om hun 
borsten te laten controleren op kanker werd 16 maart stopgezet. Volgende week wordt de 
screening weer gedeeltelijk hervat. Voorlopig roept het RIVM vijftig procent van het 
oorspronkelijk geplande aantal vrouwen op.  

In de periode dat het bevolkingsonderzoek stillag, drie maanden, zijn circa 250.000 vrouwen 
niet gecontroleerd op borstkanker. Hierdoor zijn naar schatting 5575 vrouwen niet 
doorverwezen naar het ziekenhuis. Die achterstand zal op termijn zorgen voor meer dan 
vijfhonderd extra sterfgevallen, verwacht bestuurder Marjolein de Jong van het Alexander 
Monro Ziekenhuis in Bilthoven. 

Haar inschatting is gebaseerd op de bestaande informatie over de screening. Het RIVM 
berekende eerder dat het bevolkingsonderzoek naar borstkanker jaarlijks 800 tot 1000 
sterfgevallen voorkomt. ‘We gaan ervan uit dat de capaciteit van de screening tót het einde 
van het jaar vijftig procent blijft. Die achterstand haal je niet zomaar meer in, wat kan 
resulteren in extra sterfgevallen de komende vijf à tien jaar.’   

En dat is volgens De Jong zelfs een onderschatting. ‘Vóór de coronacrisis kampten de regio’s 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Flevoland ook al met achterstanden, 
waardoor vrouwen gemiddeld drie maanden langer op hun borstkankercontrole moesten 
wachten.’ Vroege herkenning van borstkanker kan volgens haar een zware behandeling of 
overlijden voorkomen.  

Vóór de coronacrisis kampten de regio's Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en 

Flevoland ook al met achterstanden 

Elk jaar overlijden ongeveer drieduizend vrouwen aan borstkanker. Ziekenhuisbestuurder De 
Jong maakt zich ook zorgen over het stuwmeer aan operaties, waar vrijwel alle ziekenhuizen 
vanwege de coronacrisis mee kampen. ‘De ziekenhuizen hebben maandenlang minder 
capaciteit gehad. Gelukkig kunnen borstkankerpatiënten nu weer terecht, al zal de capaciteit 
bij een toename nog wel een probleem kunnen worden. Er is nog veel onbekend, maar de zorg 
die wij hebben is duidelijk: laten we er alles aan doen om erger te voorkomen.’ 
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Het RIVM erkent dat de tijdelijke stopzetting van het bevolkingsonderzoek extra mensenlevens 
kan kosten. ‘De consequenties zullen substantieel zijn. Die zorg delen wij’’, zegt Nynke van 
der Veen, waarnemend hoofd bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. ,,Maar 
je kunt niet zomaar een getal op een bierviltje schrijven,’ zegt Van der Veen over de berekening 
van het ziekenhuis in Bilthoven. ‘Er zijn nog te veel onzekerheden. We weten niet hoe lang 
deze crisis nog zal voortduren. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat we over een paar maanden 
alweer meer uitnodigingen de deur uit kunnen doen.’  

Jaarlijks worden 1,3 miljoen vrouwen uitgenodigd. Eén miljoen laat zich daadwerkelijk 
screenen. ‘Wat we ook niet weten: komen de vrouwen weer naar het bevolkingsonderzoek, of 
blijven ze thuis uit angst voor besmetting? En leiden latere diagnoses en behandelingen 
daadwerkelijk tot overlijden, of hebben deze vrouwen ondanks een zware behandeling nog 
steeds een goede prognose? Dat zijn langetermijneffecten die we pas over vijf tot tien jaar 
weten.’  

Het RIVM zegt aan het einde van het jaar het bevolkingsonderzoek te evalueren. In de 
tussentijd roept ze vrouwen die zijn uitgenodigd op om te blijven komen naar de mobiele 
onderzoekscentra – de bekende mammografiebussen. Van der Veen: ‘We doen er alles aan om 
de veiligheid van de cliënten te garanderen. We zorgen voor extra persoonlijke 
beschermingsmaterialen, andere looproutes, minder contactmomenten, en ga zo maar door. 
Angst voor besmetting is niet nodig.’ 

Ook het Alexander Monro Ziekenhuis roept vrouwen op om bij klachten naar de huisarts te 
gaan. In de afgelopen maanden bleven veel vrouwen thuis uit vrees voor besmetting. ‘Let niet 
alleen op een bobbeltje, dat is maar één van de signalen dat er iets aan de hand kan zijn. Let 
onder andere ook op deukjes, een ingetrokken tepel, een rode of sinaasappelachtige huid’’, 
zegt bestuurder De Jong. 

Ze roept ziekenhuizen op om de behandelcapaciteit waar mogelijk uit te breiden, en zo nodig 
naar elkaar door te verwijzen. ‘Wij hebben onze capaciteit in Bilthoven en Weert 
uitgebreid.’ Bron:  AD, 7 juni 2020. 

Zweedse regering onder vuur om corona-aanpak ’virus 
opzettelijk toegelaten’ 

De Zweedse premier Stefan Löfven krijgt zware kritiek van de oppositie te verduren vanwege 
de losse corona-aanpak van zijn regering. Tot voor kort gold er in Zweden een politieke 
wapenstilstand tussen regering en oppositie als het ging over de bestrijding van het nieuwe 
coronavirus. 

 

 

 

 

 

Premier  Stefan Löfven 
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In Zweden zijn meer dan 4500 personen aan het longvirus overleden. De Zweedse aanpak, die 
onder meer inhield dat cafés, restaurants en scholen mochten openblijven, heeft mogelijk 
bijgedragen aan dat relatief hoge dodental, gaf hoofd-epidemioloog Anders Tegnell toe. Sinds 
de architect van de Zweedse corona-strategie vorige week zelf vraagtekens bij de aanpak 
plaatste, ontstaan er scheurtjes in de politieke wapenstilstand. 

Opposiitieleiders legden de sociaaldemocraat Löfven zondagavond het vuur na aan de schenen 
in een debat tussen partijleiders dat op televisie werd uitgezonden. De leider van de grootste 
oppositiepartij, de Gematigde Partij, zei dat er ’duidelijke en fundamentele fouten’ waren 
gemaakt in de corona-aanpak. ‘Er waren geen persoonlijke beschermingsmiddelen in de 
verzorgingshuizen, terwijl iedereen wist dat de bewoners daar het kwetsbaarst zijn’, aldus de 
centrumrechtse Ulf Kristersson. 

‘De Zweedse regering heeft de verspreiding van het virus opzettelijk toegelaten’, klaagde Ebba 
Busch, aanvoerder van de christendemocraten. De rechtspopulistische Zweden Democraten 
eisten zondag het ontslag van epidemioloog Tegnell. 

Hoewel Löfven toegaf dat er te veel ouderen in verzorgingshuizen zijn overleden en dat de 
overheid meer tests had moeten laten uitvoeren, bleef hij de strategie van zijn regering 
verdedigen. De druk op de premier om een strenger beleid te voeren neemt toe, omdat 
meerdere Europese landen Zweden de toegang verbieden vanwege het relatief hoge aantal 
besmettingen van 44.730 in het Scandinavische land. Zweden die naar Nederland komen 
moeten twee weken in quarantaine. 

Vorige week bleek uit een peiling dat het aantal Zweden dat vertrouwen heeft in de aanpak 
van de regering met twintig procent is gedaald. Nu staat nog minder dan de helft van de 
bevolking achter de corona-strategie. Bron: De Telegraaf, 8 juni 2020. 

 

’Geen aanwijzingen’ voor grote rol kinderen in verspreiden 
corona 

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt het beeld 
dat kinderen geen grote rol lijken te spelen in de verspreiding van het coronavirus. De 
onderzoekers hebben daar althans „geen aanwijzingen’ voor gevonden. Ze hebben hun 
bevindingen gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 
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’Kinderen kunnen wel degelijk geïnfecteerd raken, maar transmissie vindt vooral plaats tussen 
volwassen leeftijdsgenoten en van volwassen gezinsleden naar kinderen’, schrijven de 
wetenschappers. Ze baseren zich zowel op eigen onderzoek als op wetenschappelijke studies 
uit het buitenland. ‘Transmissie onder kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen, 
zoals bij influenza bekend is, lijkt minder vaak voor te komen’, luidt de conclusie.  

‘Kinderen kunnen wel degelijk geïnfecteerd raken, maar transmissie vindt vooral plaats tussen 
volwassen leeftijdsgenoten en van volwassen gezinsleden naar kinderen’, schrijven de 
wetenschappers. Ze baseren zich zowel op eigen onderzoek als op wetenschappelijke studies 
uit het buitenland. ‘Transmissie onder kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen, 
zoals bij influenza bekend is, lijkt minder vaak voor te komen’, luidt de conclusie. 

In Nederland volgde het RIVM besmettingen binnen 54 gezinnen van volwassenen bij wie het 
virus was vastgesteld. Van 227 mensen werden monsters onderzocht en de gezinsleden 
hielden hun klachten bij. Uit de resultaten blijkt dat kinderen onder de 12 jaar een stuk 
minder vaak besmet werden dan volwassenen en jongeren tussen de 12 en 17 jaar. 

Kinderen tussen de 1 en 5 jaar bleken in de eerste onderzoeksweek het minst vaak besmet 
door hun zieke gezinslid: slechts 2 van de 19 kinderen liepen het virus op (ruim 10 procent). 
Van de tieners boven de 12 jaar liepen 15 van de 44 (34 procent) het virus op. Boven de 45 
jaar was dat 42 procent. Kinderen hadden ook veel minder vaak specifieke luchtwegklachten 
als hoesten, kortademigheid en keelpijn. Van de kinderen had 13 procent daar last van aan 
het begin van het onderzoek, tegen 52 procent van de volwassenen. Van de volwassen 
respondenten had 78 procent in de twee weken daarvoor dergelijke klachten gehad, tegen 25 
procent van de kinderen. 

De onderzoekers analyseerden ook nog data over coronabesmettingen die door GGD’en zijn 
geregistreerd. Ze vonden 732 ’transmissieparen’, gevallen waarin was vastgelegd door wie een 
nieuwe patiënt vermoedelijk was besmet. Doorgaans was de bron een volwassen 
leeftijdsgenoot. Kinderen die het virus thuis opliepen, bleken in bijna alle gevallen te zijn 
besmet door een volwassene. 

Duizend leraren getest: ’Het lijkt goed te gaan’. in nog geen drie weken tijd hebben al meer 
dan duizend basisschoolleraren zich laten testen op corona. Dat blijkt uit de gegevens van de 
GGD GHOR. De instantie mag niet zeggen hoeveel leraren positief testen. 

Ook in buitenlandse onderzoeken wordt vrijwel altijd een volwassene als bron geïdentificeerd, 
stellen de RIVM-onderzoekers. Bij hun eigen onderzoek plaatsen ze de kanttekening dat het 
grotendeels werd verricht toen de scholen dicht waren. Nu de scholen weer open zijn, wil het 
RIVM vijftig nieuwe gezinnen gaan onderzoeken. Ze willen bijhouden hoeveel gezinsleden 
worden besmet wanneer een kind de eerste is die het virus oploopt. Bron: De Telegraaf, 3 juni 
2020. 

Haagse basisschool dicht vanwege mogelijke uitbraak 
coronavirus 

DEN HAAG - Basisschool De Springbok sluit voorlopig zijn deuren vanwege een mogelijke 
uitbraak van het coronavirus op de school. Dat bevestigt Cobi van Beek, bestuurder van 
scholengemeenschap De Haagse Scholen (DHS) aan De Telegraaf. 
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De Springbok is een school met ruim vijfhonderd leerlingen in de Haagse wijk Transvaal. Op 
de school zijn momenteel twee leraren besmet met het coronavirus. Ook zijn er zeven kinderen 
met maag en darmklachten. Zij worden getest of ze het virus hebben. ‘Tot we de testresultaten 
hebben, schakelen we weer terug op afstandsonderwijs’, zegt Van Beek, die hiermee de 
veiligheid van het personeel wil garanderen. De ouders en leerlingen zijn vandaag ingelicht.  

De leerkrachten die positief zijn op corona zijn dinsdag getest, maar gaven al geen les meer 
omdat ze symptomen hadden. Woensdagochtend kregen zij de uitslag, daarop is besloten om 
na woensdag de deuren tot nader orde te sluiten. Leerlingen krijgen voorlopig weer 
thuisonderwijs. Het is nog niet bekend hoelang dat duurt. 

Het schoolbestuur De Haagse Scholen bestaat uit 44 reguliere scholen voor basisonderwijs, 
vijf scholen voor speciaal onderwijs en drie SBO-scholen, allemaal in en rondom Den Haag. 
De directie van basisschool De Springbok wilde niet reageren op het nieuws. 

Volgens minister Arie Slob (Onderwijs) is het belangrijk dat scholen de afgesproken 
protocollen naleven als een leraar besmet raakt met het virus. Een school hoeft na zo’n 
gebeurtenis niet altijd dicht, aldus de bewindsman. ‘Dat is dan afhankelijk van de adviezen 
van de GGD.’ 

Het is sinds de opening van de basisscholen volgens hem heel goed gegaan. Op slechts ‘een 
paar scholen’ zijn docenten besmet geraakt. De basisscholen gingen begin mei weer open en 
sinds deze week gaan ook de leerlingen in het voortgezet onderwijs weer naar school. Bron: 
De Telegraaf, 3 juni 2020. 

Corona en het klimaat in je huis, hoe zit dat eigenlijk? 

Uit onderzoeken blijkt dat de kans op besmetting met het coronavirus binnen waarschijnlijk 
juist groter is dan buiten. Toch wordt mensen geadviseerd thuis te blijven. Hoe zit dat?  

Met veel mensen in een kleine, slecht geventileerde ruimte bij elkaar gaan zitten, is hét recept 
voor een snelle verspreiding van virussen, blijkt uit bepaalde onderzoeken.  
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Dus ook het coronavirus. In een kleine ruimte is de concentratie van kleine druppeltjes met 
het virus - de aërosolen - groter. En bij slechte ventilatie blijven deze langer in de lucht hangen. 
 
Het klinkt logisch, maar of het écht zo is, staat nog niet onomstotelijk vast. Dat ventilatie een 
belangrijke rol speelt, is echter wél zeker, zegt Francesco Franchimon. 

Al op 13 maart, de dag dat de ‘intelligente lockdown’ in ging, schreef hij een onderbouwd 
artikel over de verspreiding van het coronavirus in gebouwen. Dat hij dat al zo snel kon doen, 
was niet zo vreemd als wellicht lijkt. Hij promoveerde in 2009 aan de TU Eindhoven op het 
proefschrift Healthy Building Services for the 21st Century, waarin hij onder andere aandacht 
schonk aan wat te doen in gebouwen bij een pandemie. 

Volgens Franchimon is goede ventilatie essentieel voor gebouwen waar de 
anderhalvemetermaatregelen nageleefd kunnen worden. Denk aan kantoren, grote 
commerciële complexen en publieke gebouwen, die een centraal ventilatiesysteem hebben. 
 
‘Ventilatie in gebouwen kan de overdracht van infectieziekten reduceren’, zegt Franchimon. 
‘Daar is brede consensus over.’ Bron: AD, 8 juni 2020.  
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Pandemie nog lang niet voorbij: wereldwijd record aan nieuwe 
besmettingen 

 

De intensive care in Manous, Brazilië 

In Nederland is het ergste voorlopig achter de rug, maar wereldwijd neemt het aantal nieuwe 
besmettingen verder toe. Dat komt vooral door groei in Azië en Latijns-Amerika. Wereldwijd 
zijn er nu officieel bijna zeven miljoen besmettingen geteld en meer dan 400.000 doden. 

De Verenigde Staten is koploper in absolute aantallen. Daar zijn bijna twee miljoen 
besmettingen en 110.000 doden geteld. Maar de verspreiding in dat land gaat nu langzamer 
dan voorheen. 
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Gisteren kwamen er volgens de telling van de John Hopkins universiteit wereldwijd ruim 
126.000 besmettingen bij. De grootste groei is te zien in landen als Brazilië, Mexico en India. 

Wereldwijd zijn nu meer dan 400.000 mensen overleden aan Covid-19. Ter vergelijking: dat 
is op dit moment al net zoveel als dat er in een heel jaar mensen aan malaria sterven. Malaria 
- een infectieziekte die wordt overgebracht door muggen - is normaal gesproken een van de 
dodelijkste ziekten ter wereld. 

Het werkelijke dodental door Covid-19 ligt hoger. Veel slachtoffers zijn nooit getest. Daarnaast 
tellen sommige landen de overlijdens buiten de ziekenhuizen niet mee. 

Een van de snelst groeiende besmettingshaarden ter wereld is India. Sinds maart is er een 
lockdown van kracht, maar ondanks de virusuitbraak worden de maatregelen morgen verder 
versoepeld. Nu telt India bijna 250.000 besmettingen. Alleen de VS, Brazilië, Rusland en het 
Verenigd Koninkrijk hebben meer zieken. 

 

Tijdens de lockdown in India keren veel arbeiders uit de grote steden terug naar huis. 
© SIPA Press 

President Modi van India wil de economie weer opstarten. Miljoenen arbeiders zitten zonder 
werk sinds de lockdown. Morgen mogen winkelcentra, restaurants en gebedshuizen weer 
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open. Over het nut van het openen van gebedshuizen is wel discussie. Gelovigen moeten in 
ieder geval hun handen en voeten wassen. Ook wordt er geen eten uitgedeeld en mogen 
gelovigen de heilige voorwerpen in tempels niet aanraken. 

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de lockdown in India geholpen heeft om de uitbraak 
te temmen, toch is er een risico. ‘Als India en andere grote landen weer opengaan en mensen 
weer beginnen rond te reizen is er altijd een risico dat de ziekte weer opduikt’, aldus Mike 
Ryan van de WHO. 

Brazilië is de belangrijkste besmettingshaard in Latijns-Amerika. Het land telt ruim 670.000 
besmettingen en bijna 36.000 doden. De afgelopen week noteerde Brazilië op vier 
verschillende dagen de meeste nieuwe besmettingen en doden ter wereld. De cijfers groeien 
snel, nu hebben alleen de VS en Groot-Brittannië nog een hoger officieel dodental. 

Desondanks wil president Bolsonaro de coronamaatregelen het liefst zo snel mogelijk 
opheffen. De economische schade is volgens hem groter dan het risico voor de 
volksgezondheid. Door de maatregelen zijn veel Brazilianen zonder werk komen te zitten, ook 
armoede en honger groeien daardoor. 

De alarmerende cijfers zijn sinds gisteren voor Brazilianen moeilijker te volgen. Data over het 
virus is grotendeels verwijderd van de overheidswebsite. President Bolsonaro noemt de cijfers 
misleidend. 

Het enige wat de Brazilianen nog te horen krijgen zijn het dagelijks aantal nieuwe 
besmettingen, doden en genezen mensen. Maar die cijfers worden nu wel na het best bekeken 
nieuwsprogramma gepubliceerd. ‘Daar gaat het verhaal voor Jornal Nacional’, grapte 
Bolsonaro. Volgens de president houdt het nieuwsprogramma ervan om te zeggen dat 
Brazilië weer een record heeft voor het dagelijkse aantal virusdoden. Bron: RTL nieuws, 8 juni 
2020. 

 

Over Europa als regio zegt het onderzoek dat er veel landen gemiddeld scoren met een paar 
uitschieters. ‘Deze uitschieters zijn landen waarvan de verwachting was dat ze goed zouden 
scoren vanwege hun algemeen kwalitatief goede gezondheidszorg, bijvoorbeeld Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk, maar dat niet deden. Dit is een indicatie dat de kwaliteit van de 
gezondheidszorg niet de belangrijkste factor is voor veiligheid en stabiliteit, maar de manier 
waarop de overheid omging met de crisis.’ 

Van de Scandinavische landen scoort Zweden opvallend laag. Het land, dat vanaf het begin 
de strategie hanteerde met weinig maatregelen, staat op plek 64 terwijl de buurlanden 
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allemaal in de top 24 staan. Waar het land hoog scoort op paraatheid van de gezondheidszorg, 
scoort het laag op overheids- en quarantaine-efficiëntie. 

Noord-Amerika als regio scoort ongeveer gelijk als Europa, maar dat komt voornamelijk door 
de hoge score van Canada. ‘De VS is een interessante uitschieter’, luidt het rapport. ‘De 
gezondheidszorg is modern en verfijnd, het land heeft beschikking tot sterke technologie om 
besmettingen te signaleren en op te sporen en het vermogen om strikte maatregelen op te 
leggen. Desondanks liggen zowel de besmettingsgraad als het aantal sterfgevallen vele malen 
hoger dan in andere, minder ontwikkelde delen van de wereld.’ 

 

Corona-uitbraak na Suikerfeest in Duitsland: massatest onder 
flatbewoners 

Zo'n 700 bewoners van een flat in het Duitse Göttingen (Nedersaksen) worden vanaf vandaag 
getest op besmetting met het coronavirus. Dit vanwege een Covid-19-uitbraak na de viering 
van het einde van de ramadan door enkele families die in het gebouw wonen. Er zijn al ruim 
100 besmettingsgevallen vastgesteld en ruim 200 contactpersonen zitten in quarantaine. 
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Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is het openbare leven flink ingeperkt. Zo 
zijn alle scholen in de stad en daarnaast ook enkele scholen en crèches in het arrondissement 
gesloten en mag er twee weken niet getraind of gespeeld worden bij sportverenigingen. Dit 
omdat veel contactpersonen daar actief zijn, aldus het stadsbestuur.   

De meeste besmette personen, de teller stond gisteravond op 120 onder wie 49 kinderen, 
wonen in het flatgebouw. Daar is een mobiel testcentrum ingericht waar bewoners sinds 
vanmorgen worden getest op het virus. ,,Meerdere grote families liggen aan de basis van deze 
situatie’’, verklaarde burgemeester Rolf-Georg Köhler (SPD) dinsdagavond tegenover de Noord-
Duitse publieke omroep NDR. 

De betrokkenen schonden volgens hem de hygiënevoorschriften en afstandsregel van 1,5 
meter tijdens privévieringen van het Suikerfeest op 23 en 24 mei. Een shishabar in de stad 
speelde naar zijn zeggen ook een’niet-onbelangrijke rol’. Meerdere personen zouden er 
waterpijp gerookt hebben met hetzelfde mondstuk.   

Het is nog onduidelijk of de schendingen van de coronaregels een staartje krijgen. De 
autoriteiten in Göttingen concentreren zich voorlopig op het opsporen van de 
besmettingsketen. ,,Zodra ze wat meer speelruimte hebben, zullen ze beslissen tegen wie een 
administratieve procedure wegens overtreding van de regels wordt opgestart en wie 
strafrechtelijk vervolgd zal worden’’, verklaarde een woordvoerder van het Openbaar 
Ministerie.  

De vastgoedbeheerder van het flatgebouw is gevraagd een hygiëneconcept op te stellen voor 
het pand en dat zo snel mogelijk voor te leggen aan het stadsbestuur.  

De corona-uitbraak in Göttingen is niet de eerste in de deelstaat Nedersaksen. Half mei 
gebeurde dat in de omgeving van Leer, vlak over de grens bij Nieuweschans, waar een 
heropeningsavond van een restaurant de oorzaak zou zijn geweest. Minstens 34 personen 
raakten besmet, 281 gingen thuis in quarantaine. In Bremerhaven raakten minstens elf 
personen onder wie twee kinderen besmet na een Suikerfeestviering. Bij de Pinkstergemeente 
in dezelfde stad kregen 29 leden het virus na privéontmoetingen. Nog eens 29 anderen uit 
Cuxhaven raakten eveneens besmet.   
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Bremerhaven overschreed gisteren de kritische bovengrens van 50 nieuwe infecties per 
100.000 inwoners. Dat betekent dat eerdere versoepelingen van de coronaregels weer moeten 
worden ingetrokken.  Bron: AD, 5 juni 2020. 

De bordelen in België mogen weer open, maar geen seks zonder 
mondkapje 

Sauna's en massagesalons blijven tot 1 juli gesloten, maar de bordelen mogen in België sinds 
vandaag weer open. Een bezoekje aan de sekshuizen zal voor de klanten even wennen zijn. 
Bij binnenkomst wordt de temperatuur van de klant opgemeten en het dragen van een 
mondkapje is verplicht voor zowel bezoeker als gastvrouw/heer. Niet iedereen is blij met de 
heropening. ‘Het is levensgevaarlijk.’ 

 

De Belgische premier Sophie Wilmès noemde vorige week tijdens de persconferentie van de 
Veiligheidsraad overigens niet expliciet dat de bordelen sinds deze week weer open mogen. 
Dat heeft te maken met het feit dat prostitutie sowieso niet is toegestaan bij onze zuiderburen: 
het wordt gedoogd. En wat officieel niet bestaat, kun je ook niet opnieuw toelaten.  

 

Het officiële zwijgen leidde volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws  in eerste instantie 
tot verwarring. Iedereen wees naar elkaar, want niemand wilde de minister zijn die zegt dat 
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prostitutie weer is toegestaan. Maar volgens premier Wilmès zal alles worden toegestaan, 
behalve de activiteiten die specifiek worden uitgesloten. Gisteren hebben meerdere sekshuizen 
de deuren na bijna drie maanden weer geopend. Op de site van Maison d’Amour in Sint-Job-
in-'t-Goor (vlakbij Antwerpen) is bijvoorbeeld te lezen dat de dames sinds maandag weer 
beschikbaar zijn. Wel zijn er strenge hygiëne- en schoonmaakmaatregelen genomen om 
besmetting zoveel mogelijk uit te sluiten. Naast de verplichte mondkapjes worden alle lakens 
en handdoeken na elke bezoeker vervangen. Ook worden de kamers en douches na elk bezoek 
gedesinfecteerd.   

Niet iedereen vindt het even logisch dat de prostituees weer aan het werk mogen. Sauna's en 
massagesalons blijven bijvoorbeeld wel nog tot 1 juli gesloten en knuffelen is nog altijd niet 
aan te raden. Maar de redenering is dat er nog steeds veel sekswerkers stiekem aan de slag 
zijn, en dat dat nog veel onveiliger is.  

Sommige sekswerkers zijn helemaal niet blij met het besluit. De in Vlaanderen bekende 
prostituee Hot Marijke schrok behoorlijk toen ze het las. Het betekent onder meer dat haar 
beroepsgroep de zogeheten ‘hinderpremie’ (een toelage van de regering voor bedrijven die lijden 
onder de corona-uitbraak) verliest als ze opnieuw aan de slag gaan. Maar Hot Marijke vreest 
voor haar gezondheid en die van haar gezin. Ze vindt het onverantwoord om te beginnen en 
dreigt zelfs met een rechtszaak. ‘Het is levensgevaarlijk.’ 

Het is de bedoeling dat er een gezamenlijk veiligheidsprotocol voor de bordelen wordt 
afgesproken. In de praktijk is dat lastig aangezien er geen overkoepelende organisatie is voor 
de sekswerkers. Het is geen erkend beroep. Het Belgische ministerie van Werk wijst daarom 
naar de steden: zij zullen de protocollen met hun rosse buurten uitwerken. Zo heeft Antwerpen 
al het heft in handen genomen om de heropening van de raamprostitutie voor te bereiden. De 
stad heeft als streven de bordelen in de ook voor veel Nederlanders bekende rosse buurt 
Schipperskwartier op 15 juni open te laten gaan.  

In Nederland is er nog geen versoepeling van de regels voor bordelen. Wel mogen sauna's, 
casino's en sportscholen op 1 juli weer open. Sekswerkers mogen pas op 1 september weer 
aan het werk. Binnen de branche wordt - min of meer gekscherend - geopperd om niet alleen 
mondkapjes, maar ook plexiglasschermen met gaten erin te gebruiken. Bron: AD: 8 juni 2020.  

Boodschappen doen in Duitsland wordt nóg goedkoper door 
economisch pakket na corona 

Boodschappen doen in Duitsland wordt nóg goedkoper nu de Duitsers het btw-tarief verlagen. 
Dat zal ertoe leiden dat Nederlanders vaker over de grens gaan winkelen. De politiek vreest al 
voor de gevolgen voor ondernemers in de grensregio.  

Om de economie in de coronacrisis te stimuleren heeft Duitsland een pakket maatregelen 
genomen met een waarde van 130 miljard. Zo wordt het btw-tarief tijdelijk verlaagd van 19 
naar 16 procent.  

De btw op verse groente en fruit daalt van 7 naar 5 procent. De dalende omzetbelasting moet 
tot goedkopere producten leiden, zodat Duitsers geld blijven uitgeven. 

Natuurlijk zullen Nederlanders door de prijsverlagingen vaker over de grens gaan winkelen, 
zegt emeritus hoogleraar regionale en stedelijke economie Frans Boekema, verbonden aan de 
Radboud Universiteit en Tilburg University.  
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‘Vergelijk het maar met de benzineprijzen. Consumenten zijn prijsvolgers en zullen daar op 
reageren. Dat is natuurlijk ook precies de doelstelling van de btw- verlaging.’ 

 

 

 

Verslaggever Colette Beckers doet inkopen bij de Aldi in Groesbeek en daarna de Aldi in 
Kranenburg om te kijken waar de boodschappen het goedkoopst zijn. © Theo PeetersOp de 
parkeerplaats van de Aldi is dat al zichtbaar: klanten dragen kapjes in panterprint, kleurige 
exemplaren en de ‘gewone’. 
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Aantal overleden zorgmedewerkers door coronavirus stijgt met 
twee naar elf 

Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur vijftien nieuwe meldingen van sterfgevallen door het 
coronavirus binnengekregen. Gisteren ging het nog om drie gemelde sterfgevallen. Ook 
kwamen er zes nieuwe ziekenhuisopnames binnen. Op de intensive care ligt een coronapatiënt 
minder dan gisteren. Het totale dodental stijgt hiermee naar 6031, waarbij het in elf gevallen 
zorgmedewerkers betreft.  
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Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 164. Het totaal aantal 
Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 47.903. 

In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.800 mensen opgenomen (geweest). 

De cijfers liggen na weekenden vaak hoger, omdat er in het weekend minder wordt 
geregistreerd. Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen 
wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het 
werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger.  

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is vandaag gedaald van 92 naar 91. 
Het aantal patiënten neemt elke dag langzaam af, ,,geheel in lijn met het stabiele beeld van 
het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag’, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt niet hoeveel mensen met 
andere aandoeningen op een intensivecareafdeling liggen en hoeveel coronapatiënten op 
verpleegafdelingen worden behandeld. 

Elke dag worden een paar mensen overgebracht naar een intensive care en mogen iets meer 
mensen van de ic af. Het LCPS verwacht dat het aantal coronapatiënten op de ic in de 
komende periode nog licht daalt, maar het centrum gaat er ook vanuit dat er nog een tweede 
golf komt. 

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het dodental onder zorgprofessionals is opgelopen tot elf. 
De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, NU’91, betreurt de nieuwe 
cijfers en leeft mee met de families en nabestaanden van de overledenen. Voorzitter Stella 
Salden: ‘We wisten eerder al dat er negen zorgprofessionals waren overleden. Het is verdrietig 
om te zien dat dit aantal nog steeds stijgt. Dat is extra triest vanwege het feit dat deze mensen 
altijd klaar hebben gestaan om de strijd tegen het virus aan te gaan. We hebben dergelijke 
getallen rond overlijdens en besmettingen van zorgprofessionals door een virus nog nooit in 
dergelijke mate meegemaakt.’  

Het drukke weekeinde na  Hemelvaart en Hemelvaartsdag zelf hebben geen effect gehad op de 
verspreiding van het coronavirus in Nederland. Dat meldde Ernst Kuipers, voorzitter van het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg, gisteren. Twee weken geleden was het tijdens de warme 
Hemelvaartsdag flink druk in parken en op stranden. Het ‘gevreesde effect’ voor meer 
besmettingen en ziekenhuisopnames later is dus uitgebleven, zei Kuipers.  

Ook het heropenen van de basisscholen en het hervatten van de contactberoepen, vier weken 
geleden, zijn niet terug te zien in de cijfers. Bron: AD, 9 juni 2020.  

Burgemeesters: Commentaar Kamerleden op Halsema is 
onbehoorlijk 

De wijze waarop burgemeester Femke Halsema is becommentarieerd door leden van de 
Tweede Kamer past niet in ons democratisch bestel. Dat stellen verschillende burgemeesters 
in een opiniestuk in de Volkskrant. 
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In tijden van crisis moeten we als één overheid zij aan zij staan om het coronavirus te 
bestrijden, waarbij iedere bestuurslaag op zijn eigen niveau moet opereren en op dat niveau 
ook verantwoording moet afleggen. Het  kabinet aan het parlement en de burgemeester aan 
de gemeenteraad. Dit is immers de basis van onze parlementaire democratie. 

 Femke Halsema 

Het kabinet heeft gekozen voor de huidige crisisstructuur. Sinds het begin van de crisis 
werken de voorzitters veiligheidsregio’s – vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad – aan de 
bestrijding van het coronavirus en de uitvoering van de maatregelen. De veiligheidsregio’s 
werken hierin nauw samen met het kabinet. Een eenduidige en landelijke aanpak om het 
coronavirus te bestrijden is daarbij noodzakelijk. Eenheid die wij als overheid de afgelopen 
maanden hebben laten zien in onze samenwerking en die ook effectief is gebleken.  

Velen vervullen een cruciale rol in de uitvoering en handhaving van de maatregelen die 
landelijk worden bepaald. Dat kan alleen maar door de onverminderde en bevlogen inzet van 
iedereen die een rol speelt bij de bestrijding van het coronavirus, zoals alle hulpverleners en 
zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers, gemeentelijke handhavers en politieagenten, 
medewerkers van veiligheidsregio’s, GGD-en en gemeenten en iedereen die op enigerlei wijze 
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een bijdrage levert en ondersteuning biedt aan cruciale sectoren, kwetsbare doelgroepen, 
ondernemers en in het onderwijs. Daar willen we een groot compliment voor maken. 

De afgelopen dagen was de rol van Femke Halsema als burgemeester en voorzitter 
veiligheidsregio onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Ook is het kabinet verzocht 
hierover verantwoording af te leggen. Dit heeft zelfs geleid tot een motie, waarin de regering 
wordt opgeroepen om in overleg te treden met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om 
na hoor en wederhoor vast te stellen welke maatregelen genomen moeten worden om 
herhaling te voorkomen. Ook wordt gesteld dat bezien moet worden of het gewenst is om te 
komen tot een andere voorzitter van deze veiligheidsregio. 

De wijze waarop burgemeester Halsema is becommentarieerd door leden van de Tweede 
Kamer past niet in ons democratisch bestel. Het getuigt van weinig respect van de Tweede 
Kamer om een burgemeester op een dergelijke wijze de maat te nemen. Zonder kennis van de 
feiten en zonder dat zij zich kan verdedigen. Dat vinden wij onbehoorlijk. 

Het is niet aan de Tweede Kamer om te oordelen over het optreden van een burgemeester of 
voorzitter veiligheidsregio in een (specifieke) lokale of regionale situatie. In ons bestel legt een 
burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad en een voorzitter veiligheidsregio in een 
crisissituatie aan alle gemeenteraden van de inliggende gemeenten van de betreffende 
veiligheidsregio. 

Doordat verschillende parlementariërs zich zowel in de Tweede Kamer als in de media negatief 
hebben uitgelaten over het optreden en functioneren van de Amsterdamse burgemeester ten 
tijde van de demonstratie, heeft dit het beeld van de situatie in Amsterdam gepolitiseerd 
vóórdat het debat hierover in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. Dit ondermijnt de positie 
van de lokale bestuurders, die juist in deze pandemie een cruciale rol hebben. 

Nederland heeft momenteel te maken met de grootste wereldwijde crisis sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Die crisis is van ongekende aard. In de afgelopen maanden zijn veel mensen 
ziek geworden en overleden als gevolg van het coronavirus en door de gehele samenleving is 
(en wordt nog steeds) keihard gewerkt om het virus te bestrijden. Om het virus effectief te 
kunnen bestrijden, zijn door het kabinet maatregelen afgekondigd die door de 
veiligheidsregio’s zijn uitgevoerd. Het virus lijkt inmiddels ingedamd en de druk op 
ziekenhuiszorg is inmiddels afgenomen. Dat is een resultaat waar we als Nederlandse 
samenleving trots op mogen zijn. 

De bestrijding van het coronavirus is een kwestie van lange adem, die gebaat is bij het 
voortzetten van het optreden als één overheid. Daar gaan we mee door, opdat de Nederlandse 
samenleving zo optimaal mogelijk wordt beschermd tegen het coronavirus. De bevolking van 
Nederland mag van de overheid verwachten dat wij onze rol en taken in de bestrijding van het 
coronavirus verantwoordelijk uitvoeren, naar eer en geweten. Met alle partners. Zij aan 
zij.  Bron: De Volkskrant, 10 juni 2020.  

Kamer wil alsnog OMT-advies over besmettingsrisico 
vliegtuigen 

De Tweede Kamer wil dat het kabinet uiterlijk 15 juni een besluit neemt over regels om 
voldoende afstand te houden in vliegtuigen. Ook moet het kabinet zo snel mogelijk aan de 
deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) advies vragen over de mogelijke 
verspreiding van het coronavirus in vliegtuigen.  
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Een Kamermeerderheid steunde vanmiddag een motie van D66 hiertoe. Kamerlid Antje 
Diertens drong aan op advies van experts, omdat per 15 juni de reisadviezen naar veel 
Europese landen worden versoepeld en mensen weer meer kunnen gaan vliegen. 
 
Het kabinet heeft tal van adviezen gevraagd aan het OMT en daar maatregelen op genomen. 
Over de besmettingsrisico’s in vliegtuigen deed het kabinet dat niet, liet RIVM-directeur Jaap 
van Dissel vorige week weten. 

De Tweede Kamer wil vooralsnog niet verder gaan dan een advies vragen en verwierp 
vanmiddag een motie van de Partij voor de Dieren die het kabinet vroeg geen vakantievluchten 
toe te staan zolang er geen OMT-advies ligt over de risico’s. 

Premier Mark Rutte verwees onlangs naar internationale afspraken die 
luchtvaartmaatschappijen hebben gemaakt. ,,Vliegtuigmaatschappijen zullen zelf 
maatregelen nemen om ofwel de anderhalve meter te handhaven of anderszins aanvullende 
maatregelen te nemen en daar heb je je dus strikt aan te houden, is mijn advies.’’ Bron: AD, 
9 juni 2020.  

Van der Staaij pareert kritiek burgemeesters: ‘Meer dan een 
lokale kwestie’ 

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij voelt zich niet aangesproken door de kritiek van de 
burgemeesters over de manier waarop de Kamer burgemeester Femke Halsema heeft 
becommentarieerd over de aanpak van het Damprotest.  

De burgemeesters noemen de manier waarop Halsema door de Kamer is aangepakt 
ongepast. In een opiniestuk in de Volkskrant benadrukken de burgemeesters dat het niet aan 
de Tweede Kamer is om te oordelen over het optreden van een burgemeester of voorzitter van 
een Veiligheidsregio in een lokale of regionale situatie. ‘In ons bestel legt een burgemeester 
verantwoording af aan de gemeenteraad en een voorzitter van een Veiligheidsregio in een 
crisissituatie aan alle gemeenteraden van de inliggende gemeenten van de betreffende 
veiligheidsregio.’ 
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Van der Staaij diende vorige week een motie in waarin hij opriep om na het debat in de 
Amsterdamse gemeenteraad in overleg te treden met de veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland. ‘En dan na hoor en wederhoor vast te stellen welke maatregelen kunnen worden 
genomen om herhaling te voorkomen’.  

Die motie is heel zorgvuldig geformuleerd, reageert Van der Staaij. ‘Het ging hier om een 
bijzondere situatie, waarin het om meer dan een lokale kwestie gaat. Het raakt het hart van 
de nationale crisisaanpak, waardoor zowel de gemeenteraad aan zet is, als het parlement.’ 
Over de motie is overigens nog niet gestemd. 

Halsema ligt onder vuur sinds de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam, vorige week 
maandag. Door de enorme opkomst was het onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Halsema besloot niet in te grijpen vanwege 
het grote belang van het recht op demonstreren en ook omdat politie-ingrijpen de gemoederen 
wellicht zou hebben verhit. 

Ook PVV-leider Geert Wilders voelt zich niet aangesproken door de kritiek van de 
burgemeesters. Hij noemt het opiniestuk ‘gênant’. ‘De ongekozen kaste van elitaire 
burgemeesters neemt het op voor falende collega Halsema’, tweette hij vanmorgen. Wilders 
diende een motie in om burgemeester Halsema te ontslaan, iets wat in het verleden onder 
meer gebeurde met de Amsterdamse burgemeester Gijs van Hall na de rellen bij het huwelijk 
van prinses Beatrix. 

Vanmiddag moet Halsema tekst en uitleg geven in de Amsterdamse raad. Hoewel ze in principe 
kan rekenen op steun van de coalitiepartijen, wacht haar een zwaar debat. Ze zal iedereen 
ervan moeten overtuigen dat dit niet nog een keer gebeurt. FvD-raadslid Annabel Nanninga 
heeft al aangekondigd een motie van wantrouwen in te dienen tegen Halsema.  

Het opiniestuk is ondertekend door voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Jan van Zanen, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters Liesbeth Spies, en 
voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Bron: AD, 10 juni 2020. 
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Ouders boos over weigeren kinderen met snottebellen 

Veel ouders beklagen zich over de weigering van hun snotterende kinderen door 
kinderdagverblijven. Kinderen onder de 12 jaar krijgen nauwelijks een coronatest en 
huisartsen geven geen gezondheidsbriefjes af. ‘Ouders staan met de rug tegen de muur en zijn 
boos.’ 

Dat zegt ouderorganisatie Boink. Ze krijgt tientallen telefoontjes per uur van ouders die met 
hun kind thuiszitten. Ondanks vernieuwde regels voor kinderen met langdurige 
verkoudheidsklachten worden veel kleintjes geweigerd.  

 

In het RIVM-protocol staat dat kinderen met klachten thuis moeten blijven. Als ze een week 
of langer school of opvang moeten missen, kunnen ouders om een coronatest vragen. Het 
RIVM adviseert ouders in gesprek te gaan met de kinderopvang en aan te geven dat ze de 
klachten als chronisch probleem herkennen. Kinderen met bekende, chronische 
verkoudheidsklachten moeten gewoon naar school of opvang kunnen. Als dat geen resultaat 
oplevert, kunnen ze bij de GGD aankloppen voor advies.  

 



137 

 

De praktijk blijkt echter weerbarstig, zegt Boink-voorzitter Gjalt Jellesma. Kinderen onder de 
12 jaar worden nauwelijks getest, omdat die testen ingrijpend zijn. Een coronakweek komt 
diep uit de neus en keel. Bovendien is soms overduidelijk dat een coronatest niet nodig is, 
gezien de klachten die het kind heeft. Ook bij de huisarts staan veel ouders voor een dichte 
deur, want die geeft meestal geen briefje mee. GGD’s hebben het op hun beurt veelal te druk 
voor telefoontjes met kinderdagverblijven over specifieke kinderen.  

Onderaan de streep zitten ouders thuis met een kind met snot. Ze zijn boos dat de kinderen 
niet mogen komen, maar ze wel de rekening moeten doorbetalen. ,,Het wrange is dat de 
kinderen vaak wél naar de opvang mogen als wij ons ermee bemoeien. Dan zeggen 
pedagogisch medewerkers dat ze het zekere voor het onzekere namen’, vertelt Jellesma.  

Boink krijgt klachten van specifieke opvangorganisaties die ‘rigide beleid’ voeren. 
‘Kinderdagverblijven moeten echt wat meer ontspannen’, vindt Jellesma. ‘We kunnen niet bij 
elke ingang een arts of GGD’er neerzetten. Hoe jonger de kinderen, hoe meer snotneuzen. Dat 
hoort bij het opbouwen van de weerstand.’ 

Toen de noodopvang nog draaide, kwamen er nauwelijks klachten over weigeringen. Terwijl 
op veel kinderdagverblijven juist kinderen kwamen met ouders die in de zorg werken. Toch 
zijn corona-uitbraken ook in die eerste weken uitgebleven, stelt Jellesma. 

‘Ik zeg absoluut niet dat we het protocol maar naast ons neer moeten leggen, maar vraag 
kinderdagverblijven wel hun gezond verstand te gebruiken. Zelfs als kinderen uiteindelijk wél 
met een snottebel naar de opvang mogen, heb ik nog niet gehoord dat er alsnog een corona-
uitbraak is geweest. Als pedagogisch medewerkers terugdenken aan hoe de groep in februari 
was, toen liepen ze ook allemaal te snotteren. Dat hoort er nu eenmaal bij.’ 

Ook de kinderopvang zelf ziet de dilemma's. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft al diverse 
organisaties gesproken die aangeven niet blij te zijn met de verantwoordelijkheid die ze in de 
discussie krijgen. ‘Zij willen niet dat pedagogisch medewerkers moeten beslissen of een kind 
met een snottebel chronische klachten heeft of niet. Dat moet iemand met verstand van 
gezondheid beslissen’, zegt directeur Emmeline Bijlsma.  

De brancheorganisatie wil met het ministerie en RIVM in gesprek om betere oplossingen te 
vinden voor zowel ouders, kinderen als pedagogisch medewerkers. Bijlsma: ‘Ik zie ouders die 
kapot zijn en hun kind dolgraag naar de opvang willen sturen. Ik zie andere ouders die vragen 
stellen over een ander kind in de groep met een snottebel. En dan zie ik ook nog ongerust 
personeel dat een oordeel moet vellen over die snottebellen. Dit is een enorm dilemma, dat 
ontzettend gevoelig ligt.’  

Stemproblemen door corona: 'Alsof ik weer net uit de puberteit 
kom'  
 

Logopedisten merken dat veel mensen die het coronavirus hebben gehad, kampen met 
stemproblemen. Zo ook Pascal, die hier al weken last van heeft. ‘Het voelt alsof ik weer net uit 
de puberteit kom’, vertelt hij. Wat kun je hieraan doen? 

‘Mijn vrouw was positief getest op corona en we wonen samen in een huis. Ik kreeg ook 
allemaal klachten en alle symptomen. Ik heb zo'n vijf weken thuis gezeten’, vertelt Pascal aan 
EditieNL. Inmiddels heeft hij ook al zeven weken last van zijn stem en keel. ‘Ik kreeg steken 
in mijn keel en werd hees. Het voelt steeds alsof ik eindelijk volwassen begin te worden, alsof 
ik weer net uit de puberteit komt.’ 
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 ‘Ik ben gisteren naar de huisarts geweest, maar volgens hem waren er geen ontstekingen te 
zien, dus dan loop je toch zonder oplossing de deur weer uit. Als het langer aanhoudt, ga ik 
zeker verder kijken.’ 

Logopedist Cindy Maes van logopediepraktijk Eindhoven ziet in de praktijk veel mensen zoals 
Pascal. Ze zijn hees, schor of hebben een brok in de keel nadat ze het coronavirus hebben 
gehad. ‘Ook zijn er mensen die moeite hebben met slikken, en dus met eten en drinken’, 
vertelt Maes. 

‘Veel mensen denken dat de stemproblemen komen doordat de conditie een klap heeft gehad, 
maar de stembanden kunnen behoorlijk verslechterd zijn door het weinige praten en vele 
hoesten’, legt Maes uit. ‘Dat kan verbeteren, maar na zes weken moet dat wel echt weg zijn. 
Anders is het aan te raden naar de huisarts of een logopedist te gaan.’ 

Er kan namelijk zeker iets aan gedaan worden. ‘In het begin zal de nadruk op herstellen 
liggen. Patiënten moeten stemtechnieken aanleren. De stem is eigenlijk net een normale spier 
die je ook weer moet gaan trainen’, zegt de logopedist. ‘Ook kunnen we leren hoe je de stem 
op een gezonde manier kan gebruiken. Niet persen, wat mensen die zich zwak voelen vaak 
doen, en goed articuleren.’ Bron: RTL nieuws, 10 juni 2020.  
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Ziekenhuizen stoppen met studie naar malariamedicijn tegen 
corona 

De Nederlandse studie waarbij coronapatiënten werden behandeld met twee 
malariamedicijnen is definitief stopgezet. De onderzoekers zijn het vertrouwen kwijt dat de 
middelen, waar hoge verwachtingen over waren, een gunstig effect laten zien. 

Ongeveer tien ziekenhuizen, waaronder UMC Utrecht, Maastricht UMC en Elisabeth-
Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, deden mee aan de studie naar chloroquine en 
hydroxychloroquine, die op 15 april van start ging. Enkele tientallen patiënten namen deel. 

Twee weken geleden werd de studie tijdelijk stilgelegd na een publicatie in medisch 
vaktijdschrift The Lancet waarin werd geconcludeerd dat de middelen zouden leiden tot meer 
sterfgevallen. Die publicatie – en harde conclusie – is inmiddels ingetrokken, maar de 
Nederlandse onderzoekers hebben gisteravond alsnog besloten om de studie te beëindigen. 
Ook wereldwijd is een aantal soortgelijke studies stopgezet.  

 

Het stoppen van de Nederlandse Archaïd-studie heeft een aantal redenen, zegt Andy 
Hoepelman, projectleider en hoofd van Infectieziekten in het UMC Utrecht. In een recente 
Engelse studie waarbij 1500 coronapatiënten hydroxychloroquine kregen en 3500 anderen 
niks, was er geen verschil te zien tussen beide groepen. ,,Die data zijn nog niet naar buiten, 
maar zijn wel met ons gedeeld. We hebben daarop gezegd: we moeten oppassen dat we niet te 
veel energie gaan stoppen in een studie waarvan we nu al twijfels hebben of het middel werkt. 
Misschien laat het een klein beetje effectiviteit zien, maar het wordt geen homerun’’, vertelt 
Hoepelman. 
 
Ook zijn er momenteel te weinig coronapatiënten om een groot onderzoek van ten minste 
duizend deelnemers te kunnen verrichten. ,,Ook tijdens een tweede golf denken we niet dat 
we dit aantal deelnemers halen, omdat er regionaal of landelijk snel maatregelen zullen 
worden genomen bij een uitbraak.’ De financierder van de studie, ZonMw, trok 5,5 miljoen 
euro subsidie uit voor acht onderzoeken naar corona, waaronder deze studie.  
 
Hoepelman heeft nog geprobeerd om zijn studie voort te zetten in New York en Mexico, waar 
momenteel veel coronabesmettingen zijn, maar dat idee strandde snel. ,,Je wilt de 
onderzoekers in de ogen kunnen kijken en de protocollen bespreken, maar de situatie is daar 
nu te hectisch.’  

Er is veel te doen geweest om de malariamedicijnen. Aan het begin van de coronacrisis in 
Nederland, begin maart, adviseerde een landelijk expertteam, genaamd SWAB, de 
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ziekenhuizen om de middelen te geven aan coronapatiënten die een milde of ernstige infectie 
hadden. Proeven in het laboratorium waren veelbelovend en de middelen leken te helpen bij 
Chinese patiënten. Het landelijk advies werd massaal opgevolgd en vele duizenden patiënten 
slikten de medicijnen, bleek uit inventarisatie van deze krant.  

Gaande de crisis ontstonden twijfels of het middel uberhaupt werkte en mogelijk zelfs meer 
kwaad dan goed zou doen. De malariamedicijnen kunnen ernstige hartritmestoornissen 
veroorzaken – een bekende bijwerking – met in sommige gevallen een dodelijke afloop. In de 
Engelse Recovery-studie waar Hoepelman veel waarde aan hecht zijn geen extra sterfgevallen 
gezien onder de patiënten die hydroxychloroquine kregen. Ook in Nederland hebben patiënten 
volgens de Utrechtse projectleider geen gevaar gelopen, doordat zij met hartfilmpjes in de 
gaten werden gehouden. Wereldwijd schoten de verwachtingen van dit middel alle kanten op: 
van ‘hoopgevend’, naar ‘omstreden’ en weer terug naar ‘twijfelachtig’. 

De Nederlandse studie ging van start toen er al twijfels over deze middelen bestonden en de 
ergste piek in ons land voorbij was. Hoepelman: ‘De studie eerder opzetten ging niet, vanwege 
de subsidie die moest worden aangevraagd en de toetsing door de medisch ethische 
commissie.’ Ook na de betwiste Lancet-studie stopten de onderzoekers niet meteen. Het zijn 
vooral de nieuwe inzichten dat het middel niet doet wat het beloofde én het gebrek aan 
patiënten waardoor Hoepelman niet verder wil. Bron: AD, 10 juni 2020. 

 

Grote zorgen over spoedwet corona: ‘Terug naar de tijd van Willem 
I’ 
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Minister Hugo De Jong 

Nog voor het kabinet iets heeft gepresenteerd, groeit het verzet tegen de wet die de 
coronamaatregelen moet bestendigen. Grote zorgen bestaan over looptijd en reikwijdte van de 
wet. ‘Dit veroorzaakt kortsluiting in ons systeem.’ 

De speciale coronawet, die al per 1 juli moet ingaan, moet de huidige noodverordeningen ter 
bestrijding van het coronavirus vervangen. De Raad van State is zeer kritisch op de 
noodverordeningen, die eigenlijk bedoeld zijn voor korte, lokale crises als rellen bij 
voetbalwedstrijden of ontvlambare demonstraties. Nu de ergste nood is gelenigd, is een solide 
juridische basis nodig voor het inperken van grondrechten als de vrijheid van vereniging, vindt 
de Raad. 

De nieuwe wet moet die basis bieden. In het conceptvoorstel, dat voor advies naar 
maatschappelijke organisaties is gestuurd, eigent het kabinet zichzelf verregaande macht toe. 
Bewindslieden mogen per ministeriële regeling evenementen weigeren, samenscholing op 
plekken verbieden, het openbaar vervoer stilleggen en scholen sluiten. Het parlement wordt 
min of meer buitenspel gezet: pas nadat de regeling in werking is getreden, gaat deze naar 
Tweede en Eerste Kamer. 

Daarmee ‘gaan we terug naar de tijd van koning Willem I’, zegt Wim Voermans, hoogleraar 
staatsrecht aan de Universiteit Leiden. ‘Die maakte ook regels per decreet en stuurde ze 
achteraf netjes naar het parlement.’ 

Volgens Voermans is het ‘in strijd met de basisprincipes van de democratische rechtsstaat’ 
dat ministers  zelfstandig belangrijke wettelijke regels opstellen. Dat is de taak van het 
parlement. ‘Deze spoedwet veroorzaakt kortsluiting in dat systeem.’ 

Er zijn prima alternatieven, zegt hij. Het kabinet kan nu al de uitzonderingstoestand uitroepen 
en zich langs die weg macht toe-eigenen. ‘Maar daar kan het parlement een einde aan maken. 
Dat wil het kabinet waarschijnlijk niet.’ 

Dat de tijdelijke wet pas na een jaar vervalt (en met instemming van het parlement kan worden 
verlengd), is eveneens een punt van zorg. In haar advies schrijft de Nederlandse Orde van 
Advocaten (NOvA) dat de looptijd te lang is, en de wet te veel en te vergaande beperkingen van 
vrijheden mogelijk maakt. ‘Beperkingen die niet normaal zijn en ook niet behoren te zijn in 
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een democratische samenleving.’ De advocaten zien liever dat het kabinet blijft werken met 
noodverordeningen.   

Ook de Nationale Ombudsman sprak dinsdag zijn zorgen erover uit. Volgens Reinier van 
Zutphen wordt in de noodwet te beperkt ingegaan op de inbreuk die de maatregelen op de 
grondrechten van burgers maakt. Als het kabinet ouderen in een verpleeghuis weer wil 
verbieden bezoek te ontvangen, zijn heldere criteria nodig, stelt hij. Die ontbreken in de wet. 

Intussen begint de tijd te dringen voor de behandeling van het wetsvoorstel door beide Kamers. 
Over drie weken wil het kabinet de wet laten ingaan, ook al heeft het parlement officieel nog 
geen letter gelezen. 

‘Dat gaat niet gebeuren’, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak resoluut. ‘Een wet die diep ingrijpt 
in de grondrechten, de bestuurlijke verhoudingen en de positie van het parlement: die gaan 
we natuurlijk niet in een weekje behandelen.’ 

Andere partijen laten meer ruimte, maar manen het kabinet wel tot spoed. ‘Zorgwekkend dat 
het allemaal zo lang moet duren’, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Ook zij weigert de wet ‘op 
een achternamiddag’ goed te keuren. ‘Dit gaat echt ergens over. Het moet niet zo zijn dat de 
ministers vrij spel hebben.’ 

Zorgvuldigheid staat voorop, zegt ook Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). ‘Ik heb gezegd: ik 
heb minstens twee weken nodig. Die ga ik ook vragen. Ik ga niet mijn taak niet doen omdat 
het kabinet op zich laat wachten.’  Bron: De Volkskrant, 9 juni 2020. 

 

Boa’s in het centrum van Haarlem 
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Hoe groot is de kans dat je nu nog besmet wordt met corona? 

Op dit moment zijn 1 op de 10.000 Nederlanders besmettelijk en kunnen zij het coronavirus 
overdragen op anderen.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat op dit moment ongeveer 
1715 coronapatiënten in Nederland zijn die anderen kunnen besmetten.  

Coronapatiënten zijn besmettelijk zolang ze klachten hebben. De kans dat jij – als iemand 
zonder klachten – besmet wordt, hangt af van twee dingen: het reproductiegetal en hoe goed 
iedereen zich aan de maatregelen houdt. 

En deze twee factoren hebben ook weer verband met elkaar, legt Coen Berends uit, 
woordvoerder van het RIVM. ‘Er is geen percentage bekend voor de kans dat iemand besmet 
kan worden. Maar wat we wel weten is onder meer het reproductiegetal.’ 

Berends legt uit dat als er geen maatregelen worden genomen, één coronapatiënt twee tot vier 
anderen besmet. Maar doordat er wél maatregelen zijn genomen, schommelt dit getal rond de 
één. 

Dit getal is dus het reproductiegetal, oftewel de besmettingsgraad. Momenteel is de 
besmettingsgraad 0,87. Dit betekent dat één besmettelijke coronapatiënt gemiddeld 0,87 
anderen besmet. Dit zorgt ervoor dat het aantal coronabesmettingen daalt. 

Hoe groot de kans is dat jij één van de besmette mensen wordt, hangt af van hoe goed iedereen 
zich aan de maatregelen houdt. Blijft iedereen thuis bij klachten? Hou je voldoende afstand? 

Het virus wordt verspreid met symptomen zoals hoesten en niezen, maar niet iedereen ervaart 
deze klachten als een symptoom. Een kuchje is tegenwoordig al verdacht – en dat is maar 
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goed ook. Berends: ‘Hoe meer klachten iemand heeft, des te besmettelijker hij is en hoe meer 
het virus verspreid wordt.’ 

Daarom mag je pas de straat weer op als je 24 uur klachtenvrij bent. Op die manier blijft de 
besmettingsgraad onder één en daalt het aantal besmettingen. 

De kans op besmetting hangt ook af van hoe goed je de maatregelen volgt. ’Als je afstand 
houdt, is de kans klein dat je besmet wordt’, zegt Berends. ‘Op het moment dat je met dertig 
mensen naar een feestje gaat waar geen afstand wordt gehouden, is de kans om het op te 
lopen een stuk groter.’ 

‘De kans dat je besmet raakt, hangt dus heel erg af van je eigen gedrag. Door je aan de 
maatregelen te houden, verlaag je de kans op besmetting voor jezelf, maar ook voor anderen. 
De maatregelen zijn niet voor niets ingesteld.’ Bron: RTL nieuws, 10 juni 2020. 

Iedereen kan meelopen met De Alternatieve Vierdaagse 

 

De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) organiseert De Alternatieve Vierdaagse. Hét 
officiële alternatief van de Vierdaagse. Iedereen kan gratis meedoen, zowel ingelote als 
uitgelote deelnemers en andere wandelliefhebbers. Om drukte te vermijden, wordt er niet 
gelopen over het officiële parcours, maar wandelen deelnemers een zelfgekozen route. Dat 
hoeft niet perse in Nijmegen te zijn, maar kan in het hele land. 

De deelnemer kan kiezen om de officiële Vierdaagse afstand 30, 40 of 50 km per dag te lopen. 
Speciaal voor De Alternatieve Vierdaagse zijn de opties 10 en 20 km toegevoegd. We vragen 
deelnemers bij de keuze van hun afstand rekening te houden met het feit dat bij De 
Alternatieve Vierdaagse geen verzorgingsposten onderweg worden gefaciliteerd. 

Alle deelnemers ontvangen na registratie de gratis wandel.nl-app. Dit is tevens het startbewijs. 
Met de app stippel je je eigen alternatieve vierdaagse routes uit. De app registreert de door 
jouw gelopen kilometers. Wanneer je na vier dagen de beoogde kilometers hebt gelopen 
ontvang je je welverdiende beloning: een bijzonder aandenken aan deze alternatieve 
‘Vierdaagse 2020’. 
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De app faciliteert je naast routes met allerlei relevante informatie en leuke gratis podcasts, 
playlists en nog veel meer om jou de ultieme wandel beleving te geven. Na 24 juli kun je de 
app uiteraard blijven gebruiken, om vrij te wandelen en de leukste routes uit te stippelen en 
te bewaren. Bron: AD, 10 juni 2020.  

  

 

Brussel wil per 1 juli bepaalde niet-EU-burgers toelaten 

 

De Europese Commissie stelt voor het EU-inreisverbod voor mensen van buiten de unie 
wegens de coronacrisis, per 1 juli gedeeltelijk, geleidelijk en gecoördineerd op te heffen. Verder 
in dit liveblog: reizigersvereniging Rover pleit voor een - stapsgewijze - opheffing van alle 
coronabeperkingen in het ov. 
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De Europese Commissie stelt voor het EU-inreisverbod voor mensen van buiten de unie 
wegens de coronacrisis, per 1 juli gedeeltelijk, geleidelijk en gecoördineerd op te heffen. Tot 
die tijd moet de EU dicht blijven voor niet-essentiële reizen uit niet-Europese landen. De 
commissie gaat er daarbij van uit dat de grenscontroles in de Schengenzone, die 26 Europese 
landen omvat en waarin vrij kan worden gereisd, op 15 juni verdwijnen. 

EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken): ‘Internationaal reizen is de sleutel 
voor toerisme en zaken, en voor familie en vrienden om weer met elkaar te verbinden. We 
moeten allemaal voorzichtig blijven maar de tijd is gekomen om concrete voorbereidingen te 
treffen om de reisbeperkingen op te heffen voor landen met een vergelijkbare situatie en weer 
visa te gaan verstrekken.’  Bron: RTL nieuws, 11 juni 2020. 

Reclame voor niet-medische mondkapjes mag weer op 
Facebook  
 
Facebook staat na een verbod van drie maanden weer advertenties voor mondkapjes toe, maar 
alleen voor niet-medische kapjes. Dat geldt ook voor reclames op Instagram. 

 

Facebook verbood begin maart zowel advertenties voor mondkapjes, als de verkoop van 
mondkapjes op Facebook Marketplace. Mondkapjes waren destijds schaars en hard nodig in 
de zorg, doorverkopers probeerden uit de schaarste een slaatje te slaan. 

Inmiddels is de schaarste opgelost, is er meer bekend over de voordelen van mondkapjes en 
is het dragen ervan op veel plekken verplicht. Zo is in Nederland een niet-medisch mondkapje 
sinds 1 juni verplicht in het openbaar vervoer. 

‘We zien mensen en bedrijven van alle formaten hard werken om aan de vraag te 
voldoen’, schrijft Facebook-productmanager Rob Leathern. ‘Daarom schalen we het tijdelijke 
verbod terug, zodat mensen niet-medische mondkapjes kunnen promoten en verkopen.’ 

De verkoop en promotie van medische mondkapjes zoals chirurgische- of N95-maskers blijft 
tijdelijk niet toegestaan, ‘om te voorkomen dat mensen de pandemie misbruiken voor 
financieel gewin’. 

Alsnog mag niet zomaar iedereen reclame maken voor niet-medische mondkapjes. Facebook 
wil dat adverteerders al minstens vier maanden op Facebook of Instagram adverteren. Niet-
medische mondkapjes zijn volgens Facebook kapjes die bijvoorbeeld thuis zijn gemaakt, van 
huishoudelijke stoffen zoals katoen of spijkerstof, of van hergebruikte materialen zoals 
neopreen of wetsuits. Bron: RTL nieuws, 11 juni 2020. 
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RTL nieuws 11 juni 2020 
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Onrustig Brazilië telt steeds meer coronadoden maar 
Bolsonaro bijt van zich af  

 
Terwijl in Brazilië het coronavirus dagelijks meer dan duizend levens eist, verkeert het land 
ook in een groeiende politieke chaos. De Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro voelt zich van 
alle kanten aangevallen, en weigert nog steeds de ernst van het virus te erkennen. Zelfs een 
militaire coup is volgens zijn intimi niet langer uitgesloten. 

 
Nergens in de wereld eist het coronavirus iedere dag zoveel levens als in Brazilië. Meer dan 
730.000 Brazilianen zijn sinds de uitbraak positief getest, en zeker 38.000 mensen zijn aan 
het virus overleden. Alleen de Verenigde Staten kennen tot nu toe meer coronabesmettingen. 

Als het aan de president lag bleven die cijfers voortaan geheim. Bolsonaro veroorzaakte vorige 
week een storm van kritiek door de coronastatistieken niet langer te openbaren. Zo wordt in 
Brazilië ook de waarheid begraven, was de conclusie van onder meer het Hooggerechtshof, 
dat de president begin deze week dwong om de data toch weer dagelijks te publiceren. Deze 
slag verloor Bolsonaro, maar de president en zijn entourage vechten nog tal van andere 
conflicten uit.  

 

Grafdelvers begraven ook na zonsondergang de lichamen. In Brazilië zijn al ruim 37.000 
mensen aan het coronavirus overleden. 
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Zo onderzoekt het Hooggerechtshof of Bolsonaro de nationale politiechef liet ontslaan om zo 
zijn eigen familie te beschermen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar twee van zijn 
zoons, die worden verdacht van corruptie en het verspreiden van misinformatie. 

Correspondent Sandra Korstjens: ‘Het lijkt erop dat de federale politie te dichtbij kwam in die 
onderzoeken. Tijdens een kabinetsvergadering zei Bolsonaro zelfs dat hij niet van plan is om 
toe te kijken hoe zijn eigen familie en vrienden worden genaaid, omdat hij geen 
veiligheidsmensen mag vervangen.’  

Sergio Moro, de populaire minister van Justitie beschuldigde de president van 
machtsmisbruik en stapte op. Daarmee was hij niet de eerste en ook niet de laatste minister 
uit het kabinet van Bolsonaro, die al dan niet gedwongen vertrok. In ruim een jaar tijd raakte 
hij negen ministers kwijt. Zo diende afgelopen maand ook de minister van Gezondheid zijn 
ontslag in na onenigheid over de Braziliaanse corona-aanpak, slechts een maand nadat 
Bolsonaro zijn voorganger had ontslagen. 

Het doet Bolsonaro’s reputatie geen goed. De president, die in 2018 door 55 procent van de 
kiezers werd gekozen, zag zijn populariteit de afgelopen tijd kelderen. Correspondent Sandra 
Korstjens: ’Toch lijkt zijn harde kern van aanhangers, nog altijd zo’n dertig procent van de 
Brazilianen, achter hem te blijven staan. 

Zij vinden net als de president dat de corona-maatregelen de economie kapot maken. Die 
economie krijgt inderdaad zware klappen te verduren. Maar Bolsonaro zal de schuld voor de 
diepe economische crisis straks bij de gouverneurs van de deelstaten willen neerleggen. Hij 
wilde tenslotte nooit een lockdown.’ 

Alle kritiek aan zijn eigen adres wuift hij dan ook weg. Over de vele coronadoden zei hij vorige 
maand: ‘Nou en? Wat kan ik er aan doen? Mijn tweede naam is Messias, maar ik kan geen 
wonderen verrichten’. Toch lijkt niets doen geen optie, nu er in Brazilië steeds meer stemmen 
op gaan om een afzettingsprocedure te starten. 

De Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro moet opnieuw op zoek naar een nieuwe minister van 
Volksgezondheid. Nadat hij vorige maand de gezondheidsminister ontsloeg, is diens opvolger 
nu zelf opgestapt. Beide vakministers lagen met de president in de clinch over de aanpak van 
de coronacrisis.  

Een maand geleden ontsloeg Bolsonaro minister Luiz Henrique Mandetta, omdat die de 
president in het openbaar tegensprak in de aanpak van het coronavirus. 

De gezondheidsminister riep op tot social distancing en zo veel mogelijk thuisblijven in de 
strijd tegen het virus, terwijl de president juist in televisietoespraken het volk opriep die 
adviezen te negeren. Bolsonaro stelde dat de maatregelen om corona te bestrijden de economie 
kapot maakten en zo indirect nog veel meer slachtoffers maakten dan het virus ooit zou 
kunnen. 

Mandetta werd na enkele dagen opgevolgd door Nelson Teich. Die maakte vandaag bekend 
zijn functie alweer te hebben neergelegd. Hij was het de afgelopen maand ook nauwelijks eens 
met Bolsonaro. Volgens de Braziliaanse krant O Globo was een meningsverschil over het 
medicijn chloroquine de druppel. 

Bolsonaro wil dat alle Covid-patiënten direct daarmee worden behandeld. Teich wil het alleen 
inzetten in noodgevallen, omdat het twijfelachtig is of het medicijn werkt en het wel zeker is 
dat de bijwerkingen levensgevaarlijk kunnen zijn. In China en de VS werd en wordt 
geëxperimenteerd met chloroquine bij ernstig zieke Covid-patiënten. 
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Brazilië is de laatste weken hard op weg een van de zwaarst getroffen landen ter wereld te 
worden. Inmiddels telt het volgens de officiële statistieken een kleine 14.000 doden en het 
dagelijks aantal nieuwe overlijdens neemt nog met de dag toe.  Bron: RTL nieuws, 15 mei 
2020.  
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GGD: Corona bleef weg na massademonstraties 

De grote demonstraties in Amsterdam en Rotterdam hebben volgens de lokale GGD’s (nog) 
niet geleid tot flinke verspreiding van het coronavirus. Ondertussen kleurt de provincie Zuid-
Holland rood als het nieuwe epicentrum op de Nederlandse coronakaart. 

De antiracisme-betogingen op de Dam in Amsterdam en rond de Erasmusbrug in 
Rotterdam leidden begin juni tot ergernis en zorgen: zulke massale bijeenkomsten zijn 
potentiële virushaarden, waarschuwden experts. Twee weken later, aan het eind van de 
uiterlijke incubatietijd, zijn er echter geen aanwijzingen dat het coronavirus daar flink is 
verspreid, melden de GGD’s.  

In Amsterdam zijn nu twee protestdeelnemers met klachten bekend. Een van hen testte 
negatief, van de ander is de uitslag nog onbekend, zegt een woordvoerder van de GGD 
Amsterdam. ‘Later deze week maken we de balans op, maar vooralsnog zijn er geen 
aanwijzingen voor een grote uitbraak.’ 
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Amsterdam  

In Rotterdam ziet de GGD twaalf dagen na de gestaakte demonstratie rond de Erasmusbrug 
ook geen aanwijzingen voor de demonstratie als besmettingsbron bij positief geteste patiënten. 
‘Op dit moment heeft het evenement nog niet voor extra verspreiding gezorgd’, aldus een 
woordvoerder. De incubatietijd van eventuele besmetting tijdens die demonstratie verstrijkt 
morgen.  

Virologen waarschuwen dat de geruststellende berichten geen reden tot juichen zijn. ‘Dit soort 
evenementen zijn risicomomenten. Hoe vaker je die organiseert, hoe groter de kans is dat het 
wel een keer tot besmettingen leidt’, zegt Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 

Overigens zagen Amsterdam en Rotterdam het aantal geregistreerde besmettingen na de 
demonstratie wel stijgen. In de twee weken voor de demonstratie turfde Amsterdam op 
weekbasis 52 en 46 nieuwe gevallen, daarna waren dat er 76 en 109. Rotterdam ging van 46 
in de week voor het protest naar 81 de week erna en 105 vorige week. Over heel Nederland 
bleef het aantal besmettingen in die periode juist opvallend stabiel. De Rotterdamse GGD 
zoekt nog uit wat de oorzaak van de toename is nu de demonstratie niet de boosdoener lijkt; 
veel wijst erop dat er ‘verschillende clustertjes’ waren in de stad, zegt een woordvoerder.  

Ondertussen ontpopt Zuid-Holland zich tot het nieuwe epicentrum van corona in Nederland. 
Sinds het testbeleid op 1 juni is verruimd, komt bijna 32 procent van de positieve testen uit 
die provincie. Ook nam de provincie in juni liefst 44 procent van het aantal 
ziekenhuisopnamen in Nederland voor zijn rekening. Bron: AD, 16 juni 2020. 
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De Chinese autoriteiten hebben een nieuwe uitbraak van COVID-19 in Peking dinsdag 
omschreven als ‘extreem ernstig’. Delen van de Chinese hoofdstad zijn maandagavond 
afgesloten, gelegenheden voor sport en vermaak in de hele stad zijn dicht en reizen is aan 
banden gelegd. Inwoners krijgen voedsel van de staat. 

‘De situatie rond de epidemie in de hoofdstad is extreem ernstig’, zei een woordvoerder van 
het stadsbestuur tijdens een persconferentie. ‘We moeten nu strenge maatregelen nemen om 
de verspreiding van COVID-19 te stoppen.’ 

Meer dan twintig wijken in Peking zijn aangemerkt als 'medium-risicogebied'. De 
gezondheidsautoriteiten lieten dinsdag weten dat mensen die in verzegelde gebouwen wonen 
of momenteel in quarantaine zitten zullen worden voorzien van voedsel en medicatie. 

Mensen die tot een risicogroep behoren of mogelijk contact hebben gehad met een besmette 
persoon mogen Peking niet meer verlaten. 

 
 

China opent teststraat voor nieuwe coronabesmettingen 
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De uitbraak in Peking is de grootste in China sinds februari. Er zijn zeker 106 
besmettingsgevallen vastgesteld na de nieuwe uitbraak, die is teruggeleid naar een drukke 
markt voor voedselgroothandel in het zuidwesten van Peking, die sinds 30 mei door meer dan 
200.000 mensen is bezocht. 

In verschillende andere Chinese provincies moeten reizigers uit Peking verplicht in 
quarantaine. 

In de hoofdstad zelf werden afgelopen zondag meer dan 76.000 omwonenden van de markt 
getest op het virus. Scholen in het gebied hebben hun deuren gesloten en het openbaar 
vervoer en taxidiensten zijn aan banden gelegd. 

Berichten in staatsmedia meldden dat het virus op de markt werd aangetroffen op snijplanken 
die werden gebruikt voor het snijden van geïmporteerde zalm. Deskundigen zeggen dat het 
bijzonder onwaarschijnlijk is dat de vis zelf besmet was. Een aannemelijkere uitleg is dat de 
planken werden gebruikt door besmette mensen. 

Yang Zhanqiu, een vicedirecteur van de faculteit pathogene biologie van de universiteit van 
Wuhan, zei tegen staatsmedia dat hij denkt dat de nieuwe uitbraak is veroorzaakt door een 
virusstam die besmettelijker is dan de stam die de pandemie eind vorig jaar in gang zette in 
Wuhan. Bron: AD, 16 juni 2020. 

 

Meerdere Aziatische landen zien een nieuwe piek ontstaan in de coronacijfers. India meldde 
zondag wederom een recordaantal nieuwe besmettingen, terwijl het virus weer lijkt op te leven 
in onder meer China, Iran en Japan. 

In India werd zondag met 11.929 wederom een recordaantal nieuwe bevestigde besmettingen 
geregistreerd. Al dagen ligt het aantal nieuwe besmettingen dagelijks net onder de 
twaalfduizend. 

Ook werden er 311 nieuwe doden gemeld als gevolg van het coronavirus. Daarmee lag dat 
cijfer voor de vijfde dag op rij boven de driehonderd. 

Het totale aantal besmettingen in India is door de explosieve toename de afgelopen weken 
gestegen naar meer dan 320.000. Alleen de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland hebben 
meer bevestigde besmettingsgevallen. Het dodental in India nadert inmiddels de 10.000. 
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Eerder meldde China 57 nieuwe besmettingen, de grootste toename sinds 13 april. In de 
hoofdstad Peking werden 45 nieuwe besmettingen gemeld, die allemaal te herleiden waren tot 
een enkele markt in het zuidwesten van de stad. 

Peking ging als gevolg van de heropleving van het virus gedeeltelijk weer in lockdown. Voor de 
nieuwe uitbraak had de stad 55 dagen op rij geen nieuwe besmettingen gemeld. 

Iran meldde zondag voor de eerste keer in twee maanden tijd weer meer dan honderd nieuwe 
doden. Het Iraanse ministerie van Volksgezondheid meldde dat het dodental met 107 steeg 
naar 8.837. 

In de Japanse hoofdstad Tokio werden 47 nieuwe besmettingen bevestigd, de grootste 
dagelijkse toename sinds de landelijke lockdown eind mei werd opgeheven. Bron: Nu.nl, 16 
juni 2020. 
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Protocol: zorgpersoneel krijgt voorrang bij tekort aan IC-
bedden 

Om zoveel mogelijk levens te redden bij een extreem beddentekort komen er speciale 
selectiecriteria. Wie het kortst een ic-plek bezet zal houden, krijgt voorrang. Daarna maken 
zorgpersoneel en jongeren de meeste kans op behandeling. Als er dan nog te veel patiënten 
zijn, wordt er geloot. Het kabinet reageert kritisch op het generatiecriterium. 

De regels staan in het eerste draaiboek voor de laatste stap in de zogenoemde zwarte fase, de 
situatie van een schreeuwend tekort aan intensivecareplekken, bijvoorbeeld als een grote 
tweede coronagolf de zorg overspoelt. Dat protocol is vanavond gepubliceerd door de Federatie 
Medisch Specialisten en artsenfederatie KNMG, na overleg met belangengroepen. Het gaat om 
een voorstel: de artsen, publiek en politiek kunnen nog reageren.   

 

Het hoogste niveau van de crisisfase gaat in als ziekenhuizen na uitbreiding tot 2400 bedden 
samen amper nog ic-plekken over hebben en het niet meer lukt om deze toe te wijzen op basis 
van medische gronden. Die fase wordt landelijk afgekondigd, zodat er geen regionale willekeur 
ontstaat. Dat is in Nederland niet eerder nodig geweest, maar in maart en april stevenden de 
ziekenhuizen er wel op af, daarom is snel werk gemaakt van deze nieuwe regels.  

Leefstijl, nationaliteit, lichamelijke of verstandelijke handicap en sociale status zullen geen rol 
spelen bij de selectie: een moeder van drie kinderen krijgt geen voorrang boven de 
alleenstaande loodgieter, de obesitaspatiënt moet niet achteraan sluiten. Het principe ‘eigen 
schuld’ zal zeker niet meewegen, zegt ethicus Marcel Verweij, een van de opstellers en 
hoogleraar filosofie aan de Wageningen Universiteit. 
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‘Eigen verantwoordelijkheid speelt normaal ook geen rol bij de vraag wie recht op zorg heeft’’, 
zegt hij. ‘En praktisch: moet je dan een tribunaal oprichten dat in die hectische crisisfase 
beoordeelt wie precies welk aandeel heeft in zijn medische toestand? Je kunt denken dat je 
gezond bent omdat je goed leeft, maar het kan ook door je goede opleiding komen, je sociaal-
economische positie, je genen. Het is vaak niet zwart-wit.’ 

Het kabinet is geen voorstander van het leeftijdscriterium, zo schrijft minister Martin van Rijn 
(Medische Zorg, PvdA) vanavond in een reactie op het draaiboek. ‘Ik kan mij niet vinden in 
een triage waarin leeftijd, los van medisch inhoudelijke overwegingen, een rol speelt’, schrijft 
de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer. 

‘Jongere generaties zouden dan een sterkere morele aanspraak op levensreddende zorg 
hebben dan oudere generaties, die al veel meer levensjaren hebben genoten. Een patiënt uit 
een jongere leeftijdsgroep zou dan voorrang krijgen. Hiermee wordt uitsluitend een 
onderscheid op basis van leeftijd gemaakt en dat kan ik niet ondersteunen.’ 
 
De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd betwijfelt ook of er maatschappelijk draagvlak is 
voor een generatiecriterium en de voorrang voor zorgpersoneel lijkt praktisch lastig 
uitvoerbaar, aldus de Inspectie. 

Daarom kiest Van Rijn liever voor ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ als alle medisch-
inhoudelijke afwegingen uitgeput zijn. De voorrang voor jongeren en het zorgpersoneel zou 
dan weer geschrapt moeten worden uit het protocol. De komende periode kunnen andere 
artsen en instanties nog reageren op het plan. Van Rijn: ‘Ik wacht de eventuele aanpassingen 
van het draaiboek af.’ Uiteindelijk heeft de politiek bij niet-medische afwegingen het laatste 
woord, desnoods met nieuwe wet- en regelgeving, meldt een woordvoerder van de 
staatssecretaris op vragen hierover.  

Behandelaars kijken bij zorgschaarste al standaard naar levensverwachting, onderliggende 
aandoeningen en – als de selectie nog strenger moet – straks ook naar de verwachte 
behandelduur op de ic. Coronapatiënten liggen gemiddeld lang aan de beademing, dus niet-
coronapatiënten lijken een streepje voor te hebben. 

‘Zo kan het gebeuren dat een zeventiger na een hartinfarct wel een ic-bed krijgt, omdat hij na 
een paar dagen weer plaatsmaakt, en een dertiger met corona niet’, zegt René Héman, 
voorzitter van KNMG. ‘Deze regels pakken soms nadelig uit voor jongeren, soms voor ouderen.’ 

De voorrang voor zorgpersoneel dat intensief met coronapatiënten werkt, is rechtvaardig, 
denkt Verweij. ‘Zij lopen een risico voor hun eigen gezondheid ten behoeve van ons allemaal, 
dan is het heel onrechtvaardig als ze achteraan zouden moeten sluiten.’ Als er na de eerste 
criteria nog altijd te veel gegadigden zijn voor dezelfde ic-plek, dan wordt gekeken naar 
generaties (0-20 jaar, 20-40, 40-60, 60-80 en 80+). 

Jongeren hebben korter van het leven kunnen genieten dan ouderen, dus krijgen ze voorrang. 
Verweij: ‘Iedereen heeft evenveel recht op leven, maar de vrouw van 24 heeft meer te verliezen 
als ze geen behandeling krijgt dan de buurman van 72. Die heeft al een groter deel van zijn 
leven gehad, de vrouw niet.’  

Al kan dat voor ongemakkelijke dilemma's zorgen. Theoretisch kan een twintiger die onder 
invloed tegen een boom rijdt straks voorrang krijgt boven de zeventiger die struikelt over een 
scheve stoeptegel en op de ic belandt. Verweij: ‘Maar misschien was die dronken bestuurder 
wel in paniek op weg naar zijn vader die op sterven lag. Kijk: deze fase is sowieso een tragedie, 
wat er ook besloten wordt. Het gaat om de minst slechte keuze. En als je er dan niet uitkomt, 
als er dan één bed over is voor vier generatiegenoten met dezelfde medische achtergrond, dan 
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wordt het loten. Dat is eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen, maar toch ook heel 
onbevredigend.’ 

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care is tevreden 
met het resultaat: ‘Voor ons als artsen is dit dagelijkse kost, maar nu starten we gelukkig ook 
een bredere discussie.’ Gommers schreef in een eerste versie nog dat mensen boven de 70 
uiteindelijk minder kans maken op een plek, maar die harde leeftijdsgrens is vervangen door 
de bredere term ‘generaties’. ‘Omdat die leeftijdgrens zo gevoelig lag, duurde dit allemaal ook 
erg lang. Nu is die harde knip van 70 eruit, dat geeft meer bewegingsruimte.’ De voorrang voor 
jongeren geldt alleen als ze op basis van bijvoorbeeld overlevingskans en opnameduur 
gelijkwaardig zijn aan de ouderen.  

Toen de ziekenhuizen eind maart overlopen werden, met soms dagelijks honderd patiënten 
erbij, begonnen specialisten al met het schrijven van het protocol. Dit is klaar voordat er een 
eventuele tweede grote coronagolf komt. Maar het absolute doel is om helemaal niet meer in 
de crisisfase terecht te komen, zei ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) 
afgelopen week: ‘We willen vooral dat zo’n grote golf niet meer komt, daar is echt alles op 
gericht.’ Dan kan dit nieuwe draaiboek voor altijd in de lade blijven. Bron: AD, 16 juni 2020. 

Snotterende kinderen mogen toch naar opvang of kleuterklas 

Kinderen van 0 tot 6 jaar met snottebellen, maar zonder koorts, mogen gewoon naar de 
kinderopvang of basisschool. Alleen als ze contact hebben gehad met een coronapatiënt 
moeten ze thuisblijven.   

Dat is dinsdagavond aangepast in de richtlijnen van het RIVM. Vorige week kwamen er veel 
klachten naar buiten van ouders wiens snotterende kinderen niet naar de kinderopvang 
mochten. Jeugdartsen roerden zich en pleitten voor een aangepaste richtlijn, omdat kinderen 
nu eenmaal vaak verkouden zijn.  

 

Dat pleidooi heeft het RIVM ter harte genomen. Na overleg met het Outbreak Management 
Team (omt) eerder op de dag is besloten de regels voor snotterende kinderen te versoepelen, 
zo blijkt uit een bericht dat vanavond naar betrokkenen is gestuurd. ‘Snottebellen komen 
natuurlijk veel voor bij die jonge kinderen en testen is vervelend voor ze’, verklaart RIVM-
woordvoerder Coen Berends.  

Ook op basisscholen ontstond meer reuring. Leraren blijken sinds de volledige heropening 
van basisscholen vorige week soms tegen half lege klassen aan te kijken. Ze missen soms een 
kwart tot bijna de helft van de leerlingen. Hoewel de leerkrachten blij zijn dat de ouders de 



173 

 

RIVM-richtlijnen naleven, balen ze ervan dat de kinderen weer lessen moeten missen, in de 
meeste gevallen vanwege een verkoudheid.  

Nu mogen 0- tot 6-jarigen met snottebellen naar de kinderopvang of kleuterklas zolang ze 
géén koorts hebben. Bovendien moeten ze thuisblijven als ze in contact zijn geweest met een 
persoon die is besmet met covid-19. ‘Kleuters hebben dezelfde kenmerken als het jonge kind 
en zijn ook nog veel verkouden. Maar we willen ook geen besmettingen missen als we de groep 
groter maken. Vandaar dat we hier nu de grens trekken’, aldus Berends.  

Sinds 1 juni zijn 3500 kinderen in die leeftijd op corona getest. 0.5 procent van de testen was 
positief. Dat percentage ligt hoger bij de kinderen die zijn getest nadat ze met een 
coronapatiënt in aanraking kwamen, namelijk 14,3 procent.  

Een coronatest werd in veel gevallen afgeraden, omdat het pijnlijk kan zijn. Daardoor zaten 
ouders echter klem tussen de gezondheidszorg en school of opvang. Het RIVM acht het niet 
noodzakelijk om alle kinderen te testen als er goed bron- en contactonderzoek wordt gedaan. 
Bovendien stelt het dat de ziekte niet ernstig verloopt bij kinderen en dat ze nauwelijks een 
rol spelen in de overdracht van het virus. 

Kinderdagverblijven en basisscholen die drie of meer kinderen in een groep hebben met een 
verdenking van corona moeten dat bij de GGD melden. De kleintjes moeten wel getest worden 
als ze met een coronapatiënt in aanraking zijn gekomen of naar voren komen tijdens een 
uitbraakonderzoek. Ook mogen ouders er nog steeds om vragen als zij wél willen dat hun kind 
wordt getest. Bron: AD, 16 juni 2020. 

 

Bezoekregeling verpleeghuizen opnieuw verruimd  

Vanaf 15 juni mogen bewoners van verpleeghuizen meer dan één bezoeker ontvangen. 
Voorwaarde is wel dat het verpleeghuis vrij van corona-besmettingen is.  
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Vanaf 15 juni mag een bewoner van een verpleeghuis weer meerdere bezoekers ontvangen, 
indien het verpleeghuis vrij van corona-besmettingen is. Voorwaarde is wel dat er 1,5 meter 
afstand wordt gehouden. De handreiking die helpt bij het vormgeven van een bezoekregeling 
is nu geupdate. Er is meer ruimte voor maatwerk per verpleeghuis. De handreiking is gemaakt 
door ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl.  Pdf, 4 juni 2020. 

Sinds 20 maart geldt een bezoekverbod voor verpleeghuizen. Er werd alleen nog bezoek 
toegelaten bij mensen die stervende zijn. Maar hoe langer dit bezoekverbod gold, des te groter 
werd de impact. Ook met name voor bewoners met dementie, die de situatie niet kunnen 
begrijpen. Bron: Zorg voor Beter.  

Zestien vrienden vieren versoepelingen, raken allemaal 
besmet met corona 

JACKSONVILLE - Erika Crisp en vijftien vrienden vonden het hoog tijd om de bloemetjes eens 
flink buiten te zetten in het Amerikaanse Jacksonville. Nu de versoepelingen zijn begonnen 
en ze zich keurig aan alle regels hadden gehouden, vonden ze dat ze wel een drankje verdiend 
hadden. Maar nu zijn ze alsnog alle zestien besmet met het coronavirus. 

 

Erica Crisp 

De vrienden gingen eerder deze maand naar Lynch’s Irish Pub. Crisp is nu acht dagen ziek, 
al haar vrienden zijn ook positief getest. ‘Het enige ding dat we gemeenschappelijk hebben is 
die avond in de kroeg.’ 

Andere bezoekers van de bar zijn ook ziek geworden. De manager wil nu de kroeg een weekend 
vrijwillig sluiten om de zaak grondig schoon te maken. ‘De afgelopen maanden hebben we 
alles goed gedaan. En de eerste avond dat we uitgaan, dit zal wel de Wet van Murphy zijn’, 
aldus Erika, zelf een verpleegster, tegenover News4Jax. 

De vrienden droegen geen mondkapje en dat is iets wat ze nu spijt. ‘We hadden een mondkapje 
moeten dragen. We hadden afstand moeten houden. Het was nog te vroeg om alles weer open 
te gooien.’ Bron: De Telegraaf, 17 juni 2020.  

Kinderopvang Paterswolde dicht door corona  

Een medewerkster van kinderdagverblijf Het Kinderkabinet in Paterswolde is besmet met het 
coronavirus. De kinderopvang is daarom gesloten. Twee andere medewerkster laten zich 
vandaag testen. Dat zegt eigenaresse Jet Brekhoff. Ze wachten in spanning de uitslag van die 
testen af. 
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‘Het is heel onwerkelijk, eerst ben je nog nuchter en denk je het zal toch niet. Maar dan blijkt 
het toch corona te zijn en dan schrik je wel’, vertelt Brekhoff aan de telefoon. Brekhoff en haar 
medewerkers zitten thuis in quarantaine.‘ Door allemaal thuis te blijven hopen we over twee 
weken weer open te kunnen.’  

 
Het Kinderkabinet is tijdelijk dicht (Rechten: RTV Drenthe/Peter Hendrikson) 

 

Acht van de dertien medewerkers van Het Kinderkabinet moeten in quarantaine. Zij hebben 
met de besmette collega samengewerkt. Maar Brekhoff neemt het zekere voor het onzekere en 
heeft de overige medewerkers ook geadviseerd om thuis te blijven. 

De GGD Drenthe voert bij de besmette medewerkster een bron- en contactonderzoek uit om 
te zien met wie zij de afgelopen tijd contact heeft gehad. Het is vooralsnog onduidelijk waar zij 
de besmetting heeft opgelopen. 

Door de sluiting zijn zo'n negentig gezinnen in Eelde en Paterswolde gedupeerd. Zij zijn 
telefonisch of per mail op de hoogte gesteld. ‘ Ouders reageren begripvol, ze snappen onze 
beslissing heel goed’ , zegt Brekhoff. ‘ Sommigen reageren ook opgelucht, hoewel ze al een 
tijdje niet meer binnen mogen komen volgens de RIVM-richtlijnen.’  

Er is volgens het RIVM en de GGD maar een hele kleine kans dat de kinderen het virus verder 
verspreiden. ‘ Dat geldt zeker voor kinderen van 0 tot 4, die wij hier hebben. Wij hebben geen 
buitenschoolse opvang’ , aldus Brekhoff. 

In principe blijft de kinderopvang aan het Jan Pelleboerplein in Paterswolde twee weken dicht, 
tot woensdag 1 juli. ‘ Maar als ik over een week merk dat zich geen nieuwe besmettingen 
hebben voorgedaan, overweeg ik op maandag 29 juni weer open te gaan’ , zegt Brekhoff. Bron: 
RTV Drenthe, 17 juni 2020. 

 

President Zuid-Afrika: zet je schrap voor corona maar raak niet 
in paniek 
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Het aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika neemt snel toe. Toch wordt de ooit zo strenge 
lockdown juist afgebouwd. Die diende niet ter voorkoming van een uitbraak, maar slechts als 
voorbereiding daarop.  

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa stuurde maandag een open brief aan zijn 
bevolking met de boodschap: raak niet in paniek door de om zich heen grijpende corona-
uitbraak in het land, maar bereid je er wel op voor.  

Met andere woorden: zet je schrap. Want, zo gaf hij toe, het aantal besmettingen in Zuid-
Afrika neemt steeds sneller toe. Het verdubbelde alleen al de laatste twee weken: van 25.000 
naar 50.000. Volgens de modellen van de regering zal die versnelling de komende weken leiden 
tot een grote uitbraak, met wellicht miljoenen besmettingen en tussen de 40.000 en 50.000 
doden. 

Het lijkt erop dat de Zuid-Afrikaanse regering weinig kan doen om het virus nog af te remmen. 
Het land ging in maart zeer snel op slot – nog voordat ook maar iemand in het land aan corona 
was overleden. De strenge lockdown duurde vijf weken, maar de economie kon een langere 
sluiting niet aan en sinds 1 mei bouwt de regering die in stappen af.  

Ramaphosa heeft er dan ook nooit een geheim van gemaakt dat de lockdown niet was bedoeld 
om een uitbraak te voorkomen. Die diende vooral om de gezondheidssector, het bedrijfsleven, 
scholen en ministeries meer tijd te geven zich op de onvermijdelijke uitbraak voor te bereiden. 
Volgens Ramaphosa is die tijd goed benut. Er zijn de nodige noodhospitalen ingericht en er 
zijn tweehonderd extra artsen uit Cuba ingevlogen. De president gaf maandag wel toe dat 
bijvoorbeeld afstand houden op openbare plekken in het land ‘een enorme uitdaging’ blijft. 
Zeker in de arme, overbevolkte wijken. 

Toch bestaat er ook nog veel onduidelijkheid. De angst is dat de uitbraak zelfs nu al groter is 
dan hij lijkt. Dat komt doordat het aantal tests in het land beperkt is en de testuitslagen door 
de overbelasting van de laboratoria vaak wel een week op zich laten wachten. Menig Zuid-
Afrikaan lijkt de ernst van de situatie daardoor te onderschatten. Praktisch alle winkels zijn 
inmiddels weer open en de meerderheid van de mensen gaat weer naar het werk. Na negen 
weken van drooglegging mag bij de slijterijen op gezette tijden zelfs weer alcohol worden 
gekocht. Dit alles voedt de gedachte dat het gevaar bijna geweken is. 

Ramaphosa benadrukte in zijn brief dat dit een misvatting is en dat hij zich juist ‘zorgen 
maakt’. De ramingen van zijn regering laten zien dat de uitbraak zich nog altijd pas in zijn 
opbouwfase bevindt. Pas in juli of begin augustus wordt de echte piek verwacht. 

De provincie Westkaap rond Kaapstad is voorlopig het zwaarst getroffen. Ruim 60 procent van 
alle Zuid-Afrikaanse coronabesmettingen werd daar vastgesteld. Van de circa duizend mensen 



177 

 

in het land die tot nu toe aan het coronavirus zijn overleden, woonde driekwart in die 
provincie. Ramaphosa opende afgelopen vrijdag dan ook in Kaapstad het eerste 
noodziekenhuis, met 862 extra bedden. Ook die extra beddencapaciteit zal echter niet alles 
oplossen; aan verplegers en ander zorgpersoneel is in de Westkaap al een aanzienlijk tekort 
ontstaan. Bron: Trouw, 8 juni 2020. 

 

Vaker high door corona 

AMSTERDAM - Ruim veertig procent (41,4) van de cannabisgebruikers is meer gaan blowen 
in corona-tijd. Ze zijn gemiddeld van 3 naar 3,6 joints per dag gegaan. Ze geven aan dat uit 
verveling, stress en eenzaamheid te hebben gedaan. Bijna een derde voert ’mentale 
gezondheid’ aan als reden voor meer roken. 

 

Dat komt uit een verkennend onderzoek van het Trimbos Instituut naar de invloed van 
COVID-19 en de ‘coronamaatregelen’ op het cannabisgebruik onder 1563 gebruikers. De helft 
van de deelnemers geeft aan na de invoering van de coronamaatregelen even vaak cannabis 
te gebruiken als daarvoor. 

Dat komt uit een verkennend onderzoek van het Trimbos Instituut naar de invloed van 
COVID-19 en de ‘coronamaatregelen’ op het cannabisgebruik onder 1563 gebruikers. De helft 
van de deelnemers geeft aan na de invoering van de coronamaatregelen even vaak cannabis 
te gebruiken als daarvoor. 

Een veel kleiner deel van de blowers geeft aan minder vaak te gebruiken (6,6%) of (tijdelijk) te 
zijn gestopt (2,8%). Redenen om minder vaak te gebruik zijn het minder zien van vrienden 
(37,9%) en de mentale gezondheid (29,1%). Respondenten die aangeven (tijdelijk) te stoppen 
doen dit vooral vanwege hun mentale en fysieke gezondheid. 

Ruim vier op de vijf respondenten (84,5%) zegt extra (corona)maatregelen te hebben getroffen. 
Zo delen ze geen joint meer, houden ze afstand van elkaar en blowen ze niet meer samen. De 
meerderheid vindt dat wiet en hasj even gemakkelijk verkrijgbaar zijn geweest als voor de 
maatregelen. Ook de prijzen van wiet en hasj zijn volgens de meerderheid van de respondenten 
gelijk gebleven, al geeft 12,6% van de wietgebruikers en 17,2% van de hasjgebruikers aan dat 
de prijs is gestegen. 

Het Trimbos Instituut geeft aan gericht deelnemers te hebben geworven, dus dat de steekproef 
niet representatief is voor de gemiddelde Nederlandse cannabisgebruiker. De resultaten 
moeten dan ook als verkennend worden beschouwd. Bron: De Telegraaf, 18 juni 2020. 
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Corona lijkt buiten Europa pas net begonnen: 35.000 
besmettingen in Brazilië  

In Nederland kun je het gevoel krijgen dat de ergste corona-ellende al zo'n beetje voorbij is. 
Geen gekke gedachte, want de cijfers dalen hier al een tijdje. Maar buiten Europa lijkt de 
corona-uitbraak nog maar net begonnen. 

 

Boze Brazilianen hebben in het zand van Copacabana, het beroemde strand van Rio de 
Janeiro, 100 zwarte kruizen neergezet. De graven zijn een eerbetoon aan de tienduizenden 
slachtoffers van het coronavirus in Brazilië. 

De activisten vinden de crisisaanpak van hun regering een aanfluiting. President Bolsonaro 
heeft de impact van het coronavirus steeds afgezwakt. Hij heeft regionale overheden onder 
druk gezet om de veiligheidsmaatregelen op te heffen. Ook geeft hij tegenstrijdige signalen 
over het dragen van een mondkapje en het houden van afstand. 

Je zou het misschien niet zeggen, maar het coronavirus verspreidt zich sneller dan 
ooit. De grafiek hieronder laat zien dat we nog lang niet klaar zijn. Want wereldwijd blijft het 
aantal nieuwe besmettingen groeien. 

In India stierven gisteren 2000 mensen aan corona. Daarmee vestigt ook dat land een triest 
record: nog nooit waren er zo veel coronadoden op een dag. 

Brazilië verbrak zijn eigen coronarecord. Het Zuid-Amerikaanse land registreerde bijna 35.000 
besmettingen op een dag. 

In Indonesië stijgen de coronacijfers ook: gisteren kwamen er ruim 1000 nieuwe gevallen bij. 
Indonesië gaat daarmee Singapore voorbij en is nu het land met de meeste besmettingen in 
Zuidoost-Azië. 
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Het aantal geregistreerde besmettingen was eerst in Europa en Noord-Amerika erg hoog, maar 
daar is het teruggedrongen. 

Het testbeleid is in ieder land verschillend, maar ook als je naar het aantal doden kijkt, zie je 
grofweg hetzelfde beeld. In het westen lijkt de piek voorbij. In de rest van de wereld, vooral 
Azië en Zuid-Amerika, lijkt de piek nog te moeten komen. 

In de grafieken valt verder op dat Noord-Amerika nog meer coronapatiënten en -doden meldt 
dan Europa. In de VS meldden zes staten gisteren coronarecords, onder andere Florida en 
Texas. Deskundigen maken zich zorgen dat Amerikaanse staten te veel haast maken met het 
beëindigen van de lockdown. 

In de coronalijstjes is, achter de VS, nu Brazilië het tweede land qua besmettingen en doden. 
Dit heeft te maken met beleid: president Bolsonaro neemt geen ingrijpende maatregelen tegen 
het virus. In sommige regio’s van India zorgen arbeidsmigranten voor 80% van alle 
besmettingen. Een strenge lockdown is er wel in India. De politie treedt hard op tegen 
overtreders. Een groot probleem was dat arbeidsmigranten ineens hun werk verloren en weer 
terug naar hun families gingen: van de stad naar het platteland. Die volksverhuizing zorgde 
voor veel mensen op een kluitje. In sommige regio’s zorgen arbeidsmigranten voor 80 
procent van alle besmettingen. 

Die problemen met de lockdown en social distancing kunnen arme landen nog in de 
problemen brengen. Afstand houden en leven zonder werk is voor veel mensen onmogelijk en 
dus nemen ze risico’s. Bron: RTL nieuws, 18 juni 2020.   
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Pontbaas weigert ten onrechte wandelaar over te zetten: ‘Ik 
moest achttien kilometer extra lopen’  

 
Jan Kwakman bij de pont over de Walengracht. De dienstdoende pontbaas weigerde hem over 
te zetten, ten onrechte zo bleek achteraf. Inmiddels zijn er excuses gemaakt . © Wilbert 
Bijzitter 

Vette pech voor Jan Kwakman. De fanatieke wandelaar uit Vollenhove (Overijssel) dacht een 
mooi rondje door natuurgebied De Wieden te gaan lopen, maar kwam bedrogen uit. Tot zijn 
grote verbazing weigerde de dienstdoende pontbaas van het voet- en fietsveer bij Jonen hem 
over het water te zetten. En dus moest hij achttien kilometer extra lopen om thuis te komen. 

Het als gevolg van coronamaatregelen ingestelde éénrichtingsverkeer geldt niet voor 
voetgangers, zo stelt Jan Kwakman. De geplaatste borden zijn bestemd voor fietsers, niet voor 
wandelaars en de weigering om hem de zogenoemde Walengracht over te zetten is daarom niet 
terecht. Na het aanhoren van zijn klacht, geeft de gemeente Steenwijkerland hem gelijk en 
heeft ze telefonisch excuses aangeboden.  Bron: De Gelderlander, 18 juni 2020.   

Ministerie zet corona-dashboard online 
 

 

Breda, Amphia ziekenhuis 
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Op het dashboard staan onder andere het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames van de 
afgelopen dagen, het aantal opnames op de intensive cares en het aantal positief geteste 
mensen per 100.000 Nederlanders. Ook kunnen mensen kijken hoe het virus zich ontwikkelt 
in hun eigen regio. 

Met behulp van het dashboard moet snel kunnen worden ingegrepen als het coronavirus weer 
oplaait. Voor de verschillende cijfers zijn zogenoemde 'signaalwaarden' vastgesteld: als in 
meerdere categorieën deze 'alarmbel' afgaat, kan dat reden zijn om in te grijpen. 

‘Als meerdere indicatoren boven de signaalwaarde komen, kan dat aanleiding zijn voor het 
kabinet om een advies van het Outbreak Management Team te vragen over nadere 
maatregelen.’ 

Nog niet alle gegevens zijn in het huidige dashboard verwerkt. VWS wil in de tweede helft van 
juni de definitieve versie lanceren. Bron: RTL nieuws, 5 juni 2020. 

 

Speler van trainer Frank de Boer besmet met coronavirus 

Een speler van Atlanta United is positief getest op het coronavirus. Dat maakte de club van 
Frank de Boer donderdag bekend.  

Het is onduidelijk om welke voetballer het precies gaat. De speler, die inmiddels in 
quarantaine is geplaatst, had geen last van verschijnselen. 

De positieve test heeft als gevolg dat de voltallige selectie van De Boer vrijdag uitvoerig zal 
worden getest. 

De voormalig Ajax-trainer zit met zijn ploeg midden in de voorbereiding op het ’MLS is Back 
Tournament’, dat op 8 juli begint. De duels worden afgewerkt in Disney World in Florida. 
Volgende week arriveren de eerste teams. 
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Frank de Boer is trainer van Atlanta United. 

Ook bij Saint-Étienne is het foute boel. Daar hebben vijf personen positief getest op het 
coronavirus. De Franse voetbalclub meldt dat drie daarvan spelers van de profselectie zijn. 

De vijf personen zitten thuis in isolatie. De club heeft donderdag 38 aanvullende tests gedaan 
bij medewerkers op het kantoor. Daarvan is de uitslag nog niet bekend. 

De Franse competitie werd wegens de coronacrisis definitief afgebroken in april. Saint-Étienne 
speelt wel nog de finale van de Coupe de France. Daarvoor moet nog een datum worden 
gepland. Waarschijnlijk zal de finale in juli of augustus worden gespeeld. Bron: De Telegraaf, 
19 juni 2020.  

Zweedse premier ontkent foute aanpak corona; conflict met 
buurlanden loopt op 

De sociaaldemocratische premier van Zweden, Stefan Lofven, heeft in een interview met de 
publieke omroep SVT kritiek op de corona-aanpak van het land weggewuifd. Volgens Lofven 
is het nog veel te vroeg om de balans op te maken. ‘We hebben dezelfde strategie gevolgd als 
andere landen. Dat wil zeggen dat we de besmettingsgraad hielden op een niveau dat de zorg 
aankon.’ Het land kende geen lockdown en zelfs de horeca bleef open.  

In Zweden zijn inmiddels 4.874 mensen aan het corona-virus overleden. In buurlanden 
Noorwegen en Denemarken zijn dat er respectievelijk 242 en 597. Volgens Lofven is het 
‘normaal’ dat er ‘in deze tijd van het jaar’ meer mensen overlijden.  
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Zweden werd door veel critici van de intelligent lockdown geprezen als voorbeeld. Jort Kelder 
verkondigde dat ook en ontving er de Pim Fortuyn-prijs voor, een prijs die jaarlijks wordt 
toegekend aan een opiniemaker die zich niet laat hinderen door enige vorm van 
deskundigheid. Saillant is dat de Zweedse populisten juist te hoop lopen tegen de regering 
vanwege de lakse maatregelen en spreken van een ‘massamoord’. 

Ondertussen zijn Zweedse reizigers in de buurlanden niet welkom vanwege het gebrek aan 
genomen maatregelen. De bevolking is dit jaar aangewezen op een staycation, oftewel een 
binnenlandse vakantie. Volgens Ann Linde, de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, 
komen de noordse onderlinge relaties in gevaar. Bron: joop.bnn/vara.nl, 15 juni 2020.  
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Dodental door corona in Zweden stijgt tot boven 5000 
 

Het aantal doden door het coronavirus in Zweden is tot boven de 5000 gestegen. Het Zweedse 
agentschap voor volksgezondheid maakte woensdag bekend dat er de afgelopen 24 uur 102 
nieuwe sterfgevallen waren gemeld en dat het totaal daarmee op 5041 komt. 

Zweden nam tijdens de coronacrisis minder strenge maatregelen dan veel andere Europese 
landen en dat heeft volgens critici geleid tot een relatief hoog sterftecijfer. In buurlanden 
stierven veel minder mensen zoals 598 in Denemarken en 242 in Noorwegen. Er waren relatief 
gezien minder doden in Zweden dan in Italië, Groot-Brittannië en Spanje, waar wel lockdowns 
waren. 
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De Zweedse premier Stefan Löfven zei eerder dat het volgens hem nog te vroeg is om een 
‘definitieve conclusie te trekken over het succes van onze strategie’. Bron: Leeuwarder 
Courant, 17 juni 2020. 

Zweedse gemeente in paniek na ‘ongecontroleerde uitbraak’ 
coronavirus  

In het Zweedse Gällivare zijn openbare gelegenheden, zoals zwembaden en bibliotheken, per 
direct gesloten na ‘een ongecontroleerde uitbraak’ van het coronavirus. Ook het busverkeer 
naar de gemeente is aan banden gelegd. 

Het 18.000 inwoners tellende stadje in Lapland zag de afgelopen week het aantal besmettingen 
plots zonder reden sterk toenemen, terwijl de teller eind mei bijna op nul stond. 

De gemeente is erg geschrokken en heeft meteen strenge maatregelen genomen. Hoewel in 
Zweden nauwelijks openbare voorzieningen zijn gesloten vanwege Covid-19 is dat in Gällivare 
nu wel gebeurd. 
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Ook roepen autoriteiten op om de afstandsregels in acht te nemen. De bussen van de regionale 
busmaatschappij stoppen niet meer in het plaatsje. Verder heeft het mijnbouwbedrijf 
eveneens zijn activiteiten stilgelegd. 

Zweden, dat bijzonder weinig maatregelen nam tegen het coronavirus, telt inmiddels meer 
dan 5.000 coronadoden, fors meer dan vergelijkbare landen. Bron: welingelichte kringen  
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Zwitserland en corona 

 

De coronacrisis in Zwitserland begon eind februari 2020. Op maandag 24 februari 2020, na 
de uitbraak van het  SARS-CoV-2  in buurland Italië, kondigde de Bondsraad bij monde van 
Alain Berset aan dat Zwitserland voorbereidingen trof tegen mogelijke gevallen van 
besmettingen met het coronavirus in het land. Berset kondigde aan dat 300 patiënten werden 
opgevolgd, maar dat voorlopig nog geen besmettingen waren gemeld. Hij benadrukte tevens 
dat de overheid de situatie nauwlettend opvolgde en dat Zwitserland ook deel uitmaakte van 
het Europees coronavirus-informatienetwerk. 

Daags nadien, op 25 februari 2020, melden de Zwitserse autoriteiten de eerste besmetting 
van een patiënt met het virus in Zwitserland. Het betreft een 70-jarige Zwitser uit het 
kanton Ticino die op 15 februari in Milaan was. De patiënt werd in quarantaine geplaatst in 
een ziekenhuis in Lugano, maar zou zich wel goed voelen. Op 27 februari 2020 werden er vijf 
nieuwe besmettingen gemeld, één in Genève, twee in Graubünden en later op de dag ook 
gevallen in de kantons Aargau en Zürich. Alle patiënten verbleven kort voordien in het 
zwaargetroffen Italië. 

Daags nadien, op 28 februari 2020, stelde de Bondsraad een verbod in op evenementen 
waarbij meer dan 1.000 mensen aanwezig zijn. Hierdoor werden onder meer het Autosalon 
van Genève en het carnaval van Bazel afgelast. Ook werd bekendgemaakt dat ondertussen 15 
patiënten in Zwitserland besmet waren met het virus.  

• Op 4 maart waren er 72 besmettingen. 

• Op 7 maart waren er 246 besmettingen. 

• Op 10 maart waren er 475 besmettingen. 

• Op 12 maart waren er 858 besmettingen. Er waren 10 doden en 6 mensen waren 
hersteld. De grootste concentraties van besmettingen waren er in de 
kantons  Ticino (171) en Vaud (156). 

• Op 14 maart waren er 1.359 besmettingen (waarvan 4 in Lichtenstein). Er waren 13 
doden en 10 mensen waren hersteld. De grootste concentraties van besmettingen waren 
er in de kantons Vaud (222) en Ticino (218). 

• Op 19 maart waren er 4.222 besmettingen. Er waren 43 doden en 15 mensen waren 
hersteld. 

• Op 20 maart waren er 5.615 besmettingen vastgesteld. Er zijn die dag 1.393 nieuwe 
besmettingen bij gekomen. Er zijn die dag ook 13 nieuwe doden gevallen, wat het totale 
aantal doden naar 56 brengt. 

• Op 21 maart waren er 6.746 besmettingen vastgesteld. Wederom zijn er op deze dag 
meer dan duizend nieuwe besmettingen vastgesteld in het Alpenland (1.131). Ook zijn er 
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die dag 23 mensen aan het COVID-19-virus bezweken, wat het totale aantal doden naar 
79 brengt. 

• Op 26 maart zijn er 815 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totaal aantal 
besmettingen naar 11.712 brengt. Ook zijn er die dag 38 patiënten overleden, wat het 
aantal doden tot die dag naar 191 brengt. 

 

Op 11 maart 2020 zijn in Ticino negen grensposten met Italië gesloten. Op 13 maart werden 
evenementen verboden met meer dan 100 mensen. Tot eind april mogen restaurants, bars en 
discotheken niet meer dan 50 mensen toelaten. Als gevolg daarvan moesten alle skigebieden 
worden gesloten. Lesgeven in klaslokalen werd tot 4 april verboden. Bron: Wikipedia. 

 

 

 

Zwitserland meldt eerste overlijden baby door corona 
 

BERN - In Zwitserland is voor het eerst een baby overleden aan de gevolgen van het 
coronavirus. Het gaat volgens de autoriteiten om een baby die in het buitenland besmet was 
geraakt, berichten lokale media. 

In het Alpenland stierven de afgelopen 24 uur zeker twee coronapatiënten, onder wie de baby. 
De autoriteiten hebben nog geen bijzonderheden bekendgemaakt over dat sterfgeval. Zo is nog 
onduidelijk hoe oud het kindje precies was. 
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De Zwitserse autoriteiten hebben tot dusver bij 30.700 mensen vastgesteld dat ze het uit 
China overgewaaide virus hebben opgelopen. Zeker 1656 patiënten zijn overleden. Het komt 
zelden voor dat jonge kinderen overlijden aan de longaandoening. Bron: De Telegraaf, 29 mei 
2020. 

 

Immuniteit tegen corona op sommige plekken tien procent 

In Limburg en Noord-Brabant hebben de bloedbanken van Sanquin de meeste bloeddonors 
gevonden met antistoffen: daar liep het percentage op tot 10 procent. In Drenthe en de polders 
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bleek het kleinste percentage bloeddonors antistoffen te hebben: tot 2 procent. Het landelijk 
gemiddelde is op een haar na 5,5 procent. 

Dat blijkt uit nieuwe resultaten van ruim zevenduizend bloeddonors die tussen 9 en 19 mei 
zijn getest op de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19. Dit onderzoek werd uitgevoerd 
door bloedvoorziening Sanquin.   

De stijging in het zuiden van Limburg springt in het oog. GGD-arts Christian Hoebe merkt op 
dat hij de in april gemeten score van 2 tot 4 procent aldaar ‘opvallend laag’ vond. ‘,De huidige 
gegevens kloppen beter bij mijn beeld van gevallen, ziekenhuisopnames en sterfte. Zuid-
Limburg is één van de meest aangedane regio’s.’’  

 

Landelijk heeft bijna 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonoren antistoffen tegen het 
coronavirus ontwikkeld, zo berichtte deze site eerder deze maand. Dat is een ‘bescheiden 
stijging’ ten opzichte van de  3 procent die werd gemeten in april.  Het kan daardoor nog twee 
jaar duren voordat in Nederland groepsimmuniteit wordt bereikt.  

Met deze grote bevolkingsonderzoeken moet duidelijk worden of in Nederland al een grote 
groep bestand is tegen het virus. Bij corona geldt dat als net iets meer dan 60 procent van 
deze ziekte is genezen, het virus veel moeilijker slachtoffers kan maken. Mensen zijn dan 
zodanig omringd met immune personen, dat de uitbraak uitdooft. 

Onderzoeksleider Hans Zaaijer van Sanquin noemde de gevonden stijging eerder ‘relatief 
klein’. ‘Dit sluit aan bij wat de gegevens die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) laten zien over de afnemende verspreiding van de infectie in Nederland. De 
lockdownmaatregelen zijn effectief, waardoor minder mensen besmet zijn geraakt 

Dit betekent volgens de arts-microbioloog, die tevens hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam is, dat ‘een vaccin echt de redding moet zijn en niet het gedoseerd over de 
samenleving laten komen van corona’. ‘Zo kan het nog twee jaar duren voordat 
groepsimmuniteit in Nederland wordt bereikt. Er is gewoon een vaccin nodig.’ 
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Voor dit onderzoek zijn bloeddonoren tussen de 18 en 75 jaar getest die tenminste twee weken 
klachtenvrij waren. Omdat alleen donoren worden onderzocht, is het gevonden percentage 
niet helemaal representatief voor de Nederlandse bevolking. Vanaf juni draagt Sanquin bij 
aan de landelijke Pienter Corona studie, waarbij het RIVM ook jongeren en ouderen betrekt. 
Bron: AD, 18 juni 2020. 

Hoezo corona? Honderden Nederlanders kopen tickets voor 
groot festival waar 30.000 bezoekers komen 

Ondanks het negatieve reisadvies zien honderden Nederlanders het zitten om deze zomer naar 
Servië af te reizen voor een groot dancefestival. Het vanuit Amsterdam opererende Ostfest, de 
Nederlandse promotor en ticketverkoper van Exit Festival, meldt dat tussen de driehonderd 
en vierhonderd Nederlanders reeds kaarten voor het vierdaagse dancefestival hebben gekocht. 
‘Maar we gaan de verkoop niet langer stimuleren’, laat een woordvoerder aan deze nieuwssite 
weten. 

 

Ostfest is de officiële promotor en bemiddelaar voor de Nederlandse kaartverkoop van grote 
Europese festivals als Sziget Festival, Balaton Sound en Exit Festival. Normaal gesproken 
biedt het bedrijf in samenwerking met partijen diverse busreizen naar het festival in Servië 
aan, maar vanwege de coronacrisis wordt daar dit jaar van afgezien. ‘Exit is dit jaar niet zonder 
risico’s en om die reden willen we geen rol spelen in de promotie van het festival.’ 

De kaartverkoop helemaal blokkeren ziet Ostfest evenmin zitten. ‘We willen de Nederlanders 
wel de ruimte geven om zelf hun afwegingen te maken. We wijzen onze klanten erop dat ze 
zelf volledig verantwoordelijk zijn voor hun reis en dat een bezoek aan het evenement zeker 
niet zonder risico’s is. We zijn ons er goed van bewust dat het in veel situaties niet wenselijk 
is om met vele duizenden mensen op een terrein bij elkaar te staan. Dat proberen we te 
vertalen op onze website, waar alle promotie voor het festival zo goed als is verdwenen.’ 
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Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders op om goed na te denken of het 
wel verstandig is om in augustus af te reizen naar Novi Sad, de stad in Servië waar de 
festiviteiten plaatsvinden. Viroloog Bert Niesters vindt het onbegrijpelijk dat de organisatie 
achter het bij Nederlandse jongeren populaire evenement de jubileumeditie door laat gaan 
deze zomer.  

‘Het is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor anderen. Bijna alle experts gaan ervan 
uit dat er een tweede golf aan zit te komen. In sommige landen is er zelfs al zo’n uitbraak 
gaande, zoals in Duitsland. Daar hebben ze tot eind oktober helemaal geen evenementen. Hier 
is ook geen Pinkpop en Lowlands. Is Nederland dan zo dom en Servië zo slim?’ 

Viroloog Marc Van Ranst kan zich vinden in die kritiek. ‘Dit is inderdaad geen goed idee’, zegt 
hij. ‘Alles hangt bij dergelijke evenementen af van wie er naartoe gaat en hoeveel volk er precies 
is. Als je zo een evenement op lokaal niveau organiseert in een land met weinig virus, is het 
risico nog enigszins beperkt. Maar als je zoiets op een internationale schaal doet, met 
bezoekers uit veel verschillende landen, zoals ook bij Tomorrowland, is het een heel ander 
verhaal.’ 

De evenementenmakers achter Exit Festival krijgen de volledige steun van de Servische 
regering, al zijn ze zich er wel van bewust dat deze beslissing een grote verantwoordelijkheid 
met zich meebrengt. ,,Met alles wat er zich nu afspeelt in de wereld, lijkt de sociale boodschap 
van Exit even belangrijk als twintig jaar geleden’, laat ceo Dušan Kovačević in een verklaring 
weten. ‘Toen streden we voor een ‘exit’ van het onderdrukkende regime en vochten we voor 
vrede en vrijheid in Servië en de Balkan.’ 

Nu, twintig edities verder, wil Exit de wereld ‘een boodschap van hoop sturen dat inmiddels 
het ergste achter de rug is’. ‘Maar we willen ook benadrukken dat er nog zoveel werk is te 
verrichten als het gaat om raciale ongelijkheden of de vernietiging van onze planeet. Veel 
prominenten uit de muziekindustrie noemen deze festivaleditie dan ook een ‘baken van licht’ 
voor het herstel van de evenementenindustrie.’ 

Het risico op een mogelijke verspreiding van het virus hangt samen met een heel gamma aan 
factoren, zegt viroloog Van Ranst. ,,Hoe dicht de mensen bij elkaar staan. Of ze meezingen, 
want dat vergroot het risico. Of ze een mondmasker dragen of niet. Ook alcohol speelt een rol, 
want onze weerstand vermindert als het alcoholpercentage in het bloed stijgt. We kunnen 
alleen maar hopen dat mensen hun gezond verstand gaan gebruiken.’ 

Zijn raad is duidelijk. ‘Niet doen. Het is veel te vroeg, na een desastreuze pandemie en met 
mogelijk een tweede golf die eraan komt. Een evenement als dit deze zomer laten doorgaan is 
een veel te groot risico. Het kán dat het allemaal meevalt. Maar als het níét meevalt, zijn de 
gevolgen gewoon niet te overzien.’ België laat ondertussen, na berichtgeving van deze 
nieuwssite, weten de zaak te bekijken. ‘We gaan het opnemen met onze betrokken consulaire 
diensten’, klinkt het. Bron: Tubantia, 19 juni 2020. 

Ongeloof bij viroloog om groot Servisch dancefestival in 
augustus: 'Heel naïef van de Nederlanders’ 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt Nederlandse festivalgangers heel goed na te 
denken of het wel verstandig is om in augustus naar Servië af te reizen voor een groot 
dancefestival. De organisatie achter het vierdaagse Exit Festival - populair bij Nederlandse 
jongeren - kondigde deze week tot verrassing van velen aan dat de twintigste editie van het 
festival gewoon doorgaat deze zomer. Viroloog Bert Niesters vindt dat onbegrijpelijk. ‘Zo te zien 
gaan we het druk krijgen.’ 
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Een uitgebreide line-up met grote namen als Paul Kalkbrenner en Nina Kraviz, twintig 
verschillende podia, een schitterend verlaten fort als decor met plek voor bijna 30.000 
bezoekers per dag: het gaat deze zomer écht gebeuren in Novi Sad, de tweede stad van Servië. 
Waar zo’n beetje alle festivals ter wereld gebukt gaan onder de strenge maatregelen die als 
gevolg van de coronacrisis zijn ingevoerd, vindt de Servische regering het verantwoord het 
massa-evenement door te laten gaan. 

Het bekroonde Exit Festival is al jaren een gevestigde naam in het Europese festivalcircuit en 
zeer in trek bij Nederlandse festivalgangers vanwege de aantrekkelijke programmering, de 
gemakkelijke busreizen vanuit eigen land, de goedkope prijzen en de unieke locatie aan de 
oevers van de Donau. De Tilburgse student Merijn (21) aarzelde geen seconde toen hij hoorde 
dat het feest doorging. Hij boekte samen met drie vrienden een retourvlucht naar hoofdstad 
Belgrado en kocht festivaltickets voor de hele week. 

Dat hij hiermee een van de weinige Nederlanders is die deze zomer onder het genot van een 
biertje van livemuziek mag genieten, beseft Merijn maar al te goed. ‘Dat vinden wij alleen maar 
mooi. Wij zijn wel gasten die van een beetje avontuur houden’, lacht hij. Vorig jaar kwam er 
een recordaantal festivalgangers van 200.000 naar Novi Sad, verspreid over vier dagen. Het 
hoogtepunt lag toen met 56.000 bezoekers op de zaterdag. Of Merijn zich daarom zorgen 
maakt? ‘Nee joh, we zijn jong, sportief en letten goed op elkaar’, vertelt hij. ‘De beslissing om 
het door te laten gaan is bovendien op basis van wat experts vinden genomen. De Servische 
premier drong er bij de organisatie zelfs op aan om het event níet te cancelen. Wie zijn wij dan 
om daar aan te twijfelen?’  

 



194 

 

Bang voor een uitbraak is Merijn evenmin. De organisatie neemt volgens hem voldoende 
maatregelen om het risico op een verspreiding van het virus te voorkomen, zoals extra 
sanitaire voorzieningen en isolatiefaciliteiten mochten er plots bezoekers zijn die rondlopen 
met symptomen van het virus. Het aantal bezoekers is tenslotte gehalveerd naar zo'n 30.000 
per dag. ‘Genoeg ruimte om vrij te bewegen, al denk ik dat het onmogelijk wordt om anderhalve 
meter afstand te bewaren’, erkent Merijn. 

En dat baart viroloog Bert Niesters grote zorgen. ‘We houden ons in Nederland toch niet voor 
niets aan de coronaregels?’, verzucht hij. ‘Waarom zou je in hemelsnaam in een ander land 
dan wél dit enorme risico nemen? Het is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor 
anderen. Bijna alle experts gaan ervan uit dat er een tweede golf aan zit te komen. In sommige 
landen is er zelfs al een uitbraak gaande, zoals in Duitsland. Daar hebben ze tot eind oktober 
helemaal geen evenementen. Hier is ook geen Pinkpop en Lowlands. Is Nederland dan zo dom 
en Servië zo slim?’ 

De viroloog, als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, sluit niet uit dat de 
bezoekers elkaar straks massaal met het virus gaan besmetten. ‘Als iemand op dat terrein 
besmet is met corona gaat het ongelooflijk snel, met al die dronken mensen die over elkaar 
heen buitelen. Dat kan nooit goed gaan. Ik vind het heel naïef en onverstandig om dit risico 
te nemen. Ik snap dat je hunkert naar leuke dingen, maar dat doet de hele wereld. Ik zou ook 
dolgraag naar Nieuw-Zeeland willen, maar er zijn nu echt belangrijkere dingen in de wereld.’ 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt zich eveneens kritisch op. Momenteel staat het 
reisadvies van Servië op oranje, wat betekent dat Nederlanders wordt aangeraden alleen voor 
essentiële zaken naar het land af te reizen. ‘Een festival hoort daar duidelijk niet onder’, vertelt 
een woordvoerder. ‘In Nederland houden wij ons allemaal aan de 1,5 meterregel, ik vraag mij 
af of dat op een festival überhaupt wel mogelijk is. Het lijkt mij niet in de geest van de 
Nederlandse regels dat je met z’n allen deze zomer op één hoop gaat staan feesten.’ 

Een woordvoerder van het RIVM neemt geen officieel standpunt in, maar laat wel 
doorschemeren het onverstandig te vinden om in ‘deze onzekere tijden’ op een groot festival 
te staan. ‘Ik roep de Nederlanders op verstandig te zijn en te kijken naar wat bijvoorbeeld in 
eigen land mogelijk is. We hebben zo’n prachtig land waar genoeg te doen is, moet dat nu 
meteen met duizenden op elkaar?’ 

Volgens Martijn Mulder, als hoofddocent Leisure & Stad verbonden aan Hogeschool 
Rotterdam, is het uiterst bijzonder dat Exit Festival überhaupt door kan gaan. ‘De meeste 
grote festivals in Europa opereren samen in een netwerk. Ze hebben elkaar nodig om te 
overleven. Dat Exit het nu alleen gaat proberen, is heel bijzonder. Ik ben zeer verbaasd én 
benieuwd hoe het straks uit gaat pakken.’ Volgens Mulder, die al jaren onderzoek doet naar 
festivals, is het niet gek dat Nederlanders de gok wagen om naar Servië af te reizen. ‘De mens 
heeft vanouds behoefte aan collectieve euforie. Zoiets vind je nou eenmaal op een festival.’ 

De Nederlandse evenementenbranche reageert positief op de Servische plannen. ,,We zijn 
verheugd voor onze collegabedrijven dat ze eindelijk weer aan de slag kunnen. Chapeau voor 
de regering dat ze dit voor elkaar heeft weten te krijgen. We hopen dat wij het voorbeeld snel 
zullen volgen zodra de situatie dat toelaat’, zegt Gert-Jan Brouwer van de Vereniging van 
Evenementenmakers. 

De Servische autoriteiten hadden begin juni besloten alle beperkingen bij massa-evenementen 
te laten vallen. Daardoor golden voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus geen 
beperkingen voor het aantal toeschouwers bij voetbalwedstrijden. 
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De coronabesmettingen in Servië daalden vorige week tot slechts enkele gevallen per dag. De 
voorbije week stegen de aantallen weer licht. In totaal lieten in Servië 251 personen het leven 
door het coronavirus. Bron: Tubantia, 19 juni 2020. 

 

Vandaag laat het festival weten dat de Servische premier Ana Branbic het festival gevraagd 
heeft om Exit 2020 niet te annuleren, maar uit te stellen naar augustus. De Servische regering 
verwacht namelijk dat dan de pandemie in Europa onder controle zal zijn. 
 
De organisatoren van Exit verklaren dat ze blij zijn met de voorspellingen van de 
gezondheidsdeskundigen in Servië en dat ze op zoek gaan naar een vorm waarin Exit ook in 
2020 plaats kan vinden. De precieze datum en vorm hiervoor moet nog gevonden worden. Het 
is de verwachting dat de capaciteit van het evenement in ieder geval lager wordt en er alleen 
bezoekers mogen komen uit 'veilige' landen. Ook is nog onduidelijk welke artiesten in 
augustus kunnen komen optreden. Voor de afgelaste editie in juli stonden onder andere 
Fatboy Slim, Sepultura, David Guetta, Roni Size en Metronomy op het programma. 
 
Exit wil in 2021 terugkeren op volle capaciteit en de oprichter van EXIT, Dušan Kovačević, is 
blij om te horen dat gezondheidssituatie steeds beter word en het 20-jarig bestaan van EXIT 
alsnog gevierd kan worden op een zinvolle en veilige manier. 

EXIT is een zomermuziekfestival dat in 2000 werd opgericht en elk jaar in juli wordt gehouden. 
Het festival vind elk jaar plaatst in het kolossale 18e-eeuwse Petrovaradin-fort in Novi Sad. In 
totaal heeft het festival bijna tweehonderd miljoen bezoekers gehad sinds de oprichting twintig 
jaar geleden. Bron: festivalinfo.nl. 

Ventilators mogen tijdens de hittegolf niet aan in Gelderse 
verzorgingshuizen vanwege corona 

De meeste inwoners van Gelderland maken zich zorgen om de gezondheid van anderen als 
gevolg van de hitte. Ook zorgt het door corona aangepaste hitteplan voor hoofdbrekens in 
verzorgingshuizen. Daardoor mogen ventilatoren niet aan. 
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Komende week komt mogelijk de eerste hittegolf van dit jaar. Donderdag, als temperaturen 
boven de 30 graden worden verwacht, geven het Rode Kruis en samenwerkingsorganisaties 
van gemeenten, rijk en provincies aan zorgorganisaties uitleg over hoe ouderen in coronatijd 
beschermd kunnen worden tegen hitte.  

Recent onderzoek van gezondheidsdienst GGD in Gelderland en Overijssel leert dat acht van 
de tien mensen zich zorgen maken over de invloed van warmere zomers op de gezondheid van 
anderen. Over de gevolgen van hitte op de eigen gezondheid zijn drie van de tien mensen niet 
gerust. 

Het onderzoek leert dat tijdens de hete zomer van vorig jaar de temperatuur in de slaapkamers 
bij mensen gemiddeld 28 graden was, maar bij een aantal woningen opliep tot boven de 40 
graden. 56 procent zegt in zo’n hitteperiode slecht te slapen, vier van de tien mensen klagen 
over moeheid en een op de vijf heeft hoofdpijn. 

De hitteperiodes zorgen elk jaar ook voor dodelijke slachtoffers. Vorig jaar juli vielen tijdens 
een periode van hitte in een week vierhonderd extra doden. De hitte treft voornamelijk 80-
plussers. 

De hitterichtlijnen van gezondheidsdienst RIVM die nu in verband met het coronavirus gelden, 
maken het lastiger het hitteplan goed toe te passen. Zo wordt afgeraden om in 
gemeenschappelijke ruimtes van verpleeghuizen ventilatoren aan te zetten om verspreiding 
van het virus te voorkomen. 

‘Dat is een probleem’, zegt Madeleen Helmer van het Klimaatverbond Nederland. ‘Zeker als je 
bedenkt dat we afkoersen op het heetste jaar ooit.’ Bron: AD, 20 juni 2020. 

Eerste bioscoop valt om door corona 

Cinema Tiel moet de deuren sluiten. Eigenaar Paul Visser stelt vrijdagavond in een mail dat 
het filmtheater in de Betuwe door de coronamaatregelen van de overheid niet meer open kan 
blijven. Het is met de beperkte bezoekersaantallen die nu zijn toegestaan niet meer mogelijk 
de exploitatie voort te zetten van het theater, dat bijna vijftig jaar oud is. 
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Voor zover bekend is het de eerste bioscoop in Nederland die het slachtoffer wordt van de 
coronacrisis, maar meer filmhuizen dreigen op korte termijn om te vallen. Exploitant Kadir 
Selcuk meldt in een interview op de website van de Amsterdamse Kunstraad dat ook The 
Movies, de oudste bioscoop van Amsterdam, op de rand van de afgrond staat. 

Door de coronaregels zijn in elke zaal nog maar tussen de tien en veertig bezoekers 
toegestaan.  ‘Dat betekent dat we zelfs in de meest optimale situatie met heel zwaar verlies 
gaan draaien’ stelt Selcuk. De verhuurders van de bioscoop aan de Haarlemmerdijk staan 
volgens de exploitant niet open voor een coulanceregeling vanwege de coronacrisis. 

De dreigende sluiting voor The Movies, dat sinds 1912 bestaat, is extra wrang omdat de 
bioscoop in 2019 een recordaantal bezoekers verwelkomde. Ook het Filmfonds luidde deze 
week de noodklok over de filmtheaters. Directeur Bero Beyer heeft een speciaal subsidiepotje 
vrijgemaakt om te kunnen bijspringen als dit soort kleine en middelgrote bioscopen in grote 
nood verkeren. Bron: AD, 20 juni 2020. 

Meer dan duizend corona-besmettingen in slachthuis Noord-
Rijn-Westfalen 

Opnieuw is een slachthuis in Duitsland het centrum van een grootschalige corona-uitbraak. 
Meer dan duizend besmettingen stelden de lokale autoriteiten vast onder medewerkers bij 
Tönnies uit Noordrijn-Westfalen. 
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Militairen van de Bundeswehr assisteren bij testen van zevenduizend medewerkers van 
vleesverwerkingsbedrijf Tönnies. Foto EPA. 
 
Sinds vrijdag zitten alle  zevenduizend medewerkers van Duitslands grootste slacht- en 
vleesverwerkingsbedrijf in quarantaine, ook bedrijfsleider Clemens Tönnies. Al het personeel, 
met of zonder symptomen, wordt de komende dagen getest. Het regionale crisisteam uit 
Gütersloh, ruim een uur rijden ten oosten van Enschede, krijgt bij het testen en handhaven 
van de quarantaine hulp van soldaten van de Bundeswehr. 
Net als in de Nederlandse vleesindustrie werken ook bij Tönnies vooral Oost-Europese 
arbeidsmigranten die via tussenfirma’s worden geworven en gehuisvest in overvolle, vaak 
onhygiënische panden. Ook vorige maand waarde het virus in verschillende Duitse 
slachthuizen rond. 
 
Er zijn sterke aanwijzingen dat Duitslands grootste varkensslacht- en vleesverwerkingsbedrijf 
het niet zo nauw nam met de in maart ingevoerde de afstands- en hygiëneregels voor zijn 
medewerkers. Eerder deze week lekte een medewerker van Tönnies een smartphonevideo aan 
publieke omroep SWR, waarin te zien is hoe de medewerkers dicht op elkaar aan lange tafels 
in de kantine zitten. De video dateert van 8 april, drie weken nadat Duitsland 
pandemieregelgeving invoerde. 
 
Een woordvoerder van Tönnies liet in de Duitse media dat het bedrijf zich inmiddels wel aan 
de regels houdt. Volgens hem is de uitbraak niet te wijten aan abominabele woon- of 
werkomstandigheden, maar aan medewerkers die na opening van de meeste Europese 
grenzen in het weekend een bezoek aan hun thuisland brachten – vanwege een katholieke 
feestdag, hadden inwoners van Noordrijn-Westfalen vorige week een lang weekend. 
 
Maar de Duitse autoriteiten geloven dat verhaal niet, de vleesindustrie heeft zijn laatste oortje 
versnoept. ‘Het vertrouwen in Tönnies is gelijk aan nul,’ baste crisisteamleider Thomas 
Kuhlbusch tijdens een persconferentie op zaterdagochtend. Oorzaak van zijn woede was onwil 
bij  Tönnies de adressen van de medewerkers aan het crisisteam te overhandigen.  
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Uiteindelijk liet de regionale burgemeester Sven-Georg Adenauer (kleinzoon van 
Bondskanselier Konrad Adenauer) vrijdag een politie-inval doen waarbij adressen werden 
gevonden. De arbeidsmigranten bleken niet alleen in de directe omgeving van het slachthuis 
ondergebracht, maar ook verder weg in Bielefeld en Osnabrück. 
 
Minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet (CDU) spreekt daarom van een 
‘groot pandemiegevaar’ en dreigt met een lockdown voor de hele regio, zodra er tekenen zijn 
dat het virus ook buiten Tönnies om zich heen grijpt. 
 
Dat nieuws leidde tot woede onder de plaatselijke bevolking. Het onbegrip was toch al groot, 
omdat de slachterij ondanks het hoge aantal besmettingen tot vrijdag open mocht blijven om 
de in de koelhuizen aanwezige vleesvoorraden te verwerken. Wel werden andere openbare 
bijeenkomsten in de regio afgelast, zoals de feesten voor leerlingen die afscheid nemen van de 
basisschool. 
 
Vleesmagnaat Clemens Tönnies (64), slagerszoon uit de regio en naast zijn werk voorzitter van 
de raad van bestuur van voetbalclub Schalke 04, was al voor de virusuitbraak omstreden. 
Zijn blazoen is bevlekt door belastingontduiking, etikettenzwendel en sinds vorig jaar ook door 
racisme. In een rede op een bijeenkomst met het thema verantwoord ondernemen hield hij 
een als grap bedoeld pleidooi voor elektriciteitscentrales in Afrika, zodat de plaatselijke 
bevolking zou ‘stoppen met kinderen produceren’ in het donker. 
 
Na eerdere corona-uitbraken onder slachterijpersoneel in mei, besloot het Duitse parlement 
contractarbeid via tussenfirma’s per 2021 te verbieden. Nu wil de Grote Coalitie in Berlijn dat 
verbod al deze zomer in laten gaan. Minister van Arbeid Hubertus Heil (SPD) herhaalde zijn 
eerder gedane uitspraak dat hij in de vleesbranche wil ‘opruimen.’ Bron: De Volkskrant, 20 
juni 2020.  
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Meeste virusmaatregelen Frankrijk ten einde, corona neemt 
vlucht in Afrika 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) constateert dat het coronavirus nog lang niet is 
uitgeraasd. Het aantal besmettingsgevallen groeit gestaag en vandaag sneuvelt opnieuw een 
triest record. Wereldwijd raakten de afgelopen vierentwintig uur ruim 183.000 mensen 
besmet. Vooral de Verenigde Staten en Brazilië worden zwaar getroffen. Het wereldwijde 
dodental staat inmiddels op 461.000.  Bron: AD, 22 juni 2020.  

Verspreiding corona schiet omhoog in Duitsland: ’strengere 
maatregelen mogelijk’ 

Het coronavirus lijkt te versnellen in Duitsland. Volgens het Robert Koch Instituut, het Duitse 
RIVM, steeg de reproductiewaarde zondagavond naar 2.88. Een dag eerder was dat nog 1.79. 
Vrijdag lag het vierdaagse gemiddelde nog op 1.06. 

 

In een vleesfabriek in Rheda-Wiedenbrueck (NRW, 100 kilometer over de grens bij Enschede) 
worden honderden medewerkers getest na een grote uitbraak. 

De zogenaamde R-waarde is van belang om het virus onder controle te houden. Dit getal moet 
permanent onder de één liggen, om een einde te kunnen maken aan de epidemie. De stijgende 
cijfers zijn een tegenvaller in de strijd tegen het virus.  

Door de stijgende cijfers bestaat de kans dat de corona-maatregelen weer strenger worden. 
De nieuwe cijfers betekenen dat elke honderd besmette mensen het virus doorgeven aan 288 
anderen. 

Duitsland is enkele weken geleden begonnen met het op gang brengen van grote delen van de 
economie, maar kampt sindsdien met steeds meer lokale uitbraken. Deze grote lokale 
uitbraken veroorzaken volgens het Robert Koch Instituut voor een belangrijk deel de hoge R-
waarde. 

In de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen is sprake van een uitbraak in 
een slachterij. Ruim 1300 mensen testten daar positief op het virus. Als gevolg van de uitbraak 
moeten 7000 mensen in quarantaine en zijn scholen en kinderdagverblijven in de omgeving 
gesloten. 
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‘Ik kan niet uitsluiten dat er meer maatregelen komen’, liet de premier van de deelstaat, Armin 
Laschet, zondag weten. Ook in asielzoekerscentra, distributiecentra en bij religieuze 
bijeenkomsten heeft het virus zich verspreid. 

Het zevendaagse gemiddelde R-waarde ligt momenteel op 2.03, liet het Duitse RIVM weten. 
Bron: De Telegraaf, 22 juni 2020. 

 

In Den Haag hebben ongeveer 2000 mensen op het Malieveld geprotesteerd tegen de corona-
maatregelen. Na het protest werd het onrustig in de stad en ontstonden er rellen met de politie. 
Daar waren ook hooligans van voetbalclubs bij. 

 

De politie greep dinsdag in Den Haag in bij een demonstratie tegen de gedeeltelijke lockdown. 
De demonstratie was niet aangemeld, maar mocht doorgaan als de demonstranten 
aanwijzingen opvolgden. Ze moesten 1,5 meter afstand tot anderen houden, maar hielden zich 
daar onvoldoende aan.  Bron: NU.nl,  5 mei 2020. 
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De groep voetbalsupporters die zondag bij Den Haag CS de confrontatie heeft gezocht met de 
politie is met waterkanonnen en politiepaarden verdreven naar het Malieveld. Volgens 
getuigen ging het er heftig aan toe. 

 

De politie heeft zaterdagavond honderden feestende jongeren betrapt die een illegaal feest op 
poten hadden gezet in het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Jeroen Holtrop spreekt met 
de burgemeester en jongeren uit de stad. Bron: NU.nl, 15 juni 2020.   

Verspreidingssnelheid schiet omhoog in Duitsland: ‘Dit is niet 
het moment om te feesten 

De R-waarde van het coronavirus, de snelheid waarop het virus zich kan verspreiden, is 
opnieuw sterk gestegen in Duitsland en gaat van 1,79 naar 2,88. Dat blijkt uit de dagelijkse 
cijfers van het Robert Koch Instituut, zeg maar het Duitse RIVM. Het cijfer is gebaseerd op 
een gemiddelde van vier dagen en toont dat het virus nog niet onder controle is. 

Vrijdag lag de factor nog op 1,06. Deze fikse stijging is een domper voor het land, dat het tot 
nu toe beter leek te doen dan andere Europese landen dankzij de vroege en wijdverspreide 
testmethodes. 
 
Een voortplantingssnelheid, of R-waarde, van 2,88 betekent dat wanneer 100 mensen het 
virus hebben opgelopen, zij nog eens 288 andere mensen zullen besmetten. Wanneer 
autoriteiten het coronavirus willen indammen, moet die besmettingswaarde onder de één 
zakken, anders neemt de epidemie weer in kracht toe. Ter vergelijking, de R-waarde in 
België ligt momenteel op 0,87. 

Volgens het RKI komt het hoge cijfer voornamelijk voort uit enkele lokale uitbraken. Vooral 
de uitbraak in Noordrijn-Westfalen speelde een grote rol in de toename van het R-getal. Meer 
dan duizend medewerkers in een vleesverwerkend bedrijf raakten er besmet. Lokale uitbraken 
hebben een grote invloed op de R-waarde omdat het aantal besmettingen in Duitsland over 
het algemeen laag is, nuanceert het gezondheidsinstituut nog. 

In totaal telt Duitsland reeds 190.359 bevestigde besmettingen en 8885 doden. In het land 
zijn het afgelopen etmaal 537 besmettingen vastgesteld. Rond de 175.000 Duitsers zijn 
inmiddels hersteld van het longvirus. Het afgelopen etmaal registreerde het RKI drie 
sterfgevallen als gevolg van corona.  

‘Duitsland krijgt nu een eerste ernstig waarschuwingssignaal dat alle Europese landen eraan 
moet herinneren dat de Covid-19-epidemie elke gelegenheid zal benutten om haar kracht te 
herwinnen”, reageert viroloog Emmanuel André op Twitter.  
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‘Dit is niet het moment om te feesten. We zouden veel verliezen!”, zo verwijst André nog 
naar bijeenkomsten zoals in Elsene (België) afgelopen nacht. Bron: AD, 22 juni 2020. 

Aantal meldingen huiselijk geweld niet toegenomen sinds 
corona 

 

De lockdown heeft niet geleid tot een stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld. 
Hoewel er wereldwijd meer meldingen zijn sinds het coronavirus, is dit in Nederland niet het 
geval. 

“Gelukkig zien we geen significante stijging van het aantal adviesvragen of meldingen”, zegt 
Debbie Maas, voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling van de overheid. 
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De verwachting was dat het aantal gevallen van huiselijk geweld wel zou toenemen, omdat 
mensen door de coronamaatregelen meer bij elkaar op de lip zitten, waardoor er sneller 
spanningen zouden kunnen ontstaan. 

Of er minder huiselijk geweld heeft plaatsgevonden, valt niet te zeggen. Maas: “Het antwoord 
is: we weten het niet zeker, ook niet wat dit betekent voor de lange termijn. Een interpretatie 
van de cijfers is, dat het veelal professionals zijn die melding doen van huiselijk geweld. Maar 
ook zij konden tijdelijk niet aan het werk en hadden minder contact met kwetsbare gezinnen.” 

Bij de 26 Veilig Thuis-organisaties komen gemiddeld per maand 11.000 meldingen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling binnen. Er worden in een maand 9000 
adviesgesprekken gevoerd. Iedere twee weken wordt het aantal meldingen geïnventariseerd. 
In de beginfase van de coronacrisis liep het aantal meldingen van huiselijk geweld in sommige 
regio's terug. In Zuidoost-Brabant daalde het bijvoorbeeld met 16 procent. “Die daling liet zien 
dat we in de beginperiode niet in staat waren om achter de voordeur te komen”, zegt directeur 
Judith Kuijpers van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. 

Intussen is het aantal adviesvragen weer op het oude niveau en ook het aantal meldingen 
normaliseert. Een goed teken, volgens Kuijpers: “Dit geeft aan dat er weer meer zicht is op 
kwetsbare gezinnen, ook omdat ambulante hulpverleners weer echt over de vloer kunnen 
komen.” 

Wel gaat het vaker om risicovolle situaties, zegt Kuijpers: “We merken de laatste tijd dat het 
vaker gaat om hoogrisicozaken gaat, waarin we meteen moeten optrekken met onze partners, 
zoals de politie. Dit hoor ik ook van andere collega-directeuren in het land.” 

Vanwege de zorgen over een toename van geweld achter de voordeur kwam de overheid eind 
april met een voorlichtingscampagne en er werden extra maatregelen genomen om huiselijk 
geweld in coronatijd tegen te gaan. 

Zo werd op 1 mei het codewoord 'masker 19' geïntroduceerd. Als iemand in een apotheek dat 
codewoord gebruikt, is het duidelijk dat hij of zij hulp nodig heeft. Spanje en Frankrijk kenden 
al een soortgelijke code. Sinds de invoering zijn er volgens bij Veilig Thuis-organisaties “enkele 
meldingen” via apothekers binnengekomen. 

Kuijpers heeft in haar regio een aantal meldingen ontvangen. “Het is goed dat mensen weten 
dat het een optie is om bij een apotheek binnen te stappen. Want iedere melding is er een.” 

Ook Debbie Maas, naast landelijk voorzitter ook directeur van Veilig Thuis Rotterdam 
Rijnmond, kent twee meldingen die via apotheken zijn binnengekomen. “Wat ik fantastisch 
vind, is dat apothekers dit initiatief zelf hebben opgezet. Ze hebben mensen opgeleid om het 
gesprek aan te gaan en zien hierin een maatschappelijke taak voor zichzelf weggelegd.” 

Bovendien bieden alle 26 Veilig Thuis-organisaties sinds half mei chatdiensten aan, om de 
melddrempel te verlagen. Volgens Kuijpers gaat het “verbazingwekkend” goed en zijn er sinds 
de start landelijk 1292 chats binnengekomen. “Vooral direct betrokkenen of omstanders 
gebruiken de chat en dat is ook precies wat het moet zijn: laagdrempelig.” 

Gemiddeld komen er nu per maand 100 adviesvragen via de chatfunctie binnen in steden als 
Amsterdam en Rotterdam. Andere regio's zitten op zo'n 50 tot 60 chats per maand. Hiervan 
wordt ongeveer 5 procent omgezet in een melding van huiselijk geweld. 



205 

 

Volgens Kuijpers biedt dit een oplossing, als bellen geen optie is. “Er was er een vrouw die 
niet kon bellen, omdat haar telefoon was afgepakt. Via de chat kon ze toch met ons in contact 
komen en om hulp vragen.” Bron: NOS, 23 juni 2020.  
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Door behandeling met remdesivir herstellen deze patiënten gemiddeld vier dagen eerder, meldt 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een persbericht. Hoewel voorzitter 
Ton de Boer blij is dat een medicijn deze status bereikt heeft, waakt hij voor te veel 
enthousiasme. ‘We zijn er nog niet. Remdesivir is namelijk niet hét medicijn dat je geneest 
van een corona-infectie. Daarom wordt er wereldwijd nog steeds verder onderzoek gedaan 
naar mogelijke medicijnen en vaccins tegen COVID-19.’  

Remdesivir is een antiviraal middel dat de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes afremt. Hierdoor 
ontwikkelt een virusinfectie zich minder snel. Het werd tijdens de coronacrisis al in diverse 
ziekenhuizen gebruikt, ook in Nederland. Dat mocht toen alleen als onderdeel van een 
zogenaamd compassionate use programma, waarbij het effect op patiënten ook wordt gebruikt 
voor onderzoek naar het middel.   

Het enthousiasme over remdisivir is deels gebaseerd op een Amerikaanse studie. Bij een test 
met meer dan duizend ernstig zieke patiënten in 75 ziekenhuizen in verschillende landen 
herstelden degenen die remdesivir gebruikten gemiddeld 31 procent sneller dan de mensen 
die een placebo kregen toegediend. Gemiddeld kromp de herstelperiode van vijftien dagen 
naar elf dagen. Een andere, vroegtijdig afgebroken Chinese studie liet overigens geen positief 
effect zien.  
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Noodpakket 2: nieuwe regelingen per juni 

Van 1 juni tot 30 september 2020 is het tweede noodsteunpakket voor ondernemers van 
kracht. Het tweede pakket sluit beter aan bij wat ondernemers tot eind september nodig 
hebben. Zo is er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 50.000 euro voor mkb-
bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo zijn in 
aangepaste vorm verlengd. 

Het kabinet heeft ongeveer 17,5 miljard euro uitgetrokken voor het noodpakket dat 
ondernemers moet helpen de periode tot 1 oktober door te komen. Nu we niet meer in de 
uitbraakfase, maar in de overgangsfase van de coronacrisis zitten, was aanpassing van het 
regelingenpakket nodig. Waar bij noodpakket 1 de focus lag op onder andere baanbehoud en 
tijdelijk overbruggingskrediet, wordt bij het tweede pakket extra aandacht besteed en geld 
uitgetrokken voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten. 

Nog altijd is het doel zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar niet alle ontslagen 
en faillissementen kunnen voorkomen worden. Daarvoor is nodig dat ondernemers en 
werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en 
economie, aldus het kabinet. 

Dit zijn de aanpassingen uit het tweede steunpakket: 
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Deze regeling is de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel 
meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden 
voldoen, kunnen tot 50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten 
(excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. 

Bedrijven in sectoren die in aanmerking kwamen voor de TOGS kunnen straks van de TVL 
gebruikmaken. Voor de regeling is 1 miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door 
RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf eind juni. Op dat moment loopt de TOGS-
regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september. 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is met aangepaste 
voorwaarden met 4 maanden verlengd tot 1 oktober. De verlengde regeling heet Tozo 2.0. Met 
de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de 
voorwaarden van Tozo 2.0 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De 
Tozo 2.0 staat ook open voor nieuwe aanvragen. 

De voorwaarden van Tozo 1.0 en 2.0 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 
2.0 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de 
uitkering. Bij Tozo 1.0 gold deze partnertoets niet. 
De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud 
aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op 
deze regeling. 

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen 
bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2.0 geldt voor de maanden juni, juli, augustus en 
september. Aanvragen kan sinds 1 juni via de woongemeente. 

Ook de NOW wordt vervolgd, deze kun je over de periode juni, juli, augustus en september 
2020 aanvragen. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn 
voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast. 

• De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande 
extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. 
Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een 
akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. 
Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog 
op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een 
mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale 
subsidiebedrag. 

• Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het 
crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun 
werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen 
hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze 
werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te 
passen aan de nieuwe economische situatie. Loopbaanadviseurs helpen deelnemers 
met advies gericht op kansen in de arbeidsmarkt. Dit programma staat ook open voor 
flexwerkers en zzp’ers. De wervingscampagne zal via diverse partijen lopen. 

• De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW 
ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. 

• De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020. 
• Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen 

winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de 
directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. 

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. De versoepeling 
geldt in elk geval tot 1 oktober. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven 
niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen 
zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste 
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steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor 
hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 oktober 2020 verlengd. 

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. 
Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle 
belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet 
je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die 
regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft. 

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en 
middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. 

Vanwege het groot aantal aanvragen is 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor 
de Corona-Overbruggingslening (COL). Onder meer startups, scale-ups en innovatieve 
mkb’ers kunnen deze kredietregeling aanvragen via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen 
(ROMS). Het gaat om bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. 
Daarnaast staat de COL-faciliteit onder voorwaarden open voor mkb-ers die de afgelopen jaren 
hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
ingehouden winsten. Om in aanmerking te komen mogen bedrijven geen bancaire 
financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte rekening-courantverhouding. 

De nieuwe TOFA-regeling voor flexwerkers staat open bij het UWV. Deze Tijdelijke 
Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten biedt flexwerkers die in aanmerking 
komen een maandelijkse tegemoetkoming van 550 euro bruto over de maanden maart, april 
en mei 2020. Dat bedrag wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. Om 
aanspraak te maken moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Bron: KvK.nl. 

 

 

 
Laatste woorden 

De gevolgen van de uitbraak zijn nog moeilijk te voorspellen, omdat er nog veel onderzoek 
nodig is om erachter te komen hoe gevaarlijk en besmettelijk het virus nu precies is. Het RIVM 
legt uit dat we nog geen afweerstoffen hebben, omdat het een nieuw virus betreft. Om deze 
reden worden naar verwachting veel mensen ziek, waardoor statistisch gezien ook meer 
mensen zware symptomen zullen vertonen. 

Iedereen in Nederland wordt geacht thuis te blijven bij verkoudheidsklachten, koorts of 
hoestklachten en drukte te vermijden. Ook worden mensen opgeroepen om zoveel mogelijk 
thuis te werken of de werktijden te spreiden. Door de sluiting van restaurants, bioscopen, 
sportclubs et cetera, het afgelasten van evenementen en samenkomsten en groepsvorming te 
verbieden zet het kabinet in op social distancing, waardoor het virus zich minder snel 
verspreidt. Hierbij helpt ook het 1,5 meter afstand houden.  



217 

 

Risicogroepen worden geadviseerd om zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar 
vervoer. Ook wordt aangeraden om bezoek aan deze personen zoveel mogelijk te beperken. Tot 
de risicogroepen behoren ouderen en andere kwetsbare personen, zoals hartpatiënten en 
mensen met diabetes, kanker of een hoge bloeddruk. Over het algemeen lopen mensen boven 
de 65 jaar wat meer risico en zijn vooral tachtigplussers kwetsbaar. 

Het RIVM raadt daarnaast aan om regelmatig je handen goed te wassen, in de binnenkant 
van je elleboog (of in een papieren zakdoekje) te hoesten en te niezen, geen handen te 
schudden en ander lichamelijk contact (behalve contact met je partner) te vermijden. 

2019-nCoV, COVID-19 of SARS-CoV-2? De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal 
eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO 
koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-
CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt 
gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. 

Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door 
het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door 
RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl 
heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken 
coronavirus als synoniem voor dit virus. Bron: NU.nl, 25 juni 2020. 
 

Wordt vervolgd 

Enter, 28 juni 2020 


