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Eerste woorden   

De economie groeit, maar de koopkracht niet. De Nederlandse economie dendert volgens het 
Centraal Plan Bureau voorwaarts dit en volgend jaar. Maar de burger merkt daar niets van in 
zijn portemonnee.  

Dat de economie alweer vol op stoom is, bleek afgelopen week al uit de groeicijfers voor de 
eerste helft van dit jaar. Uit de nieuwste voorspellingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) 
blijkt dat de economie dit jaar met bijna vier procent gaat groeien. Dat is een uitzonderlijk 
hoge groei voor volwassen economieën als de Nederlandse.  

Dat het goed gaat, is iedereen die wel eens buiten komt al langer duidelijk. Overal hangen 
bordjes met ‘personeel gevraagd’ bij de winkels en de kans dat de kroeg of restaurant dicht is 
wegens personeelsgebrek wordt met de dag groter.  

En niet alleen de detailhandel en de horeca smeken om personeel. Ook in de industrie en de 
zorg kunnen ze extra handjes goed gebruiken. Handjes die maar moeizaam te vinden zijn. 
Voor het eerst in de geschiedenis staan er meer vacatures open dan er werkzoekenden zijn. 

De werkenden worden dus schaars. En waar schaarste heerst, stijgen de prijzen, in dit geval 
de lonen, luidt de economische wetmatigheid. Maar dat valt tegen volgens de CPB-ramingen. 
De lonen stijgen dit jaar met gemiddeld 1,9 procent en volgend jaar met 2,2 procent. 

Die loonstijging wordt ook nog eens helemaal weggevreten door de inflatie en de 
lastenverzwaringen die al in de pijplijn zitten. Per saldo gaat niemand er in koopkracht op 
vooruit volgend jaar, heeft het CPB berekend. Ook niet op achteruit overigens. 
 
Wel houdt het CPB een slagje om de arm bij de loonstijging. Door de krapte op de arbeidsmarkt 
kan het zijn dat de lonen toch wat harder gaan stijgen dan de rekenmeesters van het kabinet 
nu verwachten. 

Uitgaande van de nu verwachte loonstijging is het hopen voor de werkenden dat het 
demissionaire kabinet nog wat geld wil uittrekken voor lastenverlichting zodat de koopkracht 
nog wat zal stijgen. Geld is niet het grootste probleem blijkt uit de cijfers. De overheid bespaart 
volgend jaar miljarden omdat de coronasteun stopt. Door de hoge economische groei komt er 
ook meer belastinggeld binnen. Het begrotingstekort daalt daarom spectaculair van 5,3 
procent van het bbp naar 1,8 procent. Ruim onder de 3 procent die het tekort maximaal mag 
zijn. 

Het CPB gaat er verder van uit dat de rente die de staat op leningen moet betalen ook volgend 
jaar nog negatief zal zijn. Dat maakt de noodzaak om de tekorten weg te werken kleiner. 

Dit jaar heeft elk huishouden gemiddeld nog 0,8 procent meer te besteden. Maar de 
koopkracht stijgt volgend jaar niet, verwacht het CPB. Toch gaan consumenten wel meer 
uitgeven is de verwachting. Tijdens de coronapandemie hebben huishoudens namelijk veel 
gespaard. Aan de ene kant was er minder noodzaak geld uit te geven aan kleding bijvoorbeeld, 
omdat je als thuiswerkende ook de hele week in je joggingbroek kunt rondlopen. Bovendien 
sparen mensen graag wat extra in onzekere tijden.  

Nu is de noodzaak om een buffer aan te leggen kleiner en zijn die nieuwe kleren juist urgenter. 
Dat betekent minder sparen en dus meer uitgeven volgend jaar. Juist de 
consumentenuitgaven zijn voor een groot deel de reden dat de economie volgend jaar nog met 
3,2 procent groeit. 

Het CPB steunt de beslissing van het kabinet om nog dit jaar te stoppen met de coronasteun 
aan bedrijven. Ook voor sectoren die nog steeds last hebben van de maatregelen, zoals de 
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horeca, kunstensector en bijvoorbeeld touringcarbedrijven. Dat zal tot extra faillissementen 
leiden, maar niet tot hogere werkloosheid denkt het CPB. Werknemers uit die sectoren die 
werkloos worden, kunnen nu gemakkelijk elders een baan vinden. Bron: AD, 20 augustus 
2021. 

In VK zijn afgelopen etmaal 37.314 nieuwe coronabesmettingen gemeld 

Britse autoriteiten hebben 37.314 nieuwe coronabesmettingen in het afgelopen etmaal 
gemeld. Nog eens 114 mensen overleden aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt.  

Een dag eerder overleden 113 mensen en werden er 36.572 nieuwe besmettingen gemeld. 
Bron: AD, 20 augustus 2021. 

 

Aantal coronabesmettingen in Suriname stijgt weer  

Het aantal mensen in Suriname dat positief test op het coronavirus, is weer aan het stijgen. 
Het gemiddelde van zeventig dagelijkse gevallen van vorige week is gestegen naar 107, blijkt 
uit de Surinaamse statistieken. 

De directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Sukul, ziet meerdere oorzaken. 
‘We weten dat velen nog onderonsjes organiseren. Daarnaast is de Deltavariant van het 
coronavirus ook al aanwezig in het land en die verspreidt zich snel.’ 

Sukul zet zich in om zoveel mogelijk mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. In 
Suriname is de vaccinatiegraad nog laag. Uit de laatste cijfers blijkt dat een kleine zestien 
procent van de bevolking twee prikken heeft gehad en dus volledig beschermd is. Tweeëndertig 
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procent van de Surinamers is één keer ingeënt. Het doel van de regering is om aan het eind 
van het jaar rond de zeventig procent van de bevolking ingeënt te hebben. Bron: AD, 20 
augustus 2021.  

In Italië zijn afgelopen etmaal 49 mensen overleden aan corona 

In Italië zijn er het afgelopen etmaal 49 mensen overleden aan Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 6 minder dan een dg eerder. Het aantal 
besmettingen daalde licht van 7224 naar 7260. 

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Italië 128.683 mensen overleden als gevolg 
van het coronavirus. In Europa heeft alleen Groot-Brittannië meer coronadoden. In totaal zijn 
er 4,47 miljoen besmettingen gemeld in Italië. Bron: AD, 20 augustus 2021.  

 

 

Portugal versoepelt eerder dan gepland coronamaatregelen 

In Portugal worden enkele coronamaatregelen twee weken eerder dan gepland 
versoepeld omdat zeventig procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. Zo mogen er nu 
acht in plaats van zes mensen in een restaurant en vijftien in plaats van tien op het terras 
zitten. 

‘De pandemie is nog niet over’, aldus een Portugese minister. ‘Nieuwe varianten die we niet 
hadden aan zien komen hebben ons al eerder verrast. Het is onze verantwoordelijkheid om 
de evolutie van het virus te blijven monitoren.’ Bron: AD, 20 augustus 2021. 
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Oost-Nederland noteert minder nieuwe coronabesmettingen, opvallende 
daling in Hattem 

In Oost-Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur minder nieuwe coronabesmettingen 
bijgekomen vergeleken met een dag eerder. Het aantal nieuwe positieve tests is onder de 300 
gezakt. Op de coronakaart zien we geen enkele gemeente met een felle oranje of rode kleur. 
En op twee plekken is er vandaag helemaal goed nieuws te melden. 

Een blik op de dagcijfers laat zien dat de veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland en 
Flevoland vandaag dalingen laten zien. In Noord- en Oost-Gelderland noteren we deze vrijdag 
88 nieuwe besmettingen, dat zijn er 24 minder dan gisteren. In Flevoland staat de teller 
vandaag op 108 nieuwe coronagevallen, 18 minder dan op donderdag. Alleen in IJsselland is 
een kleine stijging te zien: van 68 naar 75 nieuwe besmettingen. 

De laatste weken was er op de coronakaart altijd wel één gemeente die opviel door de felle 
oranje of rode kleur. Dat liet zien dat de situatie daar niet de goede kant op ging. Gisteren 
vielen Hattem en Brummen nog op met respectievelijk 32,7 en 28,7 besmettingen per 100.000 
inwoners, waarmee zij donkeroranje kleurden. Vandaag is dat verdwenen, zoals te zien is op 
onderstaande kaart:  

Er zijn slechts drie gemeenten in deze regio die boven de 20 besmettingen per 100.000 
inwoners uitkomen. Dat gaat om Staphorst (23,2), Zwolle (21,6) en Dronten (21,4). De rest zit 
daar allemaal onder. Met name in het Vechtdal en de Kop van Overijssel zien we een aantal 
grijze gemeenten: daar worden nauwelijks nieuwe besmettingen gemeld.  

In twee gemeenten in Oost-Nederland zijn vandaag zelfs helemaal geen nieuwe coronagevallen 
aan het licht gekomen. Dit zijn Zwartewaterland en Hattem. Vooral in Hattem kunnen we dat 
best opvallend noemen, want dat was gisteren dus nog de gemeente met de meeste 
besmettingen per 100.000 inwoners van deze regio. 

In heel Nederland kwamen er vandaag 2250 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat zijn er ruim 
250 minder dan gisteren het geval was. In Amsterdam hoorde vandaag het hoogste aantal 
mensen dat ze met het coronavirus waren besmet, namelijk 219. In Rotterdam waren het er 
128 en in Den Haag 82. Almere is vierde in de rij met 72 en in Utrecht zijn het er 62. 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 667 patiënten met Covid-19, aldus de 
laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de 
intensive cares nam de bezetting afgelopen etmaal af met vijf patiënten. De ic’s behandelen 
nu nog 215 ernstig zieke coronapatiënten. 

De afgelopen week waren er 16.693 positieve tests, 420 meer dan de week ervoor, en 39 
sterfgevallen. In de afgelopen 24 uur werden er zes nieuwe sterfgevallen gemeld, maar dit 
gebeurde niet in Oost-Nederland. Bron: De Stentor, 20 augustus 2021.  

Bij halve finale en finale bij EK voetbal zijn duizenden mensen besmet 
geraakt 

Bij de halve finale en de finale van Engeland bij het EK voetbal deze zomer in Londen 
zijn duizenden mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt de 
gezondheidsdienst Public Health England in vrijdag gepubliceerde cijfers over de twee 
wedstrijden van het Engels elftal op 7 en 11 juli op Wembley. 

Bij de finale zijn er volgens de gezondheidsdienst in en om het stadion 2295 mensen aanwezig 
geweest die hoogstwaarschijnlijk besmettelijk waren. Nog eens 3404 mensen hebben een 
coronabesmetting opgelopen. Bij de halve finale van Engeland tegen Denemarken waren 375 
toeschouwers aanwezig die besmettelijk waren en zijn 2092 mensen besmet geraakt. 
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Hoeveel mensen er precies in het stadion besmet zijn geraakt en hoe veel bij samenkomsten 
van toeschouwers buiten het stadion kon het ministerie van Sport niet zeggen. ‘Grote groepen 
mensen zonder kaartje zijn bij beide wedstrijden naar Wembley gekomen die waarschijnlijk 
aan de stijging van het aantal besmettingen hebben bijgedragen’, liet het ministerie weten. 
Bron: AD, 20 augustus 2021.  

Niet alle toeschouwers van sc Heerenveen kunnen zitten 

Het bestuur van SC Heerenveen kan niet helemaal voldoen aan de oproep van het kabinet 
om alle toeschouwers in het stadion een zitplaats te geven. Het sta-vak in het Abe Lenstra 
Stadion heeft geen zitplaatsen, maar wordt zaterdag voor de thuiswedstrijd tegen RKC 
Waalwijk wel voor publiek opengesteld. 

SC Heerenveen doet een ultiem beroep op zijn supporters om alle geldende regels na te leven 
en vraagt om begrip van de overheid voor de huidige situatie in het sta-vak waar men niet kan 
zitten. Voor de club staat een veilig en verantwoord wedstrijdbezoek voorop’, betoogt de Friese 
club op de website. 

Volgens Heerenveen is het niet haalbaar op in het sta-vak op korte termijn opnieuw stoelen 
te plaatsen of al deze supporters te verplaatsen naar een zitplek.  Bron: AD, 20 augustus 
2021.    

VS verschepen 586.170 doses vaccin Pfizer naar Togo en Angola 

De Verenigde Staten zullen dit weekend 586.170 doses van de vaccins van Pfizer verschepen 
naar Togo en Angola. Dat meldt het Witte Huis vrijdag. De actie is onderdeel van het 
wereldwijde COVAX-plan, waarbij arme landen aan vaccins worden geholpen. Bron: AD, 20 
augustus 2021. 

Studenten en scholieren kunnen zich zonder afspraak laten testen en 
vaccineren 

Studenten en scholieren kunnen zich nog voor de start van het onderwijsjaar bij 
hun universiteit of school zonder afspraak laten testen en vaccineren. Een meerderheid van 
de plaatselijke GGD'en heeft daar afspraken over gemaakt met onderwijsinstellingen en 
gemeentes, bevestigt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR aan NU.nl. 

De GGD'en faciliteren in samenspraak met de gemeente voorlichting, testen en vaccinaties op 
locatie bij de onderwijsinstellingen. Naast reeds bestaande GGD-locaties wordt tijdens de 
introductieweken en in de aanloop naar het nieuwe studiejaar gebruikgemaakt van 
zogenoemde pop-uplocaties. Bron: AD, 20 augustus 2021.  

Wereldpremière van 25e James Bondfilm vind in Londen plaats op 28 
september 

De wereldpremière van de 25e James Bond-film No Time To Die vindt plaats op dinsdag 28 
september in Londen. Dat maakte het officiële Twitteraccount van 007 vrijdagavond bekend. 

De première zal worden gehouden in de Royal Albert Hall in de Britse hoofdstad. 
Hoofdrolspeler Daniel Craig krijgt dan op de rode loper gezelschap van onder meer 
producenten Michael G. Wilson, Barbara Broccoli en regisseur Joji Fukunaga. 

De langverwachte James Bond-film werd vorig jaar april eigenlijk al in de bioscoop verwacht, 
maar als gevolg van de coronapandemie werd No Time To Die keer op keer uitgesteld. Bron: 
AD, 20 augustus 2021.  
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Ruud De Weert runt restaurant Bij de Pastorij in de Raadhuisstraat in Hoogerheide. In april 
opende hij in het pand naast hem een ijssalon onder naam Pastorijs, met ijs van Crusio uit 
Bergen op Zoom. © Pix4Profs/Tonny Presser  

Horeca krijgt het allemaal nog maar net gebolwerkt: vooral koks zijn 
gewild 

Lang was het op de Brabantse Wal niet zó druk bij restaurants en cafés. Extra handjes in de 
bediening zijn overal welkom. Toch is de situatie niet dusdanig dat horecaondernemers, zoals 
elders in het land, de deuren gesloten moeten houden.  

De verschillen tussen de restaurants zijn groot. Het tekort drukt bij de een zwaarder dan bij 
de ander. Ruud De Weert van restaurant Bij de Pastorij in Hoogerheide kan het allemaal nog 
net bolwerken. ‘De bediening is het probleem niet’, zegt hij. ‘Maar een extra kok kan ik wel 
gebruiken.’ Nu springt De Weert regelmatig zelf bij in de keuken. ‘We hebben een vacature 
openstaan, maar daarin zijn we niet de enige.’ Bron: BN De Stem, 20 augustus 2021.  

OMT: Opheffen coronaregels onderwijs prematuur 

Maandag gaan de scholen in het noorden van het land weer open en een week later volgt het 
hoger onderwijs. Het OMT pleitte daarbij voor meer maatregelen dan het kabinet nodig vindt. 
‘Waarom niet open in oktober? Nu daag je het virus maximaal uit. ’Bron: AD, 20 augustus 
2021. 

In twee maanden tijd vijf coronavaccinaties krijgen 

Pfizer, CoronaVac en AstraZeneca. Normaal krijgen Brazilianen een van deze drie 
coronavaccins, maar een inwoner van Rio de Janeiro is erin geslaagd in iets meer dan twee 
maanden tijd liefst vijf coronaprikken te krijgen. Dat meldt de Braziliaanse nieuwssite G1. De 
gezondheidsdienst in Rio onderzoekt de zaak. 

Volgens de site, die het digitale vaccinatiedossier van de man kon inzien, ontving hij tussen 
12 mei en 21 juli twee Pfizer-doses, twee prikken CoronaVac en één van AstraZeneca. Pas 
toen de man zich meldde voor een zesde dosis op 16 augustus kon hij worden ontmaskerd. 
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Volgens de autoriteiten trok de man naar drie verschillende vaccinatiecentra en kon hij ook 
profiteren van computerstoringen, zo meldt G1.  

Er zouden in Rio nog zestien mensen zijn die meer doses hebben laten prikken dan de 
voorgeschreven twee. In heel Brazilië kwamen eerder al honderden 
gevallen van coronafraude aan het licht met mensen die hun vaccin zelf konden kiezen of 
onterecht een derde dosis lieten zetten. Ook zijn meer dan 4700 gevallen bekend van mensen 
die zich eerder lieten inenten dan volgens het vaccinatieschema was gepland. 

Brazilië is wereldwijd na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land door de 
coronapandemie met meer dan 573.000 coronadoden en ruim 20,5 miljoen 
besmettingen. ’Bron: AD, 21 augustus 2021. 

 

© EPA — Lange rijen voor een coronavaccinatie bij de priklocatie in het Tiradentes Paleis in 
Rio de Janeiro, het voormalige Braziliaanse parlementsgebouw en nu de zetel van het 
parlement van de deelstaat Rio de Janeiro. De stad vaccineerde afgelopen week de bevolking 
tussen 18 en 22 jaar. Vanaf maandag zijn jongeren vanaf 17 jaar aan de beurt.   

 

In Sydney moeten meer dan 1500 politieagenten en wegafzettingen 
voorkomen dat demonstraties tegen coronamaatregelen plaatsvinden 

Meer dan 1500 politieagenten en wegafzettingen moeten voorkomen dat inwoners 
van Sydney zaterdag de straat op gaan om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. 
Taxi's en bussen mogen niet naar het centrum van de Australische miljoenenstad. 

Sydney en de deelstaat New South Wales, waarin de stad ligt, verkeren al weken in een strenge 
lockdown in een poging de verspreiding van de besmettelijke Deltavariant van het coronavirus 
in te dammen. Nadat vrijdag 642 nieuwe besmettingen waren gemeld in de staat, besloten de 
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autoriteiten de lockdown te verlengen. Inwoners van de staat moeten zeker tot eind september 
thuisblijven. 

De politie in Sydney waarschuwde via Twitter dat wie zaterdag toch de straat op gaat om te 
demonstreren, kan rekenen op een boete of arrestatie. ’Bron: AD, 21 augustus 2021. 

Bezoekers met ticket welkom op Prinsengrachtconcert 

De pontons voor hotel Pulitzer in Amsterdam zijn zaterdagavond weer het toneel van 
het Prinsengrachtconcert. Hoewel het klassieke concert normaal gesproken zo'n 10.000 
mensen trekt, zijn dit keer vanwege de coronamaatregelen alleen bezoekers welkom op de 
kades en bootjes die vooraf een ticket hebben bemachtigd. Het gaat om 1600 zitplaatsen. Het 
concert is ook rechtstreeks te volgen op tv op NPO 2 en op NPO Radio 4. 

Tenor Morschi Franz, sopraan Aylin Sezer, bariton Willem de Vries en het ZO! Gospel Choir 
staan tijdens deze 39ste editie op het podium, onder begeleiding van het Radio Filharmonisch 
Orkest. Traditiegetrouw is de afsluiter van de avond het bekende lied Aan de Amsterdamse 
grachten. 

Vorig jaar was het jaarlijkse concert vanwege het coronavirus eenmalig in de binnentuin van 
hotel Pulitzer. 

Voorafgaand aan het Prinsengrachtconcert is er het Kinderprinsengrachtconcert, waar 750 
kinderen welkom zijn en om 18.25 uur te zien is op NPO Zapp. Hier begeleidt de 13-jarige 
Ethan van der Velden op zijn piano Dani, winnaar van The Voice of Holland en treedt violiste 
Michelle Kumara (13) samen op met zangeres Romy Monteiro. Stefania, die met cellist 
Valentijn Jeukendrup (12) op het podium staat, zingt het nummer Last Dance waarmee zij 
namens Griekenland meedeed aan het Eurovisie Songfestival. ’Bron: AD, 21 augustus 2021. 

Ongeveer 2000 festivalorganisatoren, artiesten, evenementenbouwers 
demonstreren tegen coronamaatregelen 

Ongeveer 2000 festivalorganisatoren, artiesten, en evenementenlocaties en -
bouwers demonstreren zaterdag tegen de coronamaatregelen. In Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen vinden protesten plaats. 

Tijdens de coronapersconferentie op 13 augustus maakte demissionair premier Mark Rutte 
bekend dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht moeten blijven. Festivals gaan 
sowieso tot 20 september niet door. Kort na de persconferentie werd de demonstratie door de 
evenementenbranche aangekondigd. 

Vanaf 14.00 uur wordt in de steden gedemonstreerd. In andere steden, zoals Enschede, 
worden ook kleinere officieuze demonstraties verwacht. 

Mensen die willen meelopen kunnen zich op de website van de actie Unmute Us aanmelden 
en de looproutes vinden. Organisatoren van onder meer Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, 
Best Kept Secret, A State of Trance en Soenda willen met de demonstraties een signaal afgeven 
aan de overheid. Ze eisen dat evenementen vanaf 1 september weer met volledige capaciteit 
mogen plaatsvinden. ’Bron: AD, 21 augustus 2021.   
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De scholen in Melbourne zijn momenteel dicht © EPA  
 

Simone woont in Melbourne en zit in haar zesde lockdown: ‘Maak maar 
gewoon geen plannen’ 
 
In Australië zijn de lockdowns veel strenger dan in Nederland en ze worden sneller opgelegd. 
In de metropool Melbourne waren er maar zes coronagevallen voor nodig. Tot verbazing van 
Nederlanders in Australië, zoals Simone Lautenbach. ‘Het gaat hier heel anders dan wij 
gewend zijn.’ 
 
Simone Lautenbach (33) noemt zichzelf een ‘Dutchie in Melbourne’ op haar Instagram-profiel. 
Ze woont in een wijk vlakbij het zakendistrict van de miljoenenstad, die in ieder geval nog tot 
donderdag compleet op slot zit. Voor de zesde keer.  Bron: AD, 9 augustus 2021.    

In Australië zijn honderden betogers tegen lockdown aangehouden 

De Australische politie heeft honderden betogers tegen de lockdown aangehouden. In 
Melbourne waren duizenden betogers op de been. Meer dan tweehonderd mensen zijn 
aangehouden. Bij botsingen tussen de betogers en de politie raakten daar zes agenten 
gewond. 

In Sydney had de politie er alles op gezet om te voorkomen dat er betogers kwamen, onder 
meer met wegafzettingen. Toch slaagden 250 mensen er volgens de politie in om in het 
centrum te demonstreren. Daarbij zijn bijna vijftig arrestaties verricht, volgens plaatselijke 
media. De politie hield in Sydney 38.000 automobilisten tegen die mogelijk op weg waren naar 
het protest. Om de betogingen te smoren was ook het openbaar vervoer stilgelegd, net als taxi- 
en busondernemingen.  
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Ruim de helft van alle 25 miljoen Australiërs heeft momenteel te maken met 
lockdownmaatregelen. Sydney en de deelstaat New South Wales verkeren al weken in een 
overwegend strenge lockdown in een poging de verspreiding van de besmettelijke Deltavariant 
van het coronavirus in te dammen. Nadat vrijdag 642 nieuwe besmettingen waren gemeld in 
de staat, besloten de autoriteiten de lockdown te verlengen.  

De maatregelen zijn niet overal hetzelfde. De strengste beperkingen van het openbare leven 
zijn in Sydney in armere wijken met een etnisch gemengde bevolking. Daar mogen de 
inwoners bijvoorbeeld niet langer dan een uur per dag buiten sporten of relaxen. De regering 
heeft afgelopen week driehonderd militairen naar de wijken gestuurd om de politie te helpen 
de lockdownmaatregelen af te dwingen. Dit heeft tot woede geleid bij plaatselijke politici, die 
klagen dat de mensen in de wijken als tweederangsburgers worden behandeld. Bron: AD, 21 
augustus 2021.  

 

 © AFP — Een demonstrant in Melbourne is door de politie met pepperspray bespoten 

Organisatie Paralympics overweegt zwaardere coronamaatregelen 

De organisatie van de Paralympics overweegt zwaardere coronamaatregelen.  In vergelijking 
met de Olympische Spelen, eerder deze maand, is de situatie aanzienlijk verslechterd. Dat zei 
Hidemasa Nakamura, hoofd van de verantwoordelijke afdeling van het organisatiecomité, 
vandaag.  

Vanwege de slechtere situatie zouden medewerkers aan de Paralympics een groter risico 
lopen. Daarom is de overweging nu om onder meer meer coronatesten af te nemen bij mensen 
die nauw contact hebben met de atleten. Hierover moet 'zo snel mogelijk' een besluit worden 
genomen, aldus Nakamura. 

De Paralympische Spelen beginnen dinsdag in Tokio. Net als bij de Olympische Spelen 
zijn toeschouwers niet welkom, met uitzondering van schoolkinderen. Bron: AD, 21 augustus 
2021. 
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Experts zien geen verschil in besmettingsrisico tussen Grand Prix en 
festivals 

Experts zien geen verschil in besmettingsrisico tussen de Grand Prix in Zandvoort en festivals. 
Dat zeggen meerdere deskundigen vandaag tegen NU.nl. 

‘In de kern zit er geen verschil tussen. Op de manier waarop ze de Grand Prix organiseren, 
zou je ook veel evenementen kunnen organiseren’, zegt veldepidemioloog Amrish Baidjoe. ‘Wat 
mij betreft is het wat selectief.’  

Dat is precies het punt van kritiek dat vanuit de evenementensector klinkt. Meerdaagse 
festivals mogen niet doorgaan, terwijl er op 3, 4 en 5 september meer dan 200.000 racefans 
naar Zandvoort komen. Duizenden fans blijven meerdere dagen en overnachten op campings 
in de buurt. Nabij het circuit wordt zelfs een speciale Formule 1-camping opgetuigd. Tot grote 
frustratie van organisatoren van festivals.  

Ook Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie van het Leids Universitair Medisch 
Centrum, ziet 'weinig verschil' tussen bijvoorbeeld een festival en het raceweekend in 
Zandvoort. 

Heiman Wertheim, hoogleraar klinische microbiologie van het Radboudumc: ‘Natuurlijk zijn 
er bij de Grand Prix vaste plekken en wordt er dagelijks getest, maar ik kan me voorstellen 
dat er ook momenten zijn waarop het iets te gezellig kan worden.’ Bron: AD, 21 augustus 
2021.  

In België worden groot deel van coronaregels opgeheven 

België laat een groot deel van de coronaregels los. Cafés en restaurants mogen vanaf 1 
september weer tot even laat openblijven als voor de coronacrisis, gasten mogen aan de bar 
staan en met zoveel mensen aan tafel als ze willen. En dat zonder coronapas. Wie wil dansen, 
moet wel nog een maand extra geduld hebben. 

De succesvolle strijd tegen het coronavirus laat de versoepelingen toe, hebben de 
verantwoordelijke ministers gisteren besloten. Er raken weer wat meer mensen besmet dan 
aan het begin van de zomer, maar de stijging is niet schrikbarend. Veel mensen zijn al 
ingeënt, behalve dan in Brussel. De maatregelen in de hoofdstad worden daarom nog niet 
versoepeld. 

België kiest voorlopig niet voor verdere beperkingen voor mensen die niet zijn gevaccineerd. 
Café- en restaurantgangers hoeven aan de deur niet te bewijzen of ze bijvoorbeeld ingeënt of 
onlangs negatief getest zijn.  

Wel wordt de druk om een prik te halen nog wat groter. Wie in de zorg werkt, moet zich straks 
laten inenten. 

Belgen hoeven ook niet langer thuis te werken, maar mogen weer naar kantoor. Al krijgen 
bedrijven wel het advies om thuiswerk mogelijk te blijven maken. De autoriteiten bereiden 
zich verder voor op het beëindigen van het speciale bestuursregime dat ruim anderhalf jaar 
geleden werd ingesteld om het overheidsoptreden te stroomlijnen en de epidemie er zo onder 
te krijgen. Bron: AD, 21 augustus 2021.  
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© Belga — Een pintje pakken bij café Den Engel in Antwerpen  

In Central Park groot concert om einde lockdown te vieren 

In Central Park in New York wordt vandaag een groot concert gehouden om het einde van de 
lockdown te vieren. 60.000 mensen mogen het concert bijwonen. Televisiezender CNN zendt 
het live uit. Met optredens van artiesten als Bruce Springsteen, The Killers en Paul Simon wil 
New York laten zien dat het de lockdown heeft doorstaan. 

Het We Love NYC: The Homecoming Concert is het einde van de NYC Homecoming week, een 
week van feestelijkheden om te vieren dat de stad herstelt van de coronapandemie.  Bron: AD, 
21 augustus 2021. 

 

© AFP — Earth, Wind and Fire gisteren tijdens de soundcheck van het concert 
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Brabant krijgt Green Techport voor vernieuwing land- en tuinbouw 

Noord-Brabant krijgt een zogeheten Green Techport, een platform waarin agrariërs, 
bedrijfsleven, overheid, onderwijs en wetenschap samenwerken voor innovaties in land- en 
tuinbouw.   

Dat zegt voorzitter Wim Bens van de ZLTO. Samen met de provincie Noord-Brabant nam de 
boerenorganisatie  het initiatief voor het project, dat een extra stimulans moet geven aan 
vernieuwingen in de sector. ’We willen de land- en tuinbouw in de provincie naar een hoger, 
duurzaam plan tillen en zo klaarstomen voor de toekomst.’ Bron: BN De Stem, 21 augustus 
2021.  

Overleven deze coronaproducten’. corona? ‘Ik verkocht er soms 900 op 
één dag’ 

Matrassenfabrikant Auping maakt nu ook mondmaskers, huwelijksfotograaf Peter Lammers 
uit Deventer breidde uit met livestream (en hij niet alleen, livestreamers schoten als 
paddenstoelen uit de grond) en de Ermelose ondernemer in schoonmaakmiddelen Roland 
Aartsen begon met hygiënezuilen. Hoe staan de overlevingskansen van dit soort ‘pandemie-
producten’ als corona een stap terug doet?  

Corona richtte een ravage aan. De evenementenbranche, standbouwers, reisorganisaties en 
touroperators zagen hun orderportefeuilles in een klap leeglopen. Er kwamen ook nieuwe 
‘pandemie-producten’. Een Vaassense standbouwer startte de productie van 
thuiswerkplekken, bijvoorbeeld. En de verwachting is dat dat thuiswerken ook als corona weg 
is, een belangrijke plek blijft houden. Dat geldt niet vanzelfsprekend voor de hele 
coronamarkt. 

Het aantal bedrijven dat zich bijvoorbeeld bezighoudt met corona(snel)testen explodeerde naar 
19 in het verspreidingsgebied van de Stentor, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van 
Koophandel. Landelijk zijn er nu 379 en tot voor kort pluste dat aantal nog steeds.  

Net zoals het aantal vaccinatielocaties zal ook de testbranche vanzelf inklinken als corona op 
z’n retour gaat. De stoplichten die eigenaar Harry Uithol onder andere bij sanitairgebouwen 
op zijn camping De Pampel in Hoenderloo plaatste - om de drukte in de gebouwen te regelen 
- zullen op een goed moment echt wel weer verdwijnen. Tegelijk zullen er ook producten die 
ontstonden in het heetst van de pandemie overleven of misschien zelfs als een verrijking 
worden gezien.  Bron: De Stentor. 21 augustus 2021. 

GGD-arts Hauw Sie ziet huilende jongeren met prikangst: ‘Als ouders hun 
kind pamperen, gaat het mis’ 

Honderden jongeren die bij GGD IJsselland voor een vaccinatie komen, hebben 
prikangst.  Medewerkers begeleiden mensen die het eng vinden. Een middag op de priklocatie 
bij de Zwolse IJsselhallen. 

‘Soms ben ik wel een half uur bezig om ze zover te krijgen’, vertelt Hauw Sie, gepensioneerd 
hartchirurg uit het Isala-ziekenhuis in de priklocatie van de GGD in de Zwolse IJsselhallen. 
Er is veel angst bij deze groep jongeren die nu gevaccineerd wordt, veel meer dan eerder dit 
jaar toen hij de oudere groepen moest prikken. ‘Het is irreële angst voor de naald, voor de 
prik, de pijn, ze zijn heel bang. Vooral jonge meisjes tussen de 12 en 14. Ze rennen weg, 
duiken weg, huilen. Zelfs de herhaalprik maakt het niet beter.’ Bron: De Stentor. 21 augustus 
2021. 
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Politiefoto van een voorraad nepmerkkleding en -horloges die in beslag is genomen. © Politie  
 

Douane vond in coronajaar 2020 twee keer zoveel namaakartikelen als 
normaal 
 
De douane heeft vorig jaar ruim 850.000 stuks namaakartikelen zoals nep-merkschoenen 
onderschept. Dat waren er ruim twee keer zoveel als in 2018. De verdubbeling houdt mogelijk 
verband met de coronacrisis, aangezien mensen veel meer online bestelden.  
 
‘Ze zien op een website een paar merkschoenen voor een lage prijs en denken: dat wil ik wel’, 
aldus een woordvoerder van de douane. Behalve schoenen werden met name nagemaakte 
merktassen en -kleding gevonden.  
 
In de eerste helft van dit jaar werden aanzienlijk minder namaakartikelen (211.000) 
onderschept, bevestigt de douane na berichtgeving van de NOS. Maar het valt volgens de 
woordvoerder nog niet te zeggen of dit betekent dat het totale aantal vondsten dit jaar weer 
zal dalen tot het niveau van voor de coronacrisis. Bron: AD, 21 augustus 2021.    
 

Meerderheid Vlaamse jongeren is gevaccineerd tegen coronavirus 
 
Een ruime meerderheid van de Vlaamse jongeren heeft zich al laten inenten tegen het 
coronavirus. Van de 12- tot 15-jarigen kreeg 71 procent en van de 16- en 17-jarigen 80 
procent een eerste prik. De autoriteiten spreken over een vaccinatie in sneltreinvaart. De 
verwachting was dat het tijdens de zomermaanden minder vlot zou gaan. Ze zeggen een beetje 
verbaasd te zijn over de cijfers.  
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Alleen in de hoofdstad Brussel verloopt alles moeizamer. Daar gaat het om slechts 17 procent 
van de jongere tieners en 30 procent bij de oudere tieners. Op de scholen in Brussel zal er 
daarom nog meer aandacht aan het vaccineren worden besteed.  
 
Regionale verschillen waren eerder al duidelijk geworden bij de volwassenen. In Vlaanderen 
is de vaccinatiegraad met 88 procent aanmerkelijk hoger dan in Wallonië (driekwart van de 
bevolking) en in Brussel met 60 procent. Bron: AD, 21 augustus 2021.      
 

Zanger ‘I’m Too Sexy’ zwaar ziek door corona, maar weigert vaccinatie: 
‘Iedereen die het neemt is dwaas’ 
 
Richard Fairbrass (67), bekend van de hit I’m Too Sexy met zijn band Right Said Fred, werd 
vorige zaterdag onwel en moest per ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Hij had 
zuurstof nodig, omdat hij moeite had met ademhalen. Uiteindelijk bleek de zanger positief te 
testen op Covid-19. Toch weigert hij gevaccineerd te worden, schrijven diverse Britse media.  
 
Zes maanden geleden noemde Fairbrass de vaccinatie nog oplichterij, zaterdag werd hij met 
de ambulance naar het ziekenhuis gebracht wegens zuurstof tekort. ‘Ik heb slechts een ‘beetje’ 
Covid gehad, het was niet zo erg’, zei de zanger nadat hij vier nachten in het ziekenhuis moest 
blijven met Covid. ‘Ik was een beetje buiten adem, ik voelde me erg moe.’  
 
De zanger lag eerder al onder vuur vanwege zijn uitspraken over het vaccin. In februari zei hij 
dat hij de prik niet wilde, omdat hij vreesde dat die niet ‘koosjer’ was.   
 
Ook nu blijft Fairbrass het vaccin weigeren. Hij beweert onder meer dat de vaccinaties een 
‘scam’ zijn, en dat ze alleen bedoeld zijn voor ‘experimenteel gebruik’. ‘Iedereen die het neemt 
is dwaas. Ik bekijk het op dezelfde manier als toen de mensen werd wijsgemaakt dat ze 
moesten blijven roken omdat het goed zou zijn voor de keel. Of toen ze zeiden dat asbest 
geweldig is, omdat het je boerderij schoon houdt.’ Fairbrass voegde eraan toe dat hij ‘een jaar 
of twee’ zou wachten ‘tot het experiment over is’ voor hij eventueel alsnog een prik neemt. 
Bron: de Stentor, 21 augustus 2021.  
 

Update RIVM 
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vandaag 657 coronapatiënten, blijkt uit de laatste 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn tien 
patiënten minder dan een etmaal eerder. Het aantal door coronapatiënten bezette bedden in 
de ziekenhuizen schommelt al weken tussen ongeveer 650 en 700.   
 
Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal iets toe, met drie 
patiënten tot 218 in totaal. Er werden veertien nieuwe ernstig zieke patiënten op de ic's 
opgenomen.   
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen etmaal 2467 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn ruim 200 nieuwe gevallen meer dan vrijdag. Het 
zevendaags gemiddelde is opnieuw hoger dan een week geleden.  
 
Afgelopen zeven dagen dagen werden gemiddeld 2401 nieuwe coronagevallen per 
dag geregistreerd. Vorige week zaterdag stond dat weekaantal nog op gemiddeld 2312 gevallen 
per dag. Dat wil zeggen dat het aantal nieuwe coronagevallen ook over een langere periode 
gemeten niet daalt. 

Het RIVM maakt zaterdag melding van acht nieuwe sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat al 
deze mensen ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt soms 
een tijdje voor een coronagerelateerd sterfgeval is geregistreerd. In Amsterdam kreeg het 
grootste aantal mensen een positieve testuitslag, namelijk 243. In de hoofdstad werden ook 
drie van de sterfgevallen geregistreerd. In Rotterdam hoorden 137 mensen dat ze besmet zijn, 
in Den Haag 122, in Almere 72 en in Utrecht 50. Bron: AD, 21 augustus 2021. 
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In veel steden wordt gedemonstreerd tegen coronamaatregelen 
 
In veel steden zijn demonstranten op de been voor de actie Unmute Us. Ze protesteren tegen 
de coronamaatregelen die de evenementensector hard treffen. De betogers zijn de straat 
opgegaan in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen.  
 
Alleen al in Amsterdam hebben zich duizenden mensen verzameld voor een wandeltocht door 
de stad. In Nijmegen zijn ongeveer 700 mensen bijeen. Ze eisen dat evenementen vanaf 1 
september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden.  
 
Volgens de organisatie hebben nu ongeveer 2000 organisatoren van festivals en evenementen, 
evenementenlocaties en leveranciers zich aangesloten bij het protest, onder wie de 
organisatoren van Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en 
Soenda.  
 
De actie volgt nadat demissionair premier Mark Rutte vorige week tijdens een persconferentie 
bekendmaakte dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht blijven. Meerdaagse 
evenementen gaan sowieso tot 20 september niet door. Kort na de mededeling van Rutte werd 
de demonstratie van de evenementensector aangekondigd. Bron: AD, 21 augustus 2021.    
 

 
 
© ANP — Protest van Unmute Us in Utrecht     
 
 

Organisator Unmute Us: grote opkomst laat behoefte zien  
 
Organisator Jasper Goossen is meer dan tevreden met de opkomst van protestactie Unmute 
Us. In diverse steden zijn demonstranten op de been om te protesteren tegen de 
coronamaatregelen die de evenementensector hard treffen. Alleen al in Amsterdam, waar 
Goossen zelf ook loopt, hebben zich duizenden mensen verzameld voor een wandeltocht door 
de stad. ‘De opkomst is veel hoger dan we hadden verwacht. Het laat zien dat mensen behoefte 
hebben om te laten zien dat ze gefrustreerd zijn’, vertelt hij aan het ANP.  
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De betogers eisen dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen 
plaatsvinden. De actie volgt nadat demissionair premier Mark Rutte onlangs bekendmaakte 
dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht blijven. Meerdaagse evenementen gaan 
sowieso tot 20 september niet door.  
 
Volgens Goossen is de maat vol voor de sector en gaan mensen daarom massaal de straat op. 
‘De willekeur van de besluitvorming is onacceptabel en maakt ons boos’, zegt hij. ‘Er zijn geen 
goede argumenten waarom er nu geen evenementen kunnen plaatsvinden. We hebben hele 
goede onderzoeken die dat bewijzen en daar is geen speld tussen te krijgen.’ Als de sector 
alsnog niet open mag, eist Unmute Us duidelijkheid en perspectief.  
 

 
 
Unmute Us © ANP  

Ondanks de frustratie is de sfeer volgens de organisator bij de protestmars in Amsterdam 
gemoedelijk. De duizenden demonstranten lopen door de stad, voorgegaan door een truck met 
muziek. Ze dragen protestborden bij zich. Op elk bord staat op de achterkant het verzoek om 
1,5 meter afstand te houden. ‘Maar mensen zijn vrolijk gestemd en uitbundig. De sfeer is 
fantastisch’, aldus Goossen. 

Ook in Groningen trekt een protestparade door de stad. In een park in Utrecht zijn een paar 
duizend mensen bijeen, meldt RTV Utrecht. In Nijmegen moeten de mensen op een stip op 
een grasveld bij de Waalkade staan. Volgens Omroep West lopen demonstranten uit Den Haag 
mee met de mars in Rotterdam, omdat Den Haag demonstraties niet toestaat. Ook het 
Ketelhuisplein in Eindhoven loopt al behoorlijk vol, meldt Omroep Brabant.  

Volgens de organisatie hebben ongeveer 2000 organisatoren van festivals en evenementen, 
evenementenlocaties en leveranciers zich aangesloten bij het protest, onder wie de 
organisatoren van Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en 
Soenda. Bron: AD, 21 augustus 2021. 
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Met de protestmars Unmute Us, die tegelijkertijd in diverse steden wordt gehouden, wordt 
gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Organisatoren van festivals en evenementen 
eisen dat evenementen vanaf 1 september weer met volledige capaciteit mogen 
plaatsvinden. © ANP   
 

 
 

Honderden mensen in Rotterdam demonstreren tegen festivalverbod: ‘Er 
wordt met twee maten gemeten’ 
 
Honderden Rotterdamse en Haagse festivalorganisaties lopen vandaag in Rotterdam mee met 
de vreedzame protestmars ‘Unmute Us!’. Om 14.00 uur begon de protestmars op de westkant 
van de Wilhelminakade, waarna die via de linkerzijde van de Erasmusbrug naar de Coolsingel 
en het Stadhuisplein gaat. 
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Het doel van de protestmars is aandacht vragen voor de kritieke situatie waarin de landelijke 
festivals en het nachtleven al meer dan anderhalf jaar verkeren. De sector is bang dat er 
faillissementen volgen als ze nog langer in onzekerheid op pauze blijven staan. 
 
Aziz Yagoub, eigenaar van poppodium Annabel, is een van de mensen die zaterdag meeloopt 
met de protestmars. ‘Er wordt met twee maten gemeten, dat steekt ons’, zegt hij. ‘Als je volle 
voetbalstadions ziet en de GP in Zandvoort wat daar allemaal mag. Daar zakt onze broek van 
af. Als één branche heeft bewezen dat we grote evenementen goed en veilig kunnen 
organiseren, dan zijn wij het wel. Wij hebben als branche te lang aan tafel gezeten, te lang de 
dialoog gezocht. Dus daarom vandaag dit krachtige statement.’ Bron: AD, 21 augustus 2021. 
 

 
 
 

Nachtburgemeester van Nijmegen sluit zich aan bij protestmars voor 
nachtleven: ‘Ik mis de levenslust die het geeft’ 
 
‘Ik mis heel veel aan het nachtleven’, zegt de Nijmeegse nachtburgemeester Cees de Beer. ‘Ik 
mis nieuwe mensen ontmoeten, dansen, even uit je plaat kunnen gaan. Ik mis het sociale 
aspect, maar ook de levenslust die het geeft.’ De Beer sluit daarom zaterdagmiddag aan bij de 
Nijmeegse protestmars Unmute Us om het nachtleven weer van het slot te krijgen. 
 
Door heel het land worden op vijf plaatsen protestmarsen georganiseerd onder de 
naam Unmute Us, waaronder in Nijmegen. De evenementensector en het nachtleven willen 
weer open en vinden dat ze niet gehoord worden. De nachtburgemeester verwacht dat zo’n 
duizend tot tweeduizend mensen zullen meelopen in Nijmegen. Bron: AD, 21 augustus 2021. 
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Ook in Utrecht wordt geprotesteerd tegen de coronamaatregelen die de evenementen en 
festivals treffen. Naar schatting van de organisatie hebben zo'n 5000 mensen zich aangesloten 
bij een stoet met feestelijk geklede en dansende demonstranten en dj’s op rijdende trucks. 
 
De organisatie benadrukte vooraf dat het een vreedzame protestmars moest zijn zonder 
verbaal en fysiek geweld. ‘Geef elkaar de ruimte en houd afstand. Houd de stad schoon en 
veroorzaak geen overlast voor omwonenden. We laten ons horen, het is nu onze tijd!’ 
 
De deelnemers leken dansend door de straten vooral zin te hebben in eindelijk weer eens een 
festival. Honderden toeschouwers en terrasbezoekers op de Neude dansen vrolijk mee. Een 
politieagent noemt het zelfs ‘de vrolijkste demonstratie die hij ooit zag’. Bron: AD, 21 augustus 
2021. 
 

 

Honderden mensen demonstreerden tegen het festivalverbod. © MediaTV 
 
 
Organisator Jasper Goossen is meer dan tevreden met de opkomst van protestactie Unmute 
Us. In diverse steden zijn demonstranten op de been om te protesteren tegen de 
coronamaatregelen die de evenementensector hard treffen. 
 
Alleen al in Amsterdam, waar Goossen zelf ook loopt, hebben zich duizenden mensen 
verzameld voor een wandeltocht door de stad. ‘De opkomst is veel hoger dan we hadden 
verwacht. Het laat zien dat mensen behoefte hebben om te laten zien dat ze gefrustreerd zijn’, 
vertelt hij aan het ANP.   
 
De gemeente Amsterdam heeft opgeroepen niet meer naar de hoofdstad te komen voor de 
demonstratie van de evenementensector, het is te druk. 'Kom hier niet naar toe', schrijft de 
gemeente op Twitter. Bron: AD, 21 augustus 2021.    
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Politie moet ingrijpen op Binnenhof bij protestactie tegen 
coronamaatregelen 
 
Bij een spontaan protest tegen coronamaatregelen zijn vanmiddag meerdere personen 
opgepakt. De politie heeft de betogers van het Binnenhof gestuurd. 
 
Naast het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer waren vanmiddag rond twaalf uur zo'n vijftig 
demonstranten bijeengekomen. De groep demonstreerde vandaag op meerdere plekken in de 
stad tegen de coronamaatregelen. 
 
De demonstranten hadden fakkels mee, bliezen op fluitjes en hadden flyers waarmee ze hun 
ontevreden over een coronapaspoort uitten. Rond kwart over één trok de groep verder door 
naar de binnenstad. Na een tussenstop bij het Vredespaleis verzamelden de activisten zich 
rond half vier op het Binnenhof. 
 
Daar werd de sfeer grimmig. De groep werd op last van de politie weggestuurd. Een man werd 
aangehouden en meegenomen nadat hij hier geen gehoor aan gaf. Boze betogers probeerden 
de agenten hierin te verhinderen, waardoor de politie de wapenstok gebruikte. Het Binnenhof 
is daarna afgezet.  
 
Ook op het Plein volgden er schermutselingen tussen de politie en demonstranten. Eén vrouw 
raakte daarbij gewond. Zij werd door ambulancepersoneel behandeld. Er zijn minstens drie 
personen opgepakt. Bron: AD, 21 augustus 2021. 
 

 
 
@ Regio 16   
 

In grote steden demonstreerden ruim 70.000 mensen tegen 
coronamaatregelen 
 
In diverse steden hebben zaterdag volgens de organisatie ruim 70.000 mensen 
gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen die de evenementensector hard treffen. Voor de 
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actie Unmute Us gingen betogers de straat op in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, 
Eindhoven en Nijmegen. Ze eisten dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige 
capaciteit mogen plaatsvinden.  
 
In Amsterdam was het zo druk dat de gemeente mensen opriep niet meer naar het protest te 
komen. De organisatie zelf meldde zaterdag gedurende de dag dat het ook te druk was in 
Utrecht en Rotterdam. 
 
Festivalorganisatie ID&T is 'ontzettend blij' met het grote aantal mensen dat aanwezig was bij 
de demonstraties. ‘We hopen dat de overheid heeft meegekeken en zich maandag beraadt over 
haar besluit tot nu toe. Nederland heeft laten zien dat de maat vol is, het kan niet langer zo’, 
zegt operationeel directeur van ID&T, Rosanne Janmaat. ‘Ik ben zo ongelofelijk trots op onze 
sector, dit is wat we het liefste doen en het beste kunnen; mensen het leven laten vieren.’ 
 
Volgens organisator Jasper Goossen van Unmute Us was de opkomst veel hoger dan 
verwacht. ‘Het laat zien dat mensen behoefte hebben om te laten zien dat ze gefrustreerd zijn.’ 
Volgens Goossen is de maat vol. ‘De willekeur van de besluitvorming is onacceptabel en maakt 
ons boos. Er zijn geen goede argumenten waarom er nu geen evenementen kunnen 
plaatsvinden. We hebben hele goede onderzoeken die dat bewijzen en daar is geen speld 
tussen te krijgen.’ Bron: AD, 21 augustus 2021.    
 
 

 
 

Tienduizenden bij protest festivalverbod: ‘Nederland heeft laten zien dat 
maat vol is’  
 
In diverse steden zijn vandaag mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de 
coronamaatregelen die de evenementensector hard treffen. Volgens de organisatie deden ruim 
70.000 betogers mee. ‘Het laat zien dat mensen behoefte hebben om te laten zien dat ze 
gefrustreerd zijn.’ 
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Voor de actie Unmute Us gingen betogers de straat op in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 
Groningen, Eindhoven en Nijmegen. Ze eisten dat evenementen vanaf 1 september weer met 
een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. In Amsterdam was het zo druk dat de gemeente 
mensen opriep niet meer naar het protest te komen. De organisatie zelf meldde zaterdag 
gedurende de dag dat het ook te druk was in Utrecht en Rotterdam. 
 
In die laatste stad slingerde zich vanmiddag een indrukwekkende rij van duizenden kunst- 
en muziekliefhebbers vanaf de Erasmusbrug de binnenstad in. ‘Mooi om te zien hoor die 
solidariteit’, reageert Peter Wisse, organisator van het Hrieps Muziekfestival in Grijpskerke 
(Zeeland). ‘Maar het blijft krom dat wij als sector onevenredig hard getroffen zijn, én blijven. 
Als je ziet dat bij de sport veel meer kan, en bij ons niets, laten we het dan binnenkort eens 
een keer omdraaien. Nu lijkt het meer op willekeur.’  
 
Soortgelijke geluiden waren er in ook in Utrecht waar een dansende massa van zo’n 7000 
uitgelaten demonstranten door de binnenstad trok. ‘Ik heb geen geld voor een 
racewagen’, heeft Jan uit Amsterdam op een bord geschreven. Jan speelt op een trompet en 
is gekleed in een zwart pak. ‘Ik ben professioneel muzikant en baal ervan dat ik al een jaar 
nauwelijks iets mag doen, terwijl er pas nog wel 30.000 fans van Max Verstappen naar de 
Grand Prix van Oostenrijk mochten afreizen om daar opeengepakt naar de Formule 1 te 
kijken. Ik gun ze dat hoor, maar gun mij dan ook mijn plezier.’  
 
Festivalorganisatie ID&T is ‘ontzettend blij’ met het grote aantal mensen dat aanwezig was bij 
de demonstraties. ‘We hopen dat de overheid heeft meegekeken en zich maandag beraadt over 
haar besluit tot nu toe. Nederland heeft laten zien dat de maat vol is, het kan niet langer zo’, 
zegt operationeel directeur van ID&T, Rosanne Janmaat. ‘Ik ben zo ongelofelijk trots op onze 
sector, dit is wat we het liefste doen en het beste kunnen; mensen het leven laten vieren.’ 
 
Volgens organisator Jasper Goossen van Unmute Us was de opkomst veel hoger dan verwacht. 
‘Het laat zien dat mensen behoefte hebben om te laten zien dat ze gefrustreerd zijn.’ Volgens 
Goossen is de maat vol. ‘De willekeur van de besluitvorming is onacceptabel en maakt ons 
boos. Er zijn geen goede argumenten waarom er nu geen evenementen kunnen plaatsvinden. 
We hebben hele goede onderzoeken die dat bewijzen en daar is geen speld tussen te krijgen.’ 
Bron: AD, 21 augustus 2021. 
 

In Frankrijk protesteerden voor het zesde achtereenvolgende weekend 
mensen tegen verplichte coronapas  
 
In Frankrijk gingen vandaag voor het zesde achtereenvolgende weekend mensen de straat op 
om te protesteren tegen de verplichte coronagezondheidspas. Die pas, die aantoont dat 
iemand is ingeënt tegen corona, van de ziekte is hersteld of een negatief testresultaat heeft 
ontvangen, heeft iedereen in Frankrijk nodig om toegang te krijgen tot musea, horeca, 
winkelcentrum, bioscopen en grote evenementen. Daarnaast is er veel weerstand tegen de 
verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. 
 
Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ging het om zo'n 175.000 demonstranten 
verdeeld over diverse plaatsen in Frankrijk. Vorige week waren dat er nog 40.000 meer. Omdat 
de zomervakantie op haar einde loopt, verwachten organisatoren weer een stijging van het 
aantal deelnemers. Zij willen de druk op de regering opvoeren om een einde te maken aan de 
coronamaatregelen die zij oneerlijk vinden. 
 
Parijs benadrukte eerder al dat het bij de massa op straat om een minderheid gaat. Ruim zes 
op de tien inwoners van Frankrijk zijn inmiddels volledig gevaccineerd, volgens het ministerie 
van Gezondheid.   
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© AFP — Een demonstrant in Parijs.   
 
 

 
 
De Australische politie is in de zuidoostelijke steden Melbourne en Sydney in actie gekomen 
bij demonstraties tegen de lockdown. In beide steden waren duizenden betogers op de been. 
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In Melbourne raakten zes agenten gewond nadat het tot botsingen tussen de ordehandhavers 
en betogers was gekomen. Meer dan tweehonderd mensen werden aangehouden. 

In Sydney had de politie het openbaar vervoer stilgelegd en wegafzettingen geplaatst rond het 
centrum van de stad. Tienduizenden automobilisten die mogelijk op weg waren naar het 
protest werden tegengehouden. 

Zo'n 250 betogers slaagden er toch in om het centrum te bereiken, door over de wegafzettingen 
te klimmen. Ongeveer vijftig van hen konden gearresteerd worden. 

Ruim de helft van alle 25 miljoen Australiërs heeft momenteel te maken met 
lockdownmaatregelen. De regering voert corona-uitbraken in Melbourne en Sydney aan als 
de reden voor de ingrijpende maatregelen. 

Vorige maand waren er in de grote steden ook grootschalige protesten tegen de lockdowns. 
Ook toen werden tientallen demonstranten opgepakt nadat ze slaags waren geraakt met de 
politie. 

De lockdown in Melbourne werd zaterdag uitgebreid naar andere regio's in de deelstaat 
Victoria. New South Wales, de deelstaat waar Sydney ligt, verkeert al weken in een overwegend 
strenge lockdown in een poging de verspreiding van de besmettelijke Deltavariant van het 
coronavirus in te dammen. 

Nadat vrijdag 642 nieuwe besmettingen in de staat waren gemeld, besloten de autoriteiten de 
lockdown te verlengen. Er is een avondklok van 21.00 uur tot 5.00 uur. 

De maatregelen zijn echter niet overal hetzelfde. De strengste beperkingen van het openbare 
leven zijn in Sydneys westelijke en zuidwestelijke wijken. Daar mogen de inwoners in twaalf 
deelgemeenten bijvoorbeeld ook niet langer dan een uur per dag buiten sporten of relaxen. 

Het gaat vooral om armere wijken met een etnisch gemengde bevolking. De regering heeft 
afgelopen week driehonderd militairen naar de wijken gestuurd om de politie te helpen de 
lockdownregels te handhaven. Dit heeft tot woede geleid bij plaatselijke politici, die zeggen dat 
de mensen in de wijken als tweederangsburgers worden behandeld. Bron: NU.nl, 21 augustus 
2021.  

Weinig corona-zorgen in Oost-Nederland, behalve in één gemeente 

 
Het coronavirus lijkt in Oost-Nederland nog maar op weinig plekken stevig rond te waren. Dat 
blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Vrijwel geen enkele gemeente noteerde de afgelopen 
24 uur een zorgwekkend aantal nieuwe besmettingen. Behalve één. 
 
Wie de coronakaart van vandaag bekijkt, ziet dat in bijna de helft van onze gemeenten het 
afgelopen etmaal nog geen 7 besmettingen per 100.000 inwoners werden geteld. Twee van hen 
bleven - op papier - zelfs ‘coronavrij’: Raalte en Bronckhorst. Maar of de cijfers correct zijn is 
niet te zeggen. Niet iedereen met klachten laat zich testen. 
 
Kijkend naar de dagcijfers per veiligheidsregio is er in IJsselland, Noord-Oost-Gelderland én 
Flevoland sprake van een daling ten opzichte van gisteren. IJsselland gaat van 75 naar 67 
nieuwe gevallen, Noord- en Oost-Gelderland van 88 naar 83 en Flevoland van 108 naar 105. 
 
De situatie in laatstgenoemde regio wordt nog wel altijd als ‘zeer ernstig’ aangeduid, net als 
vier andere regio's in ons land. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met het aantal 
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besmettingen in de gemeente Lelystad. Met ruim 31 positieve gevallen per 100.000 inwoners 
in de afgelopen 24 uur (wat neerkomt op 25 gevallen) is daar werk aan de winkel. Het 
naastgelegen Almere - niet zichtbaar op onderstaande kaart - kampt met vergelijkbare cijfers. 
 
Naast Lelystad zijn er in onze regio nog vier gemeenten die boven de 20 besmettingen per 
100.000 inwoners uitstegen afgelopen etmaal. Het gaat om Deventer, Nijkerk, Epe en Ommen. 
Van de grote steden kan Zwolle verreweg de beste cijfers overleggen: slechts 9 besmettingen 
in de afgelopen 24 uur. 
 
In heel Nederland kwamen er sinds gisteren 2.467 gevallen bij. Een toename van bijna 10% 
vergeleken met de dag ervoor toen er 2.250 gevallen in een etmaal werden geregistreerd. In 
Amsterdam kreeg het grootste aantal mensen een positieve testuitslag, namelijk 243. 
 
Het RIVM maakt zaterdag melding van acht nieuwe sterfgevallen, waarvan drie in Amsterdam. 
Dat wil niet zeggen dat al deze mensen ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn 
overleden, want het duurt soms een tijdje voor een coronagerelateerd sterfgeval is 
geregistreerd. 
 
Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2401 nieuwe coronabesmettingen per dag 
geregistreerd. Vorige week zaterdag stond dat weekaantal nog op gemiddeld 2312 gevallen per 
dag. Dat wil zeggen dat het aantal nieuwe coronagevallen ook over een langere periode 
gemeten niet daalt. Bron: De Stentor, 21 augustus 2021. 
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Amerikaanse toezichthouder waarschuwt in tweet voor ‘coronamedicijn’: 
‘Je bent geen paard’ 

De Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelencontroleur FDA is de misinformatie over 
ivermectine als geneesmiddel tegen corona zat. ‘Het kan gevaarlijk zijn, of zelfs dodelijk’, 
schrijft de FDA op Twitter. ‘Je bent geen paard, je bent geen koe. Stop ermee.’ 
 
Ivermectine wordt voornamelijk gebruikt bij het voorkomen of behandelen van parasieten bij 
dieren. ‘De FDA heeft verschillende meldingen ontvangen over patiënten die medische hulp 
nodig hadden en in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, nadat ze ivermectine hadden 
gebruikt bedoeld voor paarden’, schrijft de organisatie, de Amerikaanse tegenhanger van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op haar site. 
De FDA (voluit de Food and Drug Administration) benadrukt nog maar eens dat ivermectine 
niet is goedgekeurd voor het behandelen of voorkomen van Covid-19 bij mensen, hoewel er 
wel onderzoek naar wordt gedaan.   
 
Het middel wordt wel al door mensen gebruikt, maar dan in heel specifieke doseringen bij de 
bestrijding van parasitaire wormen of - extern - bij de behandeling van hoofdluis of bepaalde 
huidaandoeningen, zoals schurft. ‘Ivermectine is geen middel om virussen te behandelen.’ 
 
Medicatie voor dieren bevat een andere dosering van de werkzame stoffen en kan dus 
gevaarlijk zijn. ‘Gebruik nooit zelf medicijnen voor dieren’, luidt daarom de waarschuwing van 
de FDA. 
 
In maart van dit jaar startte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in ons land een 
onderzoek naar een groep huisartsen die ondanks eerdere waarschuwingen coronapatiënten 
het middel bleven voorschreven, net als een ander middel waarvan de werking niet bewezen 
is, het antimalariamiddel hydroxychloroquine. Bron: AD, 21 augustus 2021.  
 

Inspectie start onderzoek naar huisartsen die nog steeds 
‘coronamedicijnen’ voorschrijven 
 
Ondanks eerdere waarschuwingen blijft een groep huisartsen coronapatiënten medicijnen 
voorschrijven waarvan de werking niet is bewezen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ)  waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke bijwerkingen en kondigt na vragen van deze 
nieuwssite een onderzoek aan. 
 
Een groepje artsen rond de Limburgse huisarts Rob Elens schrijft nog altijd het 
antimalariamedicijn hydroxychloroquine en het antischurftmiddel ivermectine voor aan 
coronapatiënten. Dat bevestigt ondernemer Evert de Blok, die samen met Elens een platform 
opzette waarop een alternatieve behandeling voor corona wordt gepromoot. Bron: AD, 20 
maart 2021.  
 

Nog nooit werd een luchtweginfectie zo nauwkeurig onderzocht als 
corona: ‘We gaan dit oplossen, echt’  
 
Wat hebben we geleerd van een jaar corona-onderzoek? Internist-infectioloog Joost Wiersinga 
van Amsterdam UMC hield álle publicaties bij. ‘Het is verdraaid moeilijk, maar er komen 
prachtige antivirale middelen aan.’ 
 
Als er één man is die kan vertellen wat we hebben geleerd na één jaar corona, is het 
infectioloog-internist Joost Wiersinga van het Amsterdam UMC. Hij hield álle 
wetenschappelijke literatuur bij die verscheen over Sars-CoV-2, de officiële naam van het 
virus. Wiersinga schreef er vorige zomer een samenvattend wetenschappelijk artikel over, dat 
vele honderdduizenden keren werd gelezen. Toen stond de teller op 25.000 
onderzoeken.  Bron: AD, 28 februari 2021.  
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De heide bloeit in Loonse en Drunense Duinen, foto Dirk Drost  

 

Op Aruba is weer een avondklok ingesteld 
 
Op Aruba heeft de regering opnieuw een avondklok ingesteld. Die geldt van 22.00 uur tot 
05.00 uur en gaat zondag in. De avondklok geldt in eerste instantie tot 1 september. Alle 
zaken moeten tot die tijd om uiterlijk 21.00 uur sluiten.  
 
Het eiland heeft te maken met een forse stijging van het aantal coronabesmettingen in de 
afgelopen periode. De situatie in het ziekenhuis is kritiek. Er is een gebrek aan gekwalificeerd 
personeel om de coronapatiënten op te vangen.  
 
Aruba heeft Nederland eerder al om hulp gevraagd. Die komt dit weekend aan. Toch blijft de 
situatie zorgelijk. Het ziekenhuis heeft alle specialisten op het eiland gevraagd hun reguliere 
werk te laten liggen en te helpen bij de behandeling van de Covid-patiënten in het ziekenhuis. 
Toch benadrukt de directie dat er geen reden is tot paniek en dat de situatie nog onder controle 
is.  
 
Op Aruba geldt al enige tijd een alcoholverbod in de openbare ruimte. Daar komt nu 
een samenscholingsverbod bij. Verder mogen onder meer bioscopen, winkels en kerken niet 
meer dan vijftig procent van het maximaal toegestane aantal klanten binnenlaten. In 
restaurants mogen niet meer dan vier mensen aan een tafel zitten. Bron: AD, 22 augustus 
2021.  
 

Boerderijwinkels zijn hot: 'Lekkerder en verser’ 
 
De boerderijwinkels doen het ‘als een tierelier'. Dat was al zo voor corona maar ‘tijdens’ liepen 
de verkoopcijfers nog verder op. ‘Mensen willen zien en weten waar hun eten vandaan komt, 
hoe het geproduceerd wordt. Ze willen gezonder, verser, betere kwaliteit.’ 
 
Kees en Anja Pijs, eigenaars van IJsboerderij Heidehoeve in Etten-Leur, zijn verheugd over die 
trend. ‘De duurzame Nederlander wil een stapje verder zetten’, kopte het boerenvakblad 
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Nieuwe Oogst recent. Driekwart van de Nederlanders zegt in dat blad al best duurzaam te 
leven en consumeren en ook bereid te zijn voor verse, betrouwbare waren naar het platteland 
te fietsen. Sterker, ze zouden er meer voor willen betalen ook. Bron: BN De Stem, 21 augustus 
2021. 
 

 

Even een lekker ijsje halen bij IJsboerderij Heidehoeve in Etten-Leur. Anja Pijs maakt al haar 
ijs zelf, al 22 jaar. De klanten - consumenten, maar ook de horeca - wisten haar voor corona 
al goed te vinden, maar ‘tijdens’ nog beter. ‘De boerderijwinkels gaan als een tierelier’, weet 
ze. ‘Het is altijd werken, dat wel, maar het is ook gewoon léuk.’ © Pix4Profs-Ron Magiels   
 
 

Jesse Jackson en zijn vrouw Jacqueline opgenomen in ziekenhuis met 

coronabesmetting 

De bekende Amerikaanse dominee en burgerrechtenactivist Jesse Jackson (79) is opgenomen 
in het ziekenhuis met een coronabesmetting. Dat blijkt uit een verklaring die zaterdag is 
vrijgegeven door de door hem opgerichte organisatie Rainbow/Push. Ook zijn vrouw 
Jacqueline (77) is opgenomen. 

Jackson en zijn vrouw worden behandeld in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Chicago. 
Volgens de verklaring worden ze daar door artsen gemonitord. Meer is op dit moment niet 
bekend over hun toestand. 

De dominee is volledig ingeënt tegen het coronavirus. In januari ontving hij publiekelijk zijn 
eerste dosis. 

Jackson kreeg in de jaren zestig van de vorige eeuw bekendheid als dominee 
en burgerrechtenactivist. Hij werkte onder andere samen met Martin Luther King, die als zijn 
mentor gold. Ook stelde Jackson zich in 1984 en 1988 verkiesbaar voor de Democratische 
voorverkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap. Bron: AD, 22 augustus 2021.   
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© AFP — Dominee Jesse Jackson  

Premier Scott Morrison van Australië blijft achter strenge lockdown 
staan 

De Australische premier Scott Morrison heeft zondag laten weten dat hij achter de strenge 
strategie waarmee het land de coronapandemie onder bedwang probeert te krijgen, blijft 
staan. ‘Je kan niet altijd met lockdowns blijven leven, op een gegeven moment moet er iets 
veranderen en dat gebeurt bij een vaccinatiegraad van zeventig procent’, stelde de premier 
zondag in een televisie-interview. ‘Ik weet dat de situatie op dit moment somber is, maar het 
wordt beter, dus blijf volhouden’, zei hij daarnaast tegen lokale media. 

De Australische regering maakte eind vorige maand bekend dat het van plan is om lockdowns 
in te blijven zetten als manier om corona-uitbraken onder controle te houden, totdat minstens 
zeventig procent van de bevolking is ingeënt. De grenzen worden pas geleidelijk 
heropend zodra tachtig procent van de inwoners gevaccineerd is. De strategie leidt tot veel 
kritiek onder de bevolking. In Sydney en Melbourne, waar mensen al wekenlang met strenge 
maatregelen leven, werden zaterdag honderden mensen gearresteerd tijdens demonstraties 
tegen de lockdown. 

Op dit moment is slechts dertig procent van de inwoners van boven de zestien volledig 
gevaccineerd. De lage vaccinatiegraad komt grotendeels door een tekort aan vaccins van Pfizer 
en doordat veel mensen niet bereid zijn om het vaccin van AstraZeneca te nemen, uit angst 
voor mogelijke bijwerkingen. Zaterdag werd met 894 een recordaantal besmettingen in 
Australië gemeld. Bron: AD, 22 augustus 2021. 
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Friese ondernemers kwaad vanwege feest na afloop voetbalwedstrijd 
 
Diverse Friese horecaondernemers hebben boos gereageerd op het feest dat vanavond 
plaatsvond in feestcafé Fean Plaza na afloop van de wedstrijd SC Heerenveen tegen RKC. Op 
beelden is te zien dat mensen geen afstand houden. Fean Plaza bevindt zich in het stadion. 
'Gelden dan alle maatregelen binnen in het Abe-Lenstra-Stadion vanavond niet?', vraagt één 
van hen zich af. 'Mogen wij nu ook weer? Bron: AD, 21 augustus 2021.     
 

Doden in Mexico door Grace, volgende orkaan bedreigt New York 
 
De oostkust van de VS zet zich schrap voor orkaan Henri. Die raast momenteel met 
windsnelheden van zo’n 120 kilometer per uur richting het noordoosten van de VS. Grace, de 
voorganger van Henri zaait ondertussen dood en verderf in Mexico. Acht mensen kwamen 
daar om het leven, waaronder zes van één familie. 
 
Met zijn huidige koers komt Henri morgen aan land bij Long Island, New York of het zuiden 
van de regio New England, die nog iets verder naar het noorden ligt, zegt het National 
Hurricane Center (NHC). Die organisatie liet eerder vandaag weten dat Henri van een tropische 
storm was veranderd in een orkaan. De autoriteiten waarschuwen voor levensgevaarlijke 
stormvloeden en overstromingen.  
 
Ruim 42 miljoen Amerikanen moeten rekening houden met problemen. De staat New York 
riep de noodtoestand uit als voorzorgsmaatregel. Het maakt de hulpverlening makkelijker. 
Verder is de Nationale Garde gemobiliseerd, zodat reservisten paraat staan. De aangrenzende 
staten Massachusetts en Connecticut deden dat ook. Bill De Blasio, de burgemeester van 
metropool New York, roept zijn inwoners op binnen te blijven of uitsluitend openbaar vervoer 
te gebruiken.   
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‘Dit is een levensgevaarlijke situatie. Mensen die zich in deze gebieden bevinden moeten alle 
nodige maatregelen nemen om hun leven en bezit te beschermen tegen het stijgende water en 
andere mogelijk gevaarlijke omstandigheden’, waarschuwde de NHC. Inwoners en toeristen 
op Fire Island, een reeks dorpjes langs het strand aan de zuidkust van Long Island, is 
gevraagd te vertrekken. De laatste boot vertrekt vanavond lokale tijd.  
 
Het zou voor New York de eerste keer sinds 2012 zijn dat de staat direct geraakt wordt door 
een orkaan. Toen richtte ‘superstorm’ Sandy veel schade aan. Die trok destijds over Cuba, 
Jamaica en het noordoosten van de VS met meer dan tweehonderd doden en een schade van 
minstens 54 miljard euro als gevolg. De meeste herstelwerkzaamheden zijn inmiddels achter 
de rug, maar de projecten die toekomstige stormschade zouden moeten voorkomen, zijn nog 
niet allemaal klaar.   
 
Voor de regio New England zou het de eerste keer in dertig jaar zijn dat het gebied wordt 
getroffen door een orkaan met de naam Bob.    
 
Duizenden kilometers zuidelijker zaaide de voorganger van Henri, Grace, dood en verderf. 
Grace trok over de Mexicaanse deelstaat Veracruz met windsnelheden van rond de 150 
kilometer per uur en met uitschieters tot 200 kilometer per uur. Volgens de autoriteiten 
kwamen zeker zeven mensen, onder wie een aantal minderjarigen, om het leven. Vrijdag 
raasde de wervelstorm over het Mexicaanse schiereiland Yucatan om vervolgens verder naar 
het westen te gaan. De storm veroorzaakt hevige regens en veel wateroverlast. Eerder bracht 
Grace noodweer in het door een aardbeving getroffen Haïti en in Jamaica. Bron: AD, 21 
augustus 2021. 
 

Orkaan maakt einde aan megaconcert New York om einde lockdown te 
vieren  
 
Een groot popconcert in stadspark Central Park in New York waarmee het naderende einde 
van de lockdown in de miljoenenstad wordt gevierd, is zaterdagavond (lokale tijd) stilgelegd 
vanwege orkaan Henri. De orkaan rukt momenteel op naar het noordoosten van de Verenigde 
Staten en dreigt New York en wijde omgeving te treffen. De politie heeft bezoekers gevraagd 
het terrein te verlaten.  
 
Ongeveer 60.000 mensen waren zaterdag aanwezig bij het concert, getiteld  ‘We Love NYC: 
The Homecoming Concert’. Burgemeester Bill de Blasio kondigde het concert in juni aan als 
onderdeel van een ‘Homecoming Week’, die de wereld moet laten zien dat de metropool de 
pandemie achter zich heeft gelaten. Eerder deze week vonden verspreid door de stad al enkele 
kleinere concerten plaats.  
 
Carlos Santana, Andrea Bocelli, LL Cool J en Earth, Wind and Fire hadden hun optreden al 
achter de rug, maar Bruce Springsteen, Patti Smith en Elvis Costello moesten nog aantreden 
toen besloten werd om iedereen naar huis te sturen.    
 
Kort na half acht in de avond (lokale tijd), terwijl Barry Manilow Can't Smile Without You zong, 
maakten onweer en bliksem een einde aan het conert. ‘Zoek alsjeblieft beschutting voor je 
eigen veiligheid’, klonk het uit de luidsprekers in Central Park, nadat de muziek was 
stilgelegd.  
 
De meeste kaartjes voor het concert waren gratis. Alle bezoekers van twaalf jaar en ouder 
moesten wel een vaccinatiebewijs laten zien. Mondkapjes waren alleen verplicht voor 
ongevaccineerde kinderen.   
 
‘The Big Apple’, zoals New York ook wel wordt genoemd, werd begin 2020 zwaar getroffen door 
de pandemie. Meer dan 33.000 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus.  

Ongeveer 68 procent van de volwassen inwoners van New York is inmiddels volledig ingeënt 
tegen corona. Toch worden op dit moment dagelijks zo’n 1.850 nieuwe besmettingen gemeld 
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in de stad, een toename van 19 procent vergeleken met 14 dagen geleden. Met het concert wil 
de stad dan ook het belang van vaccinatie nogmaals benadrukken.  
 

 
 

Bezoekers verlaten Central Park nadat de show is stilgelegd. © Reuters 

 

Orkaan Henri wordt zondag verwacht. Ruim 42 miljoen inwoners moeten dan rekening 
houden met problemen. De autoriteiten waarschuwen dan ook voor levensgevaarlijke 
stormvloeden en overstromingen. De Blasio heeft alle inwoners van de metropool New York 
opgeroepen om binnen te blijven of uitsluitend openbaar vervoer te gebruiken.  

Henri bereikt de kust bij Long Island of daar in de buurt, blijkt uit berekeningen. Dat ligt even 
ten oosten in de deelstaat New York. Ook dat bestuursgebied heeft de noodtoestand 
uitgeroepen als voorzorgsmaatregel. Verder is de Nationale Garde gemobiliseerd, zodat 
reservisten paraat staan om te helpen. De aangrenzende staten Massachusetts en 
Connecticut deden dat ook.  

Naast Henri, zorgt nog een andere storm voor problemen in Noord-Amerika: de orkaan Grace 
heeft in Mexico minstens acht doden geëist. De slachtoffers vielen in de deelstaat Veracruz. 
Er zouden ook nog drie vermisten zijn. Grace heeft intussen aan kracht verloren en is nu nog 
een ‘tropische storm’. 

Er worden nog windsnelheden van 110 km per uur gemeten. Verwacht wordt dat de storm 
verder in kracht zal afnemen. Bij de doortocht in de deelstaat Veracruz was Grace nog een 
orkaan van categorie 3. In deze deelstaat vielen acht doden, onder wie ook kinderen, maakte 
de lokale gouverneur bekend. Verschillende doden maken deel uit van dezelfde familie. Er is 
ook heel wat materiële schade, zoals afgerukte daken en omgevallen bomen. Op verschillende 
plaatsen viel de stroom uit. Bewoners die dichtbij een rivier wonen, worden opgeroepen om 
waakzaam te blijven voor eventuele overstromingen en modderstromen de volgende 
uren.  Bron: AD, 21 augustus 2021.      
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Er komen overal in het land vaccinatie- en testlocaties bij 
onderwijsinstellingen 
 
Nu het studiejaar weer van start gaat, verrijzen overal in het land vaccinatie- en testlocaties 
bij de onderwijsinstellingen. Studenten van universiteiten, hogescholen en roc's kunnen op 
veel plekken zonder afspraak naar binnen lopen.  
 
De GGD'en openen vaccinatielocaties op onder meer Utrecht Science Park, bij de Universiteit 
van Amsterdam en bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. In Wageningen wordt een 
vaccinatiebus bij de universiteit neergezet, waar studenten zich zonder afspraak kunnen laten 
inenten met het coronavaccin van Janssen. Ook op de vestiging in Leeuwarden van de 
Rijksuniversiteit Groningen kunnen studenten zich laten vaccineren.  
 
Bij de universiteit van Wageningen wordt een testlocatie opgebouwd die zeven dagen per week 
open is. Ook bij de introductieweken en kennismakingsweken van Leiden, Rotterdam, 
Enschede en Den Haag kunnen studenten zich op speciale locaties laten testen op een 
eventuele besmetting.  
 
Verder richten de GGD'en zich op voorlichting aan studenten. Daarbij kijken ze ook naar 
internationale studenten. Er zijn informatie-activiteiten in onder meer Utrecht, Enschede, 
Wageningen, Arnhem, Rotterdam, Eindhoven, Delft, Amsterdam en Maastricht. Daarnaast 
geven sommige GGD'en advies aan studieverenigingen en studenten over 'mogelijke 
ontgroeningen en sociale interacties' in tijden van corona.  Bron: AD, 22 augustus 2021.   
 

 
 

In Berlijn is het grootste Europese loopevenement gestart 
 
In Berlijn is vandaag het grootste Europese loopevenement sinds de coronapandemie van 
start gegaan: de Berlijnse halve marathon. Ongeveer 21.600 mensen hebben zich aangemeld 
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voor het event. Vanaf negen uur konden de lopers starten met de ruim 21 kilometer tellende 
tocht. Eerder al gingen de inlineskaters en mensen in een rolstoel van start.  
 
De eerste lopers worden rond 13.00 bij de finish verwacht. Normaal gesproken wordt de 
Berlijnse halve marathon in april gelopen.  Bron: AD, 22 augustus 2021.  
 

 

Een van de scenes uit de film Lockdown Sessions, die deels is opgenomen bij Radio 
Kootwijk. © Binge Collective  
 
 

Radio Kootwijk als decor in film Lockdown Sessions: ‘We wilden depressie 
omzetten in veerkracht’ 
 
Radio Kootwijk is zowel het decor van de film Lockdown Sessions als de locatie waar diezelfde 
film dinsdag in première gaat. Vijf musici zagen hun opdrachten wegvallen in de coronacrisis 
en besloten er een film van te maken. Ze raapten zichzelf bij elkaar, noemden zich Binge 
Collective en maakten een muzikale film, om te kunnen voortzetten wat ze het liefst doen: 
muziek maken. Bron: De Stentor, 22 augustus 2021.   
 

Veel scholen gaan bijna weer open, maar wie denkt dat alles weer normaal 
is heeft het mis: ‘De aula mag niet vol’  
 
Veel scholen in Oost-Nederland openen maandag weer hun deuren. Maar terug naar het ‘oude 
normaal’, zoals het voor de coronacrisis was, zit er niet in. Schoolbesturen verwachten dat er 
verschillen ontstaan tussen docenten en leerlingen die wel of niet zijn gevaccineerd.  
 
Voor de zomervakantie waren de coronacijfers rooskleurig. Stiekem hoopten scholen op een 
normale opening na de vakantie. Maar ze komen bedrogen uit. Veel van de maatregelen die 
vlak voor de vakantie golden, zijn nog steeds of opnieuw van kracht. Van mondkapjes in de 
gangen van het voortgezet onderwijs, tot ouders die de basisschool van hun kinderen niet 
binnen kunnen en aula’s die niet vol mogen vanwege de anderhalvemetermaatregel. Bron: De 
Stentor, 22 augustus 2021.   
 
 
 



39 

 

Gevaccineerden net zo besmettelijk als ongevaccineerden 

Twee vaccinaties met Pfizer of AstraZeneca bieden een goede bescherming tegen de zeer 
besmettelijke Deltavariant van Corona. Maar de effectiviteit neemt in de loop van de tijd af. 
En een infectie met de Deltavariant veroorzaakt een even hoge viral load bij volledig 
gevaccineerde mensen als bij niet-gevaccineerde mensen, ontdekten wetenschappers van de 
Universiteit van Oxford in een studie die donderdag is gepubliceerd. 

Indien zij besmet raken, zouden gevaccineerden dus even besmettelijk kunnen zijn als 
degenen die niet tegen Covid-19 zijn gevaccineerd. Met de Alfa-variant was de viral load steeds 
aanzienlijk lager bij mensen die besmet raakten ondanks dat ze gevaccineerd waren. Het feit 
dat we een hogere virale belasting zien, suggereert dat groepsimmuniteit moeilijker gaat 
worden. Vaccins zijn nog steeds het best in het voorkomen van ernstige ziekte, en iets minder 
in het voorkomen van overdracht. 

Voor de studie, die nog niet door onafhankelijke deskundigen is beoordeeld, analyseerden de 
wetenschappers de resultaten van meer dan drie miljoen neus- en keelswabs die bij 
volwassenen in het Verenigd Koninkrijk zijn afgenomen. Om de periodes voor en na de 
verspreiding van Delta te vergelijken, analyseerden de onderzoekers ongeveer 2,58 miljoen 
swabs van ongeveer 380.000 volwassenen tussen begin december en midden mei, en 810.000 
testresultaten van 360.000 deelnemers tussen midden mei en begin augustus. 

De onderzoekers concludeerden ook dat de bescherming tegen infectie met de Deltavariant 90 
dagen na de tweede vaccinatie 75 procent was bij Biontech/Pfizer en 61 procent bij 
AstraZeneca. Twee weken na de tweede dosis was dit nog respectievelijk 85 en 68 procent. 
Wel zijn mensen nog steeds goed beschermd tegen ernstige ziekte en sterven door Covid. Bron: 
MSN Nieuws, 20 augustus 2021.   
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Politie druk met steekpartijen door het hele land 

De politie heeft het in de nacht van zaterdag op zondag druk gehad met steekincidenten, onder 
meer in Den Haag, Venlo en Oosterhout. De meeste mensen die gewond raakten, moesten 
naar het ziekenhuis. 

In Den Haag raakte iemand gewond bij een ruzie op een kruispunt van de Spaarnestraat. 
Twee mensen zijn opgepakt. Meerdere mensen kregen ruzie in de binnenstad van het 
Limburgse Venlo. Hier liep een persoon letsel op nadat hij vermoedelijk was gestoken met een 
scherp voorwerp. Ook dit slachtoffer moest naar het ziekenhuis. 

Op een camping in Oosterhout (Noord-Brabant) raakte een man gewond die zou zijn gestoken. 
Ook in Julianadorp (Noord-Holland) en Enschede (Overijssel) kwamen meldingen binnen van 
steekpartijen. Bron: De Telegraaf, 22 augustus 2021.  
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OLVG: Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam 

Op intensive cares liggen 219 ernstig zieke coronapatiënten 

Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 219 ernstig zieke coronapatiënten, blijkt 
uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is 
er één meer dan een dag geleden. Donderdag bereikte het aantal coronapatiënten op de ic's 
het hoogste punt sinds halverwege juni. Sindsdien is het aantal niet veel gedaald. 

Donderdag lagen er 220 coronapatiënten op de intensive cares, het hoogste aantal sinds 17 
juni. Vrijdag daalde het aantal met vijf, maar zaterdag nam het weer toe. Het aantal nieuwe 
opnames nam afgelopen dagen wel af: vrijdag werden 21 nieuwe ernstig zieke coronapatiënten 
op de ic's opgenomen, zaterdag 14 en zondag meldt het LCPS 10 nieuwe ic-opnames. 
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Op de verpleegafdelingen houden momenteel 441 coronapatiënten een bed bezet, twee meer 
dan een dag eerder. De klinieken namen 59 nieuwe patiënten op met Covid-19, de ziekte die 
wordt veroorzaakt door het coronavirus. 

In totaal liggen er 660 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal 
ziekenhuisbedden dat bezet wordt gehouden door coronapatiënten schommelt al weken 
tussen ongeveer 650 en 700. Bron: AD, 22 augustus 2021.   

 
Update RIVM 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen etmaal 2499 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er nagenoeg evenveel als zaterdag, toen (na 
correctie) 2453 nieuwe gevallen werden geregistreerd.  
 
Het weekgemiddelde is opnieuw gestegen. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2429 
nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige week zondag stond dat weekaantal nog 
op gemiddeld 2304 gevallen per dag. 
 
Het RIVM meldt zondag zes nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen 
dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want soms duurt het een tijdje voor 
een sterfgeval is doorgegeven. 
 
In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen te horen dat ze besmet zijn: 234. In Rotterdam 
waren dat 151 mensen, in Den Haag 86. In Almere kregen 70 mensen een positieve testuitslag 
en in Utrecht 48. Bron: AD, 22 augustus 2021.    

 
Aantal nieuwe besmettingen stabiliseert, maar grote verschillen tussen 
gemeenten in Oost-Nederland 
 
Het aantal nieuwe besmettingen in Oost-Nederland is afgelopen etmaal zo goed als gelijk 
gebleven, blijkt uit cijfers van het RIVM. Toch zijn er op gemeenteniveau afgelopen 24 uur 
grote verschillen ontstaan. Positief, maar ook negatief. Een gemeente valt met name op.  
 
Nog steeds telt bijna de helft van de gemeenten in Oost-Nederland nog geen zeven 
besmettingen per 100.000. Sterker nog: het aantal gemeenten dat op papier ‘coronavrij’ blijft, 
is afgelopen etmaal fors gegroeid. Bronckhorst, Voorst, Olst-Wijhe, Steenwijkerland, 
Oldebroek en Urk dragen daaraan bij.  
 
Hoewel het aantal ‘coronavrije’ gemeenten groeit, blijft het aantal nieuwe besmettingen in 
Oost-Nederland vrijwel gelijk. Alleen in veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het 
aantal nieuwe besmettingen gedaald: van 83 naar 79. In IJsselland stijgt het aantal van 66 
naar 69 en in Flevoland van 105 naar 106.   
 
Dat het aantal nieuwe besmettingen gelijk blijft, komt door de gemeenten waar het aantal 
nieuwe positieve coronatests juist wel toeneemt. Daarbij valt een gemeente op: Deventer. Een 
van de grootste gemeenten in Oost-Nederland noteert 35,6 positieve tests per 100.000 
inwoners.   
 
Naast Deventer zijn er in deze regio nog drie gemeenten die boven de 20 besmettingen per 
100.000 inwoners uitstijgen afgelopen etmaal. Het gaat om Heerde, Lelystad en Dronten.  
 
Het beeld in Oost-Nederland past bij het landelijke beeld. In heel Nederland bleef nagenoeg 
het aantal nieuwe coronabesmettingen gelijk. Het RIVM heeft afgelopen etmaal 2499 
coronabesmettingen geregistreerd. Een dag daarvoor was dat (na correctie) 2453 nieuwe 
gevallen.  
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Het weekgemiddelde is opnieuw gestegen. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2429 
nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige week zondag stond dat weekaantal nog 
op gemiddeld 2304 gevallen per dag.  
 
Het RIVM meldt zondag zes nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen 
dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want soms duurt het een tijdje voor 
een sterfgeval is doorgegeven.  
 
Na de ‘disco-piek’ van afgelopen juli stabiliseert het aantal besmettingen. Het aantal nieuwe 
besmettingen en de ziekenhuisbezetting dalen niet meer zo snel als voorgaande weken. ‘Het 
lijkt af te vlakken, in de ziekenhuizen blijft het ook wat hangen,’ zei Jaap Van Dissel afgelopen 
week in de Tweede Kamer.  
 
 Het kabinet wil op 20 september de 1,5 meterregel loslaten, maar het is de vraag of dat 
mogelijk is met dagelijks nog tientallen nieuwe ziekenhuisopnames en duizenden infecties. 
‘De circulatie blijft aanzienlijk. Dat is een punt van zorg.’ In het najaar spreiden virussen altijd 
sneller. Bron: De Stentor, 22 augustus 2021.  
  
 

 
 

Aantal nieuwe coronabesmettingen begint weer op te lopen 
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland begint langzaam weer op te lopen. In de 
afgelopen zeven dagen zijn iets meer mensen positief getest dan in de week ervoor. Bijna een 
jaar geleden vormde deze periode, het einde van augustus en het begin van september, de 
aanloop naar de tweede coronagolf. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.002 mensen positief getest op het coronavirus. In de week 
ervoor waren 16.129 besmettingen aan het licht gekomen. Dat is een toename van ruim 5 
procent. Het is naar verhouding de grootste stijging in een week tijd sinds 21 juli, toen de 
vierde golf piekte. 



44 

 

De provincie Flevoland is een grote stijger. Daar zijn in de afgelopen week 741 mensen positief 
getest, omgerekend 173,1 op elke 100.000 inwoners. De week ervoor waren er 574 positieve 
tests, oftewel 134,1 per 100.000. Dat is een toename van 29 procent. De grote stijging komt 
door het aantal nieuwe besmettingen in Almere. 

In Brabant-Noord steeg het aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen met bijna 35 
procent. De regio IJsselland zag het aantal nieuwe gevallen met bijna 27 procent stijgen. In 
Rotterdam-Rijnmond, Friesland en Drenthe was de toename zo'n 15 procent. Ook in 
Groningen, Gelderland-Zuid, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek kwam de stijging boven 
de 10 procent uit. In totaal steeg het aantal positieve tests in 16 van de 25 veiligheidsregio's. 

Het aantal ziekenhuisopnames blijft ook redelijk hoog. Mede daardoor gaat het risiconiveau 
in een paar regio's woensdag misschien weer omhoog. Gelderland-Midden zou in één keer 
twee stappen omhoog kunnen gaan, van het een na laagste niveau (zorgelijk) naar het hoogste 
niveau (zeer ernstig). Ook Twente zou naar zeer ernstig kunnen gaan. Amsterdam-Amstelland, 
Rotterdam-Rijnmond en Flevoland blijven waarschijnlijk op het hoogste treetje staan. 
Zeeland, IJsselland en Brabant-Zuidoost gaan mogelijk één stap omhoog, van zorgelijk naar 
ernstig. Bron: Bron: AD, 22 augustus 2021.     
 
 

 
 
 

Israël start testcampagne bij kinderen 
 
Israël is vandaag een serologische testcampagne gestart bij kinderen van 3 tot 12 jaar. Met de 
tests willen de autoriteiten een beeld krijgen van de antilichamen in het bloed van de 
kinderen vlak voor de start van het nieuwe schooljaar.   
 
Ondanks de toename van het aantal besmettingen in het land - gekoppeld aan de Deltavariant 
- wil de Israëlische regering voorkomen dat de start van het schooljaar, gepland voor 1 
september, wordt uitgesteld. Israël is al begonnen met het vaccineren van kinderen ouder dan 
12 jaar. 
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Volgens het ministerie van Onderwijs zullen deze tests het land in staat stellen om de 
antistoffen te bestuderen die deze kinderen hebben ontwikkeld als ze al besmet zijn 
geweest. Kinderen die voldoende antistoffen hebben ontwikkeld, worden niet gedwongen zich 
te isoleren als ze worden blootgesteld aan een besmet persoon, wat de problemen op scholen 
beperkt. Bron: AD, 22 augustus 2021.   
 

Trump adviseert achterban zich te laten vaccineren 

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft zijn achterban geadviseerd zich te laten 
vaccineren. Dat deed hij afgelopen nacht (Nederlandse tijd) tijdens een rally in Cullman, 
Alabama. Het kwam de Amerikaan op enig boegeroep van zijn aanhangers te staan, melden 
Engelstalige media als The Guardian en CNN. 

‘Weten jullie wat? Ik geloof in jullie vrijheden, dat doe ik echt’, sprak Trump. ‘Je moet doen 
wat je denkt te moeten doen. Maar: Ik adviseer jullie je te laten vaccineren. Ik heb het gedaan 
en het is goed. Neem het vaccin.’ 

Daarna volgde dus wat boegeroep, dat Trump - die het coronavirus voorheen bagatelliseerde, 
maar ook zelf besmet raakte - sportief incasseerde. ‘Dat is prima. Maar ik heb me dus laten 
vaccineren. Als het niet werkt, zijn jullie de eerste die het horen, ok?’ Bron: AD, 22 augustus 
2021.   

 

De Jonge leest mee in de Kuip: ‘Hugo, zitten en muil houden’ 

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zag vanmiddag voor rust 
hoogstpersoonlijk dat aanhangers van Feyenoord een spandoek voor hem ontvouwden achter 
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het doel van keeper Justin Bijlow. ‘Hugo, zitten en muil houden’, stond er met grote letters op 
gekalkt.  

Vervolgens zong een deel van de Feyenoord-fans: ‘Ga staan als je voor Feyenoord bent’. En de 
aanhang van Go Ahead Eagles haakte daar vrolijk op in met een luidkeels ‘Hugo, hou je bek’. 

De Jonge, fervent aanhanger van Feyenoord, had afgelopen week kritiek op voetbalfans in 
stadions. Een zogenoemd geplaceerd evenement, waar de mensen op een vaste plaats moesten 
blijven zitten, dat konden wedstrijden van onder meer Feyenoord volgens hem op deze manier 
niet meer worden genoemd. De Jonge dreigde met extra maatregelen.  

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij een deel van de fans die doorgaans niet op een stoeltje 
zitten in een stadion. Feyenoord had voor het weekeinde nog een nadrukkelijke oproep gedaan 
aan de eigen fans om zich toch beter aan de afspraken te houden, maar dat bleek in de 
praktijk geen noemenswaardig effect te hebben. De club gooide voor de wedstrijd tegen Eagles 
wel het hele stadion open, om zo een betere spreiding te kunnen waarborgen. 

Feyenoord won uiteindelijk dankzij twee doelpunten van Bryan Linssen met 2-0 van Go Ahead 
Eagles.’  Bron: AD, 22 augustus 2021.   

 Basis- en middelbare scholen in regio Noord gaan maandag weer open 

Basis- en middelbare scholen in de regio Noord gaan maandag weer open. Ten opzichte van 
het vorige schooljaar zijn de coronaregels hier en daar iets veranderd. 

Zo hoeven leraren en leerlingen die minstens twee weken volledig zijn ingeënt in het nieuwe 
schooljaar niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. 
Verder hoeven alleen nog niet-gevaccineerde leraren in het basis- en middelbaar onderwijs 
en niet-gevaccineerde leerlingen in het middelbaar onderwijs twee keer per week een 
zelftest af te nemen. 

Op middelbare scholen moet 1,5 meter afstand worden bewaard tussen leraren en leerlingen 
en ook blijft het dragen van mondkapjes in gangen en kantines voorlopig nog verplicht. 
Op basisscholen geldt dat volwassenen, zoals ouders of verzorgers en leraren onderling 
afstand tot elkaar moeten houden. Voor kinderen in het basisonderwijs gelden geen 
beperkingen, behalve de algemene regels zoals thuisblijven bij klachten.  

Tot de regio Noord behoren alle gemeenten in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en 
Noord-Holland. Daarnaast vallen alle Flevolandse gemeenten met uitzondering van Zeewolde 
onder de regio Noord, evenals Hattem in Gelderland en Eemnes en de voormalige gemeente 
Abcoude in Utrecht. 

In de regio Midden begint het nieuwe schooljaar op maandag 30 augustus en in de regio 
Zuid op maandag 6 september. Bron: AD, 23 augustus 2021.  

Aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland stijgt 

Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland stijgt snel als gevolg van de uitbraak van 
de Deltavariant. Het aantal infecties in het land is opgelopen tot 107, meldt de regering 
maandag. Dat zijn er 35 meer dan een dag eerder. 33 van de nieuwe besmettingen werden 
vastgesteld in de stad Auckland, 2 in de hoofdstad Wellington. 

Premier Jacinda Ardern kondigde dinsdag voor het hele land een strenge lockdown aan. Dat 
deed zij al na de vaststelling van één enkele besmetting. Ze verlengde die lockdown vlak voor 
het weekend, in ieder geval tot aankomende dinsdag. Nieuw-Zeelanders mogen hun huizen 
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alleen verlaten om naar de supermarkt of het ziekenhuis te gaan. Wie buiten wil 
recreëren moet in de eigen buurt blijven en contacten met andere huishoudens zijn verboden. 

Nieuw-Zeeland streeft naar volledige eliminatie van het virus. Dat kan volgens de premier 
alleen via een 'vroege en strenge aanpak'. Die zorgde er eerder dit jaar ook voor dat het virus 
in het land werd uitgeroeid. Tussen februari dit jaar en begin vorige week werden er in Nieuw-
Zeeland geen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Bron: AD, 23 augustus 2021.  

Prijs van koopwoningen nu ruim 74 procent hoger dan op dieptepunt 
crisis  

Bestaande koopwoningen waren in juli 16,3 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is 
de grootste prijsstijging na oktober 2000, toen de koopwoningen ook 16,3 procent duurder 
waren dan het jaar ervoor. De prijsstijging zet in de zomer gewoon door, waardoor huizen bij 
verkoop nu ruim 74 procent duurder zijn dan in juni 2013. 

Dat blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen 
in Nederland van het CBS en het Kadaster. Sinds 2013 lopen de grafieken omhoog. In 2019 
leek het tij te keren, maar in het coronajaar 2020 braken de woningprijzen tot ieders 
verrassing records.  

Inmiddels denken economen van de grootste banken en eveneens De Nederlandsche Bank 
(DNB) dat de huizenprijzen nog even doorstijgen. DNB verwacht dat de huizenprijzen dit jaar 
met gemiddeld 10 procent omhoog gaan, volgend jaar met 5,5 procent en in 2023 met 3,5 
procent, waarbij moet worden aangetekend dat economen er vaak naast zitten met hun 
voorspellingen. De verwachting is gebaseerd op de grote bestedingsruimte bij huizenkopers, 
de lage hypotheekrente, weinig werkloosheid en het gekrompen woningaanbod. Met mogelijke 
fiscale ingrepen door een nieuw kabinet wordt geen rekening gehouden. 

Woningmarktonderzoeker Maartje Martens wijst erop dat het grootste probleem van de 
huizenmarkt momenteel de betaalbaarheid van huurwoningen is. ‘De prijzen zijn zo hoog, dat 
huurders er bijna niet meer tussen komen. Woningen die nog enigszins betaalbaar zijn, 
worden weggekaapt door beleggers en verhuurd tegen hoge prijzen. Er is daardoor een 
wedloop gaande die een ingewikkelde dynamiek veroorzaakt. Het komt erop neer dat de 
doorstroming op een zeker moment stagneert. Dat hoeft niet te betekenen dat de prijzen alleen 
maar blijven stijgen, want dat is afhankelijk van wat mensen kunnen financieren. Het tij kan 
altijd keren.’  

Sinds juli 2020 blijven het actieve zoekgedrag van woningkopers en hun pogingen een woning 
te bemachtigen aanhoudend hoog, constateert Funda in maandelijks onderzoek onder 
bezoekers van de huizensite. Volgens de Funda Index leiden tot op dit moment de daling van 
het koopvertrouwen (-22 procent) en een lichte daling van de koopintentie (-2 procent) in het 
afgelopen jaar niet tot minder concurrentie op de woningmarkt. Vooral het eerste halfjaar van 
2021 laat zien dat kopers niet terugdeinzen en volhardend blijven in hun zoektocht naar een 
woning, stelt Funda.  

Bij de financiële crisis die begon in 2008 zijn de prijzen nog wel even omlaag gegaan, waardoor 
veel huizen onder water stonden, zo valt af te lezen op het Vastgoeddashboard van het 
Kadaster. De waarde was lager dan de uitstaande hypotheek, waardoor mensen die moesten 
verhuizen met een restschuld achterbleven. In 2013 lagen de prijzen gemiddeld 23 procent 
lager dan vijf jaar daarvoor. Bron: BN De Stem, 23 augustus 2021.    

In deze buurt staan de goedkoopste koopwoningen van Nederland 
 
De goedkoopste buurt van Twente ligt in Almelo en de duurste in Holten. In het Almelose 
Nieuwstraatkwartier werden woningen in het voorbije jaar voor gemiddeld 160.000 euro 
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verkocht. De buurt is daarmee niet alleen de goedkoopste van Twente, maar van heel 
Nederland 
 
Gemiddeld 160.000 euro voor woningen in de omgeving van de Rohofstraat, Nachtegaalstraat 
en Wondestraat is ruim 3,5 ton minder dan er voor koopwoningen in het buitengebied van 
Holten werd betaald. De gemiddelde verkoopprijs was hier 515.000 euro. Daarmee is het 
buitengebied van Holten de duurste ‘wijk’ van Twente. Maar, baas boven baas: 5,5 ton is nog 
altijd ruim acht ton minder dan wat optrekjes in het zuidelijke deel van Wassenaar kosten. 
Wassenaar-Zuid is met een gemiddelde verkoopprijs bijna 1,4 miljoen de duurste buurt van 
Nederland. Bron: AD, 31 augustus 2021.   
 

 
 
Elzenstraat, Nieuwstraatkwartier in Almelo. © Rikkert Harink 
 

 
Iedere bezoeker Formule 1 in Zandvoort heeft tribunestoeltje: ‘Spreiding 
op de tribunes’  

De organisatie van de Formule 1-race in Zandvoort doet er naar eigen zeggen alles aan het 
evenement begin september volgens de coronaregels te laten verlopen. Niemand komt binnen 
zonder een bewijs van vaccinatie of negatieve coronatest, zo stelt de organisatie. Ook heeft 
iedere bezoeker een toegewezen stoeltje op de tribune en zien suppoosten erop toe dat 
bezoekers de regels respecteren. 

De organisatie maakt gebruik van de CoronaCheck-app voor toegang. In Zandvoort zelf 
worden geen tests gepland voor tickethouders die één dag komen. Voor bezoekers die in de 
badplaats verblijven en het evenement op meerdere dagen bezoeken, bouwt de organisatie 
samen met Testen voor Toegang een tijdelijke testlocatie.  
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Waar die tijdelijke testlocatie komt te staan en hoeveel tests daar per dag kunnen worden 
afgenomen, kan een woordvoerder van Stichting Open Nederland - dat het Testen voor 
Toegang organiseert - nog niet zeggen.  

‘Buiten de poort hanteren we de RIVM-richtlijnen, maar op het terrein is geen sprake meer 
van de 1,5 meterregel. Wij zien wel een verantwoordelijkheid om al onze gasten zo goed 
mogelijk te informeren om elkaar de ruimte geven’, zegt een woordvoerder van de Dutch Grand 
Prix. ‘We zorgen voor spreiding op de tribunes en wijzen erop gebruik te maken van de 
tribuneplaatsen die iedereen heeft toegewezen gekregen.’  
 
‘Wij zien het ook als onze plicht dat het evenement ordentelijk verloopt’, aldus de 
woordvoerder. ‘Zo zijn er geen televisieschermen in de hospitalityruimten waar mensen 
kunnen samendrommen. Wie naar racende auto’s wil kijken, moet naar buiten en 
plaatsnemen op de tribune. We hebben ook extra mensen in dienst genomen die de bezoekers 
wijzen op de regels en aanwijzingen geven. Er treden ook geen artiesten op.’ 
 
Vanwege de coronamaatregelen kan slechts twee derde van het beoogde aantal toeschouwers 
de drie racedagen op het circuit van Zandvoort bezoeken. Er waren 100.000 toegangskaarten 
per dag verkocht. Een kleine 70.000 mensen is nu dagelijks welkom. Het Formule 1-
weekeinde omvat op 3 september de vrije trainingen, op 4 september de kwalificatierace en 
op 5 september de race. Bron: AD, 23 augustus 2021.  
 

Zorgvakbonden dreigen met acties 
 
De zorgvakbonden dreigen met acties van academische ziekenhuizen. Ze hebben de 
werkgevers een ultimatum gesteld. Als hun eisen niet voor 6 september worden ingewilligd, 
gaan medewerkers zondagsdiensten draaien op doordeweekse dagen. In de ziekenhuiszorg is 
dat het ultieme stakingsmiddel. 
 
Als het zover komt zal dat consequenties hebben voor de zogenoemde inhaalzorg. 
Ziekenhuizen moeten nog massaal ingrepen inhalen die door de coronacrisis op de lange baan 
zijn geschoven. Op zondagsdiensten wordt de bezetting echter zodanig teruggeschroefd dat 
alle planbare zorg komt te vervallen. Alleen op de spoedeisende hulp, de intensive care, 
afdelingen oncologie, hartbewaking en de kraam- en couveuse-afdelingen gaat het werk dan 
gewoon door.  
 
Cao-onderhandelingen tussen de bonden en werkgeverskoepel NFU zitten al een tijd vast. De 
werknemersorganisaties willen onder meer een structurele loonsverhoging van 3 procent en 
goede afspraken over arbeids- en rusttijden. Als kort van tevoren extra inspanningen worden 
gevraagd, moet daar wat hen betreft een toeslag voor worden betaald. Verder eisen ze dat de 
werkgevers het personeelsgebrek in de sector aanpakken. Zo moet de hoge werkdruk 
verminderen.  
 
De coronacrisis heeft veel druk gelegd op medewerkers van academische ziekenhuis, aldus de 
bonden. ’Iedereen in de academische ziekenhuizen, van verpleegkundigen tot schoonmakers, 
artsen en laboranten, heeft gedurende de coronapandemie de benen uit het lijf gelopen’, zegt 
onderhandelaar Brigitte Sprokholt van de FBZ. De werknemers krijgen daar volgens haar 'nul 
procent waardering voor terug'. Bron: AD, 23 augustus 2021.   

Zeer strenge lockdown in Ho Chi Minhstad   

Militairen handhaven sinds vandaag de zeer strenge lockdown in Ho Chi Minhstad, de 
grootste stad van Vietnam. Om een grote uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, heeft 
de Vietnamese regering inwoners verboden hun huis te verlaten. Zelfs boodschappen doen 
mag de komende twee weken niet. Het leger levert voedselpakketten af bij mensen thuis.  
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De strenge regels en de inzet van het leger werden vrijdag bekendgemaakt. Over het inkopen 
van voedsel was in eerste instantie onduidelijkheid. Toen bleek dat ook dit niet meer zou 
worden toegestaan, sloegen veel inwoners van de miljoenenstad aan het hamsteren.  

In Ho Chi Minhstad zijn tot nog toe in totaal 176.000 coronabesmettingen vastgesteld. Door 
de Deltavariant zijn de besmettingsaantallen de laatste tijd flink opgelopen, met overbelasting 
van de medische zorg tot gevolg. Bijna 15.000 dokters en verpleegkundigen zijn naar de 
metropool en de omliggende gebieden gestuurd om te helpen. 

Van de circa 98 miljoen inwoners van Vietnam is slechts 1,8 procent volledig gevaccineerd 
tegen het coronavirus volgens de laatste cijfers. Bron: AD, 23 augustus 2021.    

De voormalig Ajacied Bryan Roy ontspoorde tot geharnast 
complotdenker 

Er was een tijd dat hij verdedigers doldraaide, nu gelden juist zijn coronaberichten als 
onnavolgbaar. Oud-Ajacied Bryan Roy verschijnt volgende maand voor de politierechter op 
verdenking van het bedreigen van premier Rutte. ‘Op zich is het zo’n aardige jongen.’ 

Een nieuw leven opbouwen na zijn carrière als topvoetballer, dat viel Bryan Roy niet mee. Hij 
worstelde met het vinden van een nieuwe identiteit. ‘Je moet de verslaving aan aandacht zien 
te overwinnen’, vertelde hij in 2018 aan sportnieuwssite The42. ‘Dat is me gelukt, hoewel het 
een aantal jaren heeft geduurd.’ Bron: AD, 23 augustus 2021.   

Aantal bedrijven dat aanvraag TVL voor de helft lager  

Het aantal bedrijven dat bij de overheid een aanvraag heeft ingediend voor de Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL) lag in het tweede kwartaal haast de helft lager dan in de eerste drie 
maanden van het jaar. In totaal deden 63.000 bedrijven een aanvraag, meldt het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. Dat waren er in het eerste kwartaal nog 113.000. 

Ondanks die forse daling ging het bedrag aan toegekende subsidie veel minder sterk omlaag. 
Dat bedroeg in het tweede kwartaal 2,4 miljard euro, tegen 2,7 miljard euro in de drie 
maanden daarvoor. Daarbij speelt mee dat de regeling voor het eerst een vergoeding van 
maximaal honderd procent van de vaste lasten mogelijk maakte. 

Ook konden ondernemers kiezen uit twee mogelijke periodes die als basissituatie golden voor 
de vergelijking van de omzet. Dat helpt ondernemers die in de standaardvergelijkingsperiode 
in 2019 door omstandigheden minder omzet hadden. Haast een kwart van de ondernemers 
die een aanvraag indiende koos voor de alternatieve vergelijkingsperiode. 

In het tweede kwartaal was het omzetverlies van veel bedrijven verder minder groot, stelt het 
ministerie. Onder meer in de horeca, detailhandel en dienstverlening was dat 
zichtbaar.  Gedurende het tweede kwartaal werd de lockdown afgebouwd en mochten veel 
bedrijven weer open, zij het vaak nog met beperkingen. Bron: AD, 23 augustus 2021.  

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal toegenomen. 
Maandag houden 678 patiënten met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, staat in de meest 
recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 
18 meer dan zondag. 

Op de intensive cares liggen momenteel 224 coronapatiënten, een stijging van 5 ten opzichte 
van een etmaal geleden. Er werden in de afgelopen 24 uur 12 nieuwe ernstig zieke patiënten 
op de ic's opgenomen. 
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Op de verpleegafdelingen worden op dit moment 454 coronapatiënten verzorgd, een stijging 
van 13 in vergelijking met zondag. In de klinieken werden 59 nieuwe mensen opgenomen met 
Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Bron: AD, 23 augustus 2021.   

De Jonge over drukte voetbalstadions: ‘Staantribunes dicht, hossen op 
een kluitje moet klaar zijn’  

Het ging iets beter met de naleving van coronaregels in voetbalstadions maar nog altijd is het 
in sommige vakken te druk. Daarom moeten staantribunes dicht, ook moeten 
seizoenkaarthouders beter verspreid worden. Burgemeesters gaan morgen in overleg met de 
profclubs in hun regio. ‘Dat hossen op een kluitje moet afgelopen zijn'. 

Dat zei CDA-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanmiddag na afloop van een 
bewindspersonenoverleg over corona. Voor het weekeinde waarschuwde de demissionair 
minister de voetbalclubs en -supporters nog: als fans niet netjes op hun stoel blijven zitten, 
volgen er mogelijk striktere regels. ‘Als mensen niet gewoon blijven zitten en de stadions niet 
voor maximaal twee derde zijn gevuld, kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te 
scherpen.’  

Maar De Jonge zag al verbetering. ‘De spreiding van publiek in stadions was echt beter. De 
toegangsbewijzen werden goed gecontroleerd. Maar je zag ook in een aantal vakken dat hossen 
op een kluitje soms toch echt voorkwam.  En dat moeten we echt niet doen, zover zijn we nog 
niet.’ 

Morgen gaan burgemeesters in overleg met de profclubs. Staantribunes (‘die zijn er nog 
blijkbaar, ik wist dat niet’) moeten dicht, ook moeten seizoenkaarthouders beter verspreid 
worden door de stadions, vindt De Jonge. ‘Het kan goed gaan, je wil ook gewoon dat dit 
mogelijk blijft, ik hoop het ook. Stappen terug zetten is precies niet wat je wil.’ 

Veel clubs riepen het publiek afgelopen weekend op om zich aan de regels te houden, ook De 
Jonge’s favoriete club Feyenoord deed dat. Maar dat leek weinig effect te hebben. De club 
gooide voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wel het hele stadion open, om zo een betere 
spreiding te kunnen waarborgen. Fans hadden een spandoek met ‘Hugo, zitten en muil 
houden’ gemaakt. De Jonge heeft ‘hartelijk gelachen’ om die ‘stadionhumor’, zei hij.  

Momenteel mogen voetbalclubs twee derde van de totale capaciteit toelaten in het stadion, op 
voorwaarde van een vaste zitplek en een coronatoegangsbewijs. Maar in de praktijk zitten veel 
fans toch op een kluitje. Die beelden leveren in andere sectoren verontwaardigde reacties op: 
waarom wel een feestje op een voetbaltribune maar niet op een festivalweide?   

Volgens plan schrapt het kabinet - als de cijfers het toelaten - op 20 september de 1,5 
meterregel. Daarover komt eerst nog een nieuwe OMT-brief. Het thuiswerkadvies vervalt dan, 
net als de mondkapjesplicht in trein, tram, metro en bus. De Jonge noemt het ‘onzeker’ of die 
datum haalbaar is, en of de afstandsregel overal in de prullenbak kan. Wel benadrukt hij dat 
de aanpak in ‘een andere fase’ komt als medio september iedereen die dat wil volledig 
gevaccineerd kan zijn. ‘Er zit een beperking aan de termijn dat je zulke ingrijpende 
maatregelen neemt.’ Bron: AD, 23 augustus 2021.  

Afgelopen etmaal 2425 nieuwe coronabesmettingen gemeld 

Er zijn afgelopen etmaal tussen 2425 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het is de 
vierde keer in vijf dagen dat dit aantal net onder de 2500 ligt. 
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Het aantal coronagevallen gaat stapje voor stapje omhoog. In de afgelopen zeven dagen zijn 
17.157 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Dat is ongeveer 5 procent meer dan in de week ervoor. 

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 211 inwoners te horen 
dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Verder testten 113 mensen uit Den Haag en 
112 uit Rotterdam positief. Daarna volgen Almere (72) en Utrecht (44). In 48 gemeenten testte 
niemand positief, en dat is vergelijkbaar met de voorgaande dagen. 

Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Het gaat om twee mensen uit Ede en om inwoners van 
Maastricht en Renkum. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen 
dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Het kan een tijdje duren voor het RIVM te horen 
krijgt dat een coronapatiënt aan de besmetting is overleden. In de afgelopen week zijn 42 
sterfgevallen gemeld, gemiddeld 6 per dag. Dat cijfer zit de laatste twee weken op dat niveau. 

Nederland komt maandag voor de vijftigste dag op rij boven de zogeheten signaalwaarde 
uit. Wanneer er minstens 7 besmettingen op elke 100.000 mensen zijn, gaan de alarmbellen 
bij de overheid af. Dan zijn er misschien maatregelen nodig om het aantal besmettingen terug 
te dringen. Tijdens de eerste golf zat Nederland 3 dagen boven dat niveau en tijdens de tweede 
en derde golf in totaal 274 dagen. Alles bij elkaar rinkelen de alarmbellen nu dus 327 dagen. 
Dat is 60 procent van de uitbraak, die 544 dagen duurt. Bron: AD, 23 augustus 2021. 

Nog even snel een prik halen bij deze vaccinatielocatie? Sluit dan maar 
achter aan in de rij! 

Ongekende drukte vanochtend bij de vaccinatielocatie op de Wagenwerkplaats in Amersfoort. 
Medewerkers van de GGD gaven zelf ook aan overvallen te zijn door de grote opkomst. ‘Vorige 
week was het nog hartstikke rustig.’ 

Sinds 2 augustus kunnen mensen ook zonder afspraak terecht voor hun eerste vaccinatie. 
Maar of dat er nu voor zorgt dat het extra druk is, dat is de vraag. De het de laatste 
vakantieweek is van regio Midden lijkt ook mee te spelen. ‘Volgende week gaat mijn zoon weer 
naar school’, vertelt een moeder terwijl ze samen met haar 15-jarige puber in de rij staat. ‘Het 
is toch een fijn idee als hij straks al een week volledig gevaccineerd is.’ De meeste mensen in 
de rij zijn verrast door de enorme drukte, maar ondergaan het gelaten. ‘Als het zulk weer als 
gisteren was geweest had ik geklaagd, maar het zonnetje schijnt’.  

De wachttijd liep maandag op tot soms wel 45 minuten. Afspraak of niet, iedereen moest 
aansluiten in dezelfde rij om naar binnen te mogen. Soms tot onvrede van wachtenden. Rond 
half 12 wordt het een vrouw in de rij teveel. Uit frustratie trapt ze tegen een pion. ‘Ze had twee 
kleine kinderen thuis en dacht even snel een prik te kunnen halen’, vertelt een 
verkeersregelaar achteraf. ‘Mensen denken dat we makkelijk twee rijen zouden kunnen 
maken. Een voor mensen met afspraak en een voor mensen zonder. Maar hoe moeten we dat 
doen? Daar hebben we helemaal niet genoeg personeel voor’, zegt de man, die nuchter blijft 
onder de situatie. ‘Ik kan er niks aan doen, de beveiliging kan er niks aan doen en de 
medewerkers van de GGD ook niet.’ Bron: AD, 23 augustus 2021.  

FDA heeft Pfizer vaccin goedgekeurd voor jongeren 

De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA heeft het coronavaccin van Pfizer en BioNTech 
als eerste volledige goedkeuring gegeven voor mensen van 16 jaar en ouder. Het middel werd 
sinds december gebruikt met een noodvergunning van de FDA (Food and Drug 
Administration).  

FDA-chef Janet Woodcock spreekt van een mijlpaal in de strijd tegen het coronavirus. Volgens 
haar kan de bevolking erop vertrouwen dat het 'vaccin voldoet aan de hoge standaarden voor 
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veiligheid, effectiviteit en productiekwaliteit'. Zij hoopt dat dit mensen die nog geen prik 
hebben gehad over de streep trekt om dat alsnog te doen.  

Het besluit van de toezichthouder werd al verwacht. De regering heeft bijvoorbeeld gewacht 
met het verplicht inenten van alle militairen tot er officiële goedkeuring zou zijn. Als die zou 
uitblijven zou vaccinatie voor de 1,3 miljoen militairen evengoed verplicht worden per half 
september zonder de volle rugdekking van de FDA. Bron: AD, 23 augustus 2021.   

Slechte ventilatie op scholen: ‘Kabinet speelt met gezondheid van 
leerlingen en leraren’ 

Vandaag beginnen de scholen weer in Noord-Nederland, maar onderwijsorganisaties en 
politici houden hun hart vast voor de gezondheid van de kinderen en leraren. Want in vele 
honderden schoolgebouwen is de luchtkwaliteit belabberd. Dus mag het kabinet niet langer 
op de handen blijven zitten, oordeelt het onderwijsveld.  

‘Ventilatie is een ding op al onze scholen en niet los te zien van onze totale 
huisvestingsproblemen’, vertelt bestuurder Bart De Grunt van scholenkoepel Mijnplein in 
Raalte (Overijssel). Daaronder vallen achttien scholen in de noordelijke vakantieregio. En 
sommigen staan er al tachtig jaar of langer, inclusief achterstallig onderhoud. ‘We hebben 
scholen waar ik vanaf de zolder beneden het lokaal kan zien en door het dak naar buiten kijk.’ 
Bron: AD, 23 augustus 2021. 

Scholen hebben grote moeite met het op orde krijgen van de ventilatie in 
hun gebouwen  

Scholen hebben grote moeite met het op orde krijgen van de ventilatie in hun gebouwen. Dat 
komt onder andere doordat de subsidie die klaslokalen coronaproof moet maken, onvoldoende 
functioneert. 

De overheid trekt in totaal 360 miljoen uit voor het verbeteren van ventilatie in 
schoolgebouwen. Scholen kunnen een aanvraag doen voor deze subsidie, alleen zij krijgen 
maar 30 procent van het bedrag dat ze nodig hebben vergoed. De andere 70 procent moeten 
ze zelf of samen met hun gemeente betalen. Dat lukt vaak niet en daarom is het voor veel 
scholen niet te betalen hun ventilatie goed te regelen.  

Uit navraag blijkt dat van de 7.340 scholen in het basis- en middelbaar onderwijs er nu 628 
subsidie krijgen. Terwijl uit eerder onderzoek bleek dat minstens 929 van de gebouwen niet 
aan de ventilatie-eisen voldoen. En dus in theorie in aanmerking zouden komen voor subsidie.  

Maar die 929 scholen waar de ventilatie niet op orde is, is volgens Wouter Wijma nog maar 
het topje van de ijsberg. Wijma werkt bij Binnenklimaat Nederland, de branchevereniging van 
fabrikanten en leveranciers van ventilatieapparatuur. ‘Ik denk dat de helft van alle 
schoolgebouwen niet aan de eisen voldoet. We hebben het probleem niet goed in beeld.’ 

Het is dus onduidelijk hoeveel scholen precies de ventilatie niet op orde hebben. Maar áls er 
werk aan de winkel is, krijgen scholen dat maar moeilijk gefinancierd. Annemarie Trouw is 
bestuurder van acht scholen IJmuiden. Zij vroeg acht keer subsidie aan om de ventilatie op 
orde te brengen voor alle acht haar scholen. ‘Omdat bij deze gebouwen de ventilatie niet meer 
voldoet, kreeg ik hem acht keer toegewezen. Maar de gemeente kan niet voor alle gebouwen 
bijspringen’, vertelt ze. 

Door al het onderhoud van zeven gebouwen uit te stellen kan ze nu één school aan laten 
pakken. ‘Dat is fijn, maar het voelt natuurlijk heel slecht dat ik maar één school op niveau 
kan krijgen.’ 
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Veel meer scholen krijgen de subsidie niet rond. Annemarie Trouw deelt een gebouw met een 
andere school met hetzelfde bouwjaar, dezelfde staat van onderhoud en dezelfde 
ventilatieproblemen. Dat schoolbestuur heeft geen subsidie aangevraagd. Trouw snapt dat 
wel: ‘Als je van tevoren weet dat je de financiering niet rond krijgt, bespaar je jezelf de 
papierwinkel.’  

Volgens Trouw zitten veel meer scholen met dit probleem, want gemeenten en scholen hebben 
zelf geen extra budget voor de ventilatie. ‘Het gaat om aanzienlijke bedragen, tussen de 10.000 
en 20.000 euro per lokaal. Zo ontstaat een tweedelling: scholen in rijke gemeenten kunnen 
wel geholpen worden, in gemeenten met minder middelen hebben kinderen pech.’ 

Om in beeld te krijgen hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in scholen werd vorig jaar 
september het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie Scholen opgericht, zij vroegen 
schoolbesturen om gegevens in te sturen over hun scholen.  

68 procent reageerde: op 929 locaties (12 procent van de scholen die gereageerd hebben) 
voldoet de ventilatie niet. Van 46 procent is onduidelijk wat de status is.  

Schoolbestuurder Trouw snapt wel dat zoveel scholen niet hebben gereageerd. ‘Scholen wilden 
vaak wel meedoen, maar we moesten CO2-metingen doen. Heel onderwijsgevend Nederland 
ging op zoek naar CO2-meters en overal waren ze uitverkocht.’  

Wouter Wijma van branchevereniging Binnenklimaat kan dit beamen: ‘Daarna kwam het 
rapport uit en leek de urgentie weg, dus deden scholen ook niet meer mee.’  

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie Scholen roept in een rapport dan ook op tot extra 
onderzoek. Dat wordt op 1 oktober vorig jaar aangekondigd door demissionair minister voor 
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob.  

Alleen wordt de opdracht aan het onderzoeksbureau pas in mei dit jaar, dus 7 maanden later 
verstrekt. De resultaten zijn nog dus ook nog niet bekend.  

‘We hebben kostbare tijd verspild’, zegt Wijma. ‘We hadden verwacht dat er tijdens de 
lockdown toen de scholen dicht waren snel geanticipeerd zou worden. Dat er doordeweeks en 
in het weekend geïnstalleerd zou worden. Maar we hebben 3,5 maand stilgelegen’  

Als er op tijd was begonnen, zegt Wijma, zou nu een kwart van de scholen geholpen zijn. ‘Door 
het materiaaltekort dat inmiddels is ontstaan en de manier van financieren gaat het zeker 4 
jaar duren voordat alle scholen op niveau zijn.’  

Ook Wijma hekelt de 30 procentregeling van het ministerie: ‘De eerste vraag die we van 
scholen krijgen, is hoe ze de andere 70 procent kunnen financieren, daar heb ik geen 
antwoord op.Ik weet alleen dat het in Duitsland anders is. Daar moet je 20 procent financieren 
en krijg je 80 procent vergoed. Vanuit daar krijgen we ook heel veel vragen naar apparatuur.’ 

Voor schoolbestuurder Annemarie Trouw telt maar één ding: zorgen dat de zaken op tijd 
geregeld worden. ‘Je moet gemeenten en scholen écht in staat stellen iets aan het 
binnenklimaat op scholen te doen. Het is niet oké om tegen een kleuter die nu binnenkomt te 
zeggen: 'Als jij klaar bent met voorgezet onderwijs gaan we iets doen.' Dat voelt niet goed.’ 
Bron: EenVandaag, 23 augustus 2021.   
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Vertrouwelijk RIVM-rapport bevestigt gevaar verspreiding coronavirus 
via ventilatie: 'Dit is het missende puzzelstukje'  

Een oorzaak van een corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maassluis, waarbij zes bewoners 
overleden, is mogelijk verkeerde ventilatie. Dat blijkt uit een RIVM-notitie, in handen van 
EenVandaag. In het ventilatiesysteem zijn delen van het virus ontdekt. 

Hoewel er streng bezoekbeleid was, het personeel chirurgische mondkapjes droeg en er 
gebruik wordt gemaakt van een modern ventilatiesysteem, werd verpleeghuis De Tweemaster 
in Maassluis hard getroffen door een corona-uitbraak. Op één afdeling werden 17 bewoners 
en 18 medewerkers ziek. Het virus kostte aan zes bewoners het leven.  

GGD Rotterdam-Rijnmond onderzocht het ventilatiesysteem na de grote uitbraak eind juni en 
rapporteerde daarover aan het RIVM. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er op het gaas 
van het ventilatiesysteem en de airco in een huiskamer van het verpleeghuis deeltjes van het 
coronavirus (SARS-CoV-2 RNA) zaten, blijkt uit een vertrouwelijke update van het RIVM, in 
handen van EenVandaag.  

Longarts Hans in 't Veen verdenkt ventilatiesystemen al langer als mogelijke verspreider van 
het virus en hoopt dat nu de laatste twijfel verdwijnt. ‘Dit is het missende puzzelstukje. Dit 
aangetoonde verband is hetzelfde als het vinden van DNA bij een misdrijf. Het bewijs is 
geleverd. Je moet wel heel krom redeneren als je nu nog denkt dat ventilatiesystemen geen 
rol spelen.’  

Volgens het RIVM is er in dit verpleeghuis sprake van recirculatie van de lucht in één ruimte. 
‘Er is via het ventilatiesysteem geen verbinding met andere kamers. (‘.) Zowel de ingaande als 
de uitgaande lucht wordt door filters gezuiverd.’  

Ventilatiedeskundige Peter Uges noemt dat onzin. ‘Die ruimtes zouden moeten worden 
geventileerd met 100 procent buitenlucht.’ De filters houden het virus volgens hem niet tegen. 
‘Het is nog beter om gewoon de ramen open te zetten.’  

Na renovatie kreeg de afdeling waar het om gaat een energiezuinig ventilatiesysteem waarbij 
de lucht wordt gerecirculeerd in één ruimte. Zo wordt de vieze viruslucht gewoon weer 
teruggepompt in de kamers, zegt ventilatie-deskundige Peter Uges. ‘En ondertussen houdt het 
RIVM z'n poot stijf.’  

Artsen-microbiologen van het Franciscus Gasthuis en Vlietland brachten andere 
zorginstellingen al op de hoogte van de bevindingen. Het verpleeghuis in Maassluis wil zelf 
niet op de huidige situatie reageren. En het RIVM zegt te wachten op het vervolgonderzoek 
van GGD Rotterdam-Rijnmond.  

Het gaat Hans in 't Veen, allemaal niet snel genoeg. Hij maakt zich al maanden grote zorgen 
over de invloed van luchtverversing op besmettingen.  

Haast is nu geboden, zegt de longarts. ‘De herfst is al in aantocht. Als dit nu niet daadkrachtig 
wordt aangepakt ben ik bang dat er meer uitbraken komen in verpleeghuizen.’ Volgens In 't 
Veen mag dit belangrijke signaal niet genegeerd worden.  

Er zijn in Nederland 2350 verpleeghuislocaties, maar onduidelijk is hoeveel installaties lucht 
recirculeren (hergebruiken) omdat er tientallen verschillende ventilatie- en klimaatsystemen 
in gebruik zijn.  

Brancheorganisatie ActiZ heeft een nieuwe RIVM richtlijn rond ventilatie direct gedeeld met 
de leden. Maar zorgorganisaties inventariseren zelf per locatie welke maatregelen mogelijk of 
nodig zijn.  
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Volgens longarts In 't Veen zijn er drie manieren om het virus te verspreiden en besmet te 
raken. ‘Via oppervlaktes, daarom wassen we onze handen. Via de grote druppels, daarom 
houden we anderhalve meter afstand. Maar dus ook via aerosolen, kleine druppels die je kunt 
bestrijden met goede ventilatie en voldoende buitenlucht.’ Voor dat laatste is te weinig 
aandacht. Maar daar hoorden we het RIVM niet over, zegt In 't Veen. ‘Het is echt een blinde 
vlek.’  

Al in mei schreven 237 internationale wetenschappers een brandbrief aan de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De boodschap was: neem de verspreiding van het virus 
via aerosolen, die derde manier, nu eindelijk eens serieus.  

Ventilatie-deskundige Peter Uges lag er weken geleden al wakker van. ‘Je hoort al die mensen 
die overlijden, dan wordt er gediscussieerd over mondkapjes, maar er móést toch meer zijn?’ 
Hij wist zeker dat het ook aan de ventilatiesystemen moest liggen. ‘Het was vreselijk dat dat 
niet serieus genomen werd.’  

‘Waarom kan het RIVM niet zeggen: 'Sorry we hebben het verkeerd gezien'? Ze houden hun 
poot stijf tot ze niet verder kunnen, en dan moeten ze schoorvoetend toegeven. De regering 
had volgens mij nog niet eens gehoord van het woord 'ventilatie'. Er wordt veel te weinig 
geluisterd naar de praktijk.’  

De oplossing zou volgens Peter Uges heel simpel zijn. ‘Kijk eens of je de bestaande installatie 
kunt ombouwen om volledig te ventileren met buitenlucht. Het RIVM zou dit gewoon moeten 
verplichten in verzorgingshuizen.’  

Het is nog niet bekend wanneer de GGD aanvullend onderzoek publiceert, tot die tijd is de 
boodschap van de ventilatie-expert is duidelijk: ‘Luchten, luchten, luchten, die troep moet het 
pand uit.’  Bron: EenVandaag, 5 augustus 2021.  

Maurice De Hond waarschuwde eind maart dat honderden mensen 
onnodig dood zouden gaan in zorginstellingen  

Opiniepeiler Maurice De Hond zorgde de afgelopen maanden voor flinke discussies. Hij blikt 
terug op deze veelbewogen periode. ‘Ik wist dat er honderden mensen onnodig dood zouden 
gaan in zorginstellingen. Mag je dan niet boos worden?’ 

Hij vindt de anderhalvemetermaatregelen 'krankzinnig' en is van mening dat het kabinet en 
het RIVM belangrijke zaken over het hoofd zien in de coronacrisis. De Hond stak zijn visie niet 
onder stoelen of banken de afgelopen tijd. Hij was veel te zien in televisieprogramma’s en 
plaatste er veel over op zijn website en op Twitter. 

Zijn grootste kritiekpunt zit hem in de verspreiding van het virus. De Hond betoogt dat de 
belangrijkste bron van besmetting niet het nabije contact tussen mensen is. Besmetting komt 
volgens hem niet door grote hoestdruppels zoals het RIVM zegt, maar door de kleinere die in 
de lucht blijven zweven. De zogenoemde aerosolen. Daarom, vindt De Hond, is goede ventilatie 
in openbare gebouwen, horeca en sportgelegenheden heel belangrijk.  

‘Rond 20 maart kwam ik tot de conclusie, op basis van onderzoeken, dat de grote slag in de 
zorginstellingen zou zijn. Dat kan je voorkomen door goede ventilatie en ramen open te zetten. 
Ik heb mails gestuurd naar kranten, naar politici en zei: let daar op.’  

Maar volgens De Hond werd zijn waarschuwing genegeerd. ‘Of ze zeiden: we hebben het tegen 
een deskundige aangehouden en die zegt dat het onzin is.’ Het RIVM erkent inmiddels het 
belang van de kleine druppels, maar ziet nog steeds dat de grote hoestdruppels de meeste 
besmettingen veroorzaken. Daarom is afstand houden een belangrijke maatregel, iets waar 
De Hond niks van moet weten.  
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‘Buiten is het zo'n bullshit. Het RIVM is gekomen met uitslagen van het contactonderzoek. 
Niemand is buiten besmet geraakt. Wij gaan onszelf in een keurslijf dwingen buiten met 
anderhalve meter. Het is echt van een krankzinnigheid, niet te geloven.’  

Maurice De Hond is, op z'n zachtst gezegd, zijn hele leven lang al iemand die de publiciteit 
niet bepaald schuwt. Hij schopte het kabinet Kok wakker om het land klaar te maken voor 
internet. Hij droeg eigen onderzoek aan in de Deventer moordzaak en probeerde omstreden 
iPad-scholen van de grond te krijgen.  

En ook in de coronacrisis is hij allesbehalve stil. Maar dat komt hem ook op kritiek te staan. 
‘Er wordt gezegd: 'jij bent een opiniepeiler, geen wetenschapper'.’ Ondanks de kritiek blijft hij 
vastbesloten doorgaan. ‘Mijn verbetenheid komt doordat ik vind dat autoriteit autoriteit moet 
verdienen. En dus op feiten actie moet ondernemen.’ 

‘Ik ken veel autoriteiten waar ik respect voor heb, maar zodra ze alleen maar handelen op 
basis van hun autoriteit en anderen daar last van hebben, mensen die zich daar zelf niet tegen 
kunnen verzetten, dan kom ik in opstand. Omdat die mensen schade lijden. Dat is iets wat ik 
niet accepteer.’  

‘Het raakt mij. We zitten verdorie in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog, met 
gigantische consequenties: de werkloosheid die we gaan krijgen, de faillissementen, wat er in 
gezinnen gebeurt, de volksgezondheidsaspecten die groot zijn. In zorginstellingen zijn 5.500 
mensen overleden, waarvan een deel niet aan COVID-19, maar gewoon aan eenzaamheid.’ 
Bron: EenVandaag, 30 juli 2020.  

GGD Gelderland-Zuid is tevreden over toeloop naar mobiele prikpost 

De GGD Gelderland-Zuid is tevreden over de toeloop naar de mobiele prikpost, die sinds 
maandagmorgen op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen staat. Studenten en 
medewerkers van de universiteit kunnen daar deze week een coronaprik halen. Voor 
de herhaalprik komt de GGD in de week van 13 september terug naar de campus. 

Bij de start maandagmorgen was het druk, aldus een woordvoerder van de GGD, en het heeft 
de hele dag goed doorgelopen. Zijn indruk is dat vooral studenten van de mogelijkheid gebruik 
maken. Op de mobiele prikpost zit één prikker. Als dat niet voldoende blijkt te zijn, plaatst de 
GGD er meer medewerkers. Wie zich laat vaccineren mag kiezen tussen Janssen of Pfizer. 

De GGD Gelderland-Zuid richt later deze week ook een mobiele vaccinatiepost in op het terrein 
van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Volgende week volgt een tijdelijke prikpost bij 
het ROC Nijmegen. ‘Iedereen die we op deze manier bereiken voor een vaccinatie is 
meegenomen’, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 23 augustus 2021. 

Marokko heeft bijna twee miljoen doses vaccin Sinopharm en Pfizer 

ontvangen 

Marokko heeft bijna twee miljoen doses aan coronavaccin ontvangen dit weekend. Dat  meldt 
de site Morocco World News. Het gaat om 1 miljoen vaccins van Sinopharm (Chinees vaccin) 
en 950.000 doses van Pfizer.  

Het is de bedoeling dat de Pfizerprikken naar jongeren van 12 tot en met 17 jaar gaan. Het 
startsein voor de prikcampagne voor tieners zal binnenkort worden gegeven. Marokko is qua 
vaccinatiegraad een van de best presterende landen in Afrika. Al heeft het land een zware 
maand achter de rug met coronabesmettingen en gemelde coronadoden.  

De Deltavariant heeft in Marokko flink om zich heen gegrepen. Om die reden is op 3 
augustus een avondklok ingevoerd van 21.00 uur tot 05.00 uur. Tegen die avondklok werd 
vorige week nog geprotesteerd in Tanger. Bron: AD, 23 augustus 2021.  
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Docent aan UVA neemt ontslag omdat hij versoepeling coronaregels op 
universiteiten onverantwoord vindt 

Matt Cornell, docent literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), 
neemt ontslag omdat hij de versoepeling van de coronaregels op de universiteiten 
onverantwoord vindt. ‘Alleen zij die volledig gevaccineerd zijn zouden welkom moeten zijn op 
de campus’, schrijft Cornell in een opiniestuk in het studentenblad Folia. 

Studenten en docenten hoeven binnenkort geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden. 
De overheid beperkt wel het aantal studenten dat in een collegezaal mag zitten. ‘Zoals vele 
andere bedrijven die op winst belust zijn of doen alsof ze dat zijn, heeft de UvA ervoor gekozen 
zich te richten op wat toegestaan is, in plaats van wat verantwoord is’, schrijft Cornell. Volgens 
hem wordt de universiteit 'medeplichtig aan de schandalige manier waarop dit kabinet deze 
crisis heeft aangepakt'.  

De UvA heeft voor het komende collegejaar een paar regels ingesteld. Zo moeten mensen 
binnen een mondkapje dragen, tenzij ze zitten tijdens de les, en zijn er looproutes door de 
gebouwen. Cornell noemt zulke maatregelen 'hygiënetheater' en 'een grap'. 

De Universiteit van Amsterdam laat in een reactie weten: ‘Wij vinden het ontzettend belangrijk 
om na 1,5 jaar onlineonderwijs weer colleges op de campus te kunnen aanbieden. Studenten 
vonden het niet prettig om zoveel onderwijs op de computer te volgen. Ze kregen last van 
mentale problemen en gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Fysiek onderwijs is 
onontbeerlijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten.’ 

Het is volgens de universiteit heel ingewikkeld om fysiek les te geven op 1,5 meter afstand. 
‘Dan kun je maar dertig procent van je capaciteit inzetten voor onderwijs. Docenten 
moeten dan tegelijk fysiek en online lesgeven. Dat is een onevenredige belasting en je bent 
dan niet voor iedereen toegankelijk.’ 

De universiteit zegt te begrijpen 'dat er zorgen bestaan gezien de huidige stand van de 
pandemie. Alle universiteiten volgen de regels die door het kabinet zijn vastgesteld. En het is 
aan mensen zelf of ze het ermee eens zijn of niet'. Over het aangekondigde opstappen van 
Cornell zelf wil de UvA niets zeggen, 'als werkgever kunnen wij dat niet doen met het oog op 
privacy'.  Bron: AD, 23 augustus 2021.   

Aantal besmettingen in de regio in de pas met landelijk beeld, Flevoland 
blijft op niveau ‘zeer ernstig’ 

Het aantal nieuwe besmettingen in de regio blijven redelijk stabiel, blijkt uit de nieuwste cijfers 
van het RIVM. Toch zijn er wat opmerkelijke zaken te zien. Was Deventer in absolute zin 
gisteren nog een uitschieter met 36 besmettingen, vandaag zijn het er 15. In Zwolle is het 
omgekeerde aan de gang: daar liep het totale aantal positieve testen op van 16 naar 39.   

Verder valt op dat naast Zwolle in Staphorst en Ommen de besmettingen oplopen. In 
Staphorst zijn 29 positieve tests geregistreerd per 100.000 inwoners, in Ommen 32,8. Het 
risiconiveau in deze gemeenten is volgens het RIVM ‘zorgelijk’.  Olst-Wijhe, Hattem en 
Berkelland laten geen enkele nieuwe besmetting zien.  

De veiligheidsregio Flevoland blijft vooralsnog staan op het risiconiveau ‘zeer ernstig’. 
Flevoland is in absolute aantal stabiel, maar de cijfers zijn wel hoog. Vandaag zijn er 108 
nieuwe besmettingen geconstateerd, gisteren waren dat 107.  

De regio Gelderland loopt aardig in de pas met het landelijke beeld. In heel Nederland zijn er 
het laatste etmaal 2.425 nieuwe positieve testen gemeld. Dat is lager dan het gemiddelde van 
de afgelopen 7 dagen, dat was  2.451. 
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In de veiligheidsregio IJsselland zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat geldt ook 
voor de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. De veiligheidsregio Flevoland meldt 1 
nieuwe ziekenhuisopname. Bron: de Stentor, 23 augustus 2021.  

Oplopend aantal coronabesmettingen in Maleisië dreigt wereldwijd tekort 

computerchips te verergeren 

Een oplopend aantal coronabesmettingen in Maleisië dreigt het wereldwijde tekort 
aan computerchips te verergeren. Strenge lokale coronamaatregelen kunnen voorlopig 
waarschijnlijk nog niet worden afgebouwd en de chipindustrie heeft hier langer last van. 

Maleisië is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijk centrum voor het testen en 
verpakken van chips. Grote chipbedrijven als Infineon, NXP en STMicroelectronics zijn actief 
in het Aziatische land. Maar door de virusuitbraak liggen hun fabrieken soms 
noodgedwongen stil. Fabrieken moeten er namelijk twee weken volledig sluiten als meer dan 
drie werknemers corona hebben opgelopen. 

Door de snelle verspreiding van de Deltavariant loopt het aantal dagelijkse infecties in Maleisië 
de laatste tijd hard op. Afgelopen zeven dagen ging het om gemiddeld meer dan 20.000 
besmettingen per dag. 

‘Dit kan zeer verstorend zijn’, zegt analist Samuel Tan van Kenanga Investment Bank in Kuala 
Lumpur. ‘Maleisië is een belangrijke speler in de wereldwijde handel in halfgeleiders’, 
benadrukte daarnaast Wong Siew Hai, voorzitter van de Malaysia Semiconductor Industry 
Association. ‘Dus elke verstoring waar dan ook in de toeleveringsketen zal domino-effecten 
hebben elders.’  

Het chiptekort is ontstaan omdat er tijdens de coronapandemie veel meer vraag kwam 
naar producten als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. 
Experts hebben aangegeven dat het chiptekort nog tot ver in 2022 kan aanhouden, ondanks 
dat chipfabrikanten er alles aan doen om hun productie op te voeren. Bron: AD, 23 augustus 
2021.   

Onderzoek oorsprong coronavirus Amerikaanse inlichtingendiensten 

bijna afgerond 

De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn praktisch klaar met hun onderzoek naar de 
oorsprong van het coronavirus. Maar het zal nog een paar dagen duren voordat een niet-
geheime versie van de bevindingen voor het publiek beschikbaar is, verwacht het Witte Huis. 
Het is een uiterst gevoelige kwestie, niet alleen in het politiek verdeelde Washington, maar ook 
richting China, stellen waarnemers.  

De Amerikaanse president Biden gaf in mei opdracht binnen drie maanden een antwoord te 
vinden op de vraag waar het coronavirus vandaan komt dat de wereld al ruim 1,5 jaar in zijn 
greep houdt. Een van de theorieën waar de Amerikaanse geheime diensten zich over bogen, 
is dat het virus is ontsnapt uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Die metropool 
geldt als de oorspronkelijke brandhaard van de pandemie. De vorige president Trump sprak 
steeds over het Chinese virus, om daarmee duidelijk te maken dat hij 
de Chinezen verantwoordelijk houdt voor de verspreiding van de dodelijke ziekte.  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deed eerder dit jaar onderzoek in Wuhan. Het 
onderzoeksteam, met de Nederlandse virologe Marion Koopmans, achtte het toen 
onwaarschijnlijk dat het virus in het lab op mensen is overgegaan. Maar inmiddels wordt dat 
niet meer uitgesloten. WHO-wetenschappers denken nu dat het goed mogelijk is dat het virus 
daar van een vleermuis op een mens is overgedragen. Het communistische regime in Peking 
veegt deze stelling resoluut van tafel. 
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Onlangs meldde de Republikeinse partij van Trump dat er bewijs is dat suggereert dat het 
virus dus wel degelijk uit het lab is ontsnapt. Het coronavirus zou voor 12 september 2019 
'per ongeluk' zijn vrijgekomen. De Democraten van Biden wilden een jaar geleden nog niets 
weten van een dergelijke theorie. Maar onlangs zeiden regeringsfunctionarissen die opvatting 
net zo geloofwaardig te vinden als de mening dat het virus spontaan in de natuur bij dieren 
is ontstaan. Bron: AD, 23 augustus 2021. 

Duitsland laat zich bij coronabeleid niet meer leiden door aantal 
besmettingen 

Duitsland wil zich bij het coronabeleid niet langer laten leiden door het aantal besmettingen. 
Nu is het zo dat als de grens van 50 gevallen per 100.000 inwoners wordt overschreden 
automatisch maatregelen moeten worden getroffen. De regering heeft maandag besloten dat 
op voorstel van gezondheidsminister Jens Spahn uit de wet te schrappen, schrijft de krant 
Bild. 

CDU-leider Armin Laschet is er ook voorstander van. Het parlement moet er nog wel over 
beslissen, mogelijk nog voor de verkiezingen van volgende maand. Spahn wil dat het aantal 
coronapatiënten in ziekenhuizen als graadmeter gaat gelden 

Volgens Spahn is de drempel van vijftig besmettingen overbodig geworden nu een fors deel 
van de bevolking is gevaccineerd. Sommige deelstaten zijn er al van afgestapt om alleen naar 
het aantal besmettingen te kijken. ‘Dat is waarom het mijn voorstel is om deze 50-drempel 
snel uit de wet te halen’, zei Spahn maandag tegen zender ZDF. Bijna zes op de tien Duitsers 
zijn volledig gevaccineerd tegen het virus. Bron: De Telegraaf, 23 augustus 2021. 

Vrouw verliest twee zoons in 12 uur tijd aan Covid-19 

Een Amerikaanse vrouw verloor haar twee zonen aan de gevolgen van Covid-19. De mannen 
stierven op 12 en 13 augustus. De vrouw is radeloos van verdriet en roept iedereen op zich te 
laten vaccineren. ‘Ga een prik halen, alsjeblieft. Het is het enige wat je zelf kan doen.’ 

Lisa Brandon uit Jacksonville, Florida, beschrijft haar leven momenteel als een nachtmerrie. 
Vijf jaar geleden verloor ze haar zoon David en nu, op 12 en 13 augustus, verloor ze ook haar 
twee andere zonen: Aaron (35) en Free Jaggi (41). De twee mannen stierven slechts 12 uur na 
elkaar nadat ze in het ziekenhuis waren opgenomen met ernstige symptomen. De mannen 
liepen ook een dubbele longontsteking op.  

Het hele gezin werd eind juli ziek, maar moeder Lisa kreeg slechts milde symptomen. Zij had 
al het Moderna-vaccin toegediend gekregen en werd niet ernstig ziek. Helaas kregen de twee 
mannen, die niet gevaccineerd waren, het zwaarder te verduren. De moeder is ervan overtuigd 
dat haar zonen nog geleefd hadden als ze gevaccineerd zouden zijn geweest. Ze hoopt dat 
anderen van haar tragedie leren. 

‘Het is de ergste nachtmerrie van een ouder’, zei de moeder aan het Amerikaanse News 4 Jax. 
‘De enige reden dat ik met de pers praat, is om te zeggen dat iedereen zich moet laten 
vaccineren. Dit is alles waar ik voor leefde, voor hen.’ De vrouw verhuist nu uit haar huis 
waar ze de huur met haar zonen deelde. 

Sinds de dood van de mannen hebben vrienden en familie geprobeerd steun te bieden. Zo is 
een crowdfunding opgezet om de kosten van de begrafenissen te kunnen betalen. Op de pagina 
staat beschreven dat het gezin het niet breed had en dat Brandon van een uitkering leeft. 

Intussen heeft de inzamelingsactie al meer dan de beoogde 30.000 dollar opgebracht. Bron: 
De Telegraaf, 23 augustus 2021. 
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Kinderen (6 en 8) zetten auto aan de kant nadat vader achter stuur 
wordt doodgeschoten 

Twee jongetjes van zes en acht jaar zijn er in de Amerikaanse staat Texas in geslaagd de auto 
waarin ze zaten veilig aan de kant te zetten, nadat hun vader achter het stuur werd 
doodgeschoten. 

Een 29-jarige man reed vrijdagavond met zijn twee zoontjes op de snelweg Interstate 10 in 
Houston toen hij rond 22.30 uur neergeschoten werd. Dat meldde een woordvoerder van de 
politie van Houston aan Amerikaanse media. 

De kinderen dachten eerst dat iemand een steen naar hun auto had gegooid. Met hun vader 
ineengezakt, stuurden ze de SUV, een Toyota Sequoia, van de snelweg af. Ze konden de wagen 
tot stilstand brengen op een parkeerplaats, waar ze hulp zochten. Een vrouw belde de 
hulpdiensten. 

De vader was door een kogel in zijn hoofd geraakt en werd ter plaatse dood verklaard. Zijn 
zoontjes bleven ongedeerd. 

Volgens de politie is het nog onduidelijk of de man bewust doelwit was van een schietpartij, 
van verkeersagressie of dat er een ander motief aan de schietpartij ten grondslag ligt. Er wordt 
gezocht naar een witte wagen in verband met het incident en de politie vraagt eventuele 
getuigen om meer informatie. Daarnaast worden videobeelden van de snelweg onderzocht. Er 
is een beloning van 10.000 dollar voor tips die tot de arrestatie van de schutter leiden. Bron: 
De Telegraaf, 23 augustus 2021.    

Pandemie dooft uit: er is licht aan het einde van de tunnel 

Hoe langdurig de strenge coronamaatregelen ook lijken, we komen er ooit vanaf. Zowel Ab 
Osterhaus als Bert Niesters is daarvan overtuigd, zo schrijft De Telegraaf. Zodra de pandemie 
is uitgedoofd en het grootste deel van de bevolking immuniteit heeft opgebouwd, is volgens 
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beide virologen een jaarlijkse Covid-prik alleen voor de meest kwetsbare personen 
voldoende ter bescherming. 

Osterhaus begrijpt het gemor onder mensen die genoeg hebben van de belemmerende 
overheidsmaatregelen. Maar er is echt licht aan het einde van de tunnel. Deze maatregelen 
blijven niet voor altijd nodig. ‘Het probleem is alleen dat we niet goed weten tot wanneer de 
pandemie aanhoudt. Maar zeker is dit: van de pandemie komen we af, al geldt dat niet voor 
het virus. Dat zal straks blijven rondwaren als een mild verkoudheidsvirus’, zegt Osterhaus. 
Ook de Groningse viroloog Niesters, verbonden aan het UMCG, benadrukt dat een pandemie 
- een wereldwijde uitbraak van een virus - doorgaans ongeveer twee jaar duurt. Bron: AD, 24 
augustus 2021. 
 

 

© ANP — Lege cafés aan de Markt in Eindhoven, afgelopen oktober.  

Horeca droeg vorig jaar aanzienlijk minder bij aan Nederlandse economie 

De horeca droeg vorig jaar aanzienlijk minder bij aan de Nederlandse economie. De zogeheten 
toegevoegde waarde lag meer dan veertig procent lager dan in 2019, becijferde het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat was de grootste daling onder alle bedrijfstakken. 

Die afname is niet verwonderlijk, want cafés moesten lang helemaal gesloten blijven en 
restaurants mochten delen van het jaar alleen bezorgen. Bovendien viel een groot deel van het 
buitenlandse toerisme weg, van grote invloed op de hotelsector. 

Van die beperkingen hadden ook toeleveranciers last, de drankensector voorop. Die leverde 
afgelopen jaar voor 215 miljoen euro aan de horeca, de helft van een jaar eerder. De productie 
van de drankenindustrie liep daardoor met ruim 5 procent terug. Ook creatieve diensten, 
kunst en amusement leden onder de coronabeperkingen in de horeca, net als uitzendbureaus 
die personeel werven voor de sector. 
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Ook de inkoop van de horeca bij de voedingsmiddelenindustrie nam met een derde af. Die 
bedrijfstak bedient echter veel meer groepen en is ook sterk exportgericht. Daardoor nam de 
productie van de voedingsmiddelenindustrie slechts met 0,8 procent af. Bron: AD, 24 
augustus 2021. 

Burgemeesters zien geen probleem met supporters in stadions: ‘Bij hard 

optreden veroorzaak je wellicht grotere problemen’ 

De burgemeesters zijn eigenlijk best tevreden over hoe de supporters zich gedragen in de 
voetbalstadions. Dinsdag overleggen ze hierover met minister Hugo de Jonge, die deze 
maandag desondanks verdere maatregelen aankondigde. 

‘Maar het is zondag goed gegaan’, zegt een woordvoerder van de Arnhemse burgemeester 
Ahmed Marcouch. En ook het Veiligheidsberaad, met de 25 burgemeesters van de grootste 
plaatsen, vindt dat de bestaande regels door de supporters over het algemeen goed opgevolgd 
worden. ‘Het aantal supporters dat opstaat en springt is klein ten opzichte van het geheel’, 
stelt een woordvoerder van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. 
 
Momenteel mogen voetbalclubs twee derde van de totale capaciteit toelaten in het stadion, op 
voorwaarde van een vaste zitplek en een coronatoegangsbewijs. Ook moeten ze dus op hun 
stoel blijven zitten en mogen ze niet op een kluitje bij elkaar zijn. Bron: AD, 23 augustus 2021. 

Long covid-patiënten storten hart uit bij De Jonge: ‘Ik ben een wrak, 

fysiek en mentaal’ 

Tijdens een soms emotionele bijeenkomst in Den Bosch ging demissionair minister Hugo de 
Jonge vandaag in gesprek met drie van de tienduizenden long covid-patiënten die Nederland 
inmiddels herbergt. Hun leven is veranderd in een nachtmerrie. ‘Ik sta moe op en ga moe naar 
bed.’ 

Het valt niet mee om het droog te houden tijdens het verhaal van Truus. De Limburgse (59) 
zelf slaagt er sowieso niet in. Overmand door verdriet vertelt ze hoe ze in het voorjaar van 
2020 tijdens haar werk in de zorg, dan nog zonder beschermingsmiddelen, besmet raakt met 
corona. Hoe ze het virus mee naar huis neemt, haar man besmet en hem vervolgens ook 
verliest, na acht weken vechten op de intensive care. Bron: AD, 23 augustus 2021. 

Aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland opnieuw gestegen 

Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland is opnieuw gestegen. Dinsdag werden 41 
nieuwe besmettingen vastgesteld als gevolg van de uitbraak van de Deltavariant. Dat brengt 
het totale aantal op 148, Tussen februari van dit jaar en begin vorige week werden er in Nieuw-
Zeeland helemaal geen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. 

Maar sinds een week beginnen de besmettingen hard te stijgen. Het begon met één besmetting 
van een reiziger die was teruggekeerd uit Australië. Daarna ging het land direct in lockdown. 
Het aantal groeit dus nog steeds. Van de 41 nieuwe besmettingen werden er 38 in Auckland 
vastgesteld en 3 in de hoofdstad Wellington.  Bron: AD, 24 augustus 2021.  

Nederland stuurt tien verpleegkundigen en twee artsen naar Aruba  

Nederland stuurt op korte termijn tien verpleegkundigen en twee specialisten naar Aruba om 
het ziekenhuis te helpen met de opvang van coronapatiënten. Dat heeft de Arubaanse minister 
van Gezondheid Dangui Oduber maandagavond (lokale tijd) bekendgemaakt via zijn 
Facebookpagina. 

Oduber zegt hierover bevestiging te hebben gekregen van staatssecretaris Paul Blokhuis van 
het ministerie van Volksgezondheid en laat weten dankbaar te zijn voor de beslissing. ‘Dit 
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is goed nieuws voor Aruba’, aldus Oduber. De twee specialisten zijn intensivisten, dat zijn 
artsen die gespecialiseerd zijn in zorg op de intensive care. 

De extra hulp is hard nodig. Er zijn maandag 63 coronapatiënten in het ziekenhuis 
opgenomen. Elf van hen liggen op de intensive care op Aruba, vijftien zijn naar een intensive 
care in Colombia overgebracht omdat er op het eiland onvoldoende personeel is. In de 
afgelopen twaalf dagen zijn zestien coronapatiënten overleden. Het ziekenhuis deed dit 
weekend een oproep aan alle specialisten op het eiland om te helpen in het ziekenhuis. 

Aruba kondigde dit weekend een nieuwe avondklok af tussen 22.00 en 5.00 uur om verdere 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op het eiland waren maandag 732 besmette 
personen.  Bron: AD, 24 augustus 2021. 

140 miljoen basisschoolscholieren wereldwijd moeten start nieuw 
schooljaar uitstellen 

Ongeveer 140 miljoen basisscholieren moeten de start van hun nieuwe schooljaar voorlopig 
uitstellen, hoewel de zomervakantie in veel delen van de wereld bijna afgelopen is. VN-
organisatie UNICEF waarschuwt dinsdag over deze schoolsluitingen als gevolg van de 
aanhoudende coronapandemie. 

In 2020 waren scholen wereldwijd gemiddeld 79 dagen gesloten. Voor 168 miljoen 
kinderen waren de scholen na het begin van de pandemie zelfs bijna het hele jaar dicht. 
Een groot deel van die kinderen krijgt nu ook in het tweede opeenvolgende jaar te maken met 
schoolonderbrekingen. Dat leidt niet alleen tot leerachterstanden, maar bijvoorbeeld ook 
tot een toename van kinderarbeid en van kindhuwelijken, aldus de hulporganisatie. Ook is 
er een toename van mentale problemen onder jongeren zichtbaar en missen veel kinderen 
vaccinaties die ze normaliter op school toegediend krijgen. 

Veel landen hebben maatregelen genomen om onderwijs op afstand te verbeteren. Maar 
voor ten minste 29 procent van de schoolgaande kinderen in de wereld blijkt leren op afstand 
nog steeds niet mogelijk. Dit komt vaak door een gebrek aan middelen. De jongste kinderen 
kunnen bovendien vaak geen digitaal onderwijs volgen door een gebrek aan begeleiding, of 
doordat zij worden gedwongen in (of buiten) huis te werken. Bron: AD, 24 augustus 2021.  

Update RIVM  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de 
wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. In de zes dagen na de laatste update 
zijn 14.847 positieve tests geregistreerd, gemiddeld ongeveer 2475 per dag. Dat betekent dat 
het weekcijfer dinsdag kan uitkomen op ongeveer 17.500 nieuwe gevallen. Dat zou ongeveer 
5 procent meer zijn dan vorige week. Toen meldde het RIVM 16.564 positieve tests in de zeven 
dagen ervoor. 

Na een daling van een paar weken is het aantal coronagevallen weer aan het stijgen. In de 
afgelopen week zijn waarschijnlijk iets meer positieve tests gemeld dan in de week ervoor. 
Deze periode, het einde van augustus en het begin van september, vormde een jaar geleden de 
aanloop naar de tweede golf. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is weer licht toegenomen. In 
totaal zijn nu 691 patiënten met Covid-19 opgenomen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 13 meer dan maandag.  

Op de intensive cares liggen nu 230 patiënten die ernstig ziek zijn geworden door het virus, 6 
meer dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen worden 461 coronapatiënten verzorgd, een 
stijging van 7 ten opzichte van maandag. 
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Het aantal nieuwe opnames op verpleegafdelingen schommelt al de hele maand tussen de 50 
en de 90. In het afgelopen etmaal kwamen er 69 nieuwe mensen binnen die het virus hadden 
opgelopen. Op de ic's waren 20 nieuwe opnames. Zo'n aantal kwam de afgelopen weken ook 
herhaaldelijk voor.  

Het aantal positieve tests stijgt vooral in Flevoland, Brabant-Noord, IJsselland en Gelderland-
Zuid, maar ook in veel andere regio's. In Zuid-Limburg, Brabant-Zuidoost en Zeeland is nog 
een flinke daling te zien.  

Het reproductiegetal ligt nu boven de 1, meldt het RIVM. Na een paar weken van daling is 
het aantal nieuwe coronagevallen weer gestegen. In de afgelopen week zijn 17.315 positieve 
tests geregistreerd. Dat is 4,5 procent meer dan de week ervoor. Toen kreeg het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 16.564 meldingen. 

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, stijgt ook licht. 
Het cijfer is voor het eerst in ongeveer een maand boven de 1 gekomen. Het staat nu op 1,01. 
Bij een getal van rond de 1 is de uitbraak stabiel. Hoe verder het getal erboven komt, hoe 
sneller het aantal besmettingen toeneemt. Als het getal onder de 1 komt, kan de uitbraak 
langzaam doven doordat het virus dan steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te 
besmetten.  

Op weekbasis daalde het aantal ziekenhuisopnames licht. In de afgelopen week moesten 
volgens het RIVM 405 mensen vanwege hun coronabesmetting worden opgenomen. Van hen 
kwamen 92 op een intensive care te liggen. De week ervoor waren er 461 opnames, van wie 
92 op een ic-afdeling belandden. 

Het aantal sterfgevallen veranderde vrijwel niet. Het RIVM kreeg 48 meldingen dat een 
coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden, tegen 42 een week eerder en 
46 in de week daarvoor. Het gaat vooral om mensen van 80 jaar en ouder. 

Vier op de vijf positief geteste mensen zijn besmet geraakt door een huisgenoot, doordat ze 
bezoek kregen van iemand die het virus onder de leden had, of doordat ze zelf bij een besmette 
persoon op bezoek gingen. Een op de tien mensen is op vakantie aangestoken. Van hen was 
Turkije de belangrijkste vakantiebestemming (17,9 procent), gevolgd door Spanje (12,9 
procent), Frankrijk (11,8 procent) en Marokko (10 procent). 

De meeste mensen bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, zijn niet gevaccineerd. In de 
laatste zes weken zijn 368.000 mensen positief getest. Van ruim 305.000 mensen is bekend 
of ze gevaccineerd zijn. Twee op de drie waren niet ingeënt, 18 procent deels en 16 procent 
helemaal. Bron: AD, 24 augustus 2021. 

Buitenlandse toeristen bleven weg uit Nederland 

Buitenlandse toeristen bleven het afgelopen halfjaar grotendeels weg uit Nederland en dat 
pakte negatief uit voor de maker van Delfts blauw-porselein. De omzet van de beursgenoteerde 
onderneming Royal Delft Group daalde ten opzichte van vorig jaar. In 2020 werd in dezelfde 
periode ook al een stuk minder verkocht door de coronacrisis. 

Musea mogen vanaf 5 juni weer open en daarmee ook het Royal Delft Museum. ‘Door de 
stijgende bezoekersaantallen sinds 5 juni neemt het effect van coronapandemie op de omzet 
langzaam af’, zegt topman Henk Schouten. Toch blijft het volgens Royal Delft onzeker of 
buitenlandse toeristen weer naar Nederland trekken. Vanwege die onzekerheid doet het bedrijf 
dan ook geen voorspellingen voor de rest van het jaar. 

De omzet van Royal Delft daalde op jaarbasis met 14 procent naar 2,1 miljoen euro. Er bleef 
een nettowinst over van 317.000 euro, tegen een verlies van 364.000 euro in dezelfde periode 
vorig jaar. Dat er niet opnieuw een verlies werd geboekt is volgens Royal Delft te danken 
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aan inkomsten uit vastgoedbeleggingen en coronasteunmaatregelen van de overheid. Bron: 
AD, 24 augustus 2021. 

 

© ANP — Een meesterschilder aan het werk in de Royal Delft Experience, een uitbereiding 
van het oude museum De Porceleyne Fles 

 

Telefoon Jurgen Conings registreerde dag na verdwijning nog 800 
stappen 

De Belgische militair Jurgen Conings is waarschijnlijk kort na zijn verdwijning overleden, zegt 
de federaal procureur Frédéric Van Leeuw tegen het Belgische radiostation Radio 1. Naar de 
man werd medio mei massaal gezocht vanwege de dreigementen die hij had geuit tegen de 
overheid, virologen en anderen. 

Van Leeuw baseert zich op informatie afkomstig van de stappenteller op Conings’ smartphone. 
Op 18 mei, de dag na zijn verdwijning, zette hij volgens een gezondheidsapp zo’n achthonderd 
stappen. Daarna werden geen stappen meer geregistreerd. Dat kan erop wijzen dat Conings 
al in de eerste dagen na zijn verdwijning overleed. 

Het is volgens de federaal procureur nog niet duidelijk wanneer Conings zichzelf van het leven 
beroofde. Dat komt mede doordat de weersomstandigheden in de periode rond zijn dood erg 
wisselvallig waren. 

Conings verdween op 17 mei, nadat hij zware wapens had meegenomen van een kazerne. De 
46-jarige man werd ondanks een grote zoektocht niet gevonden. Hij werd ruim een maand 
later door voorbijgangers dood teruggevonden in een bos in het Limburgse Dilsen-Stokkem. 
Bron: De Telegraaf, 24 augustus 2021.  
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Australische politie heeft klopjacht geopend op besmette man 

De Australische politie heeft de klopjacht geopend op een man die besmet is met het 
coronavirus, en op de vlucht is geslagen. De autoriteiten beschrijven de verdachte 
als ‘volksvijand nummer één’ en noemen hem een ’risico voor de gezondheid van het publiek’. 

Anthony Karam (27) kreeg op 14 augustus te horen dat hij besmet was met het coronavirus 
en in quarantaine moest. Karam negeerde dat verzoek en bleef zich in het openbaar begeven. 
Op camerabeelden is te zien hoe hij zich meermaals in een lift van een appartementencomplex 
begeeft en begint te niezen. 

De politie in de deelstaat New South Wales heeft inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd. 
Karam blijft echter ontkomen. Zo gaf hij een vals adres op om agenten te misleiden. Op een 
verzoek om in hotelquarantaine te gaan, heeft de man via een tussenpersoon ‘nee’ gezegd. 

In de afgelopen 24 uur registreerde Australië 886 besmettingen, waarvan 755 in New South 
Wales. In totaal stierven al 984 mensen in het land aan het virus.  Bron: AD, 24 augustus 
2021.   

Oud-president van Tsjaad overleden aan corona 

Oud-president van Tsjaad Hissène Habré is op 79-jarige leeftijd overleden in Senegal. De 
bondgenoot van het Westen tijdens de Koude Oorlog werd vier jaar geleden 
definitief veroordeeld voor onder meer oorlogsmisdaden. 

Habré vluchtte naar Senegal nadat hij in 1990 de macht was kwijtgeraakt door een 
staatsgreep. Het Senegalese ministerie van justitie maakte zijn overlijden bekend. Volgens 
lokale media stierf hij door Covid-19. 
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Tsjaads voormalige heerser (1982-1990) werd in 2017 in hoger beroep veroordeeld tot een 
levenslange gevangenisstraf. Een speciale rechtbank in Senegal sprak de oud-dictator vrij van 
verkrachting, maar achtte ook in hoger beroep bewezen dat hij verantwoordelijk was voor 
misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en martelingen. Naar schatting 40.000 
mensen kwamen tijdens Habrés regeerperiode in het Afrikaanse land om het leven.  Bron: AD, 
24 augustus 2021. 

 

© AFP — Hissène Habré (links)  

Delegatie uit Nieuw-Zeeland neemt niet deel aan openingsceremonie 

Paralympische Spelen 

De Nieuw-Zeelandse delegatie neemt dinsdag niet deel aan de openingsceremonie van de 
Paralympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio, uit vrees voor besmetting met het 
coronavirus, zo maakte de Nieuw-Zeelandse paralympische delegatie bekend met een 
mededeling op Facebook.  

Nieuw-Zeeland is de enige van de 162 delegaties die niet aanwezig zal zijn bij de 
openingsceremonie, zo bevestigde Craig Spence, woordvoerder van het Internationaal 
Paralympisch Comité. ’We moeten deze beslissing respecteren’, aldus Spence. Andere landen 
kozen er dan weer voor om kleinere delegaties naar de openingsceremonie te sturen, eveneens 
uit vrees voor het coronavirus en de hitte.  Bron: AD, 24 augustus 2021.  

Overleven deze coronaproducten ook na corona? ‘Ik verkocht er soms 
900 op één dag’ 

Matrassenfabrikant Auping maakt nu ook mondmaskers, huwelijksfotograaf Peter Lammers 
breidde uit met livestream en ondernemer in schoonmaakmiddelen Roland Aartsen begon met 
hygiënezuilen. Hoe staan de overlevingskansen van dit soort ‘pandemie-producten’ als corona 
een stap terug doet?  

Corona richtte een ravage aan. De evenementenbranche, standbouwers, reisorganisaties en 
touroperators zagen hun orderportefeuilles in een klap leeglopen. Er kwamen ook nieuwe 
‘pandemie-producten’. Een Vaassense standbouwer startte de productie van 
thuiswerkplekken, bijvoorbeeld. En de verwachting is dat dat thuiswerken ook als corona weg 
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is, een belangrijke plek blijft houden. Dat geldt niet vanzelfsprekend voor de hele 
coronamarkt. 

Het aantal bedrijven dat zich bijvoorbeeld bezighoudt met corona(snel)testen explodeerde, zo 
blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Landelijk zijn er nu 379 en tot voor kort pluste 
dat aantal nog steeds.  

Net zoals het aantal vaccinatielocaties zal ook de testbranche vanzelf inklinken als corona op 
z’n retour gaat. De stoplichten die eigenaar Harry Uithol onder andere bij sanitairgebouwen 
op zijn camping De Pampel in Hoenderloo plaatste - om de drukte in de gebouwen te regelen 
- zullen op een goed moment echt wel weer verdwijnen. Tegelijk zullen er ook producten die 
ontstonden in het heetst van de pandemie overleven of misschien zelfs als een verrijking 
worden gezien.  Bron: AD, 24 augustus 2021.   

 

 

Reiskostenvergoeding gaat veranderen: ‘Vast bedrag per maand nu vaak 

ongunstig’ 

Ook na corona willen veel bedrijven door blijven gaan met (gedeeltelijk) thuiswerken. Maar 
welke gevolgen heeft dat voor de ‘traditionele’ reiskostenvergoeding die veel werknemers 
kregen? En wanneer heb je dan recht op een thuiswerkvergoeding? 

Sinds het begin van de coronacrisis worden minder kilometers gemaakt voor het werk. Waar 
veel bedrijven in de beginfase de vaste reiskostenvergoeding bleven uitbetalen, is een vijfde 
van de organisaties daar al vanaf gestapt, bleek uit onderzoek van HR-dienstverlener 
Visma|Raet.   
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Ook het Nederlandse Thales pakt het anders aan sinds de crisis. Bij dit technologiebedrijf is 
‘60/40 werken’ de norm geworden. ‘Dat wil zeggen: drie dagen op kantoor en twee dagen 
thuis’, zegt communicatiedirecteur Job van Harmelen van Thales. ‘In 2014 zijn we er al mee 
begonnen om ons meer te focussen op slimmer werken en dus ook op werken op afstand. 
Corona heeft zeker invloed gehad op deze ontwikkeling.’   

Thales wil het kantoor post-corona vooral gebruiken als plek voor sociaal contact. ‘Je komt 
naar kantoor om elkaar te ontmoeten, want geconcentreerd werken kan vaak ook thuis. Uit 
een analyse van allerlei data is bij ons daarom gebleken dat drie dagen op kantoor en twee 
dagen thuiswerken de beste verhouding is.’  

Hoe worden werknemers financieel tegemoet gekomen in de nieuwe situatie? Thales lost dit, 
net als veel andere bedrijven in Nederland, op door een thuiswerkvergoeding uit te keren. 
Daarbij hanteren ze de door het Nibud uitgerekende norm van 2 euro per dag. Door de 
coronapandemie kunnen bedrijven deze kosten dit jaar nog onbelast wegschrijven onder de 
werkkostenregeling. ‘Die regeling houdt in dat je sinds vorig jaar 3 procent van de loonsom 
tot 400.000 euro en 1,18 procent over het meerdere van alle werknemers samen belastingvrij 
kunt uitgeven aan werkgerelateerde kosten’, zegt fiscalist Raymond Barkman van Nextens.  

Een royaal percentage om rekening te houden met de bijzondere omstandigheden rond 
corona. Barkman: ‘De verwachting is dat dit in 2022 teruggeschroefd wordt naar het 
oorspronkelijke percentage van 1,2 procent van de totale loonsom.’  

Barkman verwacht dat het kabinet op Prinsjesdag met een nieuw plan komt voor de onbelaste 
thuiswerkvergoeding. ‘Ze zullen met een gebaar moeten komen naar werkgevers toe. Voor 
bedrijven die bijvoorbeeld hun werknemers willen helpen aan een goede thuiswerkplek is dat 
financieel gezien nu nog gunstig, dus zet die werkkostenregeling vooral dit jaar nog in.’ 

De reiskostenvergoeding wordt door veel werknemers als een welkom extraatje gezien. Ze 
krijgen nu immers geld voor reiskosten die ze niet maken. Maar deze situatie is niet zo 
voordelig als hij misschien lijkt, zegt Jacques Raaijmakers van XpertHR. ‘Veel werknemers 
staan er onvoldoende bij stil dat een bovenmatig inkomen in de vorm van een te hoge 
reiskostenvergoeding uiteindelijk nadelig kan uitpakken’, waarschuwt hij. ’Als later bij een 
controle blijkt dat die reiskosten niet gemaakt zijn, kan de werkgever een naheffing 
ontvangen.’   

Die wordt verhaald op de werknemer. ‘Er moet alsnog loonbelasting worden betaald omdat de 
werknemer in feite extra loon heeft ontvangen. Kijk hier dus mee uit, en zorg dat je goed 
afspreekt hoe het zit met de fiscale gevolgen als je ziet dat je te veel reiskostenvergoeding 
krijgt.’   

Volgens fiscalist Barkman hebben veel bedrijven de reiskostenvergoeding al teruggeschroefd 
of zijn ze daar mee bezig. ‘Bedrijven willen geen kosten vergoeden die niet gemaakt worden.’ 
Om als werknemer zeker te weten of je voldoende reiskostenvergoeding krijgt, moet je nagaan 
wat er is afgesproken in de arbeidsvoorwaarden.  

In de meeste gevallen krijg je óf een variabele autokostenvergoeding in de vorm van 19 cent 
per kilometer, waarbij je de kosten moet declareren, óf - als je meer dan 128 dagen per jaar 
naar dezelfde locatie gaat - een vaste vergoeding voor woon-werkverkeer. ‘Dat is voor bedrijven 
namelijk makkelijk te berekenen’, zegt Raaijmakers. ‘Je mag dan uitgaan van 214 dagen, maal 
19 cent per kilometer op een dag. Dat bedrag deel je door twaalf maanden. Maar sommige 
bedrijven toppen dit af en betalen een maximaal bedrag per maand. Dat is maar net wat er is 
afgesproken.’  

Thales kijkt nu of het af wil stappen van de vaste vergoeding. ‘Er zijn natuurlijk ook mensen 
die zakelijk of privé gezien niet thuis kunnen werken’, zegt Van Harmelen. ‘Daarom proberen 
we te zorgen dat ieder team de 60/40-regeling toepast, maar dat er individuele verschillen 
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kunnen zijn. We overwegen om over te stappen naar het registreren van de gemaakte ritten. 
Dat vergt alleen wel iets meer administratiewerk.’ 

Minder reiskosten en een nieuwe thuiswerkvergoeding scheelt bedrijven op de lange termijn 
een flinke kostenpost, weet Van Harmelen. ‘Voor de korte termijn hebben we bijvoorbeeld wel 
flink geïnvesteerd in hardware en software om remote werken veilig en makkelijk te maken. 
Maar aan de andere kant waren we bijvoorbeeld aan het kijken om ons kantoor uit te breiden 
in vierkante meters. Door de ontwikkelingen rond remote werken is dat van de baan en dat 
scheelt geld.’  Bron: AD, 24 augustus 2021.    

Drukte van jewelste bij lijstenmakers: ‘Ik sta soms net zo vroeg op als de 

bakker’ 

Mensen komen massaal langs bij lijstenmakers om hun foto’s en de meest uiteenlopende 
objecten van een frame te voorzien. Ton Jaspers van Lijst IN vergelijkt zichzelf tegenwoordig 
met een bakker: ‘Ik sta soms al om half 4 te werken!’ 

Corona heeft geen invloed op Lijst IN gehad. Dat is deels te danken aan het feit dat veel 
lijstenmakers inmiddels zijn gestopt, maar ook omdat Jaspers zich op een hoger segment is 
gaan richten. Dat is wat prijziger voor de klant, ‘Maar op die manier heeft een recessie minder 
invloed op ons. Voor onze doelgroep is het geen excuus om de aankoop van een lijst uit te 
stellen.’  Bron: BN De Stem, 24 augustus 2021.  

 

 © peter van trijen 

 

In een etmaal 2504 nieuwe coronabesmettingen gemeld 

Sinds gisterochtend zijn 2504 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het is de vijfde keer 
in zes dagen dat er ongeveer 2500 positieve tests in een etmaal waren. 
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In de afgelopen zeven dagen zijn 17.315 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt gemiddeld neer op zo'n 2474 nieuwe gevallen 
per dag. Dit is het hoogste niveau in twee weken tijd. 

Amsterdam telde, zoals gebruikelijk, de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 226 
mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Rotterdam registreerde 107 positieve 
tests en Den Haag 95. Daarna volgen Utrecht (57) en Almere (51). In 56 gemeenten bleek geen 
enkele inwoner besmet te zijn. Dat is het hoogste aantal in zo'n twee weken tijd.  Bron: AD, 
24 augustus 2021.  

 

Aantal gevaccineerden neemt nog maar mondjesmaat toe 

Het aantal gevaccineerden neemt nog maar mondjesmaat toe. Afgelopen weken hebben iets 
minder dan 300.000 mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat is het laagste 
aantal sinds eind maart, bijna vijf maanden geleden. Dat cijfer is inclusief 
herhaalvaccinaties (bijna 225.000 prikken). 72.000 mensen kregen afgelopen week hun 
eerste prik.  

In totaal zijn nu ongeveer 12,5 miljoen mensen minstens één keer gevaccineerd. Zo'n 10 
miljoen mensen hebben de tweede prik gekregen. Volgens het RIVM heeft bijna 85 procent 
van alle volwassenen in elk geval één prik gekregen en is iets meer dan 75 procent volledig 
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gevaccineerd. Van de mensen die tussen 1931 en 1960 zijn geboren, is meer dan 90 procent 
gevaccineerd. In de groep die tussen 1961 en 1975 ter wereld kwam, zijn vier op de vijf mensen 
ingeënt. 

Bij de 12- tot en met 17-jarigen is ongeveer de helft gevaccineerd en is bijna een kwart klaar 
met de prikken. 

Vooral onder ouderen zijn er nauwelijks nog mensen die zich laten vaccineren. Vorige week 
hebben 88 mensen van 91 jaar of ouder een prik gekregen en bijna 600 tachtigers. 

Het aantal prikken daalt al een tijdje. Iedereen van 12 jaar en ouder is uitgenodigd en heeft 
dus de kans gehad een prikafspraak te maken. Vanwege de daling sluiten de GGD'en 
vaccinatielocaties. Bron: AD, 24 augustus 2021.  

Werkloosheid in Zuid-Afrika is door pandemie op nieuw record 
uitgekomen 

De werkloosheid in Zuid-Afrika is door de invloed van de coronapandemie op een 
nieuw recordniveau uitgekomen. Meer dan een derde van de Zuid-Afrikaanse 
beroepsbevolking zat eind juni zonder werk. Dat percentage van 34,4 procent is het hoogste 
dat is gemeten sinds het Zuid-Afrikaanse statistiekbureau in 2008 begon met het meten van 
de werkloosheid per kwartaal. In totaal zijn er nu 7,8 miljoen werklozen in het land. 

Zuid-Afrika is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen landen in Afrika. Het land zat 
al voor de uitbraak van het virus in een recessie en zag de economie vorig jaar met 7 procent 
slinken. De ontslagen door de economische terugval betrof vaak zwarte vrouwen. Van hen is 
41 procent werkloos, tegen 8,2 procent werkloosheid bij witte vrouwen. Bron: AD, 24 
augustus 2021.    

Organisatoren Unmute Us-protesten horen niets uit Den Haag 

De organisatoren van Unmute Us hebben nog geen reactie gekregen vanuit Den Haag op de 
protestmarsen die zaterdag plaatsvonden in diverse steden, zegt een woordvoerder van de 
organisatie. In onder meer Eindhoven, Utrecht en Amsterdam gingen duizenden mensen te 
straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen waardoor de evenementensector 
flink wordt getroffen. 

‘Het woord is nu aan Den Haag’, is te lezen op de Instagram van Unmute Us. Hoe lang de 
organisatie blijft wachten op een reactie voordat er nieuwe protestacties worden bedacht, kan 
de woordvoerder nog niet zeggen. 

Eerder werd wel al bekend dat de Amsterdamse afdeling van D66 wel heeft gezegd de actie te 
steunen. 

In totaal liepen er zo’n 70.000 mensen mee bij de protestmarsen. De betogers eisen dat 
evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. De 
actie volgde nadat demissionair premier Mark Rutte onlangs bekend had gemaakt dat 
discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht blijven. Meerdaagse evenementen gaan 
sowieso tot 20 september niet door. Zo’n 2000 organisatoren van festivals en evenementen, 
evenementenlocaties en leveranciers hebben zich aangesloten bij het protest, onder wie de 
organisatoren van Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en 
Soenda. Bron: AD, 23 augustus 2021.  
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Organisatie Unmute Us eist reactie uit Den Haag: ‘Kwestie van fatsoen’ 

De organisatie van Unmute Us heeft in een open brief een reactie geëist van demissionair 
premier Rutte, minister De Jonge en minister Grapperhaus op de demonstraties van afgelopen 
weekend. Zaterdag demonstreerden ruim 70.000 mensen tegen de coronamaatregelen die de 
evenementensector zwaar treffen, maar vanuit Den Haag is tot op heden nog geen reactie 
gekomen. 

‘Wij begrijpen dat dit uw vakantie is, maar het zou van fatsoen getuigen als u ons - de 100.000 
werknemers in de evenementenbranche, de tienduizenden demonstranten en de duizenden 
protesterende bedrijven - zo snel mogelijk te woord staat’, schrijft de organisatie in de brief. 
 
Daarin wordt benadrukt dat de organisatie geen medelijden wil, maar simpelweg de 
festivaldeuren weer wil openen. De logica is volgens de organisatie ‘ver te zoeken’ nu de 
coronabesmettingen zijn gedaald.  

In de brief stelt de organisatie tien vragen aan de demissionair premier en de ministers. Zo 
wordt onder andere gevraagd waarom festivals pas op 20 september weer eventueel mogen 
opstarten, of de ministers bekend zijn met de Fieldlab-uitslagen en of demissionair premier 
Rutte begrijpt dat zijn kabinet ‘hiermee de geschiedenis in zal gaan als het demissionaire 
kabinet dat eigenhandig haar vaderlandse cultuursector de nek omdraaide’.  

Voor komend weekend eist de organisatie antwoord op die vragen. ‘Kiest u ervoor ons nog 
langer te negeren, dan zien wij ons genoodzaakt om nieuwe en grotere acties aan te kondigen. 
Zoals u heeft gemerkt zijn wij in staat tot het mobiliseren van grootschalige protesten, die 
ondanks hun omvang positief en vredelievend blijven’, sluit de organisatie het verhaal af. 
‘Maar verwart u onze vredelievendheid vooral niet met inschikkelijkheid. Ons geduld is op.’ 
Bron: AD, 24 augustus 2021.   

Lege schappen door personeelstekorten bij voedingsproducenten in VS 
en VK 

Amerikaanse voedingsproducenten hebben door personeelstekorten als gevolg van corona 
moeite winkels te bevoorraden door heel de Verenigde Staten. Daardoor ontstaan soms lege 
schappen. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn om dezelfde reden problemen ontstaan. Daar 
worden de personeelstekorten verergerd door de brexit.  

Sysco, de grootste distributeur van voedselproducten in Noord-Amerika, zegt in sommige 
gebieden klanten te moeten weigeren als de vraag groter is dan het aanbod. Bovendien merkt 
het bedrijf dat de prijzen van onder meer kip, varkensvlees en papieren verpakkingen voor 
afhaal- en bezorgmaaltijden stijgen omdat er tekorten zijn.  

Ook concurrent United Natural Foods herkent de problemen. Behalve door 
personeelstekorten ziet dat bedrijf ook vertragingen bij de levering van sommige geïmporteerde 
levensmiddelen zoals kaas en kruiden. ‘We verwachten meer uitdagingen rond de leveringen 
op de korte termijn, maar vervolgens een geleidelijk herstel in de herfst en winter’, laat het 
bedrijf weten.  

Winkelanalysebedrijf DecaData, dat zowel naar de verkopen als de aankopen van winkels 
kijkt, merkt dat ze tegen de capaciteit van producenten oplopen. Dat wordt verergerd omdat 
supermarkten voorraden aanleggen ter voorbereiding op het feestdagenseizoen. In juli was het 
aantal producenten dat een maximale grootte stelde aan bestellingen van supermarkten twee 
keer zo hoog als begin dit jaar.  

Amerikaanse bedrijven in tal van sectoren hebben moeite aan voldoende personeel te komen. 
Minder mensen willen tijdens de coronapandemie fysiek aanwezig zijn bij een bedrijf en 
werken liever thuis. Bovendien zijn werkloosheidsuitkeringen tijdelijk verhoogd en hebben 
veel Amerikanen extra cheques van de overheid gekregen met vergoedingen vanwege de 
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pandemie. Daardoor hebben sommige mensen ook de mogelijkheid om op zoek te gaan naar 
een betere baan dan ze eerder hadden.  

Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs is bovendien enorm. Naar die beroepsgroep is veel 
vraag omdat wereldwijd het aantal onlinebestellingen tijdens de coronacrisis is gegroeid. 
Bedrijven concurreren daardoor bij het aantrekken naar chauffeurs met ondernemingen als 
Amazon, UPS en FedEx. Bron: AD, 24 augustus 2021.  

 

Rolling Stones-drummer Charlie Watts (80) overleden 

Rolling Stones-drummer Charlie Watts is vandaag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de 
agent van de rockgroep laten weten. Hij stierf omringd door familieleden in een ziekenhuis in 
Londen. 

‘Het is met immense droefheid dat we het overlijden van onze geliefde Charlie Watts 
aankondigen’, staat in de verklaring van zijn agent te lezen, die ook gedeeld wordt op Twitter. 
‘Hij is eerder vandaag vredig overleden in een ziekenhuis in Londen, omringd door zijn familie. 
Hij was een geliefde echtgenoot, vader en grootvader en een van de grootste drummers van 
zijn generatie.’ 

Grote artiesten delen massaal hun steun en brengen een eerbetoon aan Watts. ‘God zegene 
je, Charlie Watts. We gaan je missen, man’, schrijft Beatles-drummer Ringo Starr. ‘Liefde en 
rust gewenst voor de familie.’ Elton John noemt het ‘een hele verdrietige dag’. ‘Charlie Watts 
was de ultieme drummer. De meest stijlvolle man die er was en zo’n geweldig gezelschap’, 
schrijft de zanger op Twitter.  
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Paul McCartney noemt Watts ‘een geweldige man’. ‘Ik wist dat hij ziek was, maar ik wist niet 
dat hij zo ziek was. Heel veel liefde voor zijn familie’, zegt hij in een video op Twitter. ‘Ik hou 
van je Charlie, dat heb ik altijd gedaan, mooie man.’ Volgens Bryan Adams is Watts ‘een van 
de grootste rockdrummers ooit en een echte gentleman’. De band Kiss plaatst een simpele 
‘RIP’. De leden van de Britse rockgroep The Who delen een foto van Watts op Twitter.  

Pinkpop-baas Jan Smeets: ‘Van alle Stones was hij de aardigste’ Een galant mens. Zo 
herinnert langdurig Pinkpopbaas Jan Smeets zich Charlie Watts ‘Van alle Stones was hij de 
aardigste’, zei Smeets. ‘Eigenlijk is dat het enige dat ik van hem kan zeggen.’ Smeets heeft 
Watts naar eigen zeggen een keer gesproken tijdens een optreden op het terrein van Pinkpop 
in Landgraaf. De Stones traden in 2014 op Pinkpop op. 

Eerder gaven ze op het Pinkpopterrein concerten in het kader van een tournee in 1995 en 
1999. ‘Eén keer was het uitverkocht met 70.000 kaartjes’, herinnert Smeets zich, ‘één keer 
viel tegen, toen waren maar 45.000 kaartjes verkocht omdat ze de dag erna in Keulen 
optraden.’ 
 
Het nieuws komt enkele weken nadat werd aangekondigd dat Watts de Amerikaanse tour van 
de band zou missen om te herstellen van een medische ingreep. Toen zei hij nog hoopvol: ‘Ik 
werk hard aan mijn herstel, maar heb geaccepteerd dat het nog wel even gaat duren.’ Watts 
werd eerder in 2004 behandeld voor keelkanker.   

Watts werd op 2 juni 1941 geboren in Londen als zoon van een vrachtwagenchauffeur. Van 
jongs af aan was hij een echte jazzfan en verzamelde hij alles van artiesten als Miles Davis, 
Dexter Gordon en Charlie Parker. Op zijn veertiende begon hij met drummen. 's Avonds liep 
hij regelmatig in een pak, zodat hij dezelfde look had als Parker. 

Nadat The Rolling Stones met zanger Mick Jagger in 1962 in Londen werden opgericht, sloot 
Watts zich al vrij snel aan, begin 1963. Net als Mick Jagger en Keith Richards bleef hij tot op 
de dag van vandaag bij de groep. Watts was de stabiele factor van de Stones. In tegenstelling 
tot zijn collega's ging hij zich - op een korte periode in de jaren 80 na - niet te buiten aan 
drank en drugs.  

Watts onderscheidde zich sowieso van zijn buitensporige, hard feestende collega's. Zo bleef de 
drummer trouw aan Shirley Shepherd, zijn vrouw sinds 1964. Ook viel zijn keurige gevoel 
voor kleding op. Dat was meer in lijn met de jazz waar hij eigenlijk nog meer van hield.   

 

Charlie Watts  © EPA  
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The Stones begonnen, zei Watts, ‘als blanke kerels uit Engeland die zwarte Amerikaanse 
muziek speelden’, maar ontwikkelden al snel hun eigen kenmerkende geluid. Watts was in 
zijn vroege jaren een jazzdrummer en verloor nooit zijn affiniteit met de muziek waar hij het 
eerst van hield. Hij leidde zijn eigen jazzband en nam tal van nevenprojecten op zich.  

Met ‘jazzliefhebber’ Watts op drums werden The Stones - samen met The Beatles - een van de 
meest legendarische bands aller tijden en verantwoordelijk voor een schier oneindige rij 
klassiekers. Een klassiek Stones-nummer als Brown Sugar en Start Me Up begon vaak met 
een harde gitaarriff van Richards, op de voet gevolgd door de drums van Watts. Zoals Keith 
Richards in 1979 zei: ‘Iedereen denkt dat Mick en Keith de Rolling Stones zijn. Als Charlie 
niet zou doen wat hij op de drums doet, zou dat helemaal niet waar zijn. Je ontdekt dat Charlie 
Watts de Stones ís.’  

Op de in 2019 door het tijdschrift Rolling Stone gepubliceerde ranglijst van 100 beste 
drummers in de geschiedenis van de popmuziek kreeg Charlie Watts de twaalfde plaats 
toegekend. 

 
 

Ronnie Wood, Keith Richards, Mick Jagger, Charlie Watts en Bill Wyman in New York in 
1978. © Brunopress  

Naast drummer was Watts ook een verdienstelijk tekenaar. In de begintijd van de Stones 
stapte hij korte tijd uit de band en vond een baan als tekenaar bij een reclamebureau. Jagger 
en co haalden hem echter over om weer terug te komen. Door de jaren heen bleef Watts wel 
tekenen. In 1964 publiceerde hij een strip ter ere van zijn grote held Charlie Parker.   
 
Parker is ook altijd een rol in zijn leven blijven spelen. In 1991 richtte hij een jazzquintet op, 
alweer een eerbetoon aan de legendarische jazzmuzikant. Bron: BN De Stem, 24 augustus 
2021. 

 



78 

 

Supporter Ton (79) bij De Adelaarshorst geweigerd om falend 
vaccinatiebewijs: ‘Als een kind weggestuurd’ 

Speelt zijn Go Ahead Eagles eindelijk weer in de eredivisie, wordt hij geweerd bij de 
stadionpoort. Ton Klunder (79) kwam keurig met de CoronaCheck-app en zelfs zijn gele 
vaccinatieboekje naar de Adelaarshorst voor de eerste thuiswedstrijd van de Deventenaren, 
maar zijn QR-code was niet geldig. Dus werd hij net zo hard weer naar huis gestuurd. 

Eindelijk was het weer zo ver, anderhalve week geleden. Na een jaar afwezigheid stond Ton 
Klunder (79) bijna letterlijk te springen om weer een wedstrijd van zijn geliefde Go Ahead 
Eagles te bezoeken. ‘En dan ook nog in de eredivisie.’ Bron: De Stentor, 24 augustus 2021. 

Schietpartij na schietpartij in Feijenoord, waar gaat het mis? 
‘Wijkagenten weten niet wat er speelt’ 

Wat is er aan de hand in de door schietpartijen geplaagde Rotterdamse wijk Feijenoord? 
Daniel Monteiro (49) en Nadir Garrat (33) kennen de wijk en de jongeren beter dan wie ook. 
‘Die jongens hebben een strenge hand nodig. Maar ook een kans.’ 

Met tegenzin gingen ze vorige week naar een bijeenkomst met locoburgemeester Bert 
Wijbenga. Die wilde met bewoners praten na de lange reeks schietincidenten van de afgelopen 
weken. ‘Als het is misgegaan, dan zit iedereen er bovenop’, zegt Daniel Monteiro (49). ‘Maar 
waar waren ze de afgelopen jaren? Waarom hebben ze de clubhuizen gesloten, en op de 
wijkagenten bezuinigd? Nu is het misgegaan. En het is nog lang niet klaar, geloof me.’ Bron: 
AD, 24 augustus 2021.  

Sinds Deltavariant in VS dominant werd is effectiviteit vaccins Pfizer en 
Moderna gedaald van 91 naar 66 procent 

De effectiviteit van de vaccins van Pfizer en Moderna is in de Verenigde Staten gedaald van 91 
procent naar 66 procent sinds de Deltavariant dominant werd. Dat blijkt uit gegevens die 
dinsdag zijn vrijgegeven door de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. 

Deze gegevens zijn afkomstig van een onderzoek onder duizenden gezondheidswerkers en 
ziekenhuismedewerkers in zes staten om de werkzaamheid van vaccins in reële 
omstandigheden te onderzoeken. Deelnemers worden wekelijks getest op zowel 
symptomatische als asymptomatische infecties. 

Bijna alle gevaccineerde gezondheidswerkers kregen de vaccins van Pfizer of Moderna. Tussen 
december 2020 en april 2021 was de effectiviteit 91 procent, volgens gegevens die zijn 
vrijgegeven door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de belangrijkste 
federale instantie voor volksgezondheid van het land. In de weken dat de Deltavariant 
dominant werd, dat wil zeggen toen hij verantwoordelijk was voor meer dan 50 procent van 
de gevallen, daalde de effectiviteit tot 66 procent.  

De auteurs van het onderzoeksrapport waarschuwen echter dat deze daling niet alleen 
veroorzaakt kan worden door de Deltavariant, maar ook door een afnemende effectiviteit in de 
loop van de tijd. 

‘Hoewel deze tussentijdse gegevens wijzen op een matige vermindering van de effectiviteit van 
Covid-19-vaccins, blijft de vermindering van de besmettingen op twee derde staan. Da 
onderstreept het aanhoudende belang en de voordelen van vaccinatie’, aldus de auteurs. 
Bron: AD, 24 augustus 2021. 

Voor Bonaire zijn Aruba, Curaçao en Sint Maarten hoogrisicolanden 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn vanaf donderdag hoogrisicolanden voor Bonaire. Dat is 
volgens de regering van Bonaire een gevolg van het hoge aantal coronabesmettingen op die 
eilanden.  
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Gevaccineerde en ongevaccineerde reizigers vanaf 12 jaar uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten 
die naar Bonaire reizen, moeten maximaal 48 uur voor vertrek een PCR-
test doen. Ongevaccineerde reizigers van 12 jaar en ouder moeten bij aankomst een 
antigeentest doen. Als ongevaccineerde reizigers uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten de PCR-
test maximaal 24 uur voor vertrek naar Bonaire doen, hoeven ze bij aankomst geen 
antigeentest te doen. 

Op Bonaire is al enige tijd sprake van een laag aantal coronabesmettingen. Op dinsdag ging 
het om 21 besmettingen in totaal, er ligt één coronapatiënt in het ziekenhuis. Het eiland doet 
het verder goed wat betreft het aantal vaccinaties. Volgens de meest recente cijfers is meer 
dan 70 procent van de volwassenen twee keer gevaccineerd en meer dan 81 procent is 
minstens één keer gevaccineerd. Bijna 35 procent van de 12- tot 17-jarigen is minstens één 
keer geprikt. 

Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben sinds enkele weken te maken met veel besmettingen. 
Er ligt vooral veel druk op de ziekenhuizen wegens de vele coronapatiënten die worden 
opgenomen. Bron: AD, 25 augustus 2021.   

 

Meeste regio’s zijn op economisch gebied hersteld  

De meeste regio's in Nederland zijn op economisch gebied hersteld van de klap die het 
coronavirus heeft uitgedeeld. Vooral de opleving van de industrie en de handel hielp de 
economie op regionaal niveau op of boven het niveau van twee jaar eerder, toen er nog geen 
sprake was van een pandemie. Maar met name Amsterdam en de regio rond Schiphol blijven 
achter, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  

Bij de helft van alle 52 regio's waarin het statistiekbureau Nederland opdeelt was 
de economische omvang groter dan in het tweede kwartaal van 2019. In veertien andere 
regio's lag het niveau gelijk aan dat van voor de coronacrisis.  
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Over een periode van twee jaar groeiden de regio's Zuidoost-Noord-Brabant, Utrecht-West, 
Oost-Zuid-Holland en Delfzijl het sterkst, met dank aan de handel en industrie. De economie 
in deze gebieden groeide met 3 procent of meer vergeleken met het tweede kwartaal van 2019. 

Amsterdam en de regio Haarlemmermeer zijn opvallende achterblijvers. Hun economie is nog 
respectievelijk 8 en 18 procent kleiner dan twee jaar geleden. In de hoofdstad zijn de horeca, 
cultuursector en toerisme relatief belangrijke pijlers onder de economische activiteit. Deze 
sectoren zijn hard geraakt door alle maatregelen tegen corona, die deels nog steeds gelden. 

De regio Haarlemmermeer kreeg te maken met een diepe terugval doordat er amper vluchten 
van en naar luchthaven Schiphol mogelijk waren na de eerste wereldwijde golf aan 
coronabesmettingen. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 kende deze regio juist de 
sterkste economische groei, van circa 17 procent, doordat er weer meer vliegverkeer is dan 
vorig jaar. Bron: AD, 25 augustus 2021.   

Wie verder van een testlocatie woont laat zich minder testen  

Wie verder van een testlocatie van een GGD woont, laat zich gemiddeld genomen minder 
testen op het coronavirus. Inwoners van Friesland wonen gemiddeld het verst van een 
testlocatie en inwoners van Utrecht het dichtstbij. Dat meldt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) op basis van cijfers van augustus 2020 tot en met januari 2021.  

Mensen die binnen drie kilometer rijden van een testlocatie woonden, lieten zich het meest 
testen. Per maand liet 6,5 procent van deze groep dat één of meerdere keren doen, tegen 5,1 
procent van de mensen die op tien kilometer afstand of verder van een testlocatie woonden. 
Dit effect was nog sterker bij mensen zonder auto of een ander motorvoertuig. Het CBS heeft 
voor dit onderzoek niet gekeken naar testlocaties van andere instanties dan een GGD.  

Inwoners van Friesland moesten in januari gemiddeld 10,8 kilometer rijden naar een 
testlocatie van een GGD, inwoners van de provincie Utrecht slechts 4,3 kilometer. Tussen 
augustus 2020 en januari 2021 zijn er flink wat GGD-testlocaties bijgekomen. Daardoor 
konden veel mensen zich dichterbij huis laten testen. Dit was het duidelijkst te merken 
in Limburg. 

De onderzoekers zien ook dat mensen van 18 tot en met 40 jaar, werknemers en ontvangers 
van een WW-uitkering zich vaker laten testen. Gepensioneerden en bijstandsontvangers laten 
zich juist weer minder bij een GGD controleren of ze corona hebben. Bron: AD, 25 augustus 
2021.  

Ziekenhuizen worstelen met corona-ontkenners 

Door het hele land kampen Nederlandse ziekenhuizen met ernstig zieke patiënten of 
familieleden die beweren dat corona niet bestaat. Het werk van zorgverleners wordt bemoeilijk 
doordat deze corona-ontkenners soms verbaal geweld gebruiken en weigeren zich te laten 
testen.   

Uit een rondgang van deze krant blijkt dat zeker vijftien Nederlandse ziekenhuizen worden 
geconfronteerd met corona-ontkenners. Unithoofd van de intensive care van Ziekenhuisgroep 
Twente (ZGT) Tanja Hak: ‘Van naasten die met ernstige coronaverschijnselen in het 
ziekenhuis moeten worden opgenomen, krijgen wij soms te horen: ‘Zeg maar wat hij echt 
heeft, want corona bestaat niet’.’   

Volgens haar houden corona-ontkenners bijna altijd voet bij stuk, hoe levensbedreigend de 
situatie soms ook is. ‘Zelfs als je mensen omkeert op hun buik voor de beademing, blijven zij 
corona ontkennen’, aldus Hak.   

Ook in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk zijn er ‘boze patiënten die het onze collega’s 
niet makkelijk maken door te weigeren om onze aanwijzingen op te volgen’. Woordvoerder 
Sandra de Jong: ‘Dit is voor de collega’s die het afgelopen coronajaar zoveel ellende voorbij 
hebben zien komen een hard gelag.’  

In andere ziekenhuizen komt het ontkennen van het virus sporadisch voor, zoals in het 
Amsterdamse OLVG. ‘Ik heb één keer meegemaakt dat een patiënt aangaf dat hij geen Covid 
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had, maar meer last heeft van alle stof door een verbouwing’, vertelt een intensivist. 
‘Uiteindelijk geloofde hij ons wel een beetje.’  

Verreweg de meeste coronapatiënten die worden opgenomen zijn niet, of onvolledig, 
gevaccineerd. Verschillende ziekenhuizen, waaronder het Amsterdam UMC, hebben te maken 
met patiënten die geen coronatest willen laten afnemen. De behandelend arts moet dan op 
een andere wijze aantonen dat er sprake is van Covid. ‘Naast dat het logistiek meer vergt, leidt 
dit ook tot de nodige frustratie. Uiteraard nemen wij zonder toestemming van patiënten 
dergelijke testen niet af, hoe lastig ook’, aldus AMC-woordvoerder Daniela Cohen.  

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) herkent het beeld dat er ‘zeer 
ongemakkelijke situaties ontstaan tussen ‘niet gevaccineerden en medische professionals’. 
‘Dat kan tot moeilijke situaties leiden’, aldus NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst. ‘Dat 
neemt niet weg dat iedereen die zorg nodig heeft ongeacht gedrag of de keus om niet 
gevaccineerd te zijn, gewoon kan rekenen op hulp.’  

Volgens unithoofd van de intensive care van Ziekenhuisgroep Twente Tanja Hak wordt de 
situatie met patiënten in het ziekenhuis die niet geloven in corona ‘steeds schrijnender’. ‘In 
de eerste en tweede golf waren er ook wel corona-ontkenners, maar de situatie is nu 
wranger.’  Bron: AD, 25 augustus 2021. 

Onderzoek Amerikaanse inlichtingendiensten naar oorsprong 
coronavirus geeft geen uitsluitsel 

Een onderzoek van Amerikaanse inlichtingendiensten naar de oorsprong van het coronavirus 
geeft geen uitsluitsel. Dit schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post op basis 
van gesprekken met ingewijden. Het nog geheime onderzoek is dinsdag aangeboden aan 
president Joe Biden. Met een paar dagen moet ook een publieksversie beschikbaar komen.  

Biden gaf in mei de inlichtingendiensten opdracht om binnen drie maanden een antwoord te 
vinden op de vraag waar het coronavirus, dat de wereld al ruim 1,5 jaar in zijn greep houdt 
en meer dan vier miljoen levens heeft gekost, vandaan komt. De diensten analyseerden 
bekende informatie en zochten ook naar nieuwe aanwijzingen.  

Volgens de bronnen van de krant konden de medewerkers van de diensten het niet eens 
worden over de vraag of het virus uit een laboratorium is ontsnapt, of dat het op natuurlijke 
wijze van een dier op de mens is overgesprongen. De voormalige president Donald 
Trump sprak regelmatig over 'het Chinese virus', om daarmee duidelijk te maken dat hij 
de Chinezen verantwoordelijk houdt voor de verspreiding van de dodelijke ziekte. Dit was een 
van de belangrijkste theorieën die de geheime diensten moesten onderzoeken.  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deed eerder dit jaar onderzoek in Wuhan, de 
Chinese stad die geldt als de oorspronkelijke brandhaard van de pandemie. Het 
onderzoeksteam, waar de Nederlandse viroloog Marion Koopmans deel van uitmaakte, achtte 
het toen 'zeer onwaarschijnlijk' dat een mens het virus in een lab zou hebben opgelopen. 
Volgens de WHO sprong het virus naar alle waarschijnlijkheid van een vleermuis over op een 
ander dier, en vervolgens op de mens. Bron: AD, 25 augustus 2021.  

In meerdere regio’s gaat risiconiveau voor coronavirus omhoog  

In meerdere regio's gaat het risiconiveau voor het coronavirus omhoog. Drie regio's gaan 
waarschijnlijk naar het hoogste niveau 'zeer ernstig'. Dat komt vooral doordat het aantal 
ziekenhuisopnames relatief hoog blijft. Bovendien begint het aantal positieve tests langzaam 
maar zeker weer te stijgen.  

Nederland telt vier risiconiveaus voor de corona-uitbraak. Van laag naar hoog zijn dat 
waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. De overheid stelt de niveaus elke woensdag vast 
voor de 25 veiligheidsregio's. Welke status een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve 
tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag.  

Momenteel staan vijf regio's op zeer ernstig, tien op ernstig en tien op zorgelijk. Meer dan een 
maand geleden gold het niveau waakzaam voor het laatst ergens.  
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Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Flevoland blijven woensdag 
hoogstwaarschijnlijk op zeer ernstig staan. Zij krijgen 
vermoedelijk gezelschap van Gelderland-Midden. Die regio lijkt in één keer twee stappen 
omhoog te gaan, van zorgelijk naar zeer ernstig. Twente gaat waarschijnlijk ook naar 
het hoogste niveau en Haaglanden misschien ook. In die twee regio's is de situatie nu nog 
ernstig. Zaanstreek-Waterland en Gelderland-Zuid doen vermoedelijk juist een stapje omlaag, 
van zeer ernstig naar ernstig.  

IJsselland, Zeeland en Brabant-Zuidoost stijgen vermoedelijk van zorgelijk naar ernstig, en 
Groningen mogelijk ook. Drenthe, Kennemerland, Hollands Midden en Limburg-
Noord kunnen juist de andere kant op gaan, zij lijken van ernstig naar zorgelijk te zakken, 
net als wellicht Zuid-Holland Zuid.  

In de overige regio's lijkt het risiconiveau niet te veranderen. Utrecht, Noord- en Oost-
Gelderland en Midden- en West-Brabant staan ook na woensdag vermoedelijk op ernstig. 
In Friesland, Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek, Brabant-Noord en Zuid-
Limburg blijft de situatie waarschijnlijk zorgelijk. Bron: AD, 25 augustus 2021.  

Ziekenhuizen vrezen opnieuw problemen door groot gebrek aan ic-
verpleegkundigen 

Het tekort aan ic-verpleegkundigen dreigt deze herfst opnieuw de zorg te ontwrichten als het 
aantal covid-opnamen weer toeneemt. Sommige ic’s hebben zelfs minder personeel beschikbaar 
dan vorig jaar. 

 
Dit blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs veertien ziekenhuisinstellingen. Bij diverse 
grote ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar meer verpleegkundigen vertrokken dan erbij zijn 
gekomen. Veel ziekenhuizen kampen met tekorten van enkele tot tientallen ic-
verpleegkundigen. Zo krijgt het Amsterdam UMC zo'n twintig fulltimeplekken niet ingevuld, 
kampt de Noordwest Ziekenhuisgroep met een tekort van ongeveer tien voltijdmedewerkers 
en heeft het Medisch Spectrum Twente zo’n tien vacatures.  
 
In de praktijk betekent dit dat ziekenhuizen inleveren op het aantal beschikbare ic-bedden. 
Zo heeft het UMCG nu drie bedden minder dan vorig jaar rond deze tijd. Dit komt nog eens 
boven op het bestaande tekort: in totaal zijn zelfs acht bedden minder beschikbaar dan het 
ziekenhuis had gewild. ‘En dat terwijl we juist zes bedden extra hadden willen toevoegen’, zegt 
Peter Van der Voort, ic-hoofd van het UMCG.   
 
Inleveren op ic-capaciteit kan de komende maanden vergaande gevolgen hebben. Met een zeer 
besmettelijke Deltavariant, een groep niet-gevaccineerden en berichten over teruglopende 
effectiviteit van vaccins is een nieuwe coronagolf in de herfst een reëel scenario. Dit kan zich 
vertalen in meer ziekenhuisopnamen, zoals inmiddels is te zien in Israël. Dat land begon als 
een van de eersten met de vaccinatiecampagne maar ziet desondanks een toename van het 
aantal ernstig zieken. Wel neemt de ziekenhuisbezetting door de vaccinaties minder snel toe 
dan tijdens eerdere golven.  
 
Verhoging van de ic-capaciteit is ook los van de coronacrisis nodig: Nederlandse ic’s kampen 
al jaren met een tekort aan verpleegkundigen. Zo stroomden afgelopen jaren gemiddeld 442 
studenten in de opleiding tot ic-verpleegkundige, dat hadden er 775 hadden moeten zijn om 
de zorg de komende jaren op peil te houden, blijkt uit cijfers van het Capaceitsorgaan, een 
organisatie die de personeelsbehoefte van de zorg berekent.  
 
De verwachting is dat het tekort de komende jaren alleen maar zal toenemen. Opleidingen 
leveren weliswaar meer studenten, maar door relatief hoge uitstroom en door groei van de 
zorgvraag blijft het tekort vooralsnog bestaan.  
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Een coronapatiënt op de ic van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam wordt in slaap 
gehouden. Foto Arie Kievit  
 
 
Ondanks de schaarste weten ziekenhuizen de ic-capaciteit alsnog flink op te schroeven bij 
noodsituaties, zoals een hoge instroom van covid-patiënten. Maar dat kost wel moeite. Zo 
zetten ziekenhuizen personeel in van andere afdelingen om de ic-capaciteit op peil te houden, 
laat onder meer het Amphia Ziekenhuis in Breda in een reactie weten. Het schuiven tussen 
afdelingen heeft echter tot gevolg dat elders in het ziekenhuis minder patiënten kunnen 
worden behandeld en wachtlijsten oplopen.  
 
De kans is groot dat bij een nieuwe coronagolf ic’s opnieuw de hulp van ander zorgpersoneel 
moeten inroepen. Een panklare oplossing voor het tekort aan ic-verpleegkundigen is namelijk 
niet voorhanden.  
 
Ziekenhuizen vragen om een landelijke aanpak. Vanwege grote regionale verschillen in het 
aantal beschikbare ic-verpleegkundigen is het probleem moeilijk op te lossen door individuele 
ziekenhuizen, zegt het Groningse ic-hoofd Van der Voort. Dit zou betekenen dat een 
verpleegkundige die normaal in Zwolle werkt tijdelijk bijspringt in bijvoorbeeld Rotterdam als 
de nood daar het hoogst is. Van der Voort: ‘De spreiding van patiënten pakken we al landelijk 
aan, we zouden ook dit probleem op die manier kunnen aanvliegen.’ Bron: De Volkskrant, 25 
augustus 2021.  
 

Gommers: rek is er echt uit op intensensive cares 

De rek is er nu echt uit op intensivecareafdelingen, zegt voorzitter Diederik Gommers van de 
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Hij vreest dat het ziekenhuizen dit najaar 
niet zal lukken om al het werk gedaan te krijgen als het aantal ernstig zieke coronapatiënten 
weer gaat toenemen en er een zware griepgolf zal komen, wat volgens deskundigen een reëel 
gevaar is.  
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‘Tijdens korte pieken kunnen we opschalen, maar als het continu is, dan moeten we grenzen 
stellen’, zegt Gommers. Van een crisissituatie, waarin tijdelijk extra hard moet worden 
gewerkt, kan na zo'n lange tijd niet meer worden gesproken, vindt Gommers. ‘De crisis is 
voorbij, we moeten leren leven met Covid. Het is na anderhalf jaar gewoon structureel. 
Eventjes opschalen kan niet meer.’ 

Omdat meer ic-verpleegkundigen stoppen dan er worden opgeleid, is sprake van een 
structureel probleem, zegt de voorzitter van de NVIC. Hij zegt dat het kabinet met 'een 
grandioos plan' moet komen om meer ic-verpleegkundigen op te leiden.  

De Volkskrant meldde vanmorgen dat ziekenhuizen vacatures op de ic hebben, maar 
daar geen mensen meer voor kunnen vinden. Gommers herkent dat beeld. ‘We wisten dat dit 
gevaar bestond. Het probleem was er al voordat Covid ging spelen, toen was er al krapte.’ Hij 
wijst erop dat in Nederland zes ic-bedden per 100.000 inwoners beschikbaar zijn. In 
Duitsland zijn dat er 25. ‘Dit zijn keuzes die we in het verleden gemaakt hebben.’ Bron: AD, 
25 augustus 2021.   

De Jonge: personeelstekorten op intensive cares niet makkelijk op te 
lossen 

De personeelstekorten op de Nederlandse intensive cares zijn een bekend probleem dat 
zich niet makkelijk laat oplossen. Dat zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge in reactie 
op oproepen vanuit de zorg om effectiever beleid te maken. Daar wordt over gesproken en 
nagedacht, aldus de bewindsman. 

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares, 
waarschuwde vanmorgen dat de rek nu echt uit de ic-capaciteit is en d Volkskrant meldde op 
basis van een rondgang langs ziekenhuizen dat op verschillende plekken het aantal ic-
verpleegkundigen slinkt in plaats van groter wordt. Er stoppen er meer dan er worden 
opgeleid, ook door de werkdruk. 

Volgens De Jonge wordt 'alles op alles' gezet om meer mensen op te leiden, maar kost dat tijd. 
Volgens hem kan niet verwacht worden dat 'als je eventjes wat meer investeert' er 'ineens heel 
veel nieuwe ic-plekken' beschikbaar komen. Daarom zal het voorlopig zo blijven dat patiënten 
worden verspreid over het land. 

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) komt met een reactie op een rapport van 
de SER, waarin onder meer gepleit werd voor beter carrièreperspectief, structureel meer geld 
en minder regeldruk. 

Ook wordt gesproken met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen & 
Verzorgenden Nederland (V&VN), die een herstelplan voor de zorg maken. Daarin zal de 
arbeidsmarkt waarschijnlijk eveneens aan bod komen, verwacht het ministerie. Bron: AD, 25 
augustus 2021.   

Sydney krijgt coronagolf niet onder controle 

Ondanks een lockdown van acht weken krijgt Sydney, de hoofdstad van de Australische staat 
New South Wales, een zwaardere coronagolf niet onder controle. De overheid meldt 
vandaag 919 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd, het hoogste cijfer sinds het begin van de 
pandemie. Twee mensen, onder wie een vrouw van rond de dertig jaar, overleden aan Covid-
19. Dat zei Gladys Berejiklian, de premier van New South Wales. Bron: AD, 25 augustus 2021.  

Trage vaccineren kan wereldeconomie bijna 2000 miljard euro kosten 

Het trage vaccineren van mensen kan de wereldeconomie de komende jaren 2,3 biljoen 
dollar, omgerekend bijna 2000 miljard euro, aan verloren productie gaan kosten. Dat staat in 
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een studie van The Economist Intelligence Unit. De grootste schade wordt volgens de 
onderzoekers geleden door armere landen, omdat daar de vaccinatiecampagnes veel 
langzamer gaan dan in rijkere landen. 

De grootste economische verliezen in de periode 2022 tot 2025 worden volgens de studie 
geleden in landen in de regio Azië-Pacific, met naar schatting bijna driekwart van het totale 
schadebedrag. Maar ook landen ten zuiden van de Afrikaanse Sahara worden zwaar getroffen. 
Bron: AD, 25 augustus 2021.  

Allang twee keer gevaccineerd, maar nog steeds geen QR-code: 'Ik ben er 
niet gerust op’  

 De technische problemen rond de registratie van volledig gevaccineerde mensen lijken nog 
niet helemaal verholpen. Er blijven signalen komen van mensen die twee prikken hebben, 
maar geen QR-code kunnen aanmaken waarmee zij toegang krijgen tot evenementen of die ze 
nodig hebben voor buitenlandse reizen.  

Chantalle Van der Aa uit Eindhoven heeft in ieder geval haar gele vaccinatieboekje als bewijs 
dat ze echt twee keer is gevaccineerd. Maar heel geruststellend voelt het niet: ze heeft na 
maanden wachten en bellen met GGD en RIVM nog steeds geen QR-code. Terwijl ze wel twee 
keer is ingeënt; de ene keer op 18 mei in Helmond, de andere op 24 juni in Eindhoven.   

Ze heeft het gevoel vast te zitten. ‘Dat gele boekje is in eigen land helemaal niet geldig. Vooral 
nu het najaar er aan komt en het aantal besmettingen weer oploopt, ben ik er niet gerust op’, 
zegt ze. ‘Ik ga ervan uit dat de komende maanden een legitiem vaccinatiebewijs de norm gaat 
worden, of testen voor toegang. We zijn gelukkig nog op vakantie geweest naar Oostenrijk in 
een periode dat één vaccinatie voldeed, maar op dit moment zou ik er niet naar toe kunnen 
reizen zonder een coronatest te ondergaan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?’  

Bij haar is de tweede inenting verkeerd ingevoerd. ‘Bij de GGD staan de data goed, maar het 
RIVM heeft beide vaccinaties op 18 mei in het systeem staat.’  

Ze heeft het gevoel vast te zitten. ‘Dat gele boekje is in eigen land helemaal niet geldig. Vooral 
nu het najaar er aan komt en het aantal besmettingen weer oploopt, ben ik er niet gerust op’, 
zegt ze. ‘Ik ga ervan uit dat de komende maanden een legitiem vaccinatiebewijs de norm gaat 
worden, of testen voor toegang. We zijn gelukkig nog op vakantie geweest naar Oostenrijk in 
een periode dat één vaccinatie voldeed, maar op dit moment zou ik er niet naar toe kunnen 
reizen zonder een coronatest te ondergaan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?’  

Bij haar is de tweede inenting verkeerd ingevoerd. ‘Bij de GGD staan de data goed, maar het 
RIVM heeft beide vaccinaties op 18 mei in het systeem staat.’  

Haar geval staat niet alleen. Samantha Peeters uit Helmond is eind juni en begin augustus in 
Helmond gevaccineerd. ‘In mijn app komt alleen de tweede vaccinatie tevoorschijn. 
Ondertussen heb ik extreem vaak gebeld met de hulplijn van de GGD hierover en nog is het 
niet opgelost.’  

Ook Frank Willems uit Bladel heeft lange tijd tegen een muur aangelopen. Bij hem toonde de 
app de eerste vaccinatie wel, de tweede niet. ‘Toen ik daarover navraag deed bij het 0800-
5090 informatienummer zeiden ze: ‘Ik kan uw vaccinaties wel vinden, maar ze komen niet in 
de app. Ik geef dit door en u wordt gebeld’.’   

Maar er gebeurde niets. Op advies van de hulplijn diende hij een online klacht in. De reactie 
die hij daarop kreeg was dat de klacht was afgehandeld en dat hij voor problemen met het 
ophalen van de vaccinatiegegevens de hulplijn moest bellen. Pas toen hij op Twitter aan de 
bel trok bij GGD GHOR, kreeg hij de gegeerde code. ’Die heb ik sinds vorige week, maar dit 
moet zo niet kunnen. De overheid moet een systeem optuigen dat werkt.’   
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Zowel Willems als Peeters kregen van GGD-medewerkers te horen dat vooral in Helmond een 
en ander is misgegaan bij de registratie. Dat wordt door GGD Brabant-Zuidoost ontkend. ‘ De 
problemen met de app zijn landelijk, dus niet specifiek voor een bepaalde GGD, priklocatie of 
regio’, reageert een woordvoerder.  

Een voorlichter van het RIVM laat weten dat zij eigenlijk weinig kunnen doen, omdat zij de 
gegevens van GGD aangeleverd krijgen. ‘Het lijkt erop dat in de overdracht iets misgaat’, 
constateert zij.   

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bevestigt het probleem met het Digitale 
Corona Certificaat, maar legt de oorzaak bij de GGD. ’Dit heeft niets met de techniek of de 
app te maken, maar met de bestanden waaruit de app zijn informatie haalt. In dit geval dus 
de bestanden bij de GGD. Het opnieuw installeren van de app of een andere browser 
gebruiken, biedt inderdaad geen oplossing’, geeft een voorlichter aan. Hij verwijst naar de 
GGD-helpdesk, 0800-5090. ’Die is opgeschaald met circa 150 medewerkers om de laatste 
groep probleemgevallen te kunnen aanpakken en oplossen.’  

Maar juist daar krijgen Van der Aa en Peeters dus tot dusverre, en Willems tot voor kort, nul 
op het rekest. ‘Ik heb al van begin af aan contact gehad met de backoffice. Dit zeggen ze 
standaard. De overheid moet het nu maar eens oplossen en zorgen dat het werkt.’ Bron: ED, 
25 augustus 2021.   

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is licht gedaald 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is licht afgenomen. In totaal zijn 
nu 674 patiënten met Covid-19 opgenomen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 17 minder dan dinsdag. 

Op de intensive cares liggen nu 228 patiënten die ernstig ziek zijn geworden door het virus. 
Dat zijn er 2 minder dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen worden 446 
coronapatiënten verzorgd. Per saldo is dat een afname van 15 ten opzichte van dinsdag. De 
afgelopen drie dagen noteerde het LCPS lichte toenames. 

Het aantal nieuwe opnames op verpleegafdelingen schommelt al de hele maand tussen de 50 
en de 90. In het afgelopen etmaal kwamen er 56 nieuwe mensen binnen die het virus hadden 
opgelopen en te ziek zijn om thuis te blijven. Op de ic's waren 19 nieuwe opnames. Zo'n aantal 
kwam de afgelopen weken ook herhaaldelijk voor. Bron: AD, 25 augustus 2021. 

China heeft containerterminal Meishan in haven van Ningbo-Zhoushan 
volledig geopend 

China heeft een grote containerterminal in een van drukste havens ter wereld weer volledig 
geopend, nadat die twee weken geleden was gesloten vanwege een coronabesmetting bij een 
werknemer.  

De Meishan-terminal is goed voor ongeveer een kwart van de containeroverslag van de haven 
van Ningbo-Zhoushan in het oosten van China. De terminal ging op 11 augustus op slot, toen 
een werknemer besmet bleek met de Deltavariant van het coronavirus. Havenarbeiders 
moesten vervolgens in quarantaine. De gedeeltelijke sluiting van 's werelds op twee na drukste 
containerhaven verergerde de opstoppingen bij andere belangrijke Chinese havens zoals 
Shanghai, Xiamen en Hongkong, doordat schepen werden omgeleid. 
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@ Reuters  De containerterminal Meishan in haven van Ningbo-Zhoushan.   

In mei moest de grote haven van Yantian in Shenzhen in het zuiden van China ook al een tijd 
sluiten door een uitbraak van corona. 

De scheepvaartsector wordt dit jaar geteisterd door verschillende verstoringen zoals de 
tijdelijke opstopping van het Suezkanaal in maart en corona-uitbraken in verschillende grote 
havens in Azië. Die hebben vertragingen veroorzaakt in de wereldwijde toeleveringsketens. De 
problemen hebben ook gezorgd voor een stijging van de vrachttarieven voor containers tot 
recordhoogten. Bron: AD, 25 augustus 2021. 

Juf Sabine geeft in Lelystad les aan een megaklas: liefst 51 kinderen 
zitten bij haar in groep 8 

Het lerarentekort zorgt voor een bijzondere start van het schooljaar op De Boeier in Lelystad. 
Omdat een sollicitant op het allerlaatste moment afzegde, heeft de school plots een megaklas 
met 51 kinderen. Juf Sabine geeft nu les in een extra groot lokaal, waarvoor speciaal een 
tussenmuur is verwijderd.    

Na het slopende coronajaar had directeur Roelie Renzema van openbare basisschool De Boeier 
gehoopt op een rustige start na de zomervakantie. Het tegendeel kwam uit. Vlak voor de eerste 
schooldag bleek een nieuwe leerkracht af te zien van de baan. Slapeloze nachten had ze ervan. 
‘Het is een nachtmerrie voor een basisschooldirecteur als je zoiets op de drempel van het 
schooljaar overkomt’, zegt ze.  Bron: De Stentor, 25 augustus 2021.  

Het kabinet moet beter uitleggen warrom bepaalde maatregelen worden 
genomen 

Het kabinet moet beter uitleggen op basis van welke criteria de komende 
tijd coronamaatregelen worden verlengd of versoepeld, stelt de Raad van State in een advies 
over de verlenging van de wet waarop de huidige coronamaatregelen zijn gebaseerd. 

Het kabinet wil de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm), zoals de wet formeel heet, tot 1 
december verlengen. De RvS vindt dat de regering 'terecht tot het oordeel komt dat het 
overgrote deel van de Twm op dit moment nog niet kan worden gemist'.  
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Het kabinet baseert zich op adviezen van de experts in het Outbreak Management Team. Dat 
koppelt de coronamaatregelen aan drie risiconiveaus: zorgelijk, waakzaam en een situatie 
waarin het virus blijvend onder controle is. 

In de eerste twee situaties is de Twm nog nodig, aldus het kabinet, maar de RvS merkt op dat 
het moeilijk te voorspellen is wanneer het virus 'blijvend onder controle' is. Het zou kunnen 
dat dat nog een flinke tijd duurt, terwijl al eerder kan worden geoordeeld dat de wet niet meer 
'noodzakelijk en evenredig is'. Het kabinet moet beter uitleggen hoe het die afweging maakt, 
vindt de RvS. Bron: AD, 25 augustus 2021.  

Duitsland heeft meer dan 100 miljoen vaccinaties toegediend 

Duitsland heeft de grens van 100 miljoen toegediende coronaprikken gepasseerd. De jongste 
cijfers laten zien dat 59,4 procent van de bevolking, oftewel zo'n 49,4 miljoen mensen, volledig 
is gevaccineerd. 64,4 procent heeft minstens één prik gehad. Iedereen vanaf 12 jaar komt in 
aanmerking voor vaccinatie. 

De opkomst is tot nu toe het grootst onder de zestigplussers. Van die groep is 83,3 procent 
volledig geprikt. Bron: AD, 25 augustus 2021.   

Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn  2863 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd 
 
Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn 2863 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat 
is flink meer dan een dag eerder, toen het er 2488 waren (na correctie). Het zijn er echter niet 
veel meer dan vorige week woensdag. Toen hadden 2789 mensen positief getest.  
 
De laatste week is het gemiddelde aantal positieve testen per dag 2480, ruim dertig meer dan 
vorige week woensdag. In de afgelopen zeven dagen zijn 17.363 positieve tests gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er werden het afgelopen etmaal zeven 
coronadoden geregistreerd, maar niet bekend is of ze ook echt de afgelopen 24 uur zijn 
overleden. 

Amsterdam gaat nog altijd op kop met de meeste nieuwe besmettingen, 224 in getal. 
Rotterdam volgt met 163, Den Haag is derde met 119. Utrecht komt daarna met 92 nieuw 
getelde besmettingen en Almere komt op de vijfde plaats met 57 besmettingen. Bron: AD, 25 
augustus 2021.  

Niet-gevaccineerde moeder sterft 14 dagen na echtgenoot aan corona, 
haar laatste wens: ‘Vaccineer mijn kinderen!’ 
 
Lydia Rodriguez (42) en haar man Lawrence (49) vertrouwden meer op hun eigen lichaam dan 
op medicijnen. Maar dan raken zij en hun vier kinderen besmet met het coronavirus en is het 
voor de twee ouders te laat. Eerst sterft Lawrence, dan volgt Lydia. Maar de moeder heeft nog 
één wens voor ze komt te overlijden: ‘Vaccineer mijn kinderen!’.  
 
Verpleegkundige Dottie Jones heeft haar nicht Lydia Rodriguez herhaaldelijk gewaarschuwd 
voor de gevaren van Covid-19, laat zij weten aan  The Washington Post. Ze heeft tot in den 
treure verteld hoe niet-gevaccineerde patienten wekenlang aan ademhalingsapparatuur 
hangen zonder ook maar beter te worden. De waarschuwingen maken echter geen verschil. 
‘Ik besefte dat ze zich nooit zou laten vaccineren.’  
 
Lydia en Lawrence hielden wel afstand en droegen een mondmasker in het openbaar, 
maar  waren bang voor een vaccin. Vorige maand ging het gezin Rodriguez een hele week op 
kerkkamp. Elk gezinslid raakt nadien besmet. Terwijl de kinderen geen symptomen 
ontwikkelen, hebben de ouders minder geluk. Hun toestand verslechtert zienderogen.  
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Lydia en Lawrence Rodriquez met hun kinderen © GoFundMe  
 
 
Lawrence moet eerst naar de intensive care en sterft dan op 2 augustus aan de beademing. 
Net als hij vraagt ook Lydia om een prik voordat ze aan de beademingsapparatuur komt. Maar 
daar is ze al veel te ziek voor. Haar kinderen zingen  voor haar aan de telefoon om haar hoop 
te geven, maar die is er niet meer voor Lydia.  
 
Aan de telefoon laat ze haar zus haar laatste wens weten:  ‘Zorg ervoor dat mijn kinderen 
ingeënt worden!’  Vorige maandag is ze overleden.  
 
Ze drong haar antivaccinatie-opvattingen nooit aan andere mensen op, ze was gewoon bang 
voor vaccins. Ze bleef angst hebben tot ze stervende was en besefte dat haar familie de vaccins 
wél nodig had’, aldus haar nicht.  
 
Jones vertelt dat de kinderen op de hoogte zijn gebracht van de wens van hun moeder en dat 
de twee 18-jarige zoons zelf mogen beslissen. Maar omdat de twee oudste kinderen jarenlang 
horrorverhalen hebben gehoord over vaccins, zullen zij zich misschien niet laten inenten, 
vreest Jones. De 16-jarige zoon heeft wél al een vaccinafspraak gemaakt en de jongste dochter 
van 11 zal worden gevaccineerd zodra ze in aanmerking komt, zegt de vrouw.  
 
Jones hoopt dat het verhaal van de familie Rodriguez andere ‘onnodige’ sterfgevallen en 
tragedies zal voorkomen. Ze roept alle Amerikanen op om zich te laten vaccineren. ’Ik kijk 
naar de vier kinderen die nu wees zijn en dan word ik heel boos. Maar ik hield van haar. Als 
je van iemand houdt, hou je van hen inclusief de fouten die ze maken’, zegt Jones. ‘Maar ik 
hoop dat iedereen die dit leest Lydia’s laatste wens en woorden ter harte neemt. Laat je 
vaccineren.’ Bron: De Stentor, 25 augustus 2021.   
 

Teststraat bij Brabanthallen ongebruikt alweer afgebroken: ‘Zonde van 
het geld? Deze locatie is niet meer nodig’ 
 
De coronatestlocatie XL bij de Brabanthallen wordt inmiddels afgebroken zonder dat er ook 
maar één test is geweest. ‘We verwachten dat deze locatie niet meer nodig is. En deze maand 
eindigt het huurcontract met Libéma om gebruik te mogen maken van de parkeerplaats waar 
het paviljoen staat.’  



90 

 

 

 

Dit laboratorium is onderdeel van de coronatestpaviljoens bij de Brabanthallen. Om schade 
te voorkomen is het laboratorium alweer verdwenen zonder dat er een test is geweest. © Marc 
Brink/BD    

 

Dat zegt Pascal Bleeker die namens het ministerie van VWS betrokken is bij de bouw van het 
Bossche complex. De testlocatie moest in staat zijn om per uur maximaal 900 mensen gratis 
op corona te laten testen. Nadat  het paviljoen begin juli vrijwel gereed was, moest volgens 
een woordvoerder van WVS maandelijks ruim 3 ton worden betaald voor onder meer huur, 
klimaatbeheersing en rustruimtes voor medewerkers.  

Is het niet zonde van het geld dat het gebouw nu alweer wordt opgedoekt? Bleeker: ‘Ik kan 
mij voorstellen dat mensen dat denken. Maar dat is achteraf praten. In de aanloop naar de 
bouw werd gedacht dat het nodig was om een groot aantal mensen te testen die naar 
evenementen zouden gaan. Maar zo ver is het nog niet.’ ‘Stel je voor dat de evenementen wel 
toegestaan zouden zijn en er onvoldoende testcapaciteit zou zijn. Dat zou meer zonde zijn. 
Met verhuurder Libéma is contractueel afgesproken dat het paviljoen langer zou blijven staan 
als dat nodig was. Maar nu is daar geen tijd voor.’   

Bleeker verwacht dat in de loop van volgende week niets meer herinnert aan de 
coronateslocatie XL. ‘We zijn begonnen met het laboratoriumgedeelte om schade te voorkomen 
als de rest wordt afgebroken.’  

Behalve in Den Bosch zijn ook testlocaties gebouwd in enkele andere steden. Het is niet 
duidelijk of deze ook op korte termijn worden afgebroken. Volgens Bleeker blijft het paviljoen 
in Tilburg in elk geval tot eind september overeind. Bron: BD, 25 augustus 2021. 
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Coronarisico’s in Haaglanden en Twente op hoogste niveau, net als 
Amsterdam, Rotterdam en Flevoland 

Het coronarisico in de regio's Haaglanden en Twente is op het hoogste niveau beland. Daar 
geldt de situatie nu weer als zeer ernstig volgens de overheid. Gelderland-Zuid en Zaanstreek-
Waterland doen op de woensdag bijgewerkte risicokaart van Nederland juist een stapje terug, 
van zeer ernstig naar ernstig.  

Het hoogste risiconiveau geldt net als vorige week ook nog steeds in Amsterdam-Amstelland, 
Rotterdam-Rijnmond en Flevoland.  

In tien regio's geldt de situatie nu als ernstig, het een na hoogste niveau. Vijf daarvan komen 
van een lager risiconiveau. Dat zijn Zeeland, Brabant-Zuidoost, IJsselland, Gelderland-
Midden en Groningen. Ook in de overige twee veiligheidsregio's van Gelderland, Zuid-Holland 
Zuid, Utrecht en Midden- en West-Brabant krijgt de situatie het predicaat ernstig.  

In tien regio's is de situatie volgens de criteria van de overheid nu zorgelijk, het een na laagste 
niveau. Nieuw op dat niveau zijn Drenthe, Kennemerland, Hollands Midden en Limburg-
Noord. In die regio's zijn de cijfers gedaald, waardoor ze nu op hetzelfde niveau staan als 
Friesland, Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek, Brabant-Noord en Zuid-Limburg.  

Nederland telt vier risiconiveaus voor de corona-uitbraak. Het laagste niveau, waakzaam, is 
momenteel nergens van toepassing. De overheid stelt de niveaus elke woensdag vast voor de 
25 veiligheidsregio's. Welke status een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve tests en 
het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. 

De kaart biedt zicht op de situatie in het land, maar voor coronamaatregelen heeft dit geen 
gevolgen. Het kabinet voert landelijk beleid en maakt geen specifieke regels voor de 
verschillende regio's. . Bron: AD, 25 augustus 2021. 

Zwitserland sluit nieuw contract met farmaceut Pfizer 

Zwitserland heeft een nieuw contract gesloten met het biofarmaceutische bedrijf Pfizer voor 
de levering van 7 miljoen vaccindoses tegen Covid-19 in 2022 en evenveel in 2023. De 
bondsstaat heeft op dit moment contracten met vijf leveranciers: Moderna (13,5 miljoen doses 
voor 2021 en 7 miljoen voor 2022), BioNTech/Pfizer (zo'n 6 miljoen doses voor 2021, 7 miljoen 
voor 2022 en 7 miljoen voor 2023), AstraZeneca (ongeveer 5,4 miljoen doses waarvan 4 
miljoen beschikbaar zijn gesteld van het internationale vaccinatieprogramma 
Covax), Curevac (5 miljoen doses) en Novavax (6 miljoen doses). . Bron: AD, 25 augustus 
2021.  

Supermarkten sjoemelen voor miljoenen met de kassa: FIOD pakt 
managers op 

De eigenaren van 6 supermarkten worden ervan verdacht fraude te plegen met kassa-
systemen. De FIOD, de opsporingsorganisatie van de Belastingdienst, heeft in totaal 9 
supermarktbestuurders opgepakt.  

Zij worden ervan verdacht hun kassa's zo te hebben ingericht dat niet alle verkochte 
producten goed geregistreerd werden. De originele bonnetjes bleven niet bewaard en op de 
bonnen die uiteindelijk naar de Belastingdienst gingen, misten veel producten. Daardoor 
betaalden ze ook geen btw over de opbrengst.  

Door dit zogenoemde afromen zouden zij in totaal enkele miljoenen euro's te weinig belasting 
hebben betaald, aldus de FIOD.  

Tientallen supermarkten zijn naar aanleiding van een tip onderzocht. Bij ‘een groot deel’ 
hiervan was de kassa niet goed ingesteld, en bij een paar supermarkten stelden inspecteurs 
van de FIOD ook echt manipulatie vast. De eigenaren daarvan zijn opgepakt, verhoord en 
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moeten binnenkort voor de politierechter verschijnen. Het gaat uit Rotterdam, Den Haag en 
Den Bosch. 

Mogelijk volgen er meer aanhoudingen. Verder onderzoek gaat nog maanden duren. Bron: De 
Stentor, 25 augustus 2021.   

 

 

Margo met dochters Zoë (zwarte jas) en Noa proeven allerlei soorten pepernoten in de 
Harderwijkse vestiging van Van Delft. Het ‘luxe koekje’ blijkt ook in de zomermaanden 
populair. © Foto Ruben Schipper    
 
 

Pepernoten gaan in deze Harderwijkse winkel ook in de zomer als zoete 
broodjes 
 
‘De pepernotenfabriek is open! We gaan even kijken welke smaken er zijn.’ De 
pepernotenwinkel van Van Delft in Harderwijk trekt ook in de zomervakantie veel liefhebbers 
van het ‘luxe koekje’. 
 
Bij het vierde zakje pepernoten krijgt de klant een halve kilo kruidnoten gratis. Een klant 
vraagt zich af hoe ze dat op krijgt. Peter Liesting laat zich wel verleiden tot de aankoop van 
een extra zakje. Hij kiest voor de smaken caramel macchiato, appeltaart en twee zakjes 
limoncello en krijgt bij het afrekenen zijn ‘beloning’.  
 
’Caramel macchiato ga ik voor het eerst proeven. Vroeger vond ik de gewone pepernoten 
lekker. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met de smaak limoncello. Van de likeur ben ik 
redelijk gek, dus wilde ik deze smaak voor de gein eens proberen. Het was vaak al op voor 
Sinterklaas was geweest.’ Bron: De Stentor, 25 augustus 2021.  
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Alleen maar pindakaas of kruidnoten in een winkel: ‘Je moet niet willen 
concurreren met een supermarkt’ 
 
Waar winkels meestal een groot aanbod hebben, verschijnen er in steden de laatste tijd steeds 
meer zaken die gefocust zijn op één product. In Den Haag heb je de stroopwafels van Van 
Schaik en de Pindakaaswinkel. Binnenkort komt er nog een bij: De Peppernuts. Een nieuwe 
trend?  
 

 

Pindakaaswinkel in de Spuistraat. Marijke (L) en Jeanne komen proeven. © Frank Jansen   
 
De Haagse binnenstad barst van de winkels die zich richten op een bepaalde categorie spullen. 
Maar dan gaat het vaak om kleding of schoenen. Het lijkt er nu op dat er steeds meer zaken 
komen die een hele winkel inrichten voor specifieke etenswaren. Zo opende afgelopen 
december bijvoorbeeld de Pindakaaswinkel in het centrum.   
 
Het traditionele beleg dat in bijna alle supermarkten wel te vinden is, heeft nu dus een eigen 
winkel. En dat loopt behoorlijk goed, vertelt mede-eigenaar Chiel Spruitenburg (28). Het 
bedrijf begon hij met zijn compagnons vanwege hun enorme voorliefde voor, inderdaad, 
pindakaas. ‘En dan met name voor het combineren ervan met andere dingen. Denk aan 
sambal, hagelslag en zelfs komkommer. Dat was niet in een pot te krijgen.’  
 
 
De keuze was eigenlijk: crunchy of niet crunchy. ‘Het idee was simpel. We doen die variaties 
in een pot en dan is er vast wel een bij die heel lekker is.’ Dat bleken er uiteindelijk meer te 
zijn. ‘Zo ontstonden al snel tien smaken.’ De Amsterdamse woning van de mede-eigenaar 
mocht ook gebruikt worden als winkel. De Pindakaaswinkel was geboren.    
 
Dat was vijf jaar geleden. Sinds kort heeft Den Haag er ook eentje in de binnenstad. ‘Die stad 
stond al best lang op ons lijstje. Maar je moet een geschikt pand vinden. Nu lukte dat. Ik denk 
dat Den Haag wel echt passend is, het voldoet aan alles. En het is een grote stad, dat is voor 
ons ook heel belangrijk. Dat er toeristen langskomen, er veel mensen zijn.’   

 
Dat zijn inderdaad de ingrediënten die nodig zijn om zo’n specifieke winkel te laten slagen, 
zegt retailmanager Cor Molenaar. Ook hij ziet de trend van de speciaalzaken. ‘Daar is behoefte 
aan. Aan de ene kant zijn het winkels om jezelf of anderen mee te verwennen. Zoals 
chocolateriewinkels waar er steeds meer van komen. Aan de andere kant is het aantrekkelijk 
voor toeristen. Denk aan de winkel waar alleen stroopwafels worden verkocht. De hele wereld 
kijkt naar die lekkernij. Dat is typisch een toeristenwinkel.’ 
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De Pindakaaswinkel in Den Bosch. © De Pindakaaswinkel   

Hoe komt het dat deze trend nu gaande is, terwijl andere speciaalzaken verdwijnen, zoals 
videotheken. Dat ligt aan de behoeftes van mensen, legt Molenaar uit. ‘Wat we zien gebeuren 
is dat producten die makkelijk op internet te verkrijgen zijn, moeilijker worden verkocht in 
winkels, zoals schoenen en kleren. Zodra een fysieke aanwezigheid belangrijk is, vaak bij 
speciaalzaken, hebben die een voorsprong.’ En dat is met alles zo, aldus de retaildeskundige. 
Zoals die videotheken die niet meer te vinden zijn, nadat Netflix aan populariteit won. 
‘Hetzelfde is zo met sekswinkels. Er zijn genoeg alternatieven. De behoefte is er niet meer. Dan 
verdwijnt het.’  

Voor versgebakken stroopwafels en aparte pindakaas ben je nu in ieder geval in de Haagse 
binnenstad aan het juiste adres. Het aantal smaken van het beleg neemt door de populariteit 
nu ook toe. ‘In principe hebben we tien vaste en elf wisselende smaken. Die laatste zijn 
seizoensgebonden. Dat deden we vroeger minder, toen hadden we er drie per jaar.’ Wat 
klanten kunnen krijgen in de zomer? ‘Oosterse kruiden.’ 

Die diversiteit is belangrijk en nodig, aldus Molenaar. ‘Je moet niet willen concurreren met 
een supermarkt, maar onderscheidend zijn. Dan heb je ook een goed cadeauproduct. Met wie 
weet ook nog een mooi verhaal erachter.’ Bron: AD, 25 augustus 2021.    

Werknemers van Delta Air Lines die zich niet laten vaccineren moeten 
200 dollar per maand betalen en wekelijks testen 

Werknemers van Delta Air Lines die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus moeten 
vanaf 1 november 200 dollar per maand betalen. Het gaat om medewerkers die 
hun zorgverzekering via de luchtvaartmaatschappij hebben geregeld.  

‘Deze toeslag is nodig om het financiële risico op te vangen dat de beslissing om niet te 
vaccineren voor ons bedrijf met zich meebrengt’, laat Delta weten. Volgens de maatschappij 
kost een gemiddelde ziekenhuisopname voor het coronavirus 50.000 dollar per persoon. 
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Delta Air Lines, dat de term Deltavariant niet gebruikt maar ‘B.1.617.2-variant’, eist dat 
ongevaccineerd personeel binnen een mondkapje draagt. Ook moeten zij zich vanaf 12 
september verplicht wekelijks laten testen op het virus. Volgens Delta waren alle medewerkers 
van het bedrijf die de afgelopen weken in het ziekenhuis zijn beland met corona, niet volledig 
gevaccineerd. 

Wereldwijd zijn er protesten tegen de extra maatregelen die in sommige landen worden 
opgelegd aan mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen het coronavirus. Zo werd 
zaterdag in Frankrijk op 220 plekken gedemonstreerd. De betogers zijn het niet eens met de 
invoering van de coronagezondheidspas en er is veel weerstand tegen de verplichte vaccinatie 
voor zorgpersoneel. Bron: AD, 25 augustus 2021. 
 

 
 
© ANP    
 

Nog nooit zo weinig bedrijven failliet als tijdens de coronacrisis: ‘Stop de 
steun’ 
 
Vanaf oktober is het afgelopen met de coronasteun voor bedrijven. Dat is geen moment te 
vroeg, vinden de meeste economen. Toch roepen veel bedrijven om verlenging. 
 
Het kabinet kreeg veel kritiek op de trage aanpak van de coronapandemie. Maar dat gold niet 
voor de steun aan getroffen bedrijven en ondernemers. In een paar maanden tijd werd een 
steunpakket uit de grond gestampt en aangepast als er knelpunten in bleken te zitten. 
Tientallen miljarden werden uitgedeeld aan subsidies, banken verleenden uitstel van betaling, 
evenals de belastingdienst. Bron: AD, 25 augustus 2021.     
 

Zorgen om jongeren die geen coronavaccinatie halen vanwege prikangst 
 
De GGD’s maken zich zorgen over het relatief grote aantal jongeren dat zich vanwege prikangst 
nog niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. Jongeren kampen vaker dan 
volwassenen met ernstige prikangst of een naaldenfobie. Op priklocaties wordt daarom extra 
begeleiding aangeboden.  

 
‘Nu vooral jongeren worden geprikt, zien we op onze priklocaties meer gevallen van ernstige 
prikangst. Ook zien we dat flauwvallen nu vaker voorkomt’, zegt arts Esther Van Puffelen, die 
spreekt namens de koepelorganisatie van GGD’s. Op de priklocaties van GGD Zuid-Holland 
Zuid, waar zij medisch coördinator van is, gaat het om ‘meerdere gevallen per dag’. Een 
priklocatie in de Achterhoek maakte zelfs mee dat een 16-jarige jongen tot drie keer toe de 
deur uit liep voor hij kon worden ingeënt. Na een lang telefoongesprek met een GGD-arts en 
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weer een nachtje slapen lukte het de vierde keer wel. Met een theedoek voorgebonden als 
blinddoek, zodat hij de naald niet zag. Bron: AD, 25 augustus 2021.      
 
 

 
 
 
 

Bruiloft van binnenlocatie naar buitenlucht door corona? Laat het ons 
weten 
 
Trouwen in coronatijd is niet makkelijk. Door de huidige maatregelen kan de gekozen 
trouwlocatie soms niet meer gebruikt worden en moeten toekomstige bruiden en bruidegoms 
uitwijken naar een locatie buiten. Zo is er meer mogelijk en kunnen zij toch iedereen 
uitnodigen. 
 
Zo last minute een geschikte trouwlocatie vinden is niet makkelijk en levert veel stress op. 
Voor een artikel in BN De Stem zijn we op zoek naar stellen die in september gaan trouwen 
en een andere locatie hebben moeten zoeken, of misschien zelfs nog op zoek zijn. Wat komt 
er allemaal bij kijken en wat voor effect heeft het op het gevoel rondom jullie grote dag? 
 
Ben jij zo’n aanstaande bruid of bruidegom die last minute de trouwlocatie heeft moeten 
veranderen en wil je hier meer over vertellen in BN De Stem? Wij willen graag met jullie in 
gesprek. Stuur een mailtje naar oproep@bndestem.nl en wellicht zie je jezelf binnenkort terug 
in onze krant en op onze website. Bron: BN De Stem, 25 augustus 2021. 
 



97 

 

 

Pfizer: er komt een coronavariant die tegen ons vaccin bestand is 

‘Waarschijnlijk komt er een coronavariant die tegen ons vaccin bestand is.’ Die weinig 
opbeurende boodschap bracht Pfizer-CEO Albert Bourla in een interview met Fox News. Het 
goede nieuws is dat dan binnen de drie maanden een vaccin op de markt kan komen dat wel 
zal werken.  

‘Telkens wanneer er een nieuwe variant in de wereld opduikt, onderzoeken onze 
wetenschappers of ons vaccin nog efficiënt genoeg werkt. Tot nu toe lukt dat prima, maar we 
denken wel dat er op een dag een variant tussen de mazen van het net zal glippen’, aldus 
Bourla. ‘We werken volgens een bepaald proces. Daardoor kunnen we binnen de 95 dagen een 
vaccin ontwikkelen dat specifiek op die variant gericht is.’  

Hoe sneller er veel mensen gevaccineerd zijn, hoe minder kans het virus heeft om nog te 
muteren. WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus vindt het daarom onverantwoord dat 
sommige landen nu al aan een boostershot denken. Hij wil zo’n derde prik liever twee 
maanden uitgesteld zien. ‘Deel je voorraad eerst met armere landen, zodat zij hun eerste en 
tweede prik op peil krijgen’, luidt zijn oproep. Bron: AD, 25 augustus 2021.  

Als gevolg van coronacrisis waren er afgelopen jaar minder snelgroeiende 
bedrijven 

Als gevolg van de coronacrisis waren er afgelopen jaar aanzienlijk minder snelgroeiende 
bedrijven. Het ging om een afname met zeventien procent, becijferde het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Met name in de horeca daalde het aantal snelle groeiers. 
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Een bedrijf is snelgroeiend als het drie jaar op rij het personeelsbestand met minimaal tien 
procent uitbreidt. Bovendien moet een bedrijf al zeker tien personeelsleden hebben om mee 
te worden gerekend. Overnames tellen wel mee als uitbreiding, fusies niet, bepaalde het CBS. 
Aan die regels voldeden afgelopen jaar ongeveer 9900 bedrijven. Een jaar eerder waren dat er 
nog 11.800. 

De meeste snelgroeiende ondernemingen zijn de kleine bedrijven met maximaal vijftig mensen 
in dienst. Van die groep bedrijven zijn er de meeste en het is relatief makkelijk om tien procent 
te groeien. Bij de middelgrote bedrijven, tot 250 personeelsleden, is het aandeel snelle groeiers 
evenwel het hoogst met ongeveer achttien procent. 

Bij de horeca waren er veertig procent minder bedrijven die het personeelsbestand jaar op 
jaar snel uitbreidden, wat logisch is gezien de langdurige sluiting van grote delen van deze 
sector vanwege coronamaatregelen. Desondanks waren er nog veel restaurants te vinden die 
aan de eisen voldeden. 

Alleen softwareontwikkelaars en kinderopvanglocaties waren er in absolute aantallen meer 
die rap groeiden. Ook bij uitzendbureaus nam het aantal snelgroeiende bedrijven sterk af. 
Eén branche in de top tien wist wel meer snelgroeiende bedrijven te behalen. Dat waren de IT-
adviseurs. Bij de overgang naar thuiswerken waren hun diensten in zwang. Bron: AD, 26 
augustus 2021.  

Olieprijs daalt: aandelen oliemaatschappijen in de aanbieding 

De prijs van ruwe olie daalde donderdag flink. Gemeten aan de koers van Brent-olie bedroeg 
de daling volgens FD Research 3,2 procent. Achterliggende reden is de grotere angst voor 
lockdowns en de economische gevolgen daarvan. De toename van het aantal besmettingen 
met de Deltavariant, of de afname van de daling is mede de oorzaak. 

De aandelen van de oliemaatschappijen gingen in de verkoop. In het FD Internationale 
Sectoroverzicht daalde de bedrijfstak met 3,2 procent. BP verloor 4,9 procent, Shell 4,4 
procent en TotalEnergies 3,8 procent. Chevron in de Verenigde Staten moest 2,5 procent 
inleveren. ExxonMobile werd 3,1 procent goedkoper. 

Op vrijdagochtend herstelt de olieprijs licht: een vat Noordzeeolie kost $66,76. Bron: FD, 25 
augustus 2021. 

YouTube heeft al meer dan een miljoen video’s verwijderd met 
desinformatie over corona  

YouTube heeft sinds het uitbreken van de coronapandemie al meer dan een miljoen video's 
verwijderd die 'gevaarlijke desinformatie over het coronavirus' bevatten. Dat heeft het 
videoplatform, eigendom van internetgigant Google, woensdag bekendgemaakt.  

‘We verwijderen elk kwartaal bijna tien miljoen video's, waarvan de meerderheid minder dan 
tien keer bekeken wordt', aldus Neal Mohan van YouTube in een persbericht.  

In totaal zou tussen 0,16 procent en 0,18 procent van de video's inhoud bevatten die de regels 
van YouTube overtreedt. Bron: AD, 26 augustus 2021.   

In Nederlandse ziekenhuizen liggen 658 coronapatiënten  

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 658 coronapatiënten, staat in de meest 
recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 
er 16 minder dan gisteren.  

Woensdag was het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ook al afgenomen, toen met 17 
mensen. De dagen daarvoor steeg het aantal patiënten dat vanwege een coronabesmetting in 
een ziekenhuis ligt juist.  
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Op de ic's daalde het aantal patiënten met Covid-19 afgelopen etmaal met 10 mensen naar 
218. Er werden 11 nieuwe ernstig zieke coronapatiënten opgenomen op de intensive cares. 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal bedden dat door coronapatiënten bezet wordt 
gehouden af met 6. Zorgmedewerkers in de klinieken verzorgen op dit moment 440 patiënten 
met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Op de verpleegafdelingen 
werden 61 nieuwe coronapatiënten opgenomen.   

Vandaag zijn 2651 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er ongeveer 150 meer dan 
het weekgemiddelde. Het aantal besmettingen per dag blijft al weken hangen tussen de 2000 
en 3000. Gisteren maakte het RIVM melding van 2844 nieuwe gevallen. Bron: AD, 26 
augustus 2021.   

 

 

Studenten UvA moeten vanaf september verplicht fysiek aanwezig zijn 
bij colleges 

Studenten van de Universiteit van Amsterdam moeten vanaf september weer verplicht fysiek 
aanwezig zijn bij colleges. Zij moeten bij het rondlopen in de UvA-gebouwen 
een mondkapje dragen, meldt  AT5. Sinds de eerste coronamaatregelen in maart 2020 vond 
het onderwijs grotendeels online plaats.  

Studenten mogen hun mondkapjes af doen als ze op hun studie- of werkplek zijn. Voor 
tentamens is een maximale groepsgrootte van 75 personen van kracht als er geen 1,5 meter 
afstand gehouden kan worden. Als dat wel mogelijk is, vervalt deze maximale groepsgrootte. 

In september is nog niet iedereen volledig beschermd tegen het coronavirus en dat leidt tot 
zorgen. Eerder deze week diende een UvA docent zijn ontslag in vanwege versoepelingen in 
het onderwijs. De Vrije Universiteit heeft besloten om de keuze tussen online of fysiek 
onderwijs aan de studenten en medewerkers zelf te laten.  
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De UvA begrijpt de zorgen over de gezondheidsrisico's bij contact met andere studenten of 
medewerkers. Zij laat weten dat ‘als je niet naar campus wil of kan komen vanwege een 
quarantaineplicht, een persoonlijke kwetsbare situatie of vanwege een kwetsbare 
thuissituatie, je contact kunt opnemen met je opleiding of leidinggevende om een oplossing te 
zoeken.’  

Volgende week gaat de intreeweek van start. Voor onderwijsgerelateerde 
introductieactiviteiten geldt een maximale groepsgrootte van 75 mensen, zonder 1,5 meter 
afstand. Voor andere activiteiten die week moet wel afstand gehouden worden. Bron: AD, 26 
augustus 2021.  

Vandaag sluit vaccinatielocatie Jaarbeurs in Utrecht 

Vandaag sluit de gigantische vaccinatielocatie in Jaarbeurs in Utrecht. Met de 460.000 
vaccinaties die daar zijn gezet, is dit één van de grootste vaccinatielocaties van het land. De 
GGD Regio Utrecht meldt door te gaan met vaccineren op kleinere locaties. Drie 
andere grotere locaties te Veenendaal, Nieuwegein en Woerden blijven geopend. Volgens de 
gezondheidsdienst is bijna iedereen die in aanmerking komt voor een vaccinatie inmiddels 
geheel of gedeeltelijk gevaccineerd, heeft een afspraak ingepland of heeft 
een uitnodiging ontvangen.  

‘We verleggen onze focus naar kleinschaliger vaccineren, in alle gemeenten in onze regio en in 
specifieke wijken waar de vaccinatiegraad nog achterblijft’, luidt de verklaring. Daar kun je 
terecht op afspraak, maar 'ook op basis van vrije inloop'. ‘Zo blijven we doorgaan om zoveel 
mogelijk mensen te beschermen tegen Covid-19’, aldus de Utrechtse GGD. Bron: AD, 26 
augustus 2021. 

Amerikaanse tennisster heeft zich afgemeld voor US Open vanwege 
coronabesmetting 

De Amerikaanse tennister Sofia Kenin heeft zich afgemeld voor de US Open. Het toernooi 
begint volgende week, maar de nummer vijf van de wereldranglijst is positief getest op het 
coronavirus. Kenin haalde vorig jaar de achtste finales in New York, haar beste resultaat op 
de US Open tot nu toe. 

‘Gelukkig ben ik gevaccineerd en zijn mijn symptomen relatief mild’, beschrijft de 22-jarige 
Kenin op haar Twitter-pagina. ‘De komende weken wil ik weer helemaal gezond worden en ga 
ik me voorbereiden op de toernooien in het najaar. Ik wens alle spelers veel geluk in New 
York.’ Bron: AD, 26 augustus 2021.  

Griekenland trekt coronateugels aan: nieuwe maatregelen gelden ook 
voor toeristen 

Nu het toeristische hoogseizoen op zijn einde loopt, scherpt Griekenland de 
coronamaatregelen aan. Vanaf 13 september tot en met zeker eind maart volgend jaar mogen 
ongevaccineerden theaters, musea, bioscopen en sportscholen alleen in met een negatief 
testbewijs.  

Eigenaren mogen besluiten ongevaccineerden te weigeren. Verder is per 13 september al het 
openbaar vervoer alleen nog toegankelijk met een prikbewijs of een negatieve test, met 
uitzondering van het stadsvervoer. Daarnaast blijven gasten die geen coronaprik hebben 
gehad niet welkom in binnenruimtes van horeca. Terrassen blijven wel toegankelijk, maar die 
worden door het koudere weer vanaf de herfst een stuk minder aantrekkelijk. De openbare 
testlocaties, waar iedereen zich nu nog gratis kan laten controleren op het virus en een bewijs 
meekrijgt, gaan geld vragen aan ongevaccineerden. De maatregelen gelden ook voor toeristen. 

Aanleiding voor het verscherpen van de maatregelen is de forse toename van het aantal 
besmettingen in de afgelopen dagen. Dinsdag noteerde Griekenland zelfs het absolute record 
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van meer dan 4600 nieuwe gevallen. Niet eerder sinds het uitbreken van de coronapandemie 
testten zoveel mensen in het land positief.   

Tegelijkertijd stagneert de vaccinatiegraad. Na een vliegende start begint Griekenland binnen 
Europa achterop te raken. Nog maar zo’n 53 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd, 
terwijl 56 procent een eerste prik heeft gehaald. Veel Grieken vertrouwen de vaccins niet - of 
de autoriteiten in Athene- of kijken liever de kat uit de boom. Via een soort lockdown voor 
ongevaccineerden, zoals Griekse media de situatie vanaf 13 september noemen, probeert de 
regering sceptische Grieken aan te sporen alsnog een prik te halen.  

‘Dit is geen straf, maar wat we moeten doen als verantwoordelijk land’, zei minister Vasilis 
Kikilias (Volksgezondheid) bij de bekendmaking van de aanscherpingen. ‘Het is onze plicht 
tegenover de miljoenen burgers die gedurende de pandemie al achttien maanden voorzichtig 
zijn voor zichzelf en hun medeburgers. In tegenstelling tot vorig jaar kan iedereen zichzelf en 
de ander beschermen. Acht maanden al zijn de vaccins beschikbaar. Gegevens van 
ziekenhuizen laten zien dat we nu te maken hebben met een epidemie onder 
ongevaccineerden.’ Van de patiënten die met corona op de intensive care liggen, is 90 procent 
niet ingeënt.  

Om de Grieken nog meer aan te sporen zich te laten inenten, worden ook op de werkvloer de 
teugels aangehaald. Alle ongevaccineerden, zowel ambtenaren als werknemers in de private 
sector, moeten één keer per week een negatieve sneltest overleggen. In sommige sectoren met 
veel klantcontact, zoals de horeca en het toerisme, zelfs twee. Kosten zijn voor eigen rekening. 
Het testbewijs moeten de werknemers uploaden via een website van de overheid. Wie weigert, 
mag worden geschorst.  

De regering overweegt daarnaast vaccinatie voor categorieën ambtenaren verplicht te stellen, 
te beginnen met het leger en de politie. Zorgmedewerkers en apothekers, bij wie de 
vaccinatiescepsis opvallend hoog is, zijn al verplicht zich te laten inenten. In verpleeghuizen 
zijn de eerste medewerkers al geschorst. Voor vandaag heeft de vakbond van zorgpersoneel in 
staatsziekenhuizen een landelijke staking afgekondigd.  

Intussen geldt vanaf vandaag een minilockdown in de regio Messinië, op het schiereiland 
Peloponnesos rond de stad Kalamata. Vanaf 01.00 uur ‘s nachts is het verboden op straat te 
zijn. Muziek in de horeca is ook verboden. Soortgelijke beperkingen zijn eveneens in grote 
delen van Kreta van kracht. Bron: AD, 26 augustus 2021. 

New South Wales meldt ruim 1000 nieuwe coronabesmettingen in één 

dag 

De Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales telt ruim 1000 nieuwe coronabesmettingen in 
een dag tijd, het hoogste aantal sinds de pandemie begon. In de stad Sydney hebben twee 
grote ziekenhuizen tenten buiten neergezet om het stijgende aantal patiënten te kunnen 
opvangen. 

Ondanks de stijging in besmettingen heeft de lokale overheid besloten tot enkele 
versoepelingen voor gevaccineerden. Zo krijgen gevaccineerde volwassenen die buiten 
aangewezen 'hotspots' in Sydney wonen vanaf maandag 13 september iets meer 
bewegingsvrijheid. Ze mogen dan bijvoorbeeld samenkomen in groepen van vijf. In de hotspots 
gelden al iets minder strenge regels voor mensen die zijn ingeënt. Hier mogen volwassenen op 
straat samenkomen voor recreatie.  

Nieuw-Zuid-Wales wil nog meer vrijheden voor gevaccineerden invoeren wanneer 70 tot 80 
procent van de volwassenen is ingeënt tegen het coronavirus. Momenteel heeft ruim 60 
procent van de volwassenen een eerste dosis gehad en is ongeveer 33 procent van de 
volwassenen volledig gevaccineerd. Er wordt aan een soort 'coronapas' gewerkt zodat mensen 
hun vaccinatie kunnen bewijzen. Bron: AD, 26 augustus 2021.   
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Nederlanders zijn niet van plan hun extra spaargeld uit te geven 

Nederlanders zijn niet van plan het geld dat ze tijdens de coronacrisis extra hebben 
gespaard ook weer volledig uit te geven. Volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) 
zal slechts een klein deel van dit bedrag worden gebruikt voor consumptie. De helft van het 
opgepotte geld blijft naar verwachting op de bankrekening staan.  

Tijdens de coronapandemie hebben huishoudens voor een recordbedrag 'bespaard'. Volgens 
DNB stond de teller in het eerste kwartaal op 46 miljard euro. Daarbij gaat het om extra 
besparingen ten opzichte van voor de coronacrisis.  

Vaak konden de euro's niet worden uitgegeven door de beperkende maatregelen om 
verspreiding van het virus in te dammen zoals de opgelegde reisbeperkingen, de sluiting van 
de horeca en dagjes uit die vanwege corona niet konden doorgaan. DNB wijst erop dat 
de meeste inkomens op peil bleven, ook door de steunmaatregelen vanuit de overheid.   

De verwachting is dat 14 procent van het extra opgepotte geld binnen een jaar wordt 
uitgegeven, vooral aan kleding, elektronische apparaten en auto's. Daarnaast gaat het onder 
andere om vakanties, horeca en cultuur en recreatie.  

Volgens DNB wordt krap een vijfde van het gespaarde geld gebruikt voor de aankoop van een 
huis of de verbouwing van de eigen woning. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor 
het aflossen van schulden. Verder belegt een klein deel van de huishoudens het extra geld. 
Ook schenkingen staan nog op de lijst. Bron: AD, 26 augustus 2021.  

 

Het gebeurt gelukkig zelden dat de bliksem in een auto inslaat, maar soms leidt een inslag 
vlak naast een auto ook tot ongelukken, zoals onlangs in Duitsland. © Shutterstock   
 
 

Automobilist schrikt van inslaande bliksem en rijdt frontaal tegen 
woning 
In de Duitse plaats Riegelsberg schrok een automobilist zo erg van een blikseminslag vlak 
naast hem, dat hij de macht over het stuur verloor en frontaal tegen een huis botste.  
 
De bliksem sloeg in op de bovenleiding van de lokale sneltram. Door de vonkenregen en de 
donderklap verloor de man de macht over het stuur en knalde tegen de woning. De politie liet 
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aan persbureau DPA weten dat de automobilist ongedeerd is, maar dat zijn auto zwaar 
beschadigd raakte.   
 
De vrijwillige brandweer moest onder meer worden gealarmeerd om de lekkende vloeistof uit 
zijn auto op te ruimen. De straat waar het gebeurde was anderhalf uur lang afgesloten voor 
de reddingsoperatie. De auto kon worden weggesleept, maar moet hoogstwaarschijnlijk als 
verloren worden beschouwd.   
 
Het gebeurt zelden dat de bliksem inslaat in een auto Dat komt doordat een auto werkt als 
een zogeheten ‘kooi van Faraday’, waardoor die bescherming biedt tegen statische ontladingen 
zoals bliksem. En als het toch gebeurt, raken auto's lang niet altijd beschadigd. Ook hoef je 
na een blikseminslag niet met je auto tegen een paaltje of vangrail te rijden om hem te 
ontladen voor je uitstapt. Bron: De Stentor, 26 augustus 2021.     
 
 

 
 
 
Op 17 maart vorig jaar klapten we nog voor de zorg, inmiddels worstelen ziekenhuizen met 
het verbale geweld van corona-ontkenners. © Hollandse Hoogte 
 

Reacties op agressieve corona-ontkenners: ‘Geef pas zorg als ze zich 
gedragen’  
 
Moeten verbaal agressieve corona-ontkenners in dezelfde ziekenhuizen liggen als 
gevaccineerden? En de resultaatrijke inspanningen van de Paralympiërs: dat zijn de 
onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder twee van de 
brieven die in de krant van donderdag 26 augustus verschenen.  
Geef corona-ontkenners pas zorg als ze zich gedragen  ‘Ziekenhuizen worstelen met corona-
ontkenners’ (AD 25-8). Iedereen mag denken wat ie wil maar als je vervolgens asociaal gedrag 
vertoont naar zorgpersoneel, wordt het tijd om in te grijpen. Daarnaast zijn de ontkenners en 
niet-gevaccineerden waarschijnlijk de oorzaak dat we nog niet volledig open kunnen als 
maatschappij. Tijd om te zeggen: jammer dan. Gooi de boel los. Word je ziek omdat je het 
allemaal zo goed weet? Prima, maar zorg krijg je als je je gedraagt. Zulke coronapatiënten 
mogen wat mij betreft geen prioriteit boven andere zieken krijgen. 
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Luuk Diks,’t Goy. 
 
Open een oud ziekenhuis voor corona-ontkenners. Nu op 1 september iedereen van 12 jaar 
en ouder gevaccineerd kan zijn, wordt het tijd iets harder op te treden tegen 
vaccinatieweigeraars. Zo zou er, om de ziekenhuizen te ontlasten, onder leiding van en zorg 
door Defensie, een oud ziekenhuis kunnen worden ingericht als opvangplaats voor niet-
gevaccineerde coronapatiënten. De overige ziekenhuizen kunnen zich dan richten op reguliere 
zorg. 
 
Dick Roodenburg, Vlaardingen. 
 
Bron: AD, 26 augustus 2021. 
 

 
Regio kleurt langzaam roder: aantal positieve testen loopt op 
 
Het aantal positieve testen in de regio loopt langzaam op. Was de kaart met de actuele 
positieve coronatesten gisteren grotendeels blauw, vandaag laat het een overwegend oranje 
beeld zien. Gisteren stonden 14 gemeenten in het blauw (tussen de 0 en 7 positieve testen op 
100.000 personen), vandaag zijn dat er nog maar 9. 
 
Wat opvalt is dat Putten een sterke daling laat zien van 13,8 naar 0 besmettingen op 100.000 
inwoners. Ook in Rijssen Holten dalen de cijfers na een stijging van enkele dagen. Daar zijn 
nu 26,2 besmettingen vastgesteld tegenover 34 gisteren. Lelystad stijgt en kleurt van licht 
oranje naar donker-oranje met 32,6 besmettingen. Gisteren was dat 22,6. Ook Zwolle kleurt 
donker-oranje met 34,7 positieve testen tegenover 18,5 gisteren.  
 
Drie gemeenten hadden gisteren 0 besmettingen, maar laten weer een stijging zien: Urk, 
Oldebroek en Dalfsen. Urk heeft nu 9,4 positieve testen op 100.000 inwoners, Oldebroek nu 
8,4 en Dalfsen 13,8.  
 
Landelijk gezien dalen de cijfers. In heel Nederland zijn er vandaag 2561 positieve testen 
afgenomen, gisteren waren dat er 2844. Het aantal ziekenhuisopnames daalde van 69 naar 
66, maar dat cijfer is nog altijd hoger dan het weekgemiddelde van 65. In totaal liggen er nu 
658 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, staat in de meest recente cijfers van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  Bron: De Stentor, 26 augustus 
2021.   
 
 

Vliegtuigmaatschappijen nog steeds in de rode cijfers 

Vliegtuigmaatschappijen schrijven nog steeds dieprode cijfers door de coronacrisis. De 
nationale luchtvaartmaatschappij van Australië, Qantas, rapporteerde een verlies van 1,8 
miljard Australische dollar, wat neerkomt op ruim 1,1 miljard euro. Als je 
ook ontslagvergoedingen en het buiten dienst stellen van vliegtuigen meetelt, was dit bijna 1,5 
miljard euro in de min. De maatschappij beschreef het boekjaar waarin het te kampen had 
met reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie als ’afschuwelijk’.  

 Volgens Qantas-topman Alan Joyce zijn de inkomsten tegen het einde van het jaar met 
omgerekend meer dan 12 miljard euro gedaald als gevolg van Covid-19. De 
luchtvaartmaatschappij kreeg begin dit jaar wat lucht toen de grenzen iets verder opengingen 
en er wat meer kon worden gereisd. Maar de opleving van het virus, met name in en om 
Sydney, en de daarop ingestelde beperkingen dwongen de maatschappij weer verschillende 
vluchten te annuleren.  

Qantas ontsloeg vorig jaar duizenden piloten en cabinepersoneel vanwege de crisis. De 
maatschappij kondigde onlangs aan dat nog eens 2500 piloten en ander vliegend personeel 
zouden worden ontslagen in reactie op de laatste uitbraak. Bron: AD, 26 augustus 2021.     
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Ook Harry Styles vraagt om volledige vaccinatie bij concerten 
 
Bezoekers van de concertreeks van Harry Styles in Amerika moeten volledig gevaccineerd zijn 
of een negatieve coronatest bij zich dragen. Dat maakte de zanger vandaag bekend. Hij is niet 
de eerste artiest met het verzoek. Eerder stelden Maroon 5, Foo Fighters en The Killers dezelfde 
eisen aan hun publiek. 
 

 

@ EPA, Harry Styles 

Harry Styles gaat dit najaar door de Verenigde Staten toeren met zijn Love On Tour-
concertreeks. Eigenlijk zou hij vorig jaar al op tournee zijn gegaan, maar vanwege de uitbraak 
van het coronavirus ging het toen niet door en werd het verplaatst naar dit jaar.  
 
‘Ik kan niet enthousiaster zijn voor deze shows. Zoals altijd is de gezondheid van mijn fans, 
mijn band en mijn crew voor mij topprioriteit’, twitterde het voormalig boyband-lid van One 
Direction eerder. De tournee begint op 4 september in Las Vegas en voert Harry vervolgens 
langs onder meer Chicago en New York, voordat hij zijn concertreeks op 20 november afsluit 
met een optreden in Los Angeles.  
 
De fans in de rest van de wereld moeten nog even geduld hebben. Vanwege het coronavirus 
zijn de shows in Europa ook uitgesteld, maar nieuwe data zijn nog niet bekend. Bron: AD, 26 
augustus 2021. 
 

We geven steeds minder fooi, maar hoeveel is eigenlijk gebruikelijk? 
 
De coronacrisis heeft veel invloed op de horeca. Er heerst een personeelstekort en de inkoop- 
en verkoopprijzen zijn gestegen en dat merken consumenten bij het afrekenen. Welke invloed 
heeft dit op de hoogte van de fooi?  
 
‘De hoogte van de fooi is behoorlijk teruggelopen. Ditzelfde geldt voor het aantal keren dat we 
fooi geven’, zegt Edwin Vlek van FNV Horeca. ‘Dit komt omdat we steeds meer pinnen. Deze 
trend was al een paar jaar geleden ingezet, maar de coronacrisis heeft dit in een 
stroomversnelling gebracht. Tegenwoordig gebruiken we nauwelijks contant geld.’ En dit heeft 
invloed op de hoeveelheid fooi die we geven. ’Het schiet er vaker bij in. We hoeven alleen de 
pinpas op het apparaat te leggen en klaar. De uitspraak: ‘Hou het wisselgeld maar’ is 
grotendeels verdwenen. We moeten nu écht aan fooi denken.’  
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Belangrijk om te weten: fooi geven is niet verplicht. ‘Het horecapersoneel krijgt genoeg loon 
om rond te komen. De fooi is  - net zoals vroeger - een beloning voor de goede service en het 
is een fijn extraatje’, zegt Vlek. Hij zou het ook ernstig vinden als de fooi wel een belangrijke 
aanvulling op het loon zou zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval in Amerika. Hier moet je verplicht 
15 tot 20 procent fooi geven. Hier is echt onderdeel van het salaris. En het wordt ook zeker 
niet gewaardeerd als de fooi wordt vergeten.  
 
In Nederland mag je dus helemaal zelf bepalen of je fooi geeft en hoeveel. De vuistregel is vaak 
5 tot 10 procent van het bedrag. Althans als je uit eten gaat. ‘Als je een drankje doet op het 
terras is vaak naar boven afronden al genoeg’, zegt Anne-Marie van Leggelo, directeur van Het 
Etiquette Bureau. ‘En bij een hotel is de fooi meegerekend in de prijs. Dit bestaat vaak uit 15 
procent servicekosten. Dan kan je bijvoorbeeld nog een euro geven voor het 
schoonmaakpersoneel.’   
 
Al moet niet vergeten worden dat de horeca ook een stuk duurder is geworden. 
Branchespecialist Jos Klerx van de Rabobank, vertelde eerder aan deze krant, dat de prijs van 
een biertje met gemiddeld zo’n 5 tot 10 cent omhoog is gegaan. Ook zijn maaltijden duurder. 
Dit komt onder meer door hogere inkoopkosten als gevolg van stijgende grondstofprijzen en 
de prijsverhogingen die onder andere bierbrouwers hebben doorgevoerd.  
 
Toch heeft deze prijsstijging volgens Van Leggelo geen invloed op de hoogte van de fooi 
‘Natuurlijk verwachten we voor een hogere prijs meer service, maar we moeten de horeca niet 
vergelijken met de tijd voor de crisis’, zegt ze. ‘De horeca is maanden dicht geweest en heeft 
te weinig personeel. Vaak lopen er nu nieuwe mensen die het vak nog moeten leren. Daar 
moet je het café of restaurant niet op afrekenen. De horeca doet ontzettend haar best.’  
 
Toch ziet Vlek van FNV horeca wel dat er minder hoge fooien worden gegeven: nu is dat 
gemiddeld 2 tot 5 procent fooi. ‘Dit heeft vooral te maken met de pintransactie. We ronden 
vaak snel af naar boven, waardoor de uiteindelijke fooi lager is’, zegt Vlek. Bron: AD, 26 
augustus 2021. 
 

Den Haag deelt ondanks corona meer parkeerboetes uit; gemeente haalt 
aardig wat miljoenen binnen 
 
De gemeente Den Haag heeft vorig jaar ondanks de coronacrisis behoorlijk wat geld verdiend 
met betaald parkeren. Veel ambtenaren en bezoekers bleven vanwege de pandemie weg, maar 
er werd slechts 3 miljoen euro minder (64 miljoen) opgehaald dan in 2019. Opvallend is ook 
dat er méér parkeerboetes zijn uitgedeeld.  
 
Tijdens de coronacrisis vorig jaar werkten veel mensen maandenlang thuis. De ministeries in 
Den Haag, waar duizenden ambtenaren werken, werden amper meer gebruikt. Ook waren er 
nauwelijks bezoekers in de stad, vooral toen alle winkels en cafés dicht gingen. Dat er 
desondanks zoveel miljoenen zijn verdiend via parkeren is dan ook opmerkelijk. Bron: AD, 26 
augustus 2021.  
 

Kermis toch afgeblazen in Almelo: attracties verplaatsen niet mogelijk  
 
De kermis gaat dit jaar definitief niet door in Almelo. Een alternatieve locatie, het plantsoen 
aan de Rembrandtlaan, blijkt bij nader inzien toch niet zo geschikt. Op het terrein staat 
namelijk sinds enige tijd de bus voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.  
 
De binnenstad, de gebruikelijke plek, viel al eerder af. Het is namelijk ondoenlijk om er de 
coronaregels te handhaven tijdens de kermis, die aanvankelijk van 7 tot 12 september in 
Almelo was gepland. Maar voor liefhebbers gloorde er begin deze week toch hoop. Gemeente 
en organisatie besloten de hoofden nog een keer bij elkaar te steken. Om te kijken of de kermis 
toch niet kan worden verplaatst naar het grasveld aan de Rembrandtlaan. Enige jaren 
geleden, toen de binnenstad een bouwput was, is dat ook gebeurd.  
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De uitkomst van het overleg is echter dat de kermis definitief niet doorgaat, laat organisator 
André Vonk van Bureau De Kermisgids weten. Er blijkt op het plantsoen aan de 
Rembrandtlaan nu minder ruimte voor attracties beschikbaar te zijn dan eerder werd gedacht. 
‘Op het terrein staat al een poosje de bus voor bevolkingsonderzoek. Daar moeten we ruimte 
voor vrijhouden en er bovendien rekening mee houden met het geluid’, verklaart de 
kermisorganisator.  
 
Bovendien was er weinig tijd meer om een kermis te organiseren. ‘Het zou een haastklus 
worden. Dat is niet goed. Daarbij bestaat de kans dat exploitanten inmiddels zijn uitgeweken 
naar een andere plek. Ik wil geen halfbakken kermis organiseren. Daarom hebben we in goed 
overleg besloten om dit jaar de kermis af te blazen in Almelo. Het is jammer, maar het is niet 
anders’, berust Vonk, die sinds acht jaar de kermis in Almelo regelt. ‘Volgend jaar organiseren 
we weer een mooie kermis in de binnenstad, als corona dan tenminste voorbij is.’ Bron: 
Tubantia, 26 augustus 2021.   
 

 
 

Drie Nederlandse provincies kleuren nog rood op de Europese 
coronakaart 
 
Drie Nederlandse provincies kleuren nog rood op de Europese coronakaart: Noord-Holland, 
Flevoland en Zuid-Holland. De overige provincies hebben een oranje kleur op de nieuwste 
versie van de kaart. 
 
De provincie Limburg, die eerder nog op rood stond, kleurt nu oranje op de coronakaart, die 
elke donderdag wordt geüpdate door het ECDC. Dit is de Europese tegenhanger van het 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het ECDC kijkt naar het 
aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige 
kalenderweken.   
 
Landen op de kaart kunnen afhankelijk hiervan vier kleuren krijgen. Van laag naar hoog zijn 
dat groen, oranje, rood en donkerrood. Bron: AD, 26 augustus 2021.  
 

Onderzoekers: corona bij zwangere vrouw kan leiden tot kapotte placenta 
en levensgevaar baby  
 
Een infectie met het coronavirus kan bij zwangere vrouwen leiden tot een kapotte placenta, 
met een levensgevaarlijke situatie voor de baby tot gevolg. Dat blijkt uit onderzoek van het 
Erasmus MC in Rotterdam en het LUMC in Leiden. ‘De hoeveelheid vrouwen bij wie dit nu is 
aangetroffen en de ernst ervan vinden wij erg zorgwekkend.’ 
 
Hoe ziek een zwangere wordt van de infectie blijkt geen goede voorspeller van hoe ernstig de 
placenta wordt aangetast. Onderzoek van placenta's wees uit dat die soms ook beschadigd 
waren door Covid-19, terwijl de moeder niet eens wist dat ze was besmet.  
 
Tijdens de eerste coronagolf werd een zwangere vrouw die positief was getest in het Erasmus 
MC opgenomen omdat ze haar kindje niet voelde bewegen. Ze had op dat moment geen 
coronaklachten meer, zegt gynaecoloog-perinatoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus 
MC. ‘Ze had een normale zwangerschap, maar op het hartfilmpje van de baby bleek het kindje 
er ineens slecht aan toe.’ De baby werd gehaald met een spoedkeizersnede. Na onderzoek aan 
de placenta bleek die geïnfecteerd met het virus. Ook was de placenta grotendeels kapot, 
waardoor het kindje nauwelijks zuurstof meer had gekregen. Schoenmakers: ‘Als we een paar 
dagen later waren geweest, was het kindje waarschijnlijk doodgegaan.’  
 
Het ziekenhuis besloot de placenta’s van alle zwangere vrouwen die corona hadden (gehad) 
tijdens de zwangerschap op te sturen naar een patholoog. Die vond bij vier van de 36 
placenta’s een unieke combinatie van afwijkingen die ze nog nooit eerder had gezien, aldus 
Schoenmakers, die meewerkte aan het onderzoek, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk 
tijdschrift Viruses.  
 
‘Bovendien vond ze ook buiten de studie placenta’s die op dezelfde manier beschadigd waren. 
Al die vrouwen, een stuk of zes, bleken corona te hebben gehad tijdens de zwangerschap. 
Sommigen hadden er zo weinig last van gehad dat ze niet eens wisten dat ze waren besmet.’ 
 
Het onderzoek stopte in maart, maar daarna is in de regio in elk geval één kindje overleden 
aan een kapotte placenta na een coronabesmetting bij de moeder. 
 
Ondanks de beperkte omvang van de studie weten de onderzoekers vrijwel zeker dat er een 
verband is met het virus. ‘Er bevallen ook vrouwen met bijvoorbeeld een griepinfectie. Maar 
dan zit het virus nooit in de placenta. De hoeveelheid vrouwen bij wie dit nu is aangetroffen 
en de ernst ervan vinden wij erg zorgwekkend’, legt Schoenmakers uit. 
 
Naar wat het virus precies doet met de placenta wordt vervolgonderzoek gedaan. ‘Het enge is 
dat er geen verband lijkt te zijn tussen de mate waarin de moeder ziek wordt en de mate 
waarin de placenta wordt aangetast’, aldus Schoenmakers. ‘We kunnen op dit moment dus 
ook het risico voor de baby niet van tevoren inschatten.’ Bron: AD, 26 augustus 2021.   
 
Coronavirus kan ongemerkt placenta aantasten van zwangere vrouw  
 
Bij een aantal vroeggeboortes in de eerste en tweede golf blijkt de placenta aangetast. 
Onderzoekers van het Erasmus MC en het LUMC ontdekken een ‘placentaire Covid-19 
handtekening’. Het lastige: aan het ziekteverloop van de moeder is niets op te merken en op 
de echo is niets te zien. Gynaecoloog-perinatoloog Sam Schoenmakers: ‘Het is belangrijk dat 
zwangere vrouwen zich laten vaccineren om zichzelf en hun ongeboren kind te beschermen.’ 
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Als eerste ter wereld stellen wetenschappers van het Erasmus MC en het LUMC een nieuw 
ziektebeeld vast bij zwangeren na een covid19 infectie: een kapotte placenta. In de placenta 
vinden onderzoekers naast het coronavirus ook afgestorven cellen, verharding en bepaalde 
immuuncellen die daar normaal nooit voorkomen. De uitkomsten publiceerden de 
wetenschappers van de afdelingen Verloskunde, Neonatologie, Pathologie en Virologie deze 
week in het wetenschappelijk tijdschrift Viruses.   
 

 
 
In de placenta vonden de onderzoekers een Covid-19 handtekening met (A) fibrineneerslag en 
necrose, (B) immuuncellen: CD20+ B‐cell lymfocieten, (C) SARS‐CoV‐2 antilichamen, (D) 
SARS‐CoV‐2 spike protein antilichamen. Bron: doi org.   
 
 
Dit verhaal begint eigenlijk vorig jaar. Een zwangere vrouw komt met een loopneus het 
Erasmus MC binnen. De baby verkeert in nood en de artsen moeten een acute keizersnee 
uitvoeren. 8 weken te vroeg. Na de geboorte blijkt de placenta ‘kapot’ te zijn door het SARS-
CoV-2 virus.  
 
Erasmus MC gynaecoloog-perinatoloog Sam Schoenmakers besluit daarop in het verloop van 
de eerste en tweede coronagolf alle placenta’s van vrouwen die corona hebben gehad op te 
sturen naar de pathologen. De zogenaamde ‘placentaire Covid-19 handtekening’ van 
afgestorven cellen (necrose), verharding (fibrineneerslag) en immuuncellen zien ze bij 5 van 
de 36 bestudeerde placenta’s.   
 
Schoenmakers legt uit: ‘De placenta zorgt voor de uitwisseling van stoffen, zoals zuurstof, 
tussen moeder en kind en beschermt de foetus tegen ziekten. Als de cellen van de placenta 
afsterven door een coronavirusinfectie raakt het systeem verstopt. Dat kan leiden tot 
zuurstoftekort, extreme nood of zelfs overlijden van het kind.  
 
‘Wat het erg moeilijk maakt is dat vrouwen niet voelen wanneer de placenta geïnfecteerd is. 
Wij zagen een moeder die zelf nauwelijks last had van Covid-19 en toch een geïnfecteerde, 
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ernstig zieke placenta had. Ook op de echo is niks te zien. We weten dus niet van te voren 
welke vrouwen risico lopen.’  
 
Schoenmakers realiseert zich dat dit spannend nieuws kan zijn voor aanstaande moeders. 
‘Het is belangrijk dat iedereen zich vaccineert. Ook jonge moeders: vaccineren helpt om een 
coronabesmetting te voorkomen en jezelf en je ongeboren kind te beschermen.’ Bron: Erasmus 
Universiteit, 26 augustus 2021. 
 

Medewerkers Wereldbank blijven nog tot januari thuis werken 

De Wereldbank stelt een grootschalige terugkeer van medewerkers naar kantoor uit tot 
januari. De bedoeling van 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking was 
eigenlijk om vanaf 7 september weer voor 50 procent van de capaciteit personeel toe te laten 
op het hoofdkantoor in Washington DC. Een toenemend aantal besmettingen met de 
Deltavariant in de VS gooit roet in het eten. 

‘We geloven dat deze beslissing het beste is voor de gezondheid en veiligheid van onze 
medewerkers’, luidt het bericht van de Wereldbank aan het personeel. Bij een van zijn 
onderdelen, de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, werken 12.500 mensen, 
waarvan 55 procent in de Amerikaanse hoofdstad. 

Bijvoorbeeld Apple kondigde eerder deze maand al aan op zijn vroegst volgend jaar weer meer 
mensen op de Amerikaanse kantoren toe te laten. Andere bedrijven als Google en Facebook 
hebben een vaccinatieplicht aangekondigd. Luchtvaartmaatschappij Delta Airlines kwam met 
een maandelijkse boete van 200 dollar (170 euro) voor niet-gevaccineerd personeel. Bron: AD, 
26 augustus 2021. 
 

Omzet van auto- en motorbranche is in tweede kwartaal van 
2021 gestegen tot niveau dat hoger ligt dan voor coronacrisis 
 
De omzet van de auto- en motorbranche is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen tot 
een niveau dat hoger ligt dan voor de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) lag de totale omzet in de afgelopen periode 3,4 procent hoger dan in het 
tweede kwartaal van 2019, dus ruim voor de uitbraak van de pandemie.  
 
Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 steeg de omzet met meer dan 38 procent. Een 
jaar terug was hier nog sprake van een recorddaling van meer dan een kwart, bijvoorbeeld 
omdat veel autofabrieken moesten sluiten vanwege de virusuitbraak.  
 
Importeurs van nieuwe personenauto's zagen de omzet op jaarbasis met 51 procent toenemen. 
In vergelijking met 2019 is hier nog wel een daling van ruim 10 procent te zien, mede omdat 
de autoproductie wordt verstoord door de wereldwijde chiptekorten en dus niet aan de vraag 
naar nieuwe auto's kan worden voldaan.  
 
Voor de motorfietsenbranche was op jaarbasis een omzetgroei met 41 procent te zien en 
vergeleken met 2019 een plus van meer dan 33 procent. Ook bij andere sectoren waaronder 
de zwaardere bedrijfswagens en handel en reparatie was sprake van omzetgroei.  
 
Het CBS zegt verder dat het aantal vacatures in de auto- en motorbranche in het tweede 
kwartaal flink is gestegen. Er waren 4600 vacatures tegen 3100 in het eerste kwartaal. Het 
aantal vacatures was twee jaar lang niet zo hoog. Aan het begin van het derde kwartaal gaf 
ruim 20 procent van de ondernemers in de auto- en motorenhandel aan een tekort aan 
arbeidskrachten te hebben en hierdoor belemmerd te worden in de bedrijfsvoering. Bron: AD, 
26 augustus 2021.  
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Denemarken heeft pandemie onder controle 
 
Denemarken beschouwt Covid-19 niet langer als een ziekte die de samenleving bedreigt. De 
pandemie is onder controle, zei minister van Gezondheid Magnus Heunicke vrijdag. Er zijn 
volgens hem recordaantallen vaccinaties gegeven. In Denemarken is tachtig procent van de 
bevolking ouder dan twaalf jaar ingeënt. De verklaring van Heunicke betekent dat tal van de 
overgebleven coronamaatregelen vervallen.  
 
Vanaf 10 september vervalt bijvoorbeeld de verplichting een 'coronaviruspas' te tonen voor 
bezoeken aan restaurants, theaters, nachtclubs of andere evenementen. Het mondkapje is er 
al geruime tijd niet meer verplicht.   
 
Een coronaprik halen is in Denemarken niet verplicht en mogelijk voor iedereen die 12 jaar 
of ouder is. Bron: AD, 27 augustus 2021.   
 

Radiopresentratrice van BBC overleden aan gevolgen bijwerking vaccin 
na vaccinatie met Astra-Zeneca 
 
Een radiopresentatrice van de BBC is drie maanden geleden overleden aan de gevolgen van 
bloedklonters, na een vaccinatie met AstraZeneca. Dat heeft lijkschouwer Karen Dilks officieel 
vastgesteld. Lisa Shaw (44) stierf in mei, een onderzoek naar haar dood brengt nu meer 
duidelijkheid. 
 
‘Mevrouw Shaw was gezond en fit. Door het vaccin ontstond er echter een tekort aan 
bloedplaatjes, met trombose tot gevolg’, aldus Dilks. Bloedplaatjes gaan in dat geval 
samenklitten, wat voor bloedklonters zorgt. Doordat er minder gezonde bloedplaatjes 
overblijven, kunnen er ook interne bloedingen ontstaan. Die combinatie is een bijwerking die 
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uiterst zeldzaam is bij coronavaccins. In het Verenigd Koninkrijk zijn er na ruim 48 miljoen 
prikken van AstraZeneca 417 gevallen van bekend. Voor 72 mensen waren de gevolgen fataal. 
Shaw kreeg haar eerste dosis AstraZeneca op 29 april. Twee weken later werd ze met de 
ambulance naar het ziekenhuis van Durham gebracht. ‘Ze had last van een stekende 
hoofdpijn, ook achter haar ogen’, zei haar arts John Holmes. ‘Uit medisch onderzoek bleek 
dat er bloedproppen in haar hersenen zaten.’ 
 
Voor de familie van Shaw was moeilijk om de bevindingen aan te horen. ‘Opnieuw een lastige 
dag in wat voor ons een vreselijke periode is’, staat in een statement. ‘De dood van onze 
geliefde Lisa heeft een enorme leegte in ons leven nagelaten. Ze was een prachtige vrouw, 
moeder, dochter, zus en vriendin.’ 
 
Het risico op een bloedklonter als gevolg van het vaccin wordt bij veertigers geraamd op 1 op 
100.000. Het risico op overlijden bedraagt in alle leeftijdscategorieën ongeveer 1 op 1 miljoen. 
De Britse medicijntoezichthouder én het Europees Geneesmiddelenagentschap blijven 
benadrukken dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de eventuele nadelen. Bron: AD, 
27 augustus 2021.   
 

 
 
© Familie Shaw — Lisa Shaw was 44 jaar oud toen ze in mei overleed.   
 
 

Minister wil nog geen toezeggingen doen naar aanleiding van protesten 
Unmute Us 
 
Demissionair minister Stef Blok (EZ) wil nog geen toezeggingen doen aan de 
evenementensector naar aanleiding van de protesten van Unmute Us, maar is wel bereid te 
praten met de sector. Blok wil niet kwijt wat hij gaat zeggen maar belooft volgende week een 
gesprek in te plannen. De evenementensector is boos dat festivals en concerten nog steeds 
niet mogen, terwijl er wel tienduizenden mensen in voetbalstadions en bij de Formule 1 zitten. 
Omdat vanuit het demissionaire kabinet geen reactie kwam eiste Unmute Us die eerder deze 
week alsnog. ‘Het is hun wens om verder open te gaan, maar we moeten dat afwegen tegen de 
taak die we ook hebben om het virus te blijven beheersen’, aldus Blok. Unmute Us wil dat 
evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. Bron: 
AD, 27 augustus 2021.   
 

Evenementensector gaat zaterdag opnieuw de straat op  
 
De evenementensector gaat na het uitblijven van een reactie vanuit de overheid op de 
landelijke demonstratie van afgelopen zaterdag opnieuw de straat op. Onder de 
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noemer Unmute Us verzamelt de branche zich op 11 september wederom in verschillende 
steden, maakte de organisatie vrijdag bekend. Bron: AD, 27 augustus 2021.    
 

 
 

Mojo en KNVB zijn het zat: ‘evenementen dupe van geblunder kabinet’ 
 
Voetbalbond KNVB en concertorganisator Mojo hekelen de manier waarop het kabinet met de 
evenementensector omspringt. Ze voelen zich ernstig gedupeerd door de fouten die de overheid 
zélf maakte rond de heropening eind juni. ‘We zien geen visie.’  
 
Dat zeggen Gijs de Jong (KNVB) en Ruben Brouwer (Mojo) in een gezamenlijk interview met 
deze site. Ze zeggen een gedeeld belang te hebben: volledige heropening van de samenleving. 
De KNVB en Mojo stellen dat de Fieldlab-experimenten dit voorjaar lieten zien dat 
evenementen veilig georganiseerd kunnen worden, maar dat daar bijna niets mee is gedaan.  
 
Dat komt volgens Brouwer door ‘geblunder’ van de overheid. Beide partijen zeggen dat het 
vooral de laatste maanden moeilijk is om te vertrouwen op de afspraken met het kabinet. De 
Jong: ‘Je denkt toch: straks wordt het weer ingetrokken. Dat is moeilijk werken.’  
 
Brouwer en De Jong vinden het oneerlijk dat hun branche wordt afgerekend op fouten die de 
overheid maakte. Ze maken zich er zorgen over dat er geen duidelijke visie is vanuit het 
kabinet op hoe om te gaan met corona en publieksevenementen. ‘Het is in Nederland nog 
steeds zo krampachtig.’ Bron: AD, 27 augustus 2021.   
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Thomas Veltman in de deurpost van zijn eetcafé. ‘Acute noodzaak tot verkoop is er niet, maar 
de lol van horeca is er wel behoorlijk af voor mij.’ © Frans Paalman 
 

Na 86 jaar is het einde in zicht voor eetcafé de Kleine in Zwolle: ‘De 
overheid ziet ons als starter’ 
 
Al 86 jaar is het een begrip in Zwolle, onder het wakend oog van de Peperbus: eetcafé de 
Kleine. Maar de naam van het voormalig familiebedrijf kan rap uit het straatbeeld verdwijnen. 
De zaak staat te koop. ‘Het potje is leeg, de lol is er behoorlijk af.’  
 
Als eetcafé de Kleine ooit vrij komt, dan ga ik ervoor, liet Thomas Veltman (44) zich weleens 
ontvallen toen hij nog eigenaar was van ’t Proeflokaal, dat hij in 2019 verkocht. Met de 
opbrengst kon hij in januari 2020 precies doen waar hij hardop van had gedroomd: de Kleine 
in de Luttekestraat overnemen. ‘Groter, eetmogelijkheden erbij, een stapje verder in mijn 
carrière. Maar de coronacrisis heeft er keihard ingehakt bij mij, dus de tent staat inderdaad 
te koop.’ Bron: De Stentor, 27 augustus 2021.  
 

Ziekenhuizen en klinieken moeten nog 210.000 operaties inhalen 
 
De Nederlandse ziekenhuizen en klinieken moeten naar verwachting nog tussen de 170.000 
en 210.000 operaties inhalen als gevolg van de coronacrisis. Dat verwacht de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) op basis van nieuwe berekeningen.  
 
Het is volgens een woordvoerder zo’n 11 tot 14 procent van het aantal operaties dat normaal 
gesproken in een jaar plaatsheeft. Sinds het losbarsten van de crisis in maart 2020 zijn er 
340.000 tot 380.000 minder operaties uitgevoerd dan zonder de crisis zou zijn gebeurd, maar 
er waren tijdens de lockdowns ook minder letsels zoals botbreuken en sportblessures en 
minder zaken als luchtweginfecties en middenoorinfecties.  
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Bepaalde klachten gingen intussen ook gewoon over. Er is al langer discussie over het 
uitvoeren van operaties die niet heel erg noodzakelijk zijn. Sommige terugkerende 
behandelingen hoefden ook niet ingehaald hoeven te worden. Dergelijke periodieke 
behandelingen worden weer gewoon opgepakt. Bron: AD, 27 augustus 2021.  
 

Luchthaven Schiphol heeft verlies van 158 miljoen euro in eerste helft 
2021. 
 
De luchthavens van Schiphol Group boekten een verlies van 158 miljoen euro in de eerste 
helft van 2021. Dat kwam vooral door een afname van het aantal reizigers als gevolg van 
de coronapandemie. Zonder steun van de overheid zou het resultaat nog veel slechter hebben 
uitgepakt.  
 
Het herstel van het luchtverkeer is volgens Schiphol bescheiden. In het eerste helft van dit 
jaar verwerkte Schiphol 5,6 miljoen reizigers. Dat is veel minder dan de 13,1 miljoen reizigers 
in de eerste zes maanden vorig jaar. De crisis sloeg pas in het voorjaar van 2020 toe waardoor 
Schiphol de eerste periode van het jaar normaal draaide. In topjaar 2019 werden in zes 
maanden tijd 34,5 miljoen reizigers verwerkt.   
 
Net als vorig jaar had de coronacrisis een stevige impact op de resultaten. Daarbij heeft 
de luchthavengroep er alles aan gedaan om de kosten omlaag te krijgen. De onderneming 
heeft naast Schiphol ook de luchthavens van Rotterdam en Lelystad en de meerderheid van 
de aandelen van Eindhoven Airport in handen.  
 
Schiphol sloot vorig jaar, toen de coronapandemie in alle hevigheid om zich heen sloeg en er 
op een gegeven moment nauwelijks nog gevlogen werd, af met een verlies van 563 miljoen 
euro. Bron: AD, 27 augustus 2021. 
 

RIVM: coronavaccins beschermen tegen ziekenhuis- en ic-opnames na 
besmetting met Deltavariant en Alfavariant  
 
De coronavaccins beschermen even goed tegen ziekenhuis- en ic-opnames na besmetting met 
de Deltavariant van het virus als na besmetting met de Alfavariant, stelt het RIVM op basis 
van onderzoek met Nederlandse vaccinatie- en ziekenhuiscijfers. De kans om als volledig 
gevaccineerd persoon na besmetting opgenomen te worden in het ziekenhuis is twintig keer 
lager dan voor een niet-gevaccineerd persoon. De kans om op een ic te belanden, is als volledig 
gevaccineerde 33 keer zo klein. 
 
De coronavaccins die in Nederland worden gegeven beschermen gemiddeld voor 95 procent 
tegen ziekenhuisopnames en voor 97 procent tegen ic-opnames na besmetting met de 
Deltavariant, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In Nederland 
is het meeste geprikt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. De mate van bescherming na de 
vaccins van Moderna, AstraZeneca en Janssen kunnen wat meer afwijken van deze 
percentages, omdat er minder met deze vaccins is geprikt.  
 
Bovendien blijkt volgens het RIVM uit de analyses niet dat de effectiviteit van de vaccins in de 
eerste maanden na de vaccinatie daalt. Het instituut vermeldt daarbij wel dat in de eerste vier 
maanden van de vaccinatiecampagne slechts 1 miljoen mensen gevaccineerd werden 
(inmiddels staat de teller op 10 miljoen volledig gevaccineerden). De effectiviteit van de vaccins 
tegen ziekenhuis- en ic-opnames wordt daarom blijvend geanalyseerd. Bron: AD, 27 augustus 
2021.     
 

Curaçao heft  'reisbubbel' met Aruba en Sint Maarten tijdelijk op  
 
Curaçao heeft donderdag bekendgemaakt dat het de zogenoemde 'reisbubbel' met Aruba en 
Sint Maarten vanaf aanstaande maandag tijdelijk opheft. Dat betekent dat alle reizigers uit 
die landen een negatieve uitslag van een recente PCR-test moeten overhandigen bij aankomst 
op Curaçao.  
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Volgens de regering op Curaçao gebeurt dit omdat op Aruba en Sint Maarten de laatste dagen 
veel meer coronabesmettingen zijn, terwijl op Curaçao de situatie aan het stabiliseren is. De 
Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth stelde donderdag dat de besmettingsgraad op de 
andere twee eilanden de laatste dagen bijna twee keer zo groot is als op Curaçao.  
 
De reisbubbel was oorspronkelijk bedoeld voor alle eilanden in het Caribisch deel van het 
Nederlandse Koninkrijk. De kleine eilanden Saba en Sint Eustatius stapten echter een tijd 
geleden uit de bubbel. Bonaire kondigde eerder deze week aan uit de bubbel te stappen en 
kwalificeerde Curaçao, Aruba en Sint Maarten als hoogrisicolanden. Bron: AD, 27 augustus 
2021.  
 

Nieuw-Zeeland nog langer in lockdown 
 
Nieuw-Zeeland blijft nog zeker tot aankomende dinsdag in lockdown om de uitbraak met de 
Deltavariant van het coronavirus onder controle te krijgen. Oorspronkelijk zou het land tot 
vrijdag in lockdown blijven, maar de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern vertelde in een 
persconferentie dat de autoriteiten ’meer zekerheid’ willen voordat de maatregelen versoepeld 
kunnen worden. Auckland, de grootste stad van het land, zal naar alle waarschijnlijk 
nog zeker twee weken in lockdown moeten blijven. 
 
De autoriteiten besloten vorige week dinsdag dat Nieuw-Zeeland in lockdown ging 
vanwege één coronabesmetting. Alleen supermarkten, huisartsenpraktijken en ziekenhuizen 
zijn open, alle niet-essentiële bedrijven hebben de deuren moeten sluiten. Inmiddels is het 
aantal besmettingen opgelopen tot 347. Vrijdag werden er 70 nieuwe coronabesmettingen 
gemeld, het hoogste aantal sinds april 2020.  
 
Premier Ardern kreeg de afgelopen dagen forse kritiek te verduren vanwege haar ambitie om 
het coronavirus opnieuw te elimineren in Nieuw-Zeeland. De Australische premier Scott 
Morrison was één van de critici die stelde dat Nieuw-Zeeland niet voor altijd in lockdown kan 
blijven. ‘We kunnen niet voor altijd in lockdown blijven en zijn dat ook helemaal niet van plan’, 
vertelde Ardern, die zei dat eerst een groter gedeelte van de bevolking gevaccineerd moet 
worden voordat de eliminatiestrategie losgelaten kan worden.  
 
Na een trage start komt de vaccinatiecampagne in Nieuw-Zeeland op stoom. Donderdag werd 
er een recordaantal van meer dan 90.000 prikken gezet in het land van 5 miljoen mensen. 
Bron: AD, 27 augustus 2021.   
 

Na een jaar nog hardnekkige symptomen na besmetting met coronavirus 
 
Ongeveer de helft van de coronapatiënten die vanwege een besmetting zijn opgenomen in het 
ziekenhuis, heeft na een jaar nog last van zeker een hardnekkig symptoom van het virus. In 
de meeste gevallen gaat het om kortademigheid of vermoeidheid, blijkt uit een Chinese 
studie die vrijdag gepubliceerd is in het Britse medische tijdschrift The Lancet. 
 
Onderzoekers volgden een jaar lang 1276 patiënten die begin 2020 in de Chinese 
stad Wuhan lagen opgenomen in het ziekenhuis na een coronabesmetting. Het ging om 
mensen die zo ziek waren dat ze naar het ziekenhuis moesten en zuurstof kregen (in 75 
procent van de gevallen), maar niet op de intensive care (ic) terechtkwamen. Volgens The 
Lancet is het daarmee de grootste studie naar de gevolgen van het zogenoemde langdurige 
Covid tot nu toe.  
 
Een op de drie patiënten is een jaar na de besmetting nog altijd kortademig. De onderzoekers 
concludeerden dat hoe ernstiger het ziekteverloop was, hoe groter de kans dat mensen langer 
last hielden van symptomen. Psychische problemen zoals depressies kwamen twaalf 
maanden na de besmetting zelfs vaker voor dan zes maanden na de besmetting, blijkt uit de 
studie.  
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Volgens The Lancet laat het onderzoek zien dat autoriteiten aandacht moeten blijven 
houden voor patiënten met langdurige Covid. ‘Dit is een medische uitdaging van de hoogste 
orde’, schrijft het tijdschrift.  
 
Eerder onderzoek liet zien dat ruim 6 procent van de Britten die besmet raakten met het 
coronavirus kampte met langdurige gevolgen. In Nederland schatte Patiëntengroep Long 
Covid Nederland het aantal langdurige Covid-patiënten onlangs op 100.000. Dat zou 
neerkomen op bijna 6 procent van het tot nu toe geregistreerde aantal besmettingen. Bron: 
AD, 27 augustus 2021.  
 

Door coronacrisis blijven passagiers op Schiphol weg 
 
Luchthavenuitbater Royal Schiphol Group publiceert later op vrijdag de financiële 
resultaten over de eerste helft van 2021. Net als vorig jaar zal de coronacrisis een stevige 
impact hebben op de resultaten. Daarbij heeft de luchthavengroep er alles aan gedaan om de 
kosten omlaag te krijgen.  
 
De onderneming, die naast Schiphol ook de luchthavens van Rotterdam en Lelystad en de 
meerderheid van de aandelen van Eindhoven Airport in handen heeft, zag door de crisis 
passagiers nog altijd wegblijven. Wel werd er dit jaar meer gereisd in vergelijking met crisisjaar 
2020. 
Schiphol sloot vorig jaar, toen de coronapandemie in alle hevigheid om zich heen sloeg en er 
op een gegeven moment nauwelijks nog gevlogen werd, af met een verlies van 563 miljoen 
euro. Om de kosten te drukken werd er ingegrepen in het personeelsbestand. Van de 3300 
fulltimebanen verdwenen er 900. Verder maakt de luchthavenexploitant gebruik van de NOW-
overheidsregeling om door de crisis te komen. Bron: AD, 27 augustus 2021.  
 

Uitmarkt life vanaf Museumplein 
 
De Uitmarkt in Amsterdam, die wordt gezien als de landelijke opening van het theaterseizoen, 
is dit weekend live vanaf het Museumplein. Nog niet in de bekende vorm met binnen- en 
buitenpodia, een boekenmarkt en infostands, maar in een aan de coronacrisis aangepaste 
vorm, met een openluchttheater.  
 
Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er voorstellingen op het plein. Wie daarbij aanwezig wil 
zijn, moet reserveren voor een zitplaats en een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag 
meebrengen. Voor tv-kijkers wordt er tijdens speciale uitzendingen geschakeld naar 
diverse culturele locaties elders in het hele land, waar onder anderen Plien en Bianca en Anne 
Wil Blankers bijdragen leveren.  
 
Het eerste deel van vrijdagavond, gepresenteerd door Buddy Vedder, staat geheel in het teken 
van Doe Maar. Artiesten als Jamai, O'G3NE, Ruth Jacott en Rob Dekay brengen dat ten 
gehore, archiefbeelden van concerten van de legendarische groep vullen het geheel aan. 
Daarna staan er vier cabaretiers van het collectief de Comedytrain op het programma: Sanne 
Wallis de Vries, Rayen Panday, Kasper van der Laan en Howard Komproe.  
 
De tweede avond presenteert Eric Corton een gemengd programma, met onder meer muziek, 
dans, poëzie en komedie. Het wordt ingevuld door artiesten als Douwe Bob, Hans Klok en 
Tania Kross. Daarna treedt soulzanger Steffen Morrison op met zijn Band of Brothers. Frits 
Sissing en Romy Monteiro begeleiden de derde avond, met als thema musical. Er zullen 
voorproefjes worden gegeven van allerlei producties die komend seizoen in de Nederlandse 
theaters te zien zijn, zoals Titanic, Diana & Zonen en The Sound of Music. Verder worden de 
Musical Awards uitgereikt. Bron: AD, 27 augustus 2021.  
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In ziekenhuizen liggen 659 coronapatiënten, 2853 nieuwe besmettingen 
in één etmaal 
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 659 coronapatiënten. Dat is er één meer 
dan gisteren, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS).  
 
Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten toe met 4 naar 222. Er werden daar 17 
nieuwe ernstig zieken met corona opgenomen. 

Op de verpleegafdelingen daalde het aantal patiënten juist met 3 naar 437. Er werden in de 
klinieken 60 nieuwe patiënten opgenomen met corona. 

Van woensdag op donderdag daalde het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen met 
16, een etmaal eerder met 17. De dagen daarvoor steeg het aantal opgenomen patiënten juist.  
 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen etmaal 2853 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er flink meer dan vorige week vrijdag, toen 2211 
nieuwe besmettingen werden geregistreerd.  

Gisteren meldde het RIVM 2627 nieuwe coronagevallen en woensdag stond het aantal ook al 
op meer dan 2800. De dagen daarvoor schommelde het aantal nieuwe gevallen per dag rond 
de 2400. Afgelopen week werden gemiddeld 2585 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. Dat 
weekgemiddelde is ook hoger dan vorige week vrijdag: toen waren er in zeven dagen gemiddeld 
2371 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. Bron: AD, 27 augustus 2021.   

Besmetting beschermt beter tegen covid-19 dan volledige vaccinatie 
bewijst onderzoek: dit zijn de conclusies  
 
Wie eerder een besmetting opliep, is vijf tot zeven keer beter beschermd tegen de Deltavariant 
van het virus dan mensen die volledig zijn gevaccineerd met Pfizer. Ook belanden mensen die 
eerder herstelden van het virus na een tweede infectie minder vaak in het ziekenhuis.  

Het vaccin werkt goed, maar een infectie werkt nog beter. Tot de opvallende conclusie komen 
Iraëlische wetenschappers, na analyse van de medische dossiers van ruim een half miljoen 
burgers. Vaccinatie met het Pfizer-vaccin vermindert het risico op infectie, ziekte en 
ziekenhuisopname enorm, blijkt uit die cijfers. Maar herstel van een eerdere infectie 
beschermt nog beter. ‘Natuurlijke immuniteit geeft langdurigere en sterkere bescherming 
tegen infectie, ziekte en ziekenhuisopname veroorzaakt door de Deltavariant’, aldus de 
wetenschappers in hun voorlopige onderzoeksverslag.  

De allerbeste bescherming genieten mensen die een infectie doormaakten en daarna ook nog 
een vaccin toegediend kregen, blijkt uit de Israëlische cijfers. Deze mensen zijn al na één prik 
Pfizer ongeveer twee keer zo goed beschermd als mensen die weliswaar natuurlijke afweer 
hebben, maar het vaccin afhouden. Daarnaast belandden de mensen die alleen op hun 
natuurlijke afweer vertrouwden vaker in het ziekenhuis dan de mensen die hun afweer extra 
hadden versterkt met een prik.  

Ook de natuurlijke afweer neemt na verloop van tijd overigens wat af, blijkt uit de Israëlische 
cijfers. Wie kortgeleden een corona-infectie doormaakte, is dertien keer zo goed beschermd 
tegen de Deltavariant dan wie tweemaal de Pfizer-prik kreeg. Wie langer geleden corona had, 
is ruwweg zes keer zo goed beschermd als een gevaccineerde.  

Hoe dat zit met andere vaccins, is nog onduidelijk. Volgens vorige week verschenen Britse 
cijfers beschermt het vaccin van AstraZeneca na twee prikken ongeveer net zo goed tegen de 
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Deltavariant als een eerdere infectie. Maar helemaal waterdicht is dat cijfer niet: zo hadden 
de onderzoekers moeite om genoeg ongevaccineerde ouderen te vinden voor hun analyse. 

De Israëliërs, onder leiding van Tal Patalon van zorgverzekeraar Maccabi, maakten 
verschillende vergelijkingen. Zo vergeleek men een groep van bijna 50.000 gevaccineerde 
burgers met 50.000 ongevaccineerde mensen die eerder van corona herstelden. Van de 
gevaccineerden raakten er afgelopen zomer 640 opnieuw geïnfecteerd, tegenover 108 bij de 
ongevaccineerden die eerder corona hadden. Ziekenhuisopname was nodig voor in totaal 25 
mensen: 21 gevaccineerden, en 4 ongevaccineerden met natuurlijke afweer. Bron: De Morgen, 
27 augustus 2021.    
 

Weten we het nog? Geen kraamvisite maar raamvisite 
 
Het grootste geluk van de wereld deel je normaal graag met je naasten. Maar in coronatijd 
vragen trotse ouders zich af of ze hun pasgeboren baby wel aan bezoek moeten blootstellen. 
In het Zeeuws-Vlaamse Hoofdplaat mag iedereen de kleine Liz komen bewonderen, zolang het 
maar vanuit de tuin is: raamvisite. 
 
Zelfs de opa’s en de oma’s hebben geen uitzonderingspositie. Voor alle vier de ouders van Kelly 
(26) en Robin van Opdurp (29) is de pasgeboren Liz hun eerste kleinkind, maar even 
vasthouden - laat staan een knuffel - is er voorlopig niet bij. Ze mogen het prille geluk 
bewonderen zo vaak ze willen, zolang er glas tussen blijft. Kelly en Robin zijn daar heel strikt 
in: vanwege het coronavirus mag alleen de kraamhulp in huis komen.  
 

 

Moeder Kelly Van Opdurp en dochter Liz mogen vanwege het coronavirus geen kraambezoek 
binnen ontvangen. Dus bewonderen vriendin Mariska De Ruijsscher en haar zoon Stan de 
baby vanachter het glas. Foto Maikel Samuels   
 
De box staat pal bij het raam aan de achtertuin, Liz ligt er rustig bij. Komt er bezoek, dan 
pakt Kelly haar even op en kunnen de nieuwsgierige vrienden, buren of familieleden haar zien. 
Het is een ideetje van kraamhulp Connie van den Broeke, die de nieuwe vorm van 
kraambezoek meteen een even leuke als logische naam gaf: raamvisite. Als we haar mogen 
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geloven, begint het al een Zeeuwse rage te worden. ‘Collega’s hebben het ook ingevoerd. 
Iedereen vindt het een leuke manier om belangstellenden toch te laten kijken.’ 
 
In de tuin staan twee banken en een tafel, zodat bezoekers rustig op hun beurt kunnen 
wachten. Zeker afgelopen weekend was dat geen overbodige luxe. Want niet alleen op de 
Nederlandse stranden kwamen veel te veel mensen bij elkaar, ook voor het raam bij Liz dreigde 
het te druk te worden. ‘Nu hebben wij ook een maximum ingesteld’, zegt Robin. ‘Maximaal 
drie bezoekers in de tuin. En we vragen de mensen om het kort te houden. We kunnen het 
helaas niet mooier maken, maar die tijd halen we later wel in. De gezondheid van moeder en 
kind staan nu voorop.’  
 
Natuurlijk kan niet elke ouder even makkelijk raamvisite faciliteren. Het gezin Van Opdurp 
heeft een grote achtertuin waar je via een hekje makkelijk toegang toe hebt. En een prachtig 
tuinraam. Connie: ‘Iemand die door het dorp wandelt of fietst, kan zo even langskomen. Dat 
is lastiger wanneer je in een flat woont. Voor hier is het ideaal. Iedereen is enthousiast, ook 
het bezoek.’  
 
Mariska De Ruijsscher komt al voor de tweede keer langs, samen met haar zoontje Stan. Ze 
noemt het een origineel alternatief voor normaal kraambezoek, al gaat het communiceren met 
Kelly wat lastig. ‘De vorige keer hebben we walkie talkies uitgeprobeerd, evenals de babyfoon. 
Met die laatste ging het redelijk. Met hun ouders Facetimen ze regelmatig, dat is wel fijn aan 
de techniek van deze tijd.’  
 
Om met Kelly te praten, pakken we de telefoon. Van achter het raam vertelt ze blij te zijn met 
deze oplossing. En dat ze geen moment heeft getwijfeld om toch mensen binnen te laten. ‘We 
zijn daar stellig in en houden ons aan de datum van 1 juni. Ook voor onze ouders. Ik moet 
zeggen dat het ook iets moois heeft. We genieten nu heel intens van de momenten met zijn 
drieën. Dat zou anders zijn wanneer we elke dag visite in huis hadden.’ Bron: Trouw, 25 maart 
2020. 
 

Weten we het nog? Dit is het verschil tussen een intelligente en volledige 
lockdown 
 

Het aantal besmettingen blijft toenemen en strengere coronamaatregelen zijn bijna 
onvermijdelijk. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik 
Gommers pleit zelfs voor een volledige lockdown, in plaats van een intelligente lockdown. Wat 
zou er dan precies veranderen? En waar moeten we rekening mee houden? 

In meerdere landen is de volledige lockdown van kracht geweest, maar Nederland hield voet 
bij stuk en koos dit voorjaar voor een zogenoemde 'intelligente lockdown'.  

Uit onderzoek van RTL Nieuws uit april bleek dat Nederland ten tijde van de intelligente 
lockdown meer bewegingsvrijheid had dan de meeste andere Europese landen. Zo bleek dat 
de winkelstraten, stranden en parken in onder andere België, Italië en Spanje nagenoeg leeg 
waren, terwijl Nederlanders massaal de kust opzochten. 

Vandaag meldt het RIVM 6378 nieuwe coronabesmettingen. Nederland staat er nu ten 
opzichte van andere landen in West-Europa slecht voor als het gaat om de verspreiding van 
het coronavirus. Gehoopt werd dat dit weekend positieve resultaten zichtbaar waren, maar 
het tegenovergestelde is het geval. 

En dus komen er hoogstwaarschijnlijk nieuwe maatregelen, na de ‘nieuwe coronaregels’ van 
twee weken geleden. Dinsdagavond is er een persconferentie waarin meer duidelijk wordt. 

Diederik Gommers zei gisteren in het AD dat de maatregelen niet voldoende zijn gebleken. Hij 
pleit voor een volledige lockdown. 
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Maar wat verandert er als we overgaan tot een intelligente of volledige lockdown? We kijken 
naar het verschil in aanpak tussen Nederland (intelligente lockdown) en Spanje (volledige 
lockdown) tijdens de eerste golf.  

Als het gaat om thuisblijven of op pad gaan, mag je nu in ons land nog je deur uit wanneer je 
daar zin in hebt. Bij de intelligente lockdown wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te 
blijven. Wilde je dit voorjaar toch naar buiten gaan, dan moest je een goede reden hebben: 
werk, boodschappen of zorg voor iemand anders. 

Bij een volledige lockdown heb je geen keuze meer. Je moet verplicht thuisblijven en voor het 
doen van boodschappen of gaan naar je werk gelden strenge regels. In Spanje mocht de politie 
vragen waarom je op straat was. Kon je jezelf niet verantwoorden, dan mocht de politie hoge 
boetes geven. 

Nu mag je in Nederland nog naar de sportschool en ook buiten sporten is toegestaan. Komt 
er een intelligente lockdown, dan zit sporten in de sportschool er opnieuw niet in.  

Sporten in de buitenlucht mocht wel, maar bij de volledige lockdown in Spanje was dit 
verboden. 

De avondwinkels draaien op dit moment overuren, maar bij een avondklok zal dit niet langer 
het geval zijn. We hebben bij de intelligente lockdown geen avondklok meegemaakt, maar bij 
een volledige lockdown zou dit wel mogelijk kunnen zijn. Dit betekent dat na een bepaald 
tijdstip niemand meer de straat op mag. In Spanje was hier geen sprake van, maar in 
Antwerpen (België) bijvoorbeeld wel. Daar moesten mensen van 23.30 uur tot 06.00 uur thuis 
zijn.  

Nu mag je nog tot 22.00 uur in een bar, restaurant of op een terras zitten, maar zoals we 
weten is dat bij een intelligente lockdown niet het geval en moet de horeca opnieuw hun 
deuren sluiten. Hetzelfde geldt voor kappers en nagelstudio's.  

Dezelfde maatregelen gelden bij een volledige lockdown. Daarnaast moesten bij de Spaanse 
lockdown alle winkels dicht, behalve supermarkten, bakkers, winkels voor voedsel, drank, 
essentiële goederen en producten én farmaceutische, medische en orthopedische instellingen. 

Tijdens de intelligente lockdown gingen we graag een dag naar het strand of de natuur, maar 
bij een volledige lockdown kan dat hoogstwaarschijnlijk niet meer. Deze dagjes uit waren in 
Spanje namelijk verboden. 

Op dit moment mag je maximaal in het gezelschap van vier personen zijn. Bij een intelligente 
lockdown beperkte dit zich tot twee personen op bepaalde plekken en mocht je maar een 
maximumaantal mensen thuis ontvangen.  

Bij een volledige lockdown mocht je in Spanje helemaal geen familie of vrienden bezoeken. 
Een uitzondering op die regel was als je een ouder iemand moest verzorgen. 

Of het kabinet dezelfde maatregelen neemt bij een intelligente of volledige lockdown zoals 
hierboven genoemd, is vooralsnog onduidelijk en zal dinsdag moeten blijken.  Bron: RTL 
Nieuws, 11 oktober 2020.   

Weten we het nog? Van ‘Woningsdag’ tot ‘Balkoningsdag 

Vanwege het coronavirus gaat Koningsdag 2020 zoals we dat kennen dit jaar niet door. De 
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft Koningsdag dit jaar uitgeroepen tot 
Woningsdag. Er worden verschillende evenementen georganiseerd, zoals een digitale 
kleedjesmarkt en het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus vanuit deuropeningen en 
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balkons. Ook roepen de oranjeverenigingen muzikanten en artiesten op om op te treden voor 
de ouderen in hun gemeenschap. Om 16.00 uur volgt een nationale toost.  

 

Wil je toch graag op de Dam staan tijdens Koningsdag? In een VR-omgeving speelt zich het 
Kingsday VR Festival af op de Dam van 20:00 tot 23:00 (€7,50). Het festijn bevat onder meer 
muziekoptredens van Kwambo, Vangrail, dj Jochem Hamerling en een mysteryguest. 
Bezoekers kunnen bij de bar virtueel bier bestellen en de koning een hand geven voor zijn 
verjaardag. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Voedselbank. Voor een bezoek aan het 
festival is een goede VR-bril nodig, maar voor bezoekers zonder deze techniek is er ook een 
livestream beschikbaar.   

 

Tom Bremerkamp en Koen Gerretsen van reclamebureau 180 Kingsday wilden een manier 
bedenken om toch met vrienden Koningsdag te kunnen vieren en kwamen met Balkoningsdag. 
Een echt feestje, maar dan vanaf je balkon. Inmiddels is het plannetje uitgegroeid tot een heus 
evenement, met een Facebookpagina en bijna tweeduizend aanmeldingen. Deelnemers 
worden gevraagd hun balkon of andere buitenruimte te versieren in oranje en de driekleur. 
Om 12.00 uur precies begint een livestream met optredens van verschillende artiesten en dj’s. 
Om 13.00 uur volgt een gezamenlijke proost, vanaf het balkon natuurlijk, op de 53ste 
verjaardag van de koning. Bron: Het Parool, 26 april 2020.  
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Foto: Organisatoren Balkoningsdag   

Amerikaanse veiligheidsdiensten nog steeds verdeeld over herkomst 
coronavirus 

De Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn nog steeds verdeeld over de herkomst van het 
coronavirus. Toch denken de meeste diensten dat de Chinese leiders voor de start van de 
pandemie niet van het bestaan van het virus wisten. Dat blijkt volgens persbureau AP uit een 
onderzoek waarom de Amerikaanse president Joe Biden had gevraagd. 

Vier diensten gaan er vanuit dat het coronavirus van dier op mens is overgedragen. Een 
andere dienst denkt vrij zeker te weten dat een mens in een Chinees laboratorium besmet 
raakte. Geen van de diensten denkt dat het virus bewust is ontwikkeld als een biochemisch 
wapen.  

Amerika laakt de Chinese handelswijze. Het land zou een goed onderzoek naar de herkomst 
van het coronavirus blokkeren. Het deelt geen informatie en beschuldigt andere landen. Biden 
heeft zojuist verklaard samen met andere landen te blijven samenwerken om China te 
bewegen om mee te werken en informatie te delen in het onderzoek naar het virus.  Bron: AD, 
27 augustus 2021.   

Biden reageert op rapport inlichtingendiensten 

Het achterhalen van de oorsprong van het coronavirus blijft een hoge prioriteit voor de 
Amerikaanse regering. ‘We zullen er alles aan doen om de wortels van deze uitbraak die 
wereldwijd zo veel pijn en dood heeft veroorzaakt op te sporen, zodat we alle nodige 
maatregelen kunnen nemen om herhaling te voorkomen’, zegt president Joe Biden in een 
verklaring. 

Hij reageert op een rapport van zijn inlichtingendiensten. Eerder deze week lekte al uit dat die 
geen eensluidende conclusie hebben gevonden op de vraag of het virus uit een laboratorium 
is ontsnapt of dat het op natuurlijke wijze van een dier op de mens is overgesprongen. Vier 
diensten gaan er vanuit dat het coronavirus van dier op mens is overgedragen. Een andere 
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dienst denkt vrij zeker te weten dat een mens in een Chinees laboratorium besmet raakte. 
Geen van de diensten denkt dat het virus bewust is ontwikkeld als een biochemisch wapen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deed eerder dit jaar onderzoek in Wuhan, de Chinese 
stad die geldt als de oorspronkelijke brandhaard van de pandemie. Het onderzoeksteam, met 
de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, achtte het toen onwaarschijnlijk dat het virus in 
een lab op mensen is overgegaan, maar dringt aan op spoedig vervolgonderzoek. 

Biden wijst nog eens op de tegenwerking die Chinese autoriteiten keer op keer opwerpen. ‘Tot 
op de dag van vandaag blijft de Volksrepubliek China oproepen tot transparantie verwerpen 
en informatie achterhouden, zelfs nu deze pandemie steeds meer levens eist. De wereld 
verdient antwoorden en ik zal niet rusten voordat we die krijgen.’ Bron: AD, 27 augustus 
2021.   

Vriendengroep verkoopt complete feestkeet: ‘De kratten bier houden we 
zelf’ 

Mart Oosterik en zijn kameraden uit het Twentse Saasveld hebben een bijzonder object te 
koop: een feestkeet inclusief inboedel. Alles mag voor elk aannemelijk bod weg. Alleen de 
flesjes Grolsch blijven achter in het Twentse dorp. ‘We hebben er zelf ooit 200 euro en een 
krat bier voor betaald.’ 

Mart (20) en zijn kameraden Bram, Daniel, Sjoerd, Han en Rik kennen elkaar al sinds de 
basisschool. ‘We hebben bij elkaar in de klas gezeten en zijn altijd bevriend gebleven,’ zegt 
Mart. Vier jaar geleden kocht het zestal de keet van een andere vriendengroep uit Lattrop. Het 
hok werd gestald in Saasveld, ver weg van de bewoonde wereld.   

De afgelopen jaren is het honk de ontmoetingsplek van de vriendengroep geweest. Helemaal 
in tijden van corona. ‘We zaten hier vrijwel elk weekend op vrijdag en zaterdagavond. We 
bespraken hier de week, dronken wat biertjes en na twaalven werd het vaak gezellig en ging 
de muziek hard aan.  

 

De feestkeet van de vriendengroep uit Saasveld. Binnenkort staat het waarschijnlijk in 
Hengelo. © Mart Oosterik  
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Nu vier jaar later is het tijd om afscheid te nemen van de keet. ‘We hebben de muren opnieuw 
geschilderd en vorig jaar is er nog een nieuw plafond in gemaakt. Hij verkeert dus in goede 
staat.’ Naast de keet mag ook de complete inboedel weg. De bar, muziekboxen, koelkasten en 
televisie krijgt de koper er allemaal bij. ‘Eigenlijk alles. Behalve de barkrukken en de vlaggen 
van FC Twente en Heracles. Die houden we zelf.’ 

Op zoek naar een koper zijn ze niet meer. Na een advertentie op Facebook te hebben geplaatst 
was het hok zo verkocht. ‘Hij was geliefd. Uiteindelijk hebben we er 1200 euro voor gekregen. 
Een mooie deal dus.’ De vriendengroep brengt de keet zelf naar de nieuwe eigenaars in Hengelo 
toe. ‘Dat lijkt een hele klus, maar met een grote shovel til je hem zo op.’  

De koelkasten zijn nu nog gevuld, maar zullen bij de overdracht leeg zijn. Zaterdag nemen 
Mart en zijn vrienden namelijk afscheid van de keet. ‘Dan drinken we de laatste pijpjes op. 
We maken er nog één keer een klein feestje van.’ Of ze daarna zonder ‘thuishonk’ zitten? ‘Nee 
hoor, we hebben al een nieuwe gevonden. Op een nog betere locatie.’ Bron: De Stentor, 27 
augustus 2021.  

Niet gevaccineerd? Dan is risico op ziekenhuisopname met Deltavariant 
twee keer zo hoog  

De kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis is twee keer zo hoog bij besmetting met 
de Deltavariant, dan bij de oorspronkelijke Alfavariant van het coronavirus. Dat concluderen 
onderzoekers van de University of Cambridge en Public Health England na bestudering van 
ruim 40.000 besmettingen in Engeland tussen eind maart en eind mei 2021.   

De resultaten zijn gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet en gaan over het risico 
dat niet-gevaccineerde mensen lopen. De gegevens laten geen conclusies toe voor volledig 
gevaccineerde personen.  

Eerdere onderzoeken gingen vooral over de hogere overdraagbaarheid van de Deltavariant, die 
ook in Nederland inmiddels verantwoordelijk is voor vrijwel het grootste deel van alle 
coronabesmettingen. Naar het risico op een ernstig verloop van de ziekte was nog maar weinig 
onderzoek gedaan. De wetenschappers gebruikten de resultaten van tienduizenden positieve 
tests die via genetische analyse werden toegewezen aan Delta of Alfa. Bijna 9.000 hadden 
betrekking op de Deltavariant, ongeveer 35.000 werden toegeschreven aan de Alfavariant. Die 
gegevens legden de wetenschappers naast het aantal ziekenhuisopnames. Bron: AD, 28 
augustus 2021.  

 
© Marco de Swart  
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Vier (eh tien) potjes pesten in de ochtend, wie heeft zo'n lief kantoor? 
 
Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 530.  
 
Het zijn de laatste vakantiedagen voor onze kleintjes. Zes weken hadden ze. Maar zelfs daar 
komt een onverbiddelijk eind aan. ‘t Is niet dat ze zich vervelen, maar ze zijn wel weer toe aan 
school. Die begint ook weer door te dringen in hun gesprekken. Vriendinnetjes die ze missen, 
lijstjes van kinderen die ze uitnodigen op de eerstvolgende verjaardag. Wat ze verwachten van 
de nieuwe juffen, die soms de oude juffen zijn; wat fijn is want dan weten ze wat ze kunnen 
verwachten. Grappig trouwens: zo jong als ze zijn, van grote verrassingen houden kinderen 
eigenlijk niet. Wel van surprises natuurlijk, maar veranderingen in het leven vinden ze net zo 
eng als wij. 
 
Enfin, ze zijn nog een paar dagen thuis (wij ook nog steeds, je zou het haast normaal gaan 
vinden) en dus moet ik bekennen dat ik vanochtend na de zoomvergadering vier potjes gepest 
heb met de jongste. De oudste was skaten. Ik liep na de vergadering even naar beneden voor 
een kopje koffie en toen klonk een opgewekt maar tegelijk smekend: ‘Eén potje, papa?’ Zeg 
dan maar eens ‘nee’. En ach, die werkdag gaat toch weer tot elf uur vanavond duren, dus hoe 
erg is het als daar tien minuten pesten afgaan? De kleine is er de afgelopen weken zeer 
bedreven in geworden. Fanatiek ook. Heerlijk, dat verbeten bekkie, waar overigens deze 
vakantie liefst vier tanden uit verdwenen zijn.  
 
Ze won net zes potjes van me. Want ok, het waren acht potjes in totaal. Als je eenmaal bezig 
bent is het moeilijk stoppen en je moet ze toch bezighouden, hè. Tegelijkertijd kun je bijna 
elke zin die ze uitspreken in een leuke-uitspraken-boekje plakken. Ik weet het, dat vinden alle 
ouders. Maar dat is de lol van ouder zijn. Eentje dan, die zomaar langskwam terwijl ik de 
kaarten schudde voor het tiende (ok, tien waren ‘t er! Meer echt niet) pestpotje: ‘Ik denk wel 
dat ik de minste tanden van de hele klas heb.’  
 
Maar we kunnen natuurlijk niet eindeloos pesten. Dus nu zit ik weer achter mijn bureau in 
mijn kleine kantoor en heeft zij zich precies in dat ene hoekje geïnstalleerd dat nog over is, op 
drie kussens en half onder een dekbedje. Leest de Donald Duck. Wie heeft zo’n lief kantoor? 
Bron: AD, 26 augustus 2021.      
 

Complotdenker Micha Kat terug in cel in Noord-Ierland 

Micha Kat, die onder meer opruiende en bedreigende video’s maakte gericht tegen de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk, zit weer vast in een cel in Noord-Ierland. De complotdenker moest daar 
vandaag voor de rechter komen, omdat hij de voorwaarden had geschonden tijdens de 
schorsing van zijn voorlopige hechtenis. Hij bleef bedreigende en opruiende tweets versturen 
via Twitter. 

De rechtbank in Belfast besloot vandaag dat Kat (58) blijft vastzitten tot de volgende zitting 
op vrijdag 3 september, zegt een woordvoerder van het OM in Den Haag. Dan moet Kat 
opnieuw voor de rechter verschijnen, die dan bepaalt of hij wordt uitgeleverd aan Nederland. 
Kat moet in Nederland een celstraf uitzitten van zes maanden vanwege een eerdere 
veroordeling voor smaad en laster. Hij werd vorige maand opgepakt in Noord-Ierland. 

De complotdenker wordt in Nederland gezocht voor het beledigen en bedreigen van meerdere 
mensen, onder wie RIVM-directeur Jaap Van Dissel. Dat gebeurde via filmpjes op het 
onlineplatform Red Pill Journal, die hij samen met Wouter Raatgever en Joost Knevel maakte. 
Er gaan ongefundeerde complottheorieën rond waarin de RIVM-bestuurder en de 
burgemeester van Bodegraven beschuldigd worden van satanische pedoterreur. 

Begin juli heeft de rechtbank de drie complotdenkers opgedragen per direct te stoppen met 
hun beschuldigende verhalen. Raatgever is eind juni veroordeeld tot negen maanden 
gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het verspreiden van de opruiende en 
bedreigende video’s. De 43-jarige Joost Knevel werd maandag vanuit Spanje aan Nederland 
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overgeleverd. De rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag besloot gisteren zijn 
voorarrest met twee weken te verlengen. Bron: AD, 27 augustus 2021. 
 

Veilig naar bios of theater: ‘Zet kraan open met een papieren handdoekje’ 

Het culturele seizoen begint weer maar hoe ga je zo veilig mogelijk naar het theater of de 
bioscoop? Thijs Veenstra, adviseur infectieziektebestrijding bij het RIVM, waarschuwt voor 
valse veiligheid. 

Is het slim om altijd een flesje handgel met alcohol bij je te hebben, om je handen te 
ontsmetten?  

‘Je kunt natuurlijk zo’n flesje meenemen, maar bij het RIVM geven we aan dat handen wassen 
voldoende is om het virus van je handen te verwijderen en om er aan bij te dragen verspreiding 
van het virus te voorkomen. Dat gebeurt met name door nabijheid van iemand die besmet is. 
Vandaar de maatregelen van óf 1,5 meter afstand óf een test bij klachten. Maatregelen als 
handalcohol kunnen het idee geven dat je veilig bent, terwijl dat geen garanties biedt. Je richt 
je dan op de verkeerde maatregelen.’ Bron: AD, 27 augustus 2021. 

Rechtbank Almelo tegen zieke verdachte: ‘Toon maar aan dat je echt ziek 
bent, anders gaan we zonder je verder’ 
 
Een Enschedese groothandel in cosmeticaproducten werd in 2018 voor 150.000 euro 
opgelicht. De strafzaak tegen de verdachte oplichter, Irfan Y. (44) uit Enschede, verloopt alles 
behalve soepeltjes. De reden? Y. meldde zich voor de tweede keer af met het verhaal dat hij 
doodziek is.  

 
Het verdachtenbankje van zaal E blijft dinsdagmorgen leeg. Advocaat Jeroen Michels legt uit 
dat zijn cliënt Y. in de wachtkamer van zijn huisarts zit. ‘Hij had 38,6 graden koorts en heeft 
veel moeten braken.’ Bewijs van het laatste heeft de advocaat ook: misselijkmakende foto’s 
van braaksel die Y. dinsdagochtend via WhatsApp stuurde. Bron: Tubantia, 24 augustus 
2021. 
 

Enschedese oplichter nu vanwege corona niet bij rechtszaak. Slachtoffer: 
‘Hij heeft een valse test gekocht!’ 
 
De strafzaak tegen de van oplichting verdachte Irfan Y. (44) uit Enschede begint inmiddels op 
een regelrechte soap te lijken. Y. verscheen afgelopen dinsdag voor de derde keer niet bij zijn 
strafzaak, omdat hij ziek was. Hij kreeg van de rechtbank tot donderdagmorgen de tijd om 
met bewijs te komen. En dat bewijs is er als de zitting begint: een positieve coronatest van 
een gratis teststraat in het Duitse Gronau.  

 
Op het formulier dat Y. naar zijn advocaat stuurde is het vakje ‘positief’ aangevinkt, oftewel, 
hij is besmet met het coronavirus. Officier van justitie Karel De Valk steekt zijn twijfels niet 
onder stoelen of banken. Hij wijst erop dat de parketpolitie bij Y. thuis kwam om hem de 
oproep voor de zitting donderdag te overhandigen. Tot hun grote verbazing zien ze de 
doodzieke Y. op straat, terwijl hij staat te voetballen met anderen. Y. was ook nog op pad 
geweest voor ‘een iPhone deal’, vertelde hij de agenten. Op de vraag wat hem op 
gezondheidsvlak mankeerde antwoorde Y. ‘dat het hen niets aan ging’. ‘Het lijkt erop dat 
meneer zich op slinkse wijze probeert te onttrekken aan zijn strafzaak’, concludeert De Valk. 
Bron: Tubantia, 26 augustus 2021.   
 

Kraft Heinz verplicht kantoorpersoneel om zich te laten vaccineren 
 
Voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz gaat zijn Amerikaanse kantoorpersoneel verplichten 
om zich volledig te laten vaccineren. Anders zijn medewerkers straks niet welkom op kantoor. 
Met de stap voegt het bedrijf zich bij een groeiende lijst met Amerikaanse bedrijven die een 
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erg streng coronabeleid hanteren voor hun personeel in de Verenigde Staten. Op de lijst staan 
bijvoorbeeld ook Honig, Brinta en Roosvicee. 
 
Eerder deze maand stelde Apple de terugkeer naar kantoor al uit tot op zijn vroegst januari. 
De iPhone-fabrikant verplicht zijn medewerkers niet om zich te laten vaccineren. Andere 
bedrijven als Google, Facebook, Microsoft en Walmart hebben al wel 
een vaccinatieplicht aangekondigd. Delta Air Lines pakt het iets anders aan en komt met 
een maandelijkse boete van 200 dollar voor niet-gevaccineerd personeel. Het gaat om 
medewerkers die hun zorgverzekering via de luchtvaartmaatschappij hebben geregeld. De 
boetemaatregel gaat per november in. Bron: AD, 28 augustus 2021.    
 

Tennisfans krijgen alleen toegang met vaccinatiebewijs 
 
Tennisfans die de US Open willen bezoeken, krijgen alleen toegang als ze kunnen aantonen 
dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus. Dat heeft de stad New York beslist. Het laatste 
grandslamtoernooi van het jaar begint maandag. 
 
‘Gezien de ontwikkeling van de Deltavariant is het voor ons belangrijk de gezondheid en 
veiligheid van onze toeschouwers te waarborgen. Na overleg met de burgemeester van New 
York zullen alle US Open-tickethouders van 12 jaar en ouder moeten bewijzen dat ze zijn 
gevaccineerd’, aldus de Amerikaanse tennisfederatie USTA.  
 
Elke tickethouder moet kunnen aantonen dat hij ten minste één dosis van het 
coronavaccin heeft gekregen. Bij de US Open mogen de stadions dit jaar weer volledig 
bezet zijn. Vorig jaar was er vanwege corona geen publiek aanwezig. Bron: AD, 28 augustus 
2021.  
 

India zet meer dan 10 miljoen vaccinaties op één dag 
 
India heeft vrijdag voor het eerst meer dan 10 miljoen coronaprikken op één dag gezet. 
Premier Narendra Modi spreekt van een 'gedenkwaardige prestatie' voor het land met 1,3 
miljard inwoners. Het vorige record stond op 9,2 miljoen prikken. 
 
In totaal zijn in India meer dan 622 miljoen prikken toegediend. Ruim de helft van de 944 
miljoen volwassenen heeft nu een eerste dosis van een coronavaccin gehad. India dient drie 
verschillende vaccins toe die allemaal uit twee doses bestaan. 
 
Het tempo van de vaccinatiecampagne versnelt, maar het doel van 1,1 miljard gevaccineerden 
eind dit jaar wordt nog steeds bemoeilijkt door onder meer een tekort aan middelen, 
administratieve rompslomp en terughoudendheid onder het volk.  
 
India wil met de vaccinatiecampagne nieuwe chaos in het land voorkomen. De besmettingsgolf 
in april en mei leidde tot een overbelasting van de zorg, meer dan 200.000 sterfgevallen en 
een tekort aan medische hulpmiddelen. Het aantal besmettingen nam daarna sterk af, maar 
neemt inmiddels weer toe.  
 
Zaterdag werden bijna 47.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, het grootste aantal in bijna 
twee maanden tijd. Zo'n 70 procent van de meldingen kwam uit de zuidelijke staat Kerala, 
waar vorige week een groot festival werd gehouden. Experts denken dat de volgende golf in 
India mogelijk volgende maand al begint, omdat dan het festivalseizoen begint. Bron: AD, 28 
augustus 2021. 
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IMF stelt terugkeer werknemers naar hoofdkantoor uit tot januari 
 
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelt de terugkeer van werknemers naar zijn 
hoofdkantoor in Washington uit tot januari vanwege het toenemende aantal besmettingen met 
de Deltavariant van het coronavirus in de Verenigde Staten. Ook moeten alle medewerkers 
die toegang willen, gevaccineerd zijn. 
 
‘Gezien de onvoorspelbaarheid en ernst van deze nieuwe coronagolf is de terugkeer naar 
kantoor uitgesteld tot begin januari. Dan zal de situatie opnieuw worden beoordeeld’, aldus 
een woordvoerder van het IMF. Het hoofdkantoor van het fonds is momenteel wel geopend 
voor mensen die daar vrijwillig willen komen werken. Zij moeten gevaccineerd zijn en 
instemmen met regelmatige coronatesten.  
 
Het personeel van het IMF werkt sinds de uitbraak van de pandemie grotendeels thuis. Meer 
dan 90 procent van de 2700 IMF-werknemers is gevestigd in Washington. De Wereldbank, die 
eveneens in de Amerikaanse hoofdstad is gevestigd, zei donderdag nog dat een grootschalige 
terugkeer van medewerkers naar kantoor wordt uitgesteld tot januari. Bron: AD, 28 augustus 
2021.   
 

Zelfs sterrenrestaurant De Librije schreeuwt om kok: ‘Zo heftig heb ik het 
nog nooit meegemaakt’  
 
Er is een schreeuwend tekort aan koks. Zelfs het Zwolse sterrenrestaurant De Librije plaatste 
op LinkedIn een oproep. ‘Anders heb ik een wachtlijst. Nu moet ik voor het eerst in dertig jaar 
zelf op zoek. Zo heftig heb ik het nog nooit meegemaakt’, schetst driesterrenkok Jonnie Boer 
de nood. 
 
Het is niet dat Jonnie en Thérèse Boer De Librije uit koksnood soms maar een dag dicht 
moeten doen. ‘Dat kan niet, nooit’, zegt Jonnie. ‘Maar ik zie de storm aankomen en die wil ik 
voor zijn.’ Alleen al in hun Zwolse sterrenrestaurant werken 24 koks. Tot voor kort stonden 
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culinaire talenten in de rij voor een baan bij De Librije, maar dat is niet meer zo 
vanzelfsprekend. Zelfs Jonnie en Thérèse Boer moeten aan de bak en personeel werven. ‘Het 
komt vast allemaal weer goed’, zegt de topkok.  
Bron: De Stentor, 28 augustus 2021.  

Ouderen die bellen voor coronapaspoort worden niet goed geholpen 
 
Ouderenbond Anbo zegt dat mensen die bellen voor een papieren coronapaspoort niet altijd 
goed worden geholpen. Dat papieren paspoort is in het leven geroepen voor mensen die niet 
handig zijn met computer of smartphone. Volgens Anbo voelt de helft van de drie miljoen 65-
plussers zich digitaal niet handig genoeg. De ouderenbond maakte een bloemlezing van de 
reacties:   
 
- ‘Ik kreeg te horen dat het niet mogelijk was. Ik moest het maar via de iPad of computer 
regelen. De medewerker werd zelfs brutaal en gooide de hoorn op de haak.’ 
 
- ‘Toen ik belde, werd ik verwezen naar de GGD Utrecht. Maar die wisten nergens van, ik 
moest maar naar het Ministerie van Buitenlande Zaken bellen.’ 
 
- ‘Ik heb het maar opgegeven, zoveel onwil. Want ik kreeg alleen het www-adres.’ 
 
- ‘Er werden mij allerlei dingen voorgedragen. Ga naar uw familie. Schakel uw buren in. Doe 
het maar bij de bibliotheek. Maar een papieren coronapaspoort thuisgestuurd krijgen, ho 
maar.’ 
 
Anbo roept nu de hulp van Kamerleden in om de situatie te verbeteren. Bron: AD, 28 augustus 
2021. 
 

Hattem jaagt hangjeugd weg met irritant geluid: test hier of jij het hoort 

De gemeente Hattem overweegt om hangjeugd te verjagen met de Mosquito-installatie: een 
hoge pieptoon die alleen jongeren tot 25 jaar kunnen horen. Al jaren worstelt de gemeente 
met hangjongeren die overlast veroorzaken en vernielingen aanrichten. Met name de oude 
Verkentoren is een geliefde spot. ‘Ik hoor ze midden in de nacht nog.’ 

‘Het is echt heel vervelend’, verzucht de Hattemse Maria van Hulst. De jongeren die afkomen 
op de Verkentoren vernielen de boel, ze laten rotzooi achter en houden de buurt ’s nachts 
wakker, vertelt ze. ‘Ik hoor ze boven de televisie uit schreeuwen. Als ik dan wil slapen, moet 
ik in een andere slaapkamer gaan liggen aan de achterkant van het huis, maar eigenlijk helpt 
dat niet.’ Bron: De Stentor, 28 augustus 2021.   

Vertrouwen corona-aanpak op dieptepunt: ‘Mensen zien het als 
zwabberbeleid’ 

Het vertrouwen in het Nederlandse coronabeleid daalde sterk na het ‘Dansen met Janssen’-
echec. Mensen missen een duidelijke koers, terwijl de ‘hete herfst’ met grote ethische kwesties 
rond vaccinaties nog volgt.  

Hij haalde zijn schouders erover op. ‘Gewoon stadionhumor’, lachte demissionair minister 
Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) over spandoeken en spreekkoren in De Kuip vorige 
week. Met ‘Hugo, zitten en muil houden’ en ‘Hugo hou je bek’ reageerden de supporters op 
waarschuwingen van de bewindsman dat ze voortaan echt ‘op hun kont’ moeten zitten in het 
stadion. Dat De Jonge zelf nog staand gefotografeerd werd bij een andere wedstrijd hielp de 
bloeddruk bij fans in De Kuip vast niet omlaag. Maar: ‘Daar moet je tegen kunnen’, zei De 
Jonge maandag voor de camera’s. ‘We hebben er hartelijk om gelachen.’ Bron: AD, 28 
augustus 2021. 
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Scheiding van Franse partner kan Schiphol miljoenen opleveren 

Schiphol zit door het wegblijven van reizigers dieper in de malaise dan verwacht. Maar er 
gloort hoop; het vliegveldbedrijf kan miljoenen euro’s opstrijken nu de Franse partner ADP 
van zijn belang in de Nederlandse luchthavengroep af wil. Dat geld gaat aan de andere 
aandeelhouders, het rijk, Amsterdam en Rotterdam, voorbij. 

‘Hublink’, de combinatie van Schiphol en Aéroports de Paris (ADP) - uitbater van de 
vliegvelden Orly en Charles de Gaulle - maakte in 2008 een droomstart. In het kielzog van 
KLM en Air France sloegen de twee luchthavenbedrijven de handen ineen. Bron: AD, 28 
augustus 2021. 
 

Afghaanse vluchtelingen kunnen zo snel mogelijk kiezen voor een 
coronavaccin  

De ongeveer 1600 Afghaanse evacués die worden opgevangen in Amsterdam, Groningen, 
Zeist, Harskamp en vanaf zondag ook in Nijmegen, kunnen 'zo snel mogelijk' kiezen voor een 
coronavaccin, vertelt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR aan NU.nl.  
 
Wanneer precies hangt af van enkele factoren. Zo moeten de evacués uitgebreid geïnformeerd 
worden over de vaccinatiecampagne én de verschillende soorten vaccins, zodat zij zelf de 
keuze kunnen maken over een coronavaccinatie.   
 

 
 
© ANP — Evacués komen aan op het Marine Etablissement Amsterdam terrein. Defensie stelt 
een deel van het Marine Etablissement Amsterdam beschikbaar als noodopvanglocatie voor 
evacues uit Afghanistan. Het COA kan er ongeveer 350 mensen onderbrengen. Het is de vijfde 
noodopvanglocatie in het land. 
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Het proces kan ook pas in september beginnen, doordat de evacués eerst andere dingen aan 
hun hoofd hebben. Zo zitten zij de eerste dagen in quarantaine, worden ze op de eerste, derde 
en vijfde dag getest op corona en kunnen ze zich pas na die laatste test - bij een negatieve 
testuitslag - vrijer bewegen binnen de opvanglocaties. De evacués worden ook getest op 
tuberculose. Bron: AD, 28 augustus 2021.  
 

Nieuw leven voor gebruikte deuren en wc-potten: tweedehands 
bouwmaterialen zijn niet aan te slepen  
 
‘Moet je deze isolatieplaten zien’, wijst William Vermeulen . ‘Zien er toch uit als nieuw! Kun je 
zo onder je nieuwe vloer leggen, maar dan wel voor de helft van de nieuwprijs. Mooi 
meegenomen toch’  
 
De mede-eigenaar van Vermeulen en Zonen Sloopwerken Breda weet zeker dat de platen geen 
weken in zijn rekken zullen bivakkeren. Steeds meer particulieren, zzp’ers en kleine 
bouwbedrijven weten zijn opslagloodsen te vinden vol gebruikte houten balken, planken, 
platen, deuren en kozijnen, schuifpuien, wc-potten, ligbaden, armaturen, radiatoren, 
groepenkasten, oude kliko's en fietsenrekken om maar een paar tweedehands 
bouwmaterialen en artikelen te noemen. ‘Je zult maar net een wasbak nodig hebben in je 
schuurtje of op de camping.’  Bron: BN De Stem, 28 augustus 2021. 

 
William Vermeulen van sloopbedrijf Vermeulen en Zonen Breda verkoopt steeds meer 
gebruikte materialen, zoals deze planken. © Pix4Profs-Ron Magielse    
 
 

Update RIVM 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen etmaal 2494 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er flink minder dan een dag eerder, toen het er 
2831 waren (na correctie), maar iets meer dan vorige week zaterdag. Toen werden 2444 nieuwe 
besmettingen gemeld.   

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 645 coronapatiënten. Dat zijn er 14 minder dan 
vrijdag, zo staat in de cijfers die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) vanmiddag naar buiten bracht.  
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Op de intensive cares nam het aantal patiënten met Covid-19 toe met 2 naar 224, maar op 
de verpleegafdelingen daalde het aantal patiënten juist met 16 naar 421. Er werden in 
de klinieken 78 nieuwe patiënten opgenomen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Bron: AD, 28 augustus 2021.  
 

Duitse verkiezingen maken tanken over de grens mogelijk duurder: 2 
euro voor liter benzine? 
 
Opgepast voor wie nu nog goedkoop tankt in Duitsland: benzine en diesel worden bij onze 
oosterburen steeds duurder. De Bondsdag-verkiezingen kunnen de brandstofprijzen 
binnenkort nog weleens verder opstuwen.  
 
Wie boodschappen doet bij de Aldi in Kranenburg is het al opgevallen: sinds afgelopen week 
prijken overal weer verkiezingsposters aan lantaarnpalen. Op 26 september wordt een nieuw 
parlement - de Bondsdag - gekozen. Die verkiezingsuitslag kan ook de portemonnee van 
Nederlanders raken.  
 
Even tanken over de grens loont nu nog de moeite. Maar de benzine en de diesel in Duitsland 
stijgen almaar in prijs. Als het aan de Grünen ligt, wordt er nog een schepje bovenop gedaan. 
En laat die politieke partij volgens de prognoses nu nét de grote winnaar van de verkiezingen 
lijken te worden. 
 
In de huidige voorspellingen zou de Grünen achttien procent van de stemmen halen. De kans 
dat de partij vervolgens in de regering komt, schatten opiniepeilers op ruim tachtig procent. 
Een coalitie met CDU/CSU en de FDP (liberalen) wordt als meest voor de hand liggend 
getipt.  Bron: De Stentor, 28 augustus 2021.   
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Duizenden mensen demonstreren tegen coronamaatregelen van Duitse 
regering 

Duizenden mensen hebben zaterdag in Berlijn gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen 
van de Duitse regering. Ze keerden zich vooral tegen de restricties die invloed hebben op het 
dagelijks leven, zoals de mondkapjesplicht. 

Verscheidene bijeenkomsten waren vooraf verboden maar dat kon niet voorkomen dat 
groepen op verschillende plaatsen bijeenkwamen en door de stad gingen lopen 
onder begeleiding van politie te voet, in busjes en in een helikopter.  Bron: AD, 28 augustus 
2021. 

 

© Christophe Gateau/dpa — De Duitse politie arresteert een van de demonstranten. 

Nador: 37 reizigers vervolgd voor gebruik valse coronatest 

In Nador heeft de politie vrijdag 37 reizigers gearresteerd voor het gebruik van valse PCR-
testen. Een onderzoek werd ingesteld onder toezicht van het parket. 

Volgens een verklaring van de nationale veiligheidsdienst DGSN werden 36 mensen in de 
haven van Nador gearresteerd. De 37e fraudeur werd op de luchthaven Nador-Al Aroui 
betrapt. Allen stonden op het punt om Marokko te verlaten, aldus een bericht van 
persagentschap MAP. 

De valse documenten werden ontdekt tijdens routinecontroles bij de grenzen. Deze controles 
worden in samenwerking met de gezondheidsdiensten en plaatselijke autoriteiten verricht in 
de strijd tegen de vervalsing van PCR-testen en vaccinatiepaspoorten. 

Het parket heeft een onderzoek bevolen naar de herkomst van de valse documenten en de 
identiteit van de mensen die betrokken zij bij deze handel in vervalste PCR-testen, aldus de 
DGSN. Bron: Bladna.nl, 28 augustus 2021.  
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De Marokkaanse politie heeft in de stad Nador 37 mensen aangehouden wegens het 
overhandigen van valse PCR-testen. Dat schrijft de site Bladna op basis van het officiële 
Marokkaanse persagentschap. 

Onder toezicht van het parket is een onderzoek ingesteld. 36 personen zijn gearresteerd in de 
haven van Nador, een iemand anders op de luchthaven van de stad. Alle verdachten stonden 
op het punt om Marokko te verlaten.  

Bij de grenscontroles werd ontdekt dat de PCR-testen vals waren. De nationale 
veiligheidsdienst gaat onderzoek doen naar de herkomst van de valse papieren en hoe de 
verdachten deze in bezit hebben gekregen. Bron: AD, 28 augustus 2021.  

In Frankrijk gebruikte politie traangas bij demonstraties tegen 
coronamaatregelen  

In Frankrijk moest de politie bij demonstraties tegen de coronamaatregelen in meerdere 
steden traangas inzetten, zoals in Parijs en Toulouse. Drie agenten raakten lichtgewond. 
Zeker zestien personen zijn gearresteerd. 

De opkomst bij de ruim tweehonderd protestmarsen was met 160.000 deelnemers opnieuw 
lager dan de laatste keren, volgens tellingen van de autoriteiten. Vorige week werden in het 
hele land nog ruim 175.000 betogers geteld. De week daarvoor waren het er 215.000 en 
daarvoor nog meer.  

De betogers zijn het niet eens met de coronagezondheidspas, waarmee je moet bewijzen dat 
je bent gevaccineerd, genezen of negatief getest. De pas is nodig als je bijvoorbeeld een bar of 
restaurant binnen wil, maar ook bij een bezoek aan sportclub, theater of een groot 
winkelcentrum. Daarnaast is er veel weerstand tegen de verplichte vaccinatie voor 
zorgpersoneel. Bron: AD, 29 augustus 2021.  

 

 
Neil Young © Brunopress 
 

Neil Young roept op tot verbod op concerten vanwege pandemie 
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Neil Young vindt het in de huidige coronasituatie niet kunnen dat er nog wel concerten 
plaatsvinden. De Canadese zanger (75) doet op zijn website een oproep om deze voorlopig weer 
te verbieden. 
 
Volgens Young zijn concerten en festivals plekken waar het coronavirus zich goed kan 
verspreiden. Hij vindt daarom dat concertorganisatoren agenda’s weer leeg moeten halen. ‘Zij 
hebben de macht om shows te stoppen waar duizenden samenkomen en zich verspreiden’, 
aldus de zanger. ‘Alleen vanwege het geld gaan ze door. Geld dat verspreiding veroorzaakt. De 
grote organisatoren zijn verantwoordelijk voor zulke superverspreiders.’ 
 
Het is onduidelijk op welke coronacijfers Young precies doelt, maar hij vindt het vooral 
belangrijk dat de situatie eerst volledig veilig is. ‘Ik ken tours die moeten stoppen en waarbij 
iedereen zich moet afzonderen in motels omdat één van hen positief is getest. Ik vraag me af, 
waarom zijn ze daar?’  
 
In onder meer de Verenigde Staten vinden shows inmiddels weer gewoon zonder restricties 
plaats. Het eerste grote Amerikaanse festival dat weer doorging was Lollapalooza vorige 
maand. Het evenement bleek achteraf geen ‘superspread event’. Van de 385.000 aanwezigen 
werden achteraf slechts 203 mensen positief getest op corona. Bron: AD, 28 augustus 2021.  

Dodental in Oregon stijgt zo hard dat uitvaartcentra geen plaats hebben 

Het dodental in de Amerikaanse staat Oregon stijgt zo hard, dat sommige uitvaartcentra geen 
plek meer hebben voor de binnengebrachte lichamen. Twee provincies hebben om extra 
koelwagens gevraagd, zodat de lichamen langer bewaard kunnen worden, zo hebben de 
spoedeisende hulpdiensten van de staat laten weten. 

Het verzoek om de koelwagens is ingediend door Tillamook County, aan de noordwestkust 
van Oregon, en Josephine County, in het zuidwesten. 

Gordon McCraw van Tillamook County schreef in zijn verzoek aan de staat dat het enige 
uitvaartcentrum van het graafschap continu aan de maximum capaciteit zit of zelfs erover. 
Door coronabesmettingen onder het eigen personeel is het bovendien onmogelijk om de 
lichamen naar andere provincies te vervoeren. 

Tillamook telde binnen één week zes coronadoden, terwijl er in de eerste 18 maanden van de 
pandemie in totaal slechts vijf coronadoden werden geteld. Bron: AD, 29 augustus 2021. 

Coronapatiënten in Louisiana niet geëvacueerd ivm orkaan: in verre 
omtrek geen opvangcapaciteit  

Ondanks de verwachte komst van de 'extreem gevaarlijke' orkaan Ida, die met windstoten van 
225 km per uur op de Amerikaanse staat Louisiana afkomt, worden patiënten van lokale 
ziekenhuizen niet geëvacueerd. Door het stijgende aantal coronapatiënten is er in de wijde 
omtrek geen opvangcapaciteit. 

Ida komt naar verwachting zondagavond (Amerikaanse tijd) aan land in de staat Louisiana, 
waarvan de stad New Orleans zestien jaar geleden zwaar te lijden had onder de orkaan 
Katrina. Ook nu wordt gevreesd voor catastrofale verwoestingen. 

In de staat zijn tienduizenden bewoners opgeroepen om te evacueren. Gouverneur John Bel 
Edwards heeft de noodtoestand uitgeroepen. Ziekenhuizen aan de kust van Lousiana 
sturen zoveel mogelijk patiënten naar huis en maken zich klaar om in lockdown te gaan, 
maar voor de 2.450 coronapatiënten is dat onmogelijk. 
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Het grootste gevaar voor de patiënten zijn volgens Edwards stroomonderbrekingen, ondanks 
de aanwezigheid van noodgeneratoren. De staat heeft 10.000 werknemers gemobiliseerd die 
stand by staan in geval van stroomuitval. ‘Dat is een van mijn grootste zorgen’, aldus de 
gouverneur. ‘We zullen de stroom zo snel mogelijk moeten herstellen.' 

Edwards trommelde ook al de Nationale Garde op. Vanaf zondag zullen zo'n 5.000 soldaten 
ingezet worden. Bron: AD, 29 augustus 2021.  

 

De verdachten van de aanslag op Sikkom journalist Willem Groeneveld en zijn partner komen 
uit de hoek van de anti-corona-maatregelen beweging. Vorige week donderdag werd een 
aanslag met brandbommen in de woning van Groeneveld en zijn partner gepleegd. Bron: De 
Telegraaf, 28 augustus 2021.  

In de nacht van woensdag op donderdag zijn meerdere molotovcocktails (brandbommen) door 
het raam van Sikkom-hoofdredacteur Willem Groeneveld gegooid. De politie neemt de zaak 
hoog op, schrijft het Dagblad van het Noorden. 
Groeneveld en zijn partner bleven ongedeerd, doordat ze het vuur snel konden blussen. 

Groeneveld schrijft op de regionale nieuwswebsite Sikkom onder meer kritische stukken over 
verhuurders en bedrijven die hij van malafide praktijken beschuldigt. Als gevolg daarvan 
wordt de journalist al jarenlang bedreigd en geïntimideerd. 
Wie er achter deze aanslag zit, is nog niet duidelijk. De politie heeft nog geen verdachten 
aangehouden. 

Niet lang voor de aanslag met brandbommen werden de adresgegevens van Groeneveld tegen 
zijn zin in bekendgemaakt op internet. Dit wordt doxing genoemd. 
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De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) spreekt van ‘weer een aanslag op de 
Nederlandse journalistiek’. Dat stelt algemeen secretaris Thomas Bruning in een reactie op 
het nieuws. 

‘Na de moordaanslag op Peter R. De Vries is dit de tweede aanslag in korte tijd op een 
Nederlandse journalist’, stelt Bruning. ‘Dit is een heel somber jaar voor de journalistiek. Deze 
aanslag op Willem met een brandbom had heel anders kunnen aflopen.’ 

De NVJ-voorman beklemtoont dat Groeneveld eerder te maken heeft gehad met ernstige 
bedreigingen. ‘Het is van cruciaal belang dat Willem zich nu beschermd voelt en dat de politie 
alles in het werk stelt om de laffe daders van deze aanslag snel op te sporen en te vervolgen. 
Het moet duidelijk zijn dat dit niet wordt getolereerd in Nederland.’ 

Bruning denkt dat het onderwerp, zeker na de moordaanslag op Peter R. de Vries, wel op de 
agenda staat van de landelijke politiek. ‘Maar deze nieuwe aanslag bewijst wel dat alles wat 
we op dit moment doen nog niet genoeg is. Ik hoop dat Den Haag zich daar heel goed van 
doordrongen is. Journalisten horen zich niet bedreigd te voelen en moeten zonder angst hun 
werk kunnen doen.’ Bron: NU.nl, 19 augustus 2021.    

Coronacrisis lijkt geen vat te krijgen op bouwsector 

De omzet in de bouw lag in het tweede kwartaal 9,3% hoger dan een jaar eerder. Dat is 
beduidend meer dan in de voorgaande vier kwartalen, zo meldt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) donderdag op basis van nieuwe cijfers. 

Daarmee lijken de negatieve effecten van de coronacrisis op de omzet in de bouw in het tweede 
kwartaal nauwelijks nog een rol te spelen. Ook de omzet in de hout- en 
bouwmaterialenindustrie was hoger (8,6%). 

In het tweede kwartaal van 2021 werd voor de bouw van bijna 19.000 woningen een 
vergunning afgegeven, ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Het CBS maakt wel de 
kanttekening dat vergeleken met vorig jaar het tweede kwartaal van 2021 een extra werkdag 
telde. 

In de burgerlijke en utiliteitsbouw (woningbouw, kantoren, ziekenhuizen) was de omzet 
gemiddeld 12,5% hoger dan een jaar eerder. De gespecialiseerde bouw deed het zelfs nog iets 
beter. De grond-, water- en wegenbouw (gww) liet daarentegen een omzetdaling zien van 6,3% 
ten opzichte van een jaar eerder. De omzet in de gww is daarmee al drie kwartalen lager dan 
in dezelfde periode een jaar eerder. 

Kleine bouwbedrijven (tot tien medewerkers) haalden in het tweede kwartaal met 14,1% de 
grootste groei. Middelgrote bouwbedrijven (met tien tot honderd medewerkers) behaalden – na 
vier kwartalen van lagere omzetten – in het tweede kwartaal een omzet die 9,6% hoger lag. 

Bij middelgrote gww-bedrijven daalde de omzet in het tweede kwartaal opnieuw, constateert 
het CBS. De omzet loopt bij deze bedrijven al ruim twee jaar terug. Ook grote gww-bedrijven 
met honderd medewerkers en meer zagen hun omzet opnieuw kleiner worden. 

Het aantal faillissementen in de bouwsector bedroeg in het tweede kwartaal 75, tegen 114 in 
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal faillissementen in de bouw daalt al een jaar. 
Bron: FD, 19 augustus 2021. 

Foot Locker profiteert van heropenen winkels 

De Amerikaanse schoenenketen Foot Locker heeft een goed kwartaal achter de rug. De 
verkopen stegen vergeleken met vorig jaar 9,5% naar een omzet van $2,3 mrd wereldwijd. Het 
heropenen van zijn winkels leverde daar een stevige bijdrage aan. Het concern heeft 2952 
winkels wereldwijd waarvan er 27 in Nederland staan. Het merendeel van deze winkels moest 
tijdens de coronacrisis sluiten. De schoenenverkoper sloot tijdens die periode een kleine 150 
winkels. Bron: FD, 28 augustus 2021.  
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Een bont gezelschap critici van het coronabeleid zoekt steun bij elkaar in de strijd tegen ‘het 
systeem. Op 5 september moet op de Dam in Amsterdam de apotheose van het coronaverzet 
worden gevierd onder de slogan ‘Samen voor Nederland’. Deze beweging is uitgegroeid tot een 
nieuwe zuil. Op 5 september komen meer dan 60 organisaties bijeen om te demonstreren 
tegen de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen en tegen ‘medische apartheid’. Bron: De 
Telegraaf, 28 augustus 2021. 

 

Attentie Lotgenoten, mede Nederlanders, de Wereld. 

Praktisch twee jaar lang zijn we nu onderweg in een samenleving gestuurd door angst en 
chantage. Het is bijna niet voor te stellen maar het gebeurt. Het gezond verstand is verdwenen. 
Een eigen mening hebben en staan voor je principes wordt veroordeeld. De samenleving raast 
af op een twee klassen stelsel. Aangestuurd door een systeem dat we zelf in stand houden. We 
moeten, zullen en gaan deze bizarre tijden een halt toe roepen. Wij en alleen wijzelf bezitten de 
sleutel tot het openen van de deur naar Vrijheid. Genoeg is Genoeg! Bron: Inmedia, 15 augustus 
2021.  
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Singapore heeft hoogste vaccinatiegraad van alle landen in de wereld 

Singapore heeft van alle landen in de wereld de hoogste vaccinatiegraad. 80 procent van de 
5,7 miljoen mensen is inmiddels volledig ingeënt tegen Covid-19, zo heeft de minister van 
gezondheid Ong Ye Kung zondag bekendgemaakt op Facebook. 

Volgens een berekening van persbureau Reuters is de kleine stadsstaat daarmee koploper in 
de wereld. De autoriteiten hebben aangekondigd dat het hoge aantal gevaccineerden de weg 
vrijmaakt voor meer versoepelingen in het land. Bron: AD, 29 augustus 2021. 
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In Israël vanaf zondag mogelijkheid voor een derde prik 

Mensen in Israël van twaalf jaar of ouder krijgen vanaf zondag de mogelijkheid zich een derde 
keer te laten inenten met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, zei minister van Gezondheid 
Nachman Ash. 

Israël behoort wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied, maar heeft toch te maken met 
een snelle verspreiding van de Deltavariant van het coronavirus. Bron: AD, 29 augustus 2021.  
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Evert Zandbergen raakte steeds verder verlamd. © William Hoogteyling  
 

Het begon met tintelende tenen, daarna raakte Evert volledig verlamd: 
‘Nam afscheid van mijn kinderen’ 
 
Evert Zandbergen krijgt het soms even te kwaad, als hij vertelt over wat hem het afgelopen 
jaar allemaal is overkomen. Artsen hadden geen idee wat hem mankeerde, terwijl hij steeds 
verder verlamd raakte. Hij zweefde op het randje van de dood, had al afscheid van zijn 
kinderen genomen. ‘Het was echt de hel.’ 
 
Het is maart 2020 als Evert Zandbergen (38), locatiemanager van een it-bedrijf, corona krijgt. 
De klachten? Hoge koorts, 40, 41 graden, spierpijn, lamlendig.’ Zijn vriendin raakt ook besmet 
met het virus. ‘We liepen het op via mijn familieleden, die in een koor zingen. Na anderhalve 
week was ik eigenlijk wel hersteld. Na de quarantaine heb ik het leven weer opgepakt.’ Bron: 
De Stentor, 29 augustus 2021.     
 

In Japan is vervuild coronavaccin van Moderna aangetroffen 

 In Japan zijn ongeveer 1,6 miljoen doses van het coronavaccin van het 
Amerikaanse Moderna teruggetrokken na meldingen over vervuilingen. Meerdere 
vaccinatiecentra hadden gemeld dat flesjes met het vaccin ’vreemde materie’ bevatten, melden 
Japanse media.  

Het ministerie van Gezondheid gaat proberen de gevolgen voor de Japanse 
vaccinatiecampagne tot een minimum te beperken. Moderna wordt ook in Nederland gebruikt. 
Bron: AD, 25 augustus 2021.   

Japanse ziekenhuizen kunnen aantal coronapatiënten niet aan 

Japanse ziekenhuizen kunnen de aantallen coronapatiënten in het land niet aan. Steeds 
vaker worden ambulances met mensen die naar de eerste hulp moeten, geweigerd door een 
ziekenhuis. 
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Wekelijks worden meer dan 3000 ambulances door meer dan drie ziekenhuizen geweigerd, 
waardoor het meer dan een half uur duurt voor de patiënten in een ziekenhuis zijn. De helft 
van deze patiënten heeft Covid-19. Zeker vijf mensen zijn omgekomen doordat ze niet op 
tijd naar het ziekenhuis konden. 

Japan heeft te maken met de grootste uitbraak van het coronavirus tot nu toe. Door de 
Deltavariant van het coronavirus stijgt het aantal gevallen flink de laatste weken, met als 
uitschieter meer dan 25.000 gevallen op een dag.  

De zorg in Japan staat hoog aangeschreven, die zorgt er met preventieve zorg voor dat mensen 
erg oud kunnen worden. De meeste ziekenhuizen zijn in particuliere handen en het zijn vaak 
kleine locaties. Daardoor lijken ze niet goed opgewassen tegen een grote gezondheidscrisis. 
De onderlinge samenwerking verloopt moeizaam en er zijn weinig ic-bedden. Het aantal 
bedden op de intensive care wordt te langzaam uitgebreid, ondanks financiële steun van de 
overheid. Bron: AD, 26 augustus 2021.  
 

Coronavaccins Moderna in Japan zijn vervuild met metaalpoeder 
 
Coronavaccins van de Amerikaanse farmaceut Moderna in Japan zijn mogelijk vervuild met 
een metaalpoeder. De Japanse omroep NHK meldt op basis van bronnen binnen het ministerie 
van Volksgezondheid dat een fijnstof in de vervuilde vaccins reageert op een magneet, wat er 
op wijst dat er een metaalstof in de vaccins zit. 
 
Japan liet donderdag ruim 1,6 miljoen doses van de Moderna-vaccins terughalen na 
meldingen over vervuilingen met een ‘vreemde materie’. Moderna zei tegen Reuters dat het op 
de hoogte is van het probleem en onderzoek doet. De vervuiling zou samenhangen met een 
productielijn in een fabriek in Spanje. Volgens Moderna heeft de materie geen invloed op de 
veiligheid en effectiviteit van het vaccin.  
 
Het ministerie van Gezondheid gaat proberen de gevolgen voor de Japanse 
vaccinatiecampagne tot een minimum te beperken. Moderna wordt ook in 
Nederland gebruikt. Bron: AD, 27 augustus 2021.   
 

Twee mannen in Japan overleden na vaccinatie met vervuild 
Modernavaccin 
 
Twee mannen zijn in Japan overleden na inenting met Moderna-coronavaccins van een 
vervuilde partij. Er wordt volgens de autoriteiten nog onderzocht of er een verband is tussen 
de sterfgevallen en de vaccins.   
 
Het Japanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat de twee mannen deze maand 
overleden. De dertigers hadden enkele dagen voor hun dood hun tweede coronaprik gehad. Er 
is op dit moment geen bewijs dat die doses vervuild waren.  
 
De autoriteiten hebben donderdag uit voorzorg drie partijen vaccins uit de roulatie gehaald. 
De ruim 1,6 miljoen doses waren al naar 863 vaccinatiecentra verzonden. Distributeur 
Takeda Pharmaceutical Co had meldingen ontvangen over een 'vreemde materie' in sommige 
flesjes. De Japanse omroep NHK meldt op basis van bronnen binnen het ministerie van 
Volksgezondheid dat er een metaalstof is gevonden.  
 
De overheid heeft tot dusver geen problemen met de veiligheid of de werkzaamheid van de 
vervuilde vaccins vastgesteld. Moderna en Takeda zeggen dat er momenteel geen bewijs is dat 
de sterfgevallen veroorzaakt zijn door de vervuilde vaccins. Bron: AD, 28 augustus 2021.  
 

Japan heeft opnieuw vervuild Moderna vaccin ontdekt 
 
Japan heeft opnieuw vervuilde coronavaccins van Moderna ontdekt. Die werden gevonden in 
de regio Okinawa. De lokale autoriteiten stoppen tijdelijk met het toedienen van het middel. 
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Donderdag werden ruim 1,6 miljoen Moderna-vaccins uit voorzorg teruggehaald vanwege een 
onbekende substantie in sommige flesjes. Het is niet bekend om wat voor vervuilingen het 
gaat en of die een gevaar opleveren voor de gezondheid. Daar wordt onderzoek naar gedaan. 

De Japanse autoriteiten maakten zaterdag bekend dat twee mannen zijn overleden nadat ze 
vaccins hadden gekregen van een vervuilde partij, maar het is nog onduidelijk of die 
sterfgevallen het gevolg zijn van de inentingen. Ook dit wordt nog onderzocht. 

Ongeveer 44 procent van de Japanse bevolking is volledig ingeënt tegen Covid-19. Het 
Aziatische land heeft sinds juli te maken met een toename van het coronabesmettingen. 
Vanwege de vele infecties gelden in grote delen van Japan strenge maatregelen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Bron: AD, 29 augustus 2021.   
 

Japan heeft nog eens 1 miljoen doses Moderna vaccin teruggehaald 
 
Japan heeft nog eens 1 miljoen doses van het Moderna-
coronavaccin teruggehaald vanwege mogelijke vervuiling. Daarmee stijgt het totaal naar 
ruim 2,6 miljoen. De eerste partijen werden vorige week uit de roulatie genomen vanwege de 
vondst van een onbekende substantie in een aantal flesjes. 

De autoriteiten doen onderzoek. Ook wordt onderzocht of er een verband is tussen het 
overlijden van twee dertigers die werden ingeënt met vaccins uit een partij die later werd 
teruggeroepen. Het is niet duidelijk of zij vervuilde vaccins ingespoten kregen. 

De problemen met de vaccins komen op een moment dat in Japan veel corona-infecties 
worden vastgesteld. Ziekenhuizen kunnen de grote toestroom aan coronapatiënten niet 
aan en moeten mensen wegsturen. Slechts 44 procent van de Japanse bevolking is volledig 
gevaccineerd. De vaccinatiegraad is lager dan die in andere ontwikkelde landen. Bron: AD, 30 
augustus 2021.   
 

Update RIVM  
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen etmaal 2342 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er minder dan een dag eerder, toen het er 2470 
waren (na correctie) en minder dan vorige week zondag. Toen werden 2466 nieuwe 
besmettingen gemeten. 

Het aantal nieuwe positieve gevallen ligt onder het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen 
van 2562 nieuwe gevallen per dag. Dat weekgemiddelde is hoger dan vorige week zondag: toen 
werden er in zeven dagen gemiddeld 2419 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. 

In Amsterdam kregen 195 mensen afgelopen etmaal te horen dat ze besmet zijn geraakt met 
het coronavirus, in Rotterdam waren dat er 112. Den Haag telde 102 nieuwe besmettingen, 
Utrecht registreerde 63 gevallen en Lelystad 31. 

Afgelopen etmaal werden negen nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona bij het RIVM 
geregistreerd. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal in die tijd overleden zijn, want het 
duurt vaak een poosje voor een sterfgeval wordt doorgegeven.  

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 645 coronapatiënten. Dat zijn er drie 
minder dan zaterdag, valt op te maken uit de cijfers die het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS) naar buiten heeft gebracht. 

Op de intensive cares liggen nog steeds 224 patiënten met Covid-19. Dat zijn er evenveel als 
zaterdag. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal patiënten met drie naar 418. Er werden 
in de klinieken 59 nieuwe patiënten opgenomen. Op de intensive cares kwamen vijftien nieuwe 
patiënten met Covid-19 binnen. 
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Sinds donderdag stijgt het totaal aantal opgenomen coronapatiënten licht. De dagen daarvoor 
nam het juist iets af. 
 
Het coronavirus verspreidt zich sneller dan vorige week. Daardoor gaan de risiconiveaus in 
enkele regio's waarschijnlijk omhoog én mogelijk kleurt Nederland ook weer iets roder op de 
Europese coronakaart. Als de stijging doorzet, kan dit gevolgen hebben voor de 
versoepelingen die het kabinet in de loop van september wil doorvoeren. 
 
In de laatste zeven dagen zijn 18.104 positieve tests gemeld bij het RIVM, een stijging van 
ruim 8 procent ten opzichte van de week ervoor. Toen werden er in zeven dagen tijd 16.732 
positieve tests geregistreerd. Dat was 3,5 procent meer dan de week eerder. Het is de grootste 
toename op weekbasis sinds de piek van de vierde golf in juli. 
 
De stijging is het grootst in de regio Zaanstreek-Waterland. Daar werden afgelopen week 514 
mensen positief getest, tegen 361 in de week ervoor. Dat is een toename van ruim 42 procent. 
In Friesland steeg het aantal nieuwe gevallen van 567 naar 765, een verschil van bijna 35 
procent. In Gelderland-Midden, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Hollands 
Midden steeg het aantal positieve tests met meer dan 20 procent.  
 
Mede daardoor zullen de risiconiveaus waarschijnlijk omhooggaan. Momenteel staan vijf 
regio's op het hoogste niveau. Mogelijk kleurt Nederland vanaf donderdag ook weer 
iets roder op de Europese coronakaart. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Flevoland blijven rood. Overijssel en Friesland dreigen komende week van oranje naar rood te 
gaan. De rest van het land blijft vermoedelijk oranje.  Bron: AD, 29 augustus 2021.       
 

Waarom het RIVM bewust ‘vage’ cijfers deelt over onze vaccinatiegraad 
 
Dataverslaggever Dominique Voss zoekt de feiten achter beweringen en getallen. Deze week: 
elke dinsdag publiceert het RIVM per gemeente de geschatte coronavaccinatiegraad, maar kan 
dat ook concreter? 
 
Dit is er aan de hand: Iedereen die gevaccineerd wil worden heeft een of twee prikken kunnen 
krijgen. Dit betekent dat we ook een steeds vollediger beeld krijgen van het percentage 
Nederlanders dat zich heeft laten vaccineren tegen corona en het percentage dat (nog) weigert.  
 
Een update van die cijfers wordt elke week gedeeld door het RIVM. In dat rapport staan geen 
exacte cijfers, maar marges. En die marges lopen flink uiteen. Als de GGD precies weet in 
welke wijken ze een prikbus moeten plaatsen om daar de vaccinatiegraad te verhogen, 
waarom deelt het RIVM dan nog steeds schattingen? Bron: De Stentor, 29 augustus 2021.  
 

Shariel (21) gaat op vakantie naar Curaçao en wordt direct uitgezet: 
‘Foutje van de gemeente’ 
 
Moe van de lange vlucht naar Curaçao, stapt TU-student Shariel zondag uit op het vliegveld. 
Eindelijk vakantie! Maar dan gaat het mis. De immigratiedienst pakt hem op en zet hem 
zonder pardon op het eerste vliegtuig terug. ‘Foutje van de gemeente Den Haag. Zijn paspoort 
stond per abuis als gestolen aangemerkt.’ 
 
Moeder Andju Jamal (43) moet er nog steeds van bijkomen. Het was verre van een vrolijke 
start van de vakantie. Het Haagse gezin ging met zijn drietjes op vakantie: Jamal, haar vriend 
en haar zoon Shariel (21). Eindelijk, na een razend druk jaar, zouden ze in de allerlaatste 
week van de zomervakantie wat tijd samen hebben. ‘In deze coronaperiode heb ik het risico 
genomen twee nieuwe locaties voor kinderopvang te openen, naast een livestreamstudio in 
Rijswijk. Shariel studeert technische wiskunde en moest ineens overschakelen op online 
onderwijs. We hebben allebei een druk leven, daarom keken we hier zo naar uit.’ Bron: De 
Stentor, 29 augustus 2021.   
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Shariel en zijn moeder Andju Jamal. © eigen foto   
 
 

Geen anderhalvemeter afstand op MBO, HBO en universiteit 
 
Studenten en medewerkers in het mbo, hbo en op universiteiten hoeven met ingang van 
maandag geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar te bewaren. Mogelijk hoeft ook de rest van 
het land vanaf 20 september niet langer onderling afstand te houden, maar daarover beslist 
het kabinet later pas. 
 
Op het mbo en in het hoger onderwijs blijven wel andere regels gelden die het aantal 
besmettingen moeten beperken. Zo mogen er maximaal 75 mensen bij elkaar in één ruimte 
zijn.  
 
Universiteiten beginnen komende week al met de eerste lessen. Het academisch jaar wordt 
aan de meeste universiteiten op 6 september afgetrapt. Sommige opleidingen aan 
hogescholen, zoals bijvoorbeeld beeldendekunstopleidingen, zijn al eerder begonnen met 
lessen. De meeste hogescholen beginnen maandag weer.  
 
De mbo's gaan stapsgewijs open en volgen daarvoor de regio-indeling die ook voor basis- en 
middelbare scholen geldt. Zo zijn in de regio Noord mbo's afgelopen week al met het nieuwe 
jaar begonnen. Die eerste dagen moest dus nog wel de 1,5 meterregel in acht worden genomen. 
Bron: AD, 30 augustus 2021.    
 

Minstens vijf mbo-instellingen blijven online onderwijs geven 
 
Minstens vijf mbo-instellingen hebben besloten vanaf het nieuwe schooljaar een deel van 
hun onderwijs permanent online te geven, blijkt uit navraag van de Volkskrant. Die keuze 
gaat in tegen een motie die de Tweede Kamer onlangs aannam, en stuit op onbegrip bij 
sommige docenten.  
 
De Kamer stelde onlangs nog dat onderwijs alleen ’onder dwingende omstandigheden en bij 
hoge uitzondering’ online zou mogen plaatsvinden.  
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In de coronacrisis zagen mbo's zich genoodzaakt hun lessen grotendeels online te geven. 
Daarover ontstonden zorgen bij onder meer de Onderwijsraad en de Sociaal-Economische 
Raad (SER). Zo zou het schadelijk zijn voor het mentale welzijn en leiden tot 
leerachterstanden.  
 
Maar volgens de mbo-besturen heeft de pandemie bewezen dat online lesgeven ook grote 
voordelen heeft. Zo sluit een combinatie van online en offline les ('hybride' onderwijs) volgens 
de onderwijsinstellingen aan bij de flexibiliteit waarom de arbeidsmarkt vraagt en blijft er zo 
meer tijd over voor les in kleine groepjes op locatie. Bron: AD, 30 augustus 2021.    
 

Teveel coronapatiënten in ziekenhuizen te Brussel 
 
De Brusselse ziekenhuizen stromen weer vol met coronapatiënten. ‘En op de intensive care 
is niemand gevaccineerd’, volgens de ziekenhuizen. De ziekenhuizen moeten weer patiënten 
naar Vlaanderen en Wallonië sturen wegens plaats- en personeelsgebrek. 
 
Van alle Covid-patiënten die in België intensieve zorg krijgen, ligt ruim een derde in een 
Brussels ziekenhuis. Dat is grotendeels te wijten aan de lage vaccinatiegraad: slechts 64% 
van de volwassen Brusselaars is volledig ingeënt, tegenover 89% in Vlaanderen. 96% van wie 
op de intensive care belandt, is niét ingeënt. ‘Bij ons ligt er geen enkele gevaccineerde’, zegt 
Kenneth Coenye, hoofdarts in het Sint-Jansziekenhuis. Hij zag al trieste taferelen, getuigt hij. 
‘Zaterdag haalden we een alleenstaande moeder van 35 op: overleden aan het virus. Niet 
gevaccineerd. Het was schrijnend, en had niet hoeven gebeuren.’ 

De lage vaccinatiegraad betekent niet dat Brussel op een vierde golf afstevent - veel 
mensen hebben intussen ook immuniteit opgebouwd na een coronabesmetting, denkt 
Coenye. Maar het gevolg is wel dat de ziekenhuizen het nog moeilijk kunnen bolwerken. Ook 
door personeelsgebrek, waardoor een kwart van de Brusselse IC-capaciteit gesloten is.  

Volgens viroloog Steven Van Gucht zal ook in het najaar ’de solidariteit met de Brusselse 
ziekenhuizen zeker nog van belang blijven’. Bron: AD, 30 augustus 2021.   
 

In New-South-Wales blijven besmettingen ondanks lockdown toenemen 
 
Hoewel er al meer dan twee maanden een lockdown van kracht is, blijft het aantal nieuwe 
besmettingen met het coronavirus in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales onder meer 
wegens de besmettelijkere Deltavariant toenemen. Maandag meldden de autoriteiten er een 
recordaantal van 1290 bijkomende gevallen in 24 uur tijd. Bijna tachtig procent van de 
besmettingen werden in het westen en zuiden van de metropool Sydney vastgesteld.  
 
De regionale premier Gladys Berejiklian kondigde aan dat een versoepeling van de lockdown 
pas mogelijk is zodra zeventig procent van de inwoners gevaccineerd is. Die grens zou in de 
loop van oktober bereikt worden. De teugels zullen dan wel alleen gevierd worden voor wie 
volledig ingeënt is. ‘Vaccinatie is de sleutel voor onze vrijheid en om de verspreiding van het 
virus tegen te gaan’, aldus Berejiklian.  

Momenteel is 36 procent van de bevolking van Nieuw-Zuid-Wales, aan de Australische 
oostkust, volledig gevaccineerd.  

In Australië kondigde luchtvaartmaatschappij Virgin maandag overigens aan dat het, in 
navolging van concurrent Qantas, een vaccinatieplicht invoert voor haar personeel. Bron: 
AD, 30 augustus 2021.  
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Covid-scepticus uit Staffordshire overleden aan coronavirus  
 
De 40-jarige Covid-scepticus Marcus Birks uit het Britse Staffordshire, die besmet raakte met 
het virus en in het ziekenhuis werd opgenomen, is overleden. Hij werd eerder deze maand 
opgenomen op de intensive care van het Royal Stoke University Hospital. De muzikant had 
tegen de BBC gezegd dat hij 'geschokt' was dat hij zo ziek was geworden van het virus, omdat 
hij 'zelden ziek was. 

Zijn vrouw, die zwanger is, schreef op Facebook : Mijn hart is eruit gerukt, mijn ziel en wereld 
volledig en volkomen verbrijzeld. Ze beschreef haar man als haar beste vriend en soulmate. Ik 
heb hem beloofd dat ik onze kleine jongen elke dag zal vertellen hoeveel hij van hem houdt, 
hoe speciaal hij is en hoe hij de beste vader zou zijn die een zoon kon wensen. 

In een gesprek met de BBC eerder in augustus zei Birks: Als je niet ziek bent geweest, denk 
je niet dat je ziek zult worden, dus luister je naar het anti-vaccingedoe. Als je het gevoel hebt 
dat je niet genoeg adem kunt halen, is dat het engste gevoel ter wereld. 

Hij zei dat de informatie was vertekend door sociale media en complottheoretici en dat hij het 
vaccin niet heeft gehad. Het eerste wat ik tegen mijn hele familie en iedereen die ik tegenkom 
ga zeggen, is: laat je vaccineren. Bron: AD, 29 augustus 2021.   
 

Kabinet draait geldkraan dicht: coronasteun komt ten einde 
 
Het kabinet draait de geldkraan dicht: de coronasteunpakketten voor bedrijven en 
ondernemers worden gestopt. Vanaf september komt er een einde aan het grote pakket, al 
wordt er nog wel steun verleend aan bepaalde sectoren die nog erg lijden onder de 
coronaregels.  
 
De ongekende financiële injectie wordt op die manier dus flink afgebouwd. Minister Wopke 
Hoekstra (Financiën) zint al langer op het beëindigen van de regeling, die tot nu toe al zo’n 80 
miljard euro hebben gekost. 
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De duurste maatregelen betroffen de tegemoetkoming in de vaste laten (TVL) en de 
loonsubsidieregeling, de zogenoemde NOW. 
 
Het kabinet speelt al maanden met het idee om de maatregelen te stoppen, zeker sinds 
coronaregels zijn versoepeld waardoor horeca, winkels en sportscholen weer open zijn. Grote 
vrees was dat ‘zombiebedrijven’ op de been worden gehouden die stilaan toch al niet meer 
levensvatbaar zijn. 
 
Bovendien waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) al eerder – en bij herhaling- om steun 
af te bouwen, omdat het de ‘gezonde’ economische gang van zaken zou tegenwerken. ‘Prikkels’ 
voor bedrijven om te ondernemen zijn verzwakt, omdat vaste lasten worden gedekt. 
 
Tegelijk hebben de pakketten effect gesorteerd: de economie herstelt sneller dan verwacht en 
de werkeloosheid is laag. Volgens het CBS staat dat laatste in Europa op hetzelfde punt als 
voor de pandemie. Daarnaast is de koopkracht op peil gebleven. 
 
Toch zijn MKB-Nederland, grotere bedrijven en economen huiverig dat de steun nu wordt 
afgebouwd. Zij vrezen voor een ‘dubbel dip’: zodra het infuus los wordt getrokken, komt er 
economische malaise.  
 
Zo zei ING-econoom Carsten Brzeski recent dat het stoppen van steun het vertrouwen in de 
economie kan schaden. ‘Werknemers houden nu vertrouwen in de economie en niet bang 
hoeven te zijn hun baan te verliezen. Daardoor zijn ze eerder bereid geld uit te geven. Als de 
steunmaatregelen stoppen, is het gevaar dat de economie inzakt. Dan krijg je een dubbele 
dip.’ Bron: De Stentor’30 augustus 2021.   
 
 

Kabinet laat ondernemers in horeca keihard vallen 
 
Het kabinet laat ondernemers in de horeca 'keihard vallen in het zicht van de haven', zegt 
brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op het kabinetsvoornemen om de 
coronasteun per 1 oktober af te bouwen. KHN, dat het stoppen van de steun 'haast 
misdadig' noemt, bepleit nogmaals het verlengen van de coronasteun vanaf die datum.  
 
Volgens KHN is de horeca pas weer open sinds 26 juni, gelden nog altijd beperkingen zoals 
de 1,5 metermaatregel en zal het herstel voor de horeca nog lang duren. KHN zegt dat de 
meeste horecaondernemers kampen met cashflowproblemen en dat er weinig geld is om te 
investeren. Het probleem zit volgens de organisatie met name in het uitblijven van 
internationaal toerisme en internationaal zakelijk verkeer, congressen en evenementen. Die 
worden pas na 2022 weer 'substantieel', zegt KHN. Clubs en het nachtleven kunnen daarnaast 
op zijn vroegst pas op 1 november weer open. 

KHN vreest dat er in de laatste maanden van dit jaar en volgend jaar veel zaken om zullen 
vallen en de positie van werknemers onder druk komt te staan als de steun per 1 oktober 
wegvalt. ‘Het is onacceptabel en niet uit te leggen dat de restricties doorlopen maar de steun 
stopt. Bedrijven zitten zonder reserves en/of met een grote schuldenberg’, aldus KHN-
voorzitter Robèr Willemsen. KHN wil ook een schuldenfonds om de afbouw van schulden - 
met name aan coronagerelateerde belastingschulden en huurachterstanden - te kunnen 
garanderen. ’ Bron: AD,30 augustus 2021. 

Discotheken en nachtclubs blijven steun nodig hebben 
 
Discotheken en nachtclubs blijven steun nodig hebben omdat de nachthoreca tot 1 november 
dicht moet blijven van het kabinet. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-
Nederland in een reactie op het voornemen van het kabinet om per 1 oktober te stoppen met 
de algemene coronasteunregelingen. 
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Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijkste voor de nog steeds getroffen 
sectoren is dat , alles weer open gaat'. ‘Op basis van deze brief gaan we ervan uit dat dat zo 
is. Dus dat voor ondernemers de 1,5 meterregel per 20 september komt te vervallen. Dat is 
goed nieuws want het geeft veel ondernemers weer ruimte om meer omzet te draaien. Dat is 
beter dan steun natuurlijk.’ 

De organisaties benadrukken dat het stopzetten van generieke steunmaatregelen alleen door 
kan gaan als de 1,5 meter komt te vervallen. Want voor ondernemers die geconfronteerd 
worden met 'vrijheidsbeperkende' maatregelen moet er steun beschikbaar blijven. 

Verder is het zaak dat er een oplossing wordt gevonden voor 'kapitaalintensieve' bedrijven in 
de toeristische en congressenbranche. Zij komen niet zomaar weer op het oude niveau omdat 
zij erg afhankelijk zijn van buitenlandse gasten terwijl hun lasten hoog zijn. Een grote groep 
ondernemers en branches heeft dit vorige week in een brief aan het kabinet uiteen gezet, aldus 
VNO-NCW en MKB-Nederland. Bron: AD,30 augustus 2021. 

 

Politie maakt eind aan illegaal feest bij studentenflats in Leeuwarden 
 
De politie heeft vannacht een illegaal feest in Leeuwarden beëindigd. Er bleken meer dan 250 
mensen feest te vieren tussen de studentenflats aan de Ubbo Emmiuslaan. 
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Bij de politie kwamen gisteravond laat meerdere meldingen binnen over geluidsoverlast. Toen 
agenten poolshoogte gingen nemen, bleek dat het om het illegaal georganiseerde feest ging. De 
politie brak het feest meteen af.  Bron: AD, 29 augustus 2021.  
 

In Nieuw-Zeeland is een vrouw overleden na vaccinatie met Pfizer vaccin 
 
In Nieuw-Zeeland is een vrouw 'waarschijnlijk' gestorven aan de gevolgen van 
het coronavaccin van Pfizer. Het gaat volgens het land om het eerste geval waar een overlijden 
direct wordt gekoppeld aan een vaccin, bevestigt de landelijke 'Covid-19 Vaccine Independent 
Safety Monitoring Board' in een verklaring. 

Een onafhankelijke raad voor toezicht op de veiligheid van vaccins verklaart dat de dood van 
de vrouw 'waarschijnlijk' te wijten was aan een ontsteking van de hartspier, een zeldzame 
bijwerking van de prik. 

De dood van de vrouw wordt verder onderzocht en een lijkschouwer moet uitspraak doen over 
de zaak. Ambtenaren hebben geen verdere details vrijgegeven. 

Maandag zeiden Nieuw-Zeelandse functionarissen dat ze 'zeker gebruik blijven maken van het 
vaccin in Nieuw-Zeeland'. In het land zijn 26 inwoners overleden aan de gevolgen van het 
virus. Meer dan 3460 mensen raakten besmet. 

Nieuw-Zeeland blijft nog zeker tot aankomende dinsdag in lockdown om de uitbraak met de 
Deltavariant van het coronavirus onder controle te krijgen. Auckland, de grootste stad van 
het land, zal naar alle waarschijnlijk nog zeker twee weken in lockdown moeten blijven. 

Na een trage start komt de vaccinatiecampagne in Nieuw-Zeeland op stoom, donderdag werd 
er een recordaantal van meer dan 90.000 prikken gezet. Bron: AD, 30 augustus 2021. 
 

Nieuwe fase coronacertificaat in Frankrijk 

Vandaag gaat een nieuwe fase in voor het coronacertificaat in Frankrijk. Die wordt nu 
ook verplicht voor een reeks werknemers, met name zij die in contact staan met klanten, van 
onder meer restaurants, bioscopen, musea, attractieparken of de intercity- en 
hogesnelheidstreinen. Het gaat om zo'n 1,8 miljoen mensen, berekende BFMtv. 

De coronapas was al verplicht voor de klanten zelf. Niet alleen de loontrekkenden, maar ook 
vrijwilligers en onderaannemers die in contact staan met het publiek, vallen onder de 
verplichting. De werkgevers in die sectoren krijgen nog tot 15 november de tijd om het 
certificaat van hun personeel te controleren. De werknemers riskeren als ultieme sanctie een 
schorsing van hun arbeidscontract. 

De overheid gaat toezien op de controle door de werkgever. Volgens een woordvoerder van de 
regering zal men de eerste week nog soepel en tolerant omspringen met de verplichting. Maar 
vervolgens zouden er wel sancties kunnen volgen, zoals een administratieve sluiting. 

Zondag hadden al meer dan 48 miljoen Fransen minstens één dosis van het coronavaccin 
gekregen, goed voor 71,8 procent van de totale bevolking. Zo'n 64,6 procent is volledig 
gevaccineerd. 

Bij de bekende winkelketen Galeries Lafayette in Paris heeft een vakbond opgeroepen om te 
staken tegen de verplichte coronapas. Maar niet alle vakbonden in Frankrijk staan op 
dezelfde lijn.  Bron: AD, 30 augustus 2021. 
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Özcan Akyol  © Joost Hoving  
 

Het gevaarlijke en primitieve gedrag van covidhooligans is een nieuwe 
vorm van terrorisme  
 
Özcan Akyol schrijft zes keer per week over wat hem bezighoudt.  
 
In het Dagblad van het Noorden werd op basis van anonieme bronnen onthuld dat de 
aanslag met brandbommen op journalist Willem Groeneveld gepleegd is door extremisten 
die virusontkenners zijn en om die reden ageren tegen het overheidsbeleid. De twee 
verdachten zitten vast en zwijgen over hun motief, maar meerdere uitingen op sociale media 
bevestigen dat ze volledig van het padje zijn.  
 
Het was het zoveelste dieptepunt voor de mensen die zich verwant voelen met 
deze luidruchtige beweging. En deze actie noopt ons allemaal tot nadenken. Veel te lang – 
eigenlijk is daar nog steeds sprake van – mochten we sceptici van het coronabeleid, die zich 
laten leiden door complotgedachten en daarom de vrijheid nemen om zich te misdragen, niet 
kwalificeren met de titels die ze verzinnen. Bron: AD, 29 augustus 2021.   
 

LeasePlan eist vaccinaties van personeel  
 
 Leasemaatschappij LeasePlan verlangt van zijn personeel dat het ingeënt is tegen corona als 
het weer naar kantoor komt. Volgens de onderneming is het nieuwe normaal ’terug naar 
normaal’, aldus het bedrijf in een verklaring. 

De onderneming vindt het belangrijk om personeel wereldwijd weer op kantoor te 
verwelkomen. Dat helpt volgens de organisatie tegen onder andere burn-outklachten en 
andere problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Verder is het zaak dat 
collega's weer aansluiting vinden met elkaar, zo klinkt het. 

Het Financieele Dagblad meldt dat LeasePlan het eerste in Nederland gevestigde bedrijf is dat 
met een vaccinatieverplichting voor personeel komt, hetgeen juridisch overigens niet is 
toegestaan. Het bedrijf heeft circa 8000 werknemers in dertig landen. Daarvan werken er ruim 
duizend in Nederland op kantoor. LeasePlan heeft onder andere kantoren in Almere, 
Breukelen, Veghel, Moordrecht en Zwolle. 

LeasePlan benadrukt dat er uitzonderingen zijn voor mensen die vanwege hun gezondheid of 
geloofsovertuiging niet gevaccineerd willen worden voordat ze naar kantoor terugkeren. Alle 
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andere verzoeken voor vaccinatieweigeraars zullen per geval worden behandeld, meldt 
LeasePlan. 

Het bedrijf neemt ook andere maatregelen om zijn mensen veilig te houden. Zo geldt er een 
roulatieschema voor personeel, waarbij maximaal 50 procent van de werknemers tegelijk op 
kantoor zijn zodat er voldoende afstand is. Bron: AD, 30 augustus 2021. 

Van vaccinatieplicht op werkvloer kan geen sprake zijn 
 
Van een vaccinatieplicht op de werkvloer kan geen sprake zijn, zei coronaminister Hugo de 
Jonge maandag. Maar over de vaccinatie-eis die het bedrijf LeasePlan heeft aangekondigd, 
wilde hij geen oordeel vellen. ’Daarvoor ken ik de situatie onvoldoende.’ 

‘De wet staat dat niet toe, en we gaan de wet ook niet veranderen om dat wel toe te staan’, zei 
De Jonge over een vaccinatieplicht, zonder specifiek in te gaan op LeasePlan. 
De leasemaatschappij wil dat personeel is ingeënt tegen het coronavirus wanneer er weer op 
kantoor gewerkt gaat worden. 

De Jonge zegt wel te begrijpen dat werkgevers een veilige omgeving voor hun werknemers 
willen creëren. ‘Ik snap dat er dilemma's zijn. Dat betekent dat we de komende tijd het gesprek 
met werkgevers en werknemers aangaan.’ 

Uit die gesprekken moet blijken ’welke mogelijkheden je hebt om een veilige werksituatie te 
creëren’, aldus de demissionaire bewindsman. Hij noemde coronatoegangsbewijzen als 
mogelijkheid, waarbij iemand ook een negatieve test kan laten zien. Bron: AD, 30 augustus 
2021.    

Uber en Facebook gaan werknemers niet verplichten om zich te laten 
vaccineren 

Taxi-app Uber en techbedrijf Facebook laten weten dat er in Nederland nog geen 
vaccinatieplicht voor werknemers zal gelden. Daarmee reageren de bedrijven op de 
vaccinatieplicht die LeasePlan aan Nederlands kantoorpersoneel heeft gesteld. In de Verenigde 
Staten hebben Uber en Facebook werknemers al wel verplicht gevaccineerd te zijn. 

‘Er is op dit moment geen vaccinatieplicht en we houden de richtlijnen van de overheid op dit 
punt nauwlettend in de gaten’, zegt een woordvoerder van Uber in Nederland. Voor het 
hoofdkantoor in Amsterdam geldt thuiswerken. Medewerkers die wel naar kantoor willen, 
moeten afstand houden en mondkapjes dragen. 

Uber, dat in de Verenigde Staten al wel een vaccinatieplicht voor kantoorpersoneel heeft 
ingevoerd, zegt de lokale regelgeving en richtlijnen voor corona 'te allen tijde' te volgen. ‘Dit 
betekent dat in sommige markten de kantoren weer volledig open zijn en in andere markten 
de collega's nog grotendeels of geheel thuis werken’, aldus het bedrijf. Voor de landen waar 
kantoren weer helemaal of gedeeltelijk open zijn, kunnen medewerkers tot medio oktober 
kiezen waar ze willen werken, aldus Uber. Uber zegt in het najaar deze richtlijn opnieuw te 
bekijken. 

Facebook laat weten dat er op dit moment nog niets te zeggen valt met betrekking tot de 
vaccinatieplicht van de Nederlandse werknemers van Facebook. ‘Mocht dat veranderen, dan 
laten we dat weten’, zegt het bedrijf in een reactie. Verder werken medewerkers nog niet vanaf 
het Nederlandse Facebookkantoor. Bron: AD, 30 augustus 2021. 
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Festivalgangers laten hun vaccinatiebewijs zien bij de toegang tot het Ronquiére    
Musicfestival in België.  @ EPA 
  

Wat in Nederland niet kan, kan bij de buren wel. Lekker los gaan op een festival of in een 
club, Terwijl in Nederland de evenementenbranche zich opmaakt voor een nieuw protest tegen 
het in hun ogen onnavolgbare coronabeleid en de nachtclubs pas op zijn vroegst op 1 
november weer open mogen, kunnen grote groepen mensen in Duitsland en België wel feesten. 
En dat laten Nederlanders zich geen twee keer zeggen. Bron: De Telegraaf, 29 augustus 2021. 

Veel economieën kunnen een te snelle afbouw coronasteunmaatregelen 

niet veroorloven 

Veel economieën kunnen zich een te snelle afbouw van de coronasteunmaatregelen zoals de 
Amerikaanse centrale bank Federal Reserve mogelijk gaat doen niet veroorloven. Als de Fed 
namelijk net als na de financiële crisis in 2013 de steun eerder dan verwacht gaat afbouwen, 
leidt dit tot een sterke stijging van de leenkosten wereldwijd. Vooral opkomende 
landen kunnen zich die hogere leenkosten niet permitteren, waarschuwt hoofdeconoom van 
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Gita Gopinath in de Britse zakenkrant Financial 
Times. 

Gopinath zegt dat landen met lage en middeninkomens onevenredig zwaar hebben geleden 
onder de coronacrisis. ‘Ze worden op veel verschillende manieren geraakt en daarom kunnen 
ze zich geen situatie veroorloven waarin de financiële markten een soort zenuwtrek 
krijgen van de grote centrale banken.’ 

De opmerkingen van Gopinath volgen op die van Fed-voorzitter Jerome Powell, die vrijdag in 
een toespraak aangaf dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is voor de Fed om dit jaar 
te beginnen met het terugschroeven van het obligatieopkoopprogramma ter waarde van 120 
miljard dollar door de verdere uitrol van vaccins in combinatie met steeds sterkere macro-
economische cijfers. Bron: AD, 30 augustus 2021.  
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Aantal ziekenhuisopnamen stijgt weer 

Mede door het toenemende aantal coronabesmettingen, stijgt ook het aantal 
ziekenhuisopnamen weer. Het merendeel van de Nederlanders denkt dat dit gevolgen zal 
hebben voor de zorgpremie van het komende jaar. 

Dat blijkt uit een enquête die Independer en onafhankelijk onderzoeksbureau Q&A hebben 
uitgevoerd onder een onbekend aantal deelnemers. Daaruit komt naar voren dat vier op de 
vijf Nederlanders verwacht dat de nieuwe zorgpremie flink gaat stijgen. De helft van de 
deelnemers rekent zelfs op een verhoging van 10 tot 20 euro per maand. 

Volgens Maaike Grevelink, woordvoerder van belangenvereniging Zorgverzekeraars 
Nederland, is het nog te vroeg om vooruit te lopen op de zorgpremies voor 2022. ‘De overheid 
maakt jaarlijks een inschatting van de kosten van de zorg die worden vergoed vanuit de 
basisverzekering. Deze zogenoemde rekenpremie wordt tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt. 
Aan de hand daarvan stellen zorgverzekeraars uiteindelijk hun eigen premies vast.’  

Ziekenhuizen behandelen 47 coronapatiënten meer dan gisteren. Dat is de grootste toename 
in een dag sinds 20 juli. In totaal liggen nu 689 mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-19, 
de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 

Vooral de verpleegafdelingen hebben het aanzienlijk drukker gekregen, meldde het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag. Zij behandelen nu 469 
coronapatiënten, 51 meer dan op zondag. Voor die afdelingen is dat de grootste stijging in een 
dag sinds 10 mei. 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 4 naar 220. Dat aantal is de 
laatste tijd redelijk stabiel. 
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De instroom is wel gedaald. Ziekenhuizen hebben in de afgelopen 24 uur 64 nieuwe patiënten 
opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds 19 juli. Bron: AD, 30 augustus 2021. 

RIVM meldt 2213 positieve coronatests in afgelopen etmaal 

Afgelopen etmaal zijn er 2213 nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen. Dat is het laagste 
aantal in tien dagen tijd. Precies een week geleden meldde het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 2400 positieve tests.  

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.723 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2532 per dag. 
Dat gemiddelde is in de afgelopen dagen iets gedaald, maar het ligt nog wel hoger dan een 
week geleden. 

In Amsterdam testten 182 inwoners positief. In Rotterdam kregen 138 mensen te horen dat 
ze het virus hebben opgelopen en in Den Haag werden 105 besmettingen bevestigd. Daarna 
volgen Utrecht (60) en Almere (43). In 59 gemeenten testte helemaal niemand positief. 

Het aantal sterfgevallen steeg met twee. Het gaat om inwoners van Amsterdam en Venray. Dat 
hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan 
namelijk een tijdje duren voor een sterfgeval door corona is geregistreerd. Bovendien zijn er 
op maandagen doorgaans minder sterfgevallen dan op andere dagen. In de afgelopen zeven 
dagen kreeg het RIVM melding dat 42 mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun 
coronabesmetting, gemiddeld zes per dag. Dat is een fractie lager dan de dagen hiervoor. Bron: 
AD, 30 augustus 2021.  

WHO maakt zich zorgen over stagnerende vaccinatiegraad 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de stagnerende 
vaccinatiegraad in Europa en het kleine aantal vaccinaties in de armere landen. Volgens een 
prognose kunnen voor 1 december mogelijk bijna een kwart miljoen mensen overlijden aan 
Covid-19.  

‘Het aantal sterfgevallen in de regio steeg vorige week met 11 procent, waarbij volgens een 
betrouwbare prognose tegen 1 december nog eens 236.000 doden zullen vallen’, aldus de 
Europese WHO-directeur Hans Kluge. In Europa zijn tot dusver ongeveer 1,3 miljoen 
coronasterfgevallen geregistreerd.  

In de meerderheid van de 53 landen die onder WHO Europa vallen, is het coronavirus zich 
weer sneller aan het verspreiden. Dat vindt Kluge ’zeer verontrustend’, met name vanwege de 
lage vaccinatiegraad onder risicogroepen in een aantal landen. Daarnaast is in de armere 
landen slechts zes procent van de bevolking volledig ingeënt, terwijl dat in heel Europa zo'n 
50 procent is. 

Er worden volgens de directeur steeds minder nieuwe mensen geprikt. ‘In de afgelopen zes 
weken is het aantal vaccinaties met veertien procent afgenomen. Dat komt door een gebrek 
aan toegang tot vaccins in sommige landen en een gebrek aan acceptatie van vaccins in andere 
landen.’ Volgens Kluge moeten landen onder meer de productie verhogen en doses delen. 
Bron: AD, 30 augustus 2021.   

Studenten universiteit Wageningen laten zich in grote aantallen 

vaccineren 

Studenten aan de Wageningen University & Research (WUR) hebben zich tot dusver in grotere 
aantallen laten vaccineren tegen corona dan leeftijdsgenoten, stelt de universiteit op basis van 
een interne enquête. 87 procent van de Nederlandse studenten aan de WUR is volledig ingeënt. 
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Van alle volwassen Nederlanders is op dit moment ruim 75 procent volledig ingeënt. Van de 
mensen tussen de 18 en 25 - de leeftijdsgroep waarmee volgens de WUR de studenten uit het 
onderzoek het beste vergeleken kunnen worden - is volgens de meest recente cijfers van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu 52 procent volledig gevaccineerd. 
‘Studenten hebben zich eerder, sneller en vaker laten vaccineren dan hun leeftijdgenoten 
landelijk’, aldus een woordvoerster van de WUR. Bron: AD, 30 augustus 2021. 

Introductieweken voor studenten hebben niet geleid tot veel 

coronabesmettingen 

De introductieweken voor studenten hebben tot dusver niet geleid tot veel 
coronabesmettingen, stelt het Landelijk overleg en Contact Introductieweken (LOCI) op basis 
van cijfers van verschillende introductieweken. 

Tijdens en na de KEI-week in Groningen, die tot en met 20 augustus duurde, zijn onder de 
5500 deelnemers drie besmettingen gemeld. Er werden duizenden tests afgenomen, maar 
hoeveel precies is volgens het LOCI onduidelijk. In Leiden bezochten 4000 deelnemers de EL 
CID. Er werden meer dan 7000 tests afgenomen. Tijdens en na de introductietijd, die tot en 
met 21 augustus duurde, zijn in totaal twintig positieve tests gemeld. 

Hoeveel besmettingen er tijdens en na de EUREKA in Rotterdam (4000 deelnemers, afgelopen 
op 19 augustus) werden geconstateerd is niet bekend, maar er zijn volgens het LOCI 'geen 
brandhaarden' ontstaan in de Maasstad. In Delft (3000 deelnemers, afgelopen op 20 
augustus) zijn eveneens tot nu toe geen uitbraken geconstateerd. 

Tijdens de meeste introductieweken werd gewerkt met Testen voor Toegang. In Leiden was in 
samenwerking met de GGD een teststraat opgezet en in Utrecht werden tijdens de 
introductiedagen geen testuitslagen gevraagd. In de Domstad deden 2000 mensen mee aan 
de UIT (afgelopen op 18 augustus), waar in totaal vier besmettingen tijdens en na afloop van 
de introductietijd zijn gemeld. Bron: AD, 30 augustus 2021. 

Amerikaanse toeristen kunnen niet zomaar naar EU reizen 

Amerikaanse toeristen kunnen straks niet zomaar meer naar de Europese Unie reizen. De 
EU-landen hebben afgesproken de reisregels voor onder meer de VS aan te scherpen omdat 
het coronavirus daar weer om zich heen grijpt. 

In juni kwamen de EU-lidstaten overeen om Amerikaanse plezierreizigers, aan wie de 
toeristische sector in Europa veel geld verdient, weer toe te laten. Dat moest de zwaar getroffen 
branche een opkikker geven. De VS beloofden op hun beurt de weg weer vrij te maken voor 
de komst van EU-burgers, maar daar is nog niets van terechtgekomen. 

Ook niet-noodzakelijke reizen uit Israël, Libanon, Montenegro, Noord-Macedonië en Kosovo 
worden aan banden gelegd, spraken EU-landen maandag af. Geen enkele lidstaat maakte 
bezwaar tegen de nieuwe afspraak. 

Een EU-land kan daar in de praktijk zelf wel van afwijken. Zo kunnen lidstaten Amerikaanse 
toeristen blijven binnenlaten die kunnen bewijzen dat ze zijn ingeënt. Maar dat is lastig, omdat 
de VS geen officiële landelijke coronapas kennen. 

De Deltavariant van het virus waart in de VS stevig rond en de voortvarend begonnen 
vaccinatiecampagne is gestokt. Het aantal overleden coronapatiënten in augustus ligt met 
ruim 24.000 op het hoogste niveau sinds maart. Bron: AD, 30 augustus 2021.  
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ROC in Drachten wil aangifte doen tegen twee anti-vaccinatiebetogers 

Het ROC Friese Poort in Drachten overweegt aangifte te doen tegen twee anti-
vaccinatiebetogers die vandaag studenten, ROC-medewerkers en GGD-medewerkers 
intimideerden. Dat bevestigt een woordvoerster. 

In de school werd door de GGD voorlichting gegeven aan studenten die nog geen 
coronavaccinatie hebben gehaald. ‘Dat riep tegenstand op, en dus hebben we buiten op het 
schoolterrein een vak ingericht om te kunnen demonstreren’, aldus de woordvoerster. Zo'n 
tien betogers met flyers en spandoeken spraken vanaf daar ‘op intimiderende wijze studenten 
toe, die daar behoorlijk van onder de indruk waren’. 

Twee van hen, ‘een advocaat en een huisarts’, wilden vervolgens binnen een brief aanbieden. 
Toen zij zich vervolgens in het gebouw ook intimiderend opstelden tegen medewerkers van de 
school en de GGD, werd hen verzocht het pand te verlaten. ‘Dat wilden zij niet, waarna zij zelf 
de politie belden.’ Die heeft de twee naar buiten begeleid. De school en de GGD overleggen 
nog of ze aangifte gaan doen. Bron: AD, 30 augustus 2021.  
 

Nieuwe variant coronavirus: C.1.2 
 
Zuid-Afrikaanse wetenschappers houden een nieuwe variant van het coronavirus met een 
ongebruikelijke mutatiesnelheid in de gaten. De experts moeten nog vaststellen of deze variant 
besmettelijker is dan voorgaande mutaties of in staat is om de immuniteit te overwinnen die 
vaccins of eerdere infecties bieden.   
 
De nieuwe variant, bekend als C.1.2, werd voor het eerst ontdekt in mei en heeft zich nu 
verspreid naar de meeste Zuid-Afrikaanse provincies, maar ook elders in de wereld, 
waaronder China, Mauritius, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. 

Volgens Richard Lessells, specialist in infectieziekten en een van de auteurs van het 
onderzoek naar C.1.2, laat deze variant zien dat 'deze pandemie nog lang niet voorbij is en dat 
het virus nog steeds manieren zoekt om te besmetten'. Hij laat ook weten dat het nog niet om 
een 'verontrustende variant' gaat, maar om een 'interessante variant', aangezien er nog wel 
meer mutaties zullen ontstaan.  

C.1.2 is nog lang niet zo besmettelijk als de Deltavariant die in juli opdook. Delta is de snelst 
een sterkste coronavariant.  

Zuid-Afrika is het zwaarst getroffen land op het Afrikaanse continent, met tot dusver 2,7 
miljoen gevallen, waarvan 81.830 met dodelijke afloop. De vaccinatiecampagne in het land is 
van start gegaan, maar langzaam. Slechts ongeveer veertien procent van de volwassen 
bevolking is tot nu toe volledig gevaccineerd. Bron: AD, 30 augustus 2021.  
 

Israël heeft nieuw record bereikt met bijna 11.000 besmettingen 
afgelopen 24 uur 

Israël heeft een nieuw record bereikt met bijna 11.000 besmettingen in de afgelopen 
vierentwintig uur. Het gaat met name om de Deltavariant. Om die reden wil het land een derde 
prik gaan geven aan gevaccineerden.  

Gisteren waren er nog 9000 gevallen, vandaag zijn dat er 10.947. Het vorige record van 10.118 
gevallen op één dag was op 18 januari. Bron: AD, 31 augustus 2021. 
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De wc-potten werden van de muur getrokken. © Linda Bogers  
 

Vandalen houden huis in net gerenoveerde basisschool de Noordster: 'Wc-
potten van de muur getrokken’ 
 
De ‘frisse’ start van het nieuwe schooljaar veranderde voor basisschool de Noordster in Bergen 
op Zoom in een nachtmerrie. Wc-potten werden van de muur getrokken. Prikborden en 
spiegels moesten het ontgelden. En tot overmaat van ramp goten de vandalen koffie over de 
boekenkasten. ‘Het was een grote plakbende.’ 
 
Met man en macht is het team van de Noordster maandagmiddag bezig met herstel- en 
schoonmaakwerkzaamheden. ‘Daar kon pas nadat het politieonderzoek was afgerond’, zegt 
Linda Bogers, leerkracht uit groep 3 van basisschool de Noordster. En deze week moet alles 
schoon, aangezien de scholen volgende week maandag weer beginnen. ‘Dat gaan we hoe dan 
ook redden. De kinderen merken er weinig van.’ Bron: BN De Stem, 30 augustus 2021.  
 

Minder besmettingen in Oost-Nederland, wel een piek in Veluwse 
gemeente 
 
Het aantal coronabesmettingen is afgelopen etmaal gedaald in Nederland en dat geldt ook 
voor deze regio. Al valt Nunspeet in negatieve zin op. Dit is de enige gemeente die rood kleurt 
op de coronakaart.     
 
Het beeld is een stuk rustiger dan een dag geleden. Toen was Zeewolde landelijk koploper met 
het aantal coronabesmettingen: per 100.000 inwoners testten er 43.7 positief. Ook Lelystad 
en Rijssen-Holten scoorden slecht. 
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In de nieuwste cijfers komt alleen Nunspeet boven de 30 positief geteste mensen per 100.000 
inwoners uit (35.7). Op enige afstand gevolgd door Steenwijkerland (27.1), Elburg (25.6) en 
Brummen (23.9). Veel gemeenten komen hier niet bij in de buurt. Al ligt het aantal gemeenten 
met nul positief getesten weer een stuk lager dan op zondag. Alleen Urk, Heerde, Voorst en 
Dalfsen ‘houden de nul’, een etmaal eerder waren dat nog elf gemeenten in deze regio.  
 
Hoewel de Flevolandse cijfers eveneens een stuk gunstiger zijn, geldt de situatie in deze regio 
nog altijd als ‘zeer ernstig’.  
 
Afgelopen etmaal zijn er 2213 nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen in Nederland. Dat 
is het laagste aantal in tien dagen tijd. Precies een week geleden meldde het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 2400 positieve tests. 
 
In de afgelopen zeven dagen zijn 17.723 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2532 per dag. 
Dat gemiddelde is in de afgelopen dagen iets gedaald, maar het ligt nog wel hoger dan een 
week geleden. 
 
Het aantal sterfgevallen steeg met twee. Het gaat om inwoners van Amsterdam en Venray. Dat 
hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan 
namelijk een tijdje duren voor een sterfgeval door corona is geregistreerd. Bovendien zijn er 
op maandagen doorgaans minder sterfgevallen dan op andere dagen. In de afgelopen zeven 
dagen kreeg het RIVM melding dat 42 mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun 
coronabesmetting, gemiddeld zes per dag. Dat is een fractie lager dan de dagen hiervoor. 
 
Ziekenhuizen behandelen 47 coronapatiënten meer dan gisteren. Dat is de grootste toename 
in een dag sinds 20 juli. In totaal liggen nu 689 mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-19, 
de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.  
 
Vooral de verpleegafdelingen hebben het aanzienlijk drukker gekregen, meldde het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag. Zij behandelen nu 469 
coronapatiënten, 51 meer dan op zondag. Voor die afdelingen is dat de grootste stijging in een 
dag sinds 10 mei. 
 
Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 4 naar 220. Dat aantal is de 
laatste tijd redelijk stabiel. 
 
De instroom is wel gedaald. Ziekenhuizen hebben in de afgelopen 24 uur 64 nieuwe patiënten 
opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds 19 juli. Bron: De Stentor, 30 augustus 2021.  
 
 

Toeristen gaven in 2020 52 miljard euro uit in Nederland 43 procent 
minder dan het jaar ervoor 
 
Binnenlandse en buitenlandse toeristen hebben vorig jaar 52 miljard euro uitgegeven in ons 
land. Dat is 43 procent minder dan in 2019, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). De grootste krimp zit bij toeristen uit het buitenland.  
 
Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie is gedaald naar 2,4 procent van het 
bruto binnenlands product (bbp), terwijl dit in 2019 nog 4,4 procent was. Door de maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is de toeristische sector in één klap 
de groei van meer dan tien jaar kwijt, zegt het CBS.  
 
De bestedingen van buitenlandse toeristen daalden met 58 procent en de bestedingen van 
Nederlanders namen met 35 procent af. Het aantal overnachtingen van Nederlanders in 
Nederlandse accommodaties zakte met 11 procent, terwijl het aantal overnachtingen van 
buitenlanders met 59 procent kromp. Bron: 31 augustus 2021.  
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Duitsland organiseert speciale vaccinatiecampagne 

Duitsland organiseert een speciale vaccinatiecampagne van een week om de afnemende vraag 
naar inentingen tegen te gaan. Het land biedt vaccinaties zonder afspraak aan op gemakkelijk 
bereikbare locaties zoals sportclubs, brandweerkazernes en apotheken in de week van 13-19 
september. De locaties worden vermeld op een speciale website en op sociale media gepromoot 
met de hashtag 'Hier wird geimpft' ('Hier wordt gevaccineerd') 

Bondskanselier Angela Merkel heeft gezegd dat Duitsland wil dat 75 procent van de 
bevolking wordt ingeënt tegen het coronavirus, maar tot nu toe heeft slechts 60 procent van 
de bevolking alle benodigde prikken gekregen. 

‘Het probleem in Duitsland is niet dat we te weinig vaccins hebben, maar dat we mensen 
moeten overtuigen om zich te laten vaccineren’, zei Merkel. ‘Helaas behoren we met onze 
vaccinatiegraad niet bij de top van Europa.’ Bron: AD, 31 augustus 2021.  

Aantal orgaantransplantaties is wereldwijd gedaald 

Het aantal orgaantransplantaties is tijdens de eerste coronagolf vorig jaar wereldwijd met 31 
procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat 
is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. In sommige landen daalde het 
aantal transplantaties zelfs tot 90 procent. 

De onderzoekers berekenden op basis van de transplantatiegegevens van 22 landen, 
waaronder Nederland, dat door het teruggelopen aantal transplantaties ruim 48.000 
levensjaren verloren zijn gegaan. 

Het aantal niertransplantaties van levende donoren daalde het hardst (40 procent), gevolgd 
door levertransplantaties (33 procent). Bij orgaantransplantaties van overleden donoren was 
de daling minder groot. ‘Transplantaties via levende donoren vereist veel meer planning en 
medische middelen, wat tijdens een pandemie extreem lastig is’, aldus één van de 
onderzoekers. Bron: AD, 31 augustus 2021.  

Ook het asielzoekerscentrum heeft een eigen prikstraat: ‘Alleen al de 
taalbarrière maakt het anders’  

Kom je net in Nederland aan om asiel aan te vragen, dan is corona misschien wel het laatste 
waar je mee bezig bent. Toch is de GGD ook op de AZC's bezig om alle bewoners in te enten. 
Een uitdaging: het is een kwetsbare doelgroep, die bovendien niet lang op een locatie verblijft.  

Pas nu de groep van 18 tot 60 zonder medische indicatie aan de beurt was , werd het tijd op 
het terrein een prikstraat in te richten voor de vele bewoners.  

Het is rustig, vindt de arts die deze ochtend in het schoolgebouw op het uitgestrekte terrein 
van het AZC in Budel mensen na hun vaccinatie een kwartier lang in de gaten houdt. ‘Nog 
maar één is er flauwgevallen’, merkt ze droogjes op. Tijdens de eerste vaccinatieronde in juni 
was het warm en waren er bijzonder veel mensen, waardoor gretig gebruik is gemaakt van de 
aanpalende kamer met bedden. Deze keer blijft het er nagenoeg leeg. Bron: ED, 31 augustus 
2021.  

Vaccinatiegraad in Nederland stokt: ‘Hier worden minste prikken gezet 
van hele EU’ 

Nederland staat momenteel op nummer 1 in de EU als land waar de minste prikken worden 
gezet. In landen als België, Portugal en Spanje ligt de vaccinatiegraad nu hoger dan in 
Nederland. 
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De vaccinatiegraad stokt. Landen als België, Portugal en Spanje zijn Nederland inmiddels 
voorbij, maar ook Uruguay en de Verenigde Arabische Emiraten. ‘In Nederland worden nu de 
minste vaccinaties van de hele EU gezet.’ 

Dat blijkt uit een wereldwijde vergelijking van het aantal prikken dat momenteel wordt gezet. 
Hoofd data Edouard Mathieu van Our World in Data, die wereldwijd vaccinatiecijfers bijhoudt: 
‘Het eerste wat nu opvalt is dat Nederland momenteel van alle EU-landen het land is dat de 
minste vaccinaties zet.’ Bron: AD, 31 augustus 2021. 

Nederlandse consumenten hebben in juli veel meer geld uitgegeven aan 

kleding en schoenen 

Nederlandse consumenten hebben in juli vooral veel meer uitgegeven aan kleding en 
schoenen. De omzet van winkels in die sectoren groeide met meer dan een vijfde ten opzichte 
van een jaar eerder nu de winkels weer volledig open zijn, meldt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). De omzet van winkels die voedsel verkochten, zoals supermarkten, daalde 
juist. Vorig jaar gaven Nederlanders tijdens de coronacrisis veel meer geld uit aan eten. 

In totaal wogen de extra verkopen aan kleding en schoenen zwaarder en steeg de omzet van 
de detailhandel in juli met 3,4 procent op jaarbasis. Ook tijdens de coronacrisis zijn 
Nederlanders echter flink blijven uitgeven, zij het meer online. Tegenover juli 2019 stegen de 
opbrengsten met 12,9 procent. 

Niet alleen de kleding- en schoenenwinkels verkochten meer, ook de omzet van winkels 
in meubels en woninginrichting, drogisterijen, doe-het-zelfwinkels en bij verkopers van 
keukens en vloeren was hoger dan een jaar eerder. Verkopers van consumentenelektronica 
en recreatie-artikelen deden het minder. De non-foodsector als geheel zag de omzet met 3,3 
procent groeien. Bron: AD, 31 augustus 2021.  

Marechaussee bekeurd geen mensen zonder geldig coronabewijs  

De marechaussee bekeurt amper mensen zonder geldig coronabewijs. Tot nu toe zijn slechts 
vijf boetes uitgedeeld. Veel mensen hebben hun papieren op orde, maar ook de controles zijn 
verre van waterdicht, meldt BNR.  

Zo is lang niet altijd te controleren of iemand langer dan 12 uur de grens over was, blijkt uit 
navraag van BNR bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Iemand 
moet een vaccinatie- of herstelbewijs of een negatieve test laten zien als hij langer dan 12 uur 
in een geel gebied was. ‘We gaan uit van de plausibele verklaring van de automobilist’, schrijft 
het ministerie in een reactie. Ook zijn de controles maar drie dagen per week. Er wordt daarom 
een groot beroep gedaan op de 'eigen verantwoordelijkheid van mensen'. 

In totaal werden 156 voertuigen steekproefsgewijs aangehouden, waarbij 433 personen 
werden gecontroleerd. Daarvan bleken er 5 niet te beschikken over de benodigde papieren, zij 
zijn beboet (cijfers tot vrijdag 27 augustus). De boete bedraagt 95 euro. Bron: AD, 31 augustus 
2021. 

Bedrijvigheid Chinese ondernemingen is afgenomen 

De bedrijvigheid van Chinese ondernemingen is deze maand afgenomen als gevolg van 
uitbraken van de Deltavariant van het coronavirus. De industrie groeide nog wel, maar dat 
was zeer minimaal. De bedrijvigheid in de bouw en de dienstensector namen af, onder meer 
omdat door beperkingen Chinezen minder konden reizen. Ook hield de Chinese consument 
de hand wat meer op de knip.  
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De afgelopen maand stelde China strenge maatregelen in om uitbraken van de Deltavariant 
beperkt te houden. Zo werden er reisverboden ingesteld en massaal getest. Ook werd 
bijvoorbeeld een drukke containerterminal in een van de grootste havens ruim een week 
gesloten na een besmetting. In totaal hadden meer dan vijftig steden en zeventien provincies 
met maatregelen te maken. 

Behalve de corona-uitbraken heeft de Chinese economie ook last van een zwakkere vraag uit 
eigen land. De strenge aanpak van verschillende sectoren door de Chinese regering zorgt ook 
voor minder groei. Bron: AD, 31 augustus 2021. 

900.000 doses Pfizer naar Taiwan 

Binnenkort zullen er ongeveer 900.000 doses van het vaccin van BioNTech 
in Taiwan aankomen, zei de minister van Volksgezondheid vandaag. Het is de eerste levering 
van een langverwachte bestelling. 

Taiwan heeft China de schuld gegeven van het negeren van een verzoek van het Duitse bedrijf 
eerder dit jaar. Die beschuldigingen heeft Peking altijd ontkend. Bron: AD, 31 augustus 2021. 

 

Medewerker GGD-callcenter heeft tijdens datalek dossiers naar een 
vriend doorgestuurd  

Een 23-jarige medewerker van een GGD-callcenter voor coronatesten heeft tijdens een datalek 
bij de gezondheidsorganisatie coronadossiers van Peter R. de Vries, Lil' Kleine, John van den 
Heuvel en Badr Hari doorgespit, gefotografeerd en naar een vriend doorgestuurd. Ook bekeek 
hij dossiers van Jesse Klaver en van ex-vriendinnen.  

Dat bleek vandaag bij het strafproces tegen Amin L. uit Alblasserdam in de rechtbank van 
Utrecht. Het Openbaar Ministerie eiste daar zes maanden celstraf, waarvan drie 
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voorwaardelijk. ‘Hij heeft het vertrouwen van burgers in de GGD en overheid geschaad. Na dit 
lek daalde de testbereidheid’, zei de aanklager.  

De persoonsgegevens van De Vries en Van den Heuvel werden begin dit jaar door een vriend 
van L. te koop aangeboden op Telegram. Een journalist van RTL Nieuws ontdekte het datalek, 
waarna de politie L. en medeverdachte Mohammed Z. (21) uit Heiloo oppakte. Z. verschijnt 
vanmiddag voor de rechter.  

De Alblasserdammer vertelde aan de rechters dat hij ‘geen slechte intenties’ had. De dossiers 
van de bekende Nederlanders zou hij hebben opgezocht, omdat het zijn idolen waren. ‘Ik keek 
tegen ze op.’ Zo belde hij ook nog met het mobiele nummer van Badr Hari, maar die nam niet 
op.  

Van vier dossiers van BN'ers in het CoronIT-systeem maakte L. foto's en stuurde die naar een 
vriend die daar om vroeg. ‘Ik vertrouwde hem, omdat hij ook bij de GGD werkte. Ik verwachtte 
dat hij er geen gekke dingen mee deed. Ik wist niet dat het niet mocht’, verdedigde L. zich 
verder. ‘Ik had het eerder voor vrienden gedaan en was in zes maanden niet op de vingers 
getikt. In appgroepen van de GGD werden heel veel foto's gedeeld, iedereen deed dat.’  

De rechters wezen L. op een getekende geheimhoudingsverklaring en een voltooide 
privacycursus. L: ‘Die verklaring heb ik niet gelezen, want er was allemaal haast. Ze wilden 
gewoon dat je aan het werk ging.’  

De officier: ‘Het is ondenkbaar hij geen idee had dat dit niet mocht. Je moet trainingen 
doorlopen en halen om te beginnen.’  

Volgens zijn advocaat ging het louter om nieuwsgierigheid en had de GGD er zelf ‘een zooitje 
van gemaakt’. ‘We moeten het niet groter maken dan het is. Als hij in een ziekenhuis had 
gewerkt was dit nooit zo groot gemaakt. De waarschuwing was een papieren tijger.’  

GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van de regionale 
gezondheidsdiensten, wil niet reageren op de uitspraken van L. en zijn advocaat zolang de 
zaak nog onder de rechter is. De uitspraak volgt op 14 september. Bron: AD, 31 augustus 
2021. 

In Oostenrijk beginnen rechtszaken die samenhangen met grote corona-
uitbraak 

In Oostenrijk beginnen volgende maand meerdere rechtszaken die samenhangen met 
een grote corona-uitbraak, vorig jaar, in de populaire wintersportplaats Ischgl. Daarnaast 
worden volgens consumentenvereniging VSV nog eens honderd andere zaken voorbereid. 

De eerste zaak komt volgens VSV, dat eisers vertegenwoordigt, op 17 september voor de 
rechter. Dan wordt in Wenen een schadevergoeding van 100.000 euro geëist door de 
nabestaanden van een Oostenrijker die overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting.  

De 72-jarige man zou het virus in een bus hebben opgelopen toen mensen in maart 2020 
halsoverkop moesten vertrekken uit het wintersportoord in Tirol, dat een coronabrandhaard 
bleek te zijn geworden. Het virus greep er om zich heen onder duizenden vakantiegangers, 
onder wie ook Nederlanders. 

De weduwe en zoon hebben de landelijke overheid aangeklaagd. Ze houden de autoriteiten 
verantwoordelijk voor de chaos rond de massale uittocht van wintersporters. Ook andere 
mensen vinden dat de overheid te traag en terughoudend heeft opgetreden. Er komen later in 
september ook nog twaalf andere zaken voor de rechter. Bron: AD, 31 augustus 2021. 
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Van volwassen inwoners EU is zeventig procent volledig gevaccineerd 

Van de volwassen inwoners van de Europese Unie is inmiddels 70 procent volledig 
gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat percentage had de Europese Commissie zich ten doel 
gesteld. De commissie spreekt van 'een cruciale mijlpaal'. 

Er zijn wel grote verschillen binnen de EU, met vooral enkele Oost-Europese landen nog op 
grote achterstand. Nederland doet het bovengemiddeld goed, maar de vaart lijkt er de laatste 
tijd wel uit. 

Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen sprak in het voorjaar het streven uit om nog in de 
zomer 70 procent van de volwassen Europeanen te hebben ingeënt. Voor 21 september dus, 
verduidelijkte ze later. 

Deskundigen verwachtten aanvankelijk dat zo'n vaccinatiegraad genoeg zou kunnen zijn om 
het virus uit te bannen, omdat het bij een uitbraak niet langer de kans zou hebben om zich 
heen te grijpen en daardoor meteen weer zou uitdoven. Sinds de opkomst van nieuwe, veel 
besmettelijker virusmutanten als de Deltavariant is die hoop echter verdwenen. 

Het uitspreken van die doelstelling heeft ook averechtse gevolgen, waarschuwden 
deskundigen de laatste tijd. Sinds die in zicht kwam, dreigen mensen achterover te leunen. 
De commissie hamert er de laatste maanden op dat 70 procent niet genoeg is, maar slechts 
een eerste stap. 

De commissie kocht namens de EU-landen coronavaccins in. De aankoop van vaccins van 
AstraZeneca en ook Janssen werd geen onverdeeld succes. De EU is steeds meer gaan leunen 
op zogeheten mRNA-vaccins als die van Pfizer en Moderna. Bron: AD, 31 augustus 2021. 

Duitse werkloosheid gedaald 

De Duitse werkloosheid is in augustus voor de vierde maand op rij gedaald en is weer op het 
laagste niveau uitgekomen sinds maart vorig jaar. Die maand begon de coronacrisis in het 
land. Bovendien nam het aantal werklozen sneller af dan verwacht.  

Er waren in augustus 53.000 werklozen minder in Duitsland dan een maand eerder en 
daarmee kwam de werkloosheid uit op 5,5 procent. Daarmee weerspiegelen de cijfers de groei 
van de Duitse economie, die profiteerde van het versoepelen van coronamaatregelen. 

De laatste tijd stijgt het aantal besmettingen met het coronavirus echter weer door de opkomst 
van de Deltavariant. Bovendien heeft de Duitse industrie last van problemen in de 
toeleveringsketen door onder meer tekorten aan chips en andere materialen en opstoppingen 
in de transportsector. Daardoor is er onzekerheid over de verdere groei van de Duitse 
economie die de omvang van voor de coronacrisis nadert. 

Tegelijkertijd heeft de Duitse politiek, in de aanloop naar verkiezingen eind volgende maand, 
aangegeven geen nieuwe lockdowns te willen. Daaruit putten bedrijven wel vertrouwen. Het 
aantal werknemers dat gebruikmaakt van een speciale coronaregeling voor 
arbeidstijdverkorting ging in juli omlaag tot net boven de 1 miljoen, het laagste aantal sinds 
februari vorig jaar. Bron: AD, 31 augustus 2021. 

Winkels zoeken meer personeel dan voor coronacrisis 

Winkels zochten aan het einde van het tweede kwartaal weer meer personeel dan voor de 
coronacrisis. Dat komt vooral door een blijvend grote vraag vanuit webshops en winkels die 
eten verkopen en een herstel bij overige winkels, meldt uitkeringsinstantie UWV. Het aantal 



168 

 

banen bij de zogeheten non-foodwinkels stijgt sinds maart weer langzaam naar het oude 
niveau, maar lag in april nog 3 procent lager dan voor corona.  

Webwinkels zorgden sinds mei 2020 maandelijks voor bijna 3 procent meer banen. Dat was 
tussen begin 2018 en april 2020 nog 1,3 procent per maand. Door winkelsluitingen werd het 
doen van onlineaankopen populairder. Onlinewinkels zijn onder meer op zoek naar magazijn- 
en klantenservicemedewerkers.  

Het totale aantal vacatures in de detailhandel steeg tussen april en juni van dit jaar met 52 
procent vergeleken met een kwartaal eerder. Dat is de grootste toename sinds het begin van 
de coronacrisis. Volgens het UWV is het nog onduidelijk of dit slechts een inhaaleffect is of 
dat het aantal vacatures structureel hoog blijft. 

Ruim 15 procent van de winkeleigenaren geeft aan problemen te ervaren door het 
personeelstekort. Dat is lager dan gemiddeld over alle sectoren (23 procent). Ondernemers in 
de detailhandel verwachten dat de problemen in het najaar oplopen door een dalend aanbod 
werkzoekenden en een stijgende vraag naar personeel. Vooral aan vakkenvullers en 
kassamedewerkers is veel behoefte. Bron: AD, 31 augustus 2021. 

Reisbranche is woedend op kabinet vanwege stopzetten coronasteun 

Reisbranchevereniging ANVR is woedend op het kabinet over het stoppen van de coronasteun 
per 1 oktober. Georganiseerde reizen naar landen buiten de Europese Unie liggen door een 
oranje reisadvies nog grotendeels stil, maar daar staat binnenkort geen financiële 
compensatie meer tegenover. De vereniging pleit voor een versoepeling van het reisadvies of 
nieuwe steunmaatregelen. Gebeurt dat laatste niet dan dreigt de ANVR leden te gaan 
ondersteunen die toch naar oranje gebied willen reizen.  

‘Dat hebben wij tot nu toe niet gedaan, omdat we ons netjes hielden aan de reisadvisering 
vanuit de overheid’, zegt een woordvoerder. Als nieuwe overheidssteun uitblijft en 
reisorganisaties en reizigers naar oranje gebied willen reizen, zegt de ANVR hen te 
ondersteunen. ‘We kunnen nu bijna niet anders. We kunnen moeilijk de hele reissector 
opdoeken.’  

Het kabinet maakte gisteren bekend de algemene coronasteunregelingen te stoppen, omdat 
brede steun volgens demissionair minister Wopke Hoekstra nu niet meer 'nodig of 
verstandig' is. De vrees is dat door het aanhouden van de steun mensen blijven werken in 
sectoren waar geen werk is, in plaats van over te stappen naar sectoren waar zij nodig zijn. 

‘Wij hopen dat het kabinet zich nog herneemt en met specifieke steun voor de 
reisbranche komt’, aldus de ANVR. Anders zijn reizen buiten de EU volgens de woordvoerder 
niet meer tegen te houden. Bron: AD, 31 augustus 2021.  

Suïcideloket Harderwijk wil met rappende psychologe worstelende 
jongeren bereiken 

Het Suïcide Preventie Centrum Harderwijk gaat zich vanaf deze week nadrukkelijk richten op 
jongeren op de Veluwe. Daarbij krijgt het centrum hulp van de rappende psychologe Daisy 
Veenstra uit Groningen. 

Het Suïcide Preventie Centrum (SPC) Harderwijk in Harderwijk wil met meer worstelende 
jongeren in gesprek komen, nu het loket een zorgwekkende ontwikkeling in het aantal 
zelfmoordpogingen constateert. Bron: De Stentor, 31 augustus 2021.   
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Spaanse regering heeft zes miljoen doses vaccin naar Latijns-Amerika 
gestuurd 

De Spaanse regering heeft al zes miljoen van de in totaal beloofde 7,5 miljoen doses vaccin 
naar Latijns-Amerika gestuurd. Dat zei woordvoerder Isabel Rodriguez vandaag. ‘De regering 
heeft zes miljoen van deze vaccins gestuurd’, aldus Rodriguez tegen verslaggevers. Bron: AD, 
31 augustus 2021. 

Nieuwe besmettingsgolf in het najaar volgens viroloog Steven Van Gucht 

Nu het aantal coronabesmettingen de laatste weken weer wat stegen, roept viroloog Steven Van 
Gucht op tot ‘voorzichtigheid’. Hij verwacht een nieuwe besmettingsgolf in oktober en november: 
‘Iets tussen de tweede en de derde golf in.’ 

Van Gucht heeft somberdere verwachtingen voor het najaar. In de loop van oktober en 
november verwacht de viroloog een nieuwe besmettingsgolf. ‘Hoe hard die zal toeslaan, hangt 
af van hoe we ons aan de maatregelen houden.’ Qua grootte verwacht Van Gucht iets tussen 
de tweede en de derde golf in. 

Van Gucht hamert daarom nogmaals op een succesvolle vaccinatiecampagne. Meer dan 75 
procent van de mensen die met covid worden opgenomen zijn niet gevaccineerd. In Brussel 
bezetten covid-patiënten een kwart van alle IC-bedden. 

Daarnaast heeft de viroloog ook enkele aanbevelingen, zoals buitenactiviteiten organiseren, 
veel aandacht besteden aan ventilatie en testen, ook na een vaccinatie. ‘We zijn er bijna’, aldus 
Van Gucht. ‘Hou nog even vol met de maatregelen.’ 

Over de huidige coronacijfers zei Van Gucht het volgende: ‘We hebben de afgelopen weken een 
stijging gezien in de besmettingscijfers, maar dit lijkt wat te vertragen, misschien zelfs wel te 
stabiliseren. De meeste besmettingen zijn nog steeds bij jongeren, bij kinderen. Zij zijn goed 
voor zo’n 20 procent van de besmettingen.’ 

Maar nu de scholen weer opengaan, in veel gevallen zonder mondmaskerplicht, verwacht Van 
Gucht ook daar regelmatig nog besmettingen. Bubbels per klas en zich houden aan de 
maatregelen moeten dat tegengaan, vermoedt hij.  Bron: De Morgen, 31 augustus 2021. 

Nachtleven van Berlijn komt weer op gang 

Het wereldberoemde nachtleven van Berlijn, platgelegd door corona, kan weer op gang komen. 
De legendarische danceclubs in de Duitse hoofdstad mogen vanaf komend weekeinde 
open, maar alleen voor gevaccineerden of personen die een coronabesmetting achter de rug 
hebben. 

Een negatieve test is niet voldoende, benadrukken de Berlijnse autoriteiten. Het stadsbestuur 
zag zich gedwongen tot de versoepeling nadat een rechter had bepaald dat 'commerciële 
dansevenementen in gesloten ruimtes' moeten worden toegestaan als zij uitsluitend bedoeld 
zijn voor gevaccineerden en herstelde personen. Bron: AD, 31 augustus 2021. 

Evenementenbranche heeft donderdag gesprek met demissionair 
minister Stef Blok 

De evenementenbranche heeft donderdag een gesprek met demissionair minister Stef 
Blok van Economische Zaken. Dat heeft de Alliantie van Evenementenbouwers (AvE) dinsdag 
laten weten. 
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Het gesprek volgt op de massale protestactie UnMute Us. Duizenden mensen gingen de 
straat om hun woede te uiten over de in hun ogen hooghartige houding van het demissionaire 
kabinet richting de sector en de schijnbare willekeur bij het toestaan van evenementen. De 
Formule 1 in Zandvoort, een meerdaags evenement met optredens van dj's en een camping, 
mag wel doorgaan. Festivals daarentegen zijn nog wekenlang niet toegestaan omdat dit een te 
groot risico zou zijn.  

De evenementenbranche heeft een duidelijke agenda voor ogen voor dit overleg, laat de AvE 
weten. ‘Als er geen concrete antwoorden komen, is het overleg volstrekt overbodig’, aldus een 
verklaring. UnMute Us heeft sowieso voor 11 september nieuwe acties aangekondigd. 

Het stoppen van de steunmaatregelen per 1 oktober is een nieuwe klap in het gezicht van de 
sector, stelt de evenementenkoepel. ‘Het is onverteerbaar en niet uit te leggen dat de steun 
stopt terwijl restricties doorlopen en de financiële gevolgen daarvan nog heel lang zullen 
doorwerken. Er is geen enkel overleg geweest over het stoppen van de maatregelen en de 
impact daarvan.’ 

De maximale capaciteit van het aantal bezoekers, het moeten placeren en werken met 
toegangsbewijzen, de geldende reisbeperkingen en het ontbreken van elke vorm van uitzicht 
op verbeteringen zorgen ervoor dat herstel van zowel de zakelijke als de 
publieksevenementenbranche op korte termijn onmogelijk is, stelt de sector. Bron: AD, 31 
augustus 2021.  

 

In België in het najaar een vierde golf verwacht 

Er is in het najaar zeer waarschijnlijk een vierde golf in aantocht, in elk geval in België. Dat 
voorspelt viroloog Steven van Gucht op basis van modellen. ‘Als het aantal contacten tussen 
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mensen met nog 50 procent toeneemt vanaf september, dan kunnen de ziekenhuisopnames 
stijgen tot 400 per dag met uiteindelijk een piek van meer dan 1000 patiënten op de intensive 
care, tijdens de periode oktober-november. Die golf zou qua grootte tussen de tweede en derde 
golf in zitten.’ 

De kortetermijnmodellen voorspellen een verdere toename van het aantal ziekenhuisopnames 
en besmettingen, zegt Van Gucht tijdens een persmoment. ‘We zullen dat vooral in Brussel 
zien en in mindere mate in Wallonië. Op korte termijn is een stabilisatie mogelijk. De 
verschillen tussen de regio’s worden grotendeels verklaard door de verschillen in 
vaccinatiegraad.’  

Voor het najaar zien de modellen er niet goed uit. ‘Op de modellen valt te zien dat er een 
nieuwe golf kan komen. De grootte zal sterk afhangen van de mate waarin ons 
risicogedrag nog verder zal toenemen. Een belangrijke factor is het aantal contacten dat we 
gemiddeld hebben.’ Bron: AD, 31 augustus 2021.  

Een derde van tieners volledig gevaccineerd  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is een derde van de tieners van 12 tot en met 17 
jaar volledig gevaccineerd tegen corona, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) weten op basis van de meest recente vaccinatiecijfers. Het gaat om jongeren die 
dit jaar die leeftijd bereiken. De helft heeft al een eerste prik gehad.  

Het percentage volledig ingeënte jongeren geboren tussen 2004 en 2009 is vorige week 
gestegen van 23 naar 32 procent. Nog niet alle jongeren geboren in 2009 kunnen al een 
prikafspraak maken, omdat ze nog niet allemaal 12 zijn geworden. Als zij niet worden 
meegerekend is 34 procent van de tieners van 12 tot en met 17 jaar volledig gevaccineerd. 

51 procent van de tieners geboren tussen 2004 en 2009 heeft een eerste prik gehad. Als de 
11-jarigen niet worden meegeteld, is dat 54 procent. 

In totaal zijn tot en met afgelopen zondag ruim 22,9 miljoen prikken gezet. Meer dan 12,5 
miljoen daarvan zijn eerste en ruim 10,3 miljoen tweede vaccinaties. Bron: AD, 31 augustus 
2021.  

In Frankrijk zijn coronatestresultaten op straat gekomen 

De coronatestresultaten van ruim 700.000 Fransen zijn op straat komen te liggen. Oorzaak 
was een lek op de site van een systeem dat de resultaten van de coronatesten in Frankrijk 
doorstuurt naar de overheid. Ook de persoonlijke gegevens werden openbaar, meldt 
nieuwswebsite Mediapart.  

De namen, geboortedata, adressen, telefoonnummers, socialezekerheidnummers, e-
mailadressen en testresultaten waren in te zien dankzij een wachtwoord dat voor iedereen 
terug te vinden was in een document op de site van Francetest. Dat is een nieuw bedrijf dat 
zich heeft gespecialiseerd in het doorgeven van de testresultaten aan het beveiligde 
overheidsplatform SI-DEP. Volgens Mediapart rekent Francetest daarvoor een euro per 
resultaat. Bron: AD, 31 augustus 2021.  

Tijdelijk papieren certificaat in plaats van groen vinkje in CoronaCheck-
app 

Voor mensen die hun eerste coronaprik in een ander EU-land hebben gehad en daarom nog 
geen groen vinkje in de CoronaCheck-app kunnen aanmaken, komt eind deze of begin 
volgende week een tijdelijk papieren certificaat beschikbaar dat als vaccinatiebewijs moet 
dienen. Dat laat de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. 
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Onlangs bleek dat mensen die hun eerste prik in een ander EU-land hebben gehad en hun 
tweede prik bij de GGD in Nederland nog geen QR-code in de app kunnen aanmaken. Dat 
betekent dat deze groep nog niet met de CoronaCheck-app kan reizen of binnenlandse 
evenementen kan bezoeken. Om toch een groen vinkje in de app te krijgen zullen ze, ook na 
volledige vaccinatie, een coronatest moeten laten afnemen. Het probleem speelt niet voor 
mensen die hun eerste prik buiten de EU hebben ontvangen.  

Eerder meldde GGD GHOR Nederland dat het om een algemeen technisch probleem met de 
app ging, maar na ‘nadere analyse’ blijkt nu dat er verschillende oorzaken zijn waardoor het 
aanmaken van een QR-code nog niet lukt. ‘In iedere situatie is er een specifiek probleem 
waardoor het niet lukt’, aldus een woordvoerder. Volgens hem is nog steeds niet duidelijk 
hoeveel mensen geraakt worden door het probleem, maar ‘je moet eerder aan tientallen dan 
aan duizendtallen denken’.  

Het papieren certificaat is een ‘tijdelijke oplossing’, aldus de woordvoerder. De deadline 
van eind deze of begin volgende week is een ‘streefdatum’. Wanneer de app weer bruikbaar is 
voor alle mensen die hun eerste prik in een ander EU-land kregen is nog niet duidelijk. Bron: 
AD, 31 augustus 2021. 

Update RIVM 

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2349 nieuwe coronagevallen gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets lager dan vorige week 
dinsdag, en daardoor daalde het gemiddelde ook iets.  

In de afgelopen week zijn 17.575 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 
2511 nieuwe gevallen per dag. Het is de derde dag op rij dat dit gemiddelde daalt.  

In Amsterdam kregen 167 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen en in 
Den Haag zijn 138 inwoners positief getest. Rotterdam telt 103 nieuwe gevallen. Daarna 
volgen Utrecht (58) en Almere (49). In 64 gemeenten testte helemaal niemand positief.  

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 12. Het gaat om twee mensen uit Amsterdam en 
verder om inwoners van Zwolle, Haarlem, Apeldoorn, Amersfoort, Huizen, Hilversum, Diemen, 
Roermond, Beekdaelen en Wormerland. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat 
ze in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als 
gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. Het is wel het hoogste aantal meldingen 
sinds 8 juni.  

In de afgelopen week registreerde het RIVM het overlijden van 43 mensen aan corona, en dat 
is vergelijkbaar met de afgelopen weken.  

Iets meer mensen zijn in de afgelopen zeven dagen positief getest op het coronavirus dan in 
de week ervoor. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 17.575 
meldingen. Dat is een toename van 1,5 procent in een week tijd.  

Eind vorige week liep het aantal nieuwe gevallen op. Er waren twee dagen met meer dan 2800 
positieve tests. Dat was het hoogste niveau in bijna drie weken tijd. In de afgelopen dagen 
daalde het aantal nieuwe gevallen weer iets, waardoor de groei uiteindelijk beperkt bleef. 

Het aantal ziekenhuisopnames veranderde nauwelijks. Zeker 415 coronapatiënten waren 
vorige week zo ziek, dat ze moesten worden opgenomen. Van hen belandden 97 op een 
intensive care. De week ervoor waren 426 mensen opgenomen, van wie 97 op een intensive 
care kwamen te liggen.  

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is dinsdag weer wat gedaald, na een forse 
toename op maandag. Ziekenhuizen behandelen momenteel 671 mensen vanwege Covid-19, 
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de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 18 minder dan een dag 
eerder. Het totale aantal opgenomen mensen met corona schommelt nu ongeveer een maand 
lang tussen de 650 en 700.  

Op maandag was het aantal opgenomen coronapatiënten juist met 47 toegenomen naar 689. 
Dat was de grootste stijging in een dag in meer dan een maand tijd.  

Verpleegafdelingen hebben momenteel 459 coronapatiënten onder hun hoede, tien minder 
dan op maandag. Die vleugels namen 65 nieuwe patiënten op en zagen 75 mensen vertrekken. 
Het is niet bekend hoeveel van hen naar huis mochten en hoeveel juist naar een ic moesten. 

Intensive cares hebben de afgelopen dag 8 nieuwe patiënten opgenomen. Dat is het laagste 
aantal sinds 23 juli. Daar staat tegenover dat 16 coronapatiënten de ic's hebben verlaten. Het 
is niet bekend hoeveel van hen zijn overleden en hoeveel van hen juist genoeg zijn opgeknapt. 
Het totale aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met acht naar 212. Dat is het 
laagste aantal in ongeveer twee weken tijd. Bron: AD, 31 augustus 2021. 

 

IGJ stuurt corrigerende brief naar artsen 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de afgelopen maanden zo'n vijftig keer een 
corrigerende brief gestuurd naar artsen die aan hun patiënten of op sociale media evident 
onjuiste informatie gaven over het coronavirus of over het vaccineren daartegen. Dat meldt de 
IGJ op haar website.   

Ook schreef ze in zo’n tien gevallen dat het gedrag bestraft kan worden met een sanctie als de 
betreffende arts zou doorgaan met het verspreiden van onjuiste informatie. Het ging daarbij 
onder andere om het betwisten van algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie, het 
propageren van medicijnen die afwijken van de professionele standaard of het actief ontraden 
van vaccinaties. Daarmee weken de artsen af van de normen en richtlijnen van hun 
beroepsgroep.  
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De inspectie kan zorgverleners een aanwijzing, een bevel of een boete geven. In één geval kreeg 
een arts een boete van 3.000 euro wegens het voorschrijven van medicijnen die niet tegen 
corona bedoeld zijn. Verder heeft de inspectie artsen aangesproken op het afgeven van 
ongeldige medische verklaringen over het niet kunnen dragen van mondmaskers. 

De IGJ kan de kwestie ook voorleggen aan de tuchtrechter. Als een arts grensoverschrijdende 
uitlatingen blijft doen, zal de inspectie niet aarzelen een maatregel op te leggen of de zaak 
voorleggen aan de tuchtrechter. Die kan een BIG-geregistreerde zorgverlener een 
waarschuwing, berisping, of een schorsing opleggen en zelfs schrappen van de BIG-registratie. 
De inspectie kan een zorgverlener niet ‘uit het vak’ zetten.  

De inspectie kreeg si9nds het uitbreken van de coronapandemie in ons land 175 meldingen 
over huisartsen die zich niet aan coronarichtlijnen hielden, zich in het openbaar negatief 
uitlieten over bijvoorbeeld het overheidsbeleid of desinformatie verspreidden over het virus of 
vaccins. Vijf huisartsen werden door de inspectie aangesproken op hun handelen.  Bron: AD, 
31 augustus 2021. 

 

Wat als je huisarts in complottheorieën gelooft? Het komt in Nederland voor, mede onder 
invloed van de coronapandemie. © Mark Reijntjens  
 

‘Mrs. Covid’ is huisarts en ziet corona niet als gevaar (en zo zijn er meer) 
 
Ze zijn er in Nederland, mede onder invloed van de coronapandemie: huisartsen die 
complottheorieën uitdragen. Dat zorgt voor moeilijke situaties in dokterspraktijken, blijkt uit 
onderzoek van deze site. ‘We hebben discussies gevoerd waar de honden geen brood van 
lusten, maar het helpt niets.’  
 
‘Mrs. Covid’ noemt Berber Pieksma zichzelf op YouTube. Onder die naam deelt ze haar ideeën 
over het coronavirus in videoboodschappen vanuit haar huiskamer. Mrs. Covid ziet corona 
niet als gevaar. Volgens haar zijn dat de wereldleiders en ‘stinkend rijke griezels’. Zij zouden 
in het virus een kans zien om alle wereldproblemen zoals klimaatverandering en vervuiling op 
te lossen. Bron: AD, 20 maart 2021.   
 

Nul tests uitgevoerd, toch een duizelingwekkend prijskaartje: XL-
testpaviljoen in Zwolle wordt weer afgebroken 
 
Het XL-testpaviljoen voor Testen voor Toegang in Zwolle wordt weer afgebroken zonder dat er 
ooit één test is afgenomen. De volledig ingerichte locatie stond drie maanden kant en klaar 
voor gebruik en dat heeft de overheid een enorme bak geld gekost.   
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Sinds juni was de XL-locatie aan de Rietweg berekend op 12.500 tests per dag.  Alleen 
testpersoneel was er niet, maar alle andere kosten -  locatiehuur, inrichting, ICT, elektriciteit, 
generatoren, riolering, water, bewaking, klimaatbeheersing - liepen flink in de 
papieren.  Bron: De Stentor, 31 augustus 2021.  
 

 

@ Frans Paalman   

Nóg een (hele grote) testlocatie bij IJsselhallen in Zwolle en dit is waarom 
 
Op het parkeerterrein van de IJsselhallen in Zwolle verrijst momenteel een mega-testpaviljoen 
voor het afnemen van coronatesten. De tijdelijke hal wordt gebouwd in opdracht van het 
ministerie van VWS en heeft een speciale functie.  
 
De nieuwe testlocatie staat los van de GGD-teststraat die in de evenementenhal zelf gevestigd 
is. Daar kunnen mensen met coronagerelateerde klachten voor een test.  Bron: De Stentor, 3 
juni 2021.  
 

Verbijstering in Den Haag over sluiten XL-testpaviljoen Zwolle dat exact 
0 testen afnam (maar wel 300.000 euro per maand kostte)  
 
In Den Haag is met verbijstering gereageerd op berichtgeving in de Stentor dat het XL-
testpaviljoen voor Testen voor Toegang in Zwolle wordt afgebroken zonder dat er ooit één test 
is afgenomen. De volledig ingerichte locatie stond drie maanden kant en klaar voor gebruik 
en dat heeft de overheid een enorme bak geld gekost. De schatting is 350.000 euro per 
maand.  Bron: De Stentor, 3 juni 2021. 
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Gerechtelijk onderzoek naar jager die Jurgen Conings vond: ‘120 

vuurwapens en 100.000 euro aan munitie in beslag genomen’  

 
 
Jager Leonard 'Nard' Houben trof het lichaam van Jurgen Conings aan kort na burgemeester 
Johan Tollenaere.  Beeld Belga  
 
Twee maanden geleden ontdekte jager Nard Houben het lichaam van de voortvluchtige militair 
Jurgen Conings. Nu loopt er een gerechtelijk onderzoek naar Houben zelf, zo zegt de jager in 
Humo: 120 geweren en munitie ter waarde van 100.000 euro zouden in beslag genomen zijn bij 
een huiszoeking.  
 
Op zondag 20 juni werd het lichaam van Jurgen Conings, na een lange zoektocht, toevallig 
aangetroffen in het Dilserbos door de burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere (Open 
Vld). De burgemeester had een lijkgeur waargenomen. Wat Tollenaere niet wist, is dat er een 
halfuur eerder al een andere toevallige passant diezelfde geur had opgemerkt: jager Leonard 
‘Nard’ Houben. Die had een dringende afspraak, dus keerde later terug, trof het lichaam aan 
en lichtte de politie in.  
 
In de vroege ochtend van 20 juli, een maand nadat Conings werd gevonden, kreeg Houben 
naar eigen zeggen zeventien agenten over de vloer. ‘Ik liep nog in mijn onderbroek toen ze met 
blaffende honden voor mijn deur stonden. Mijn vrouw was doodsbang, ik was woest. Ze 
behandelden me als een topcrimineel’, vertelt de jager aan Humo. ‘Ze namen me mee voor 
verhoor, terwijl ze mijn wapens in beslag namen en verzegelden. Ook DOVO (de 
explosievenopruimingsdienst van het leger, red.) kwam ter plaatse.’  
 
Houben zegt dat al zijn vuurwapens, 120 in totaal, vergund waren. Enkele andere wapens 
niet: ‘Bij de ingang van het huis hingen wat dingen: een machete, een matrak, een 
ploertendoder – die waren niet vergund. In de la lag een boksbeugel: ook niet vergund. 
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Bovendien had ik meer kogels in huis dan ik op grond van mijn wapens mocht hebben. Mijn 
kogels zijn, alles bij elkaar, 100.000 euro waard.’  
 
Houben zegt dat alles in beslag werd genomen en dat er een onderzoek loopt naar verboden 
wapenbezit. Het parket van Limburg gaf aan Humo geen commentaar. Bron: De Morgen, 31 
augustus 2021.    
 

Verdachte jager had militair Conings liever nooit gevonden: ‘Ik dreig al 
mijn spaargeld kwijt te raken’  
 
Twee maanden na de vondst van Jurgen Conings lopen er twee onderzoeken tegen de jager 
die het lichaam van de militair vond: voor het vermeend verkopen van een filmpje en voor het 
illegaal bezit van wapens. De jager riskeert nu zijn vergunning en 120 wapens te verliezen, 
hoewel er volgens hem niets illegaals aan de hand is. ‘Al jaren komen hier politieagenten over 
de vloer, maar nu wil de gerechtelijke politie in Antwerpen blijkbaar wraak.’  
 
Het is 20 juli 05.00 uur in de ochtend als 17 agenten plotseling op de deur van Nard Houben 
staan te bonken. Met een slijpschijf hadden ze de ketting van de poort los gemaakt. Exact een 
maand eerder had Houben het lichaam van  Conings in het Dilserbos (België) gevonden. 
‘Slaapdronken deed ik in mijn onderbroek de deur open’, begint hij zijn verhaal. ‘Uit het niets 
lieten ze mij weten dat ik werd opgepakt voor illegaal wapenbezit. Nog voor ik het goed en wel 
besefte, zat ik als een topcrimineel in de politieauto op weg naar het commissariaat in Hasselt.’ 
Bron: De Stentor, 31 augustus 2021,  
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In deze Veluwse gemeente loopt het aantal coronabesmettingen 
razendsnel op 
 
Het aantal coronabesmettingen is de laatste 24 uur rap opgelopen in Nunspeet. Sterker nog: 
in geen enkele andere gemeente in Nederland zijn er verhoudingsgewijs meer inwoners positief 
getest. De rest van het land komt niet eens bij de Veluwse gemeente in de buurt.   
 
Wat is er aan de hand in Nunspeet? Maandag was deze gemeente al een negatieve 
uitschieter op de coronakaart van deze regio, terwijl landelijk gezien het aantal besmettingen 
daalde. Per 100.000 inwoners waren er 35.7 inwoners positief getest. Dat aantal is een etmaal 
tijd gestegen naar bijna 100 besmettingen per 100.000 inwoners. Om precies te zijn: 96.4. 
Nunspeet kleurt als enige Nederlandse gemeente donkerrood op de kaart.  
 
Volgens de gemeente ligt de oorzaak bij een groot gezin uit Nunspeet. Daar zouden meerdere 
gezinsleden besmet zijn geraakt.  
 
Ook in buurgemeente Elburg scoort niet goed: hier testten 34.1 van de 100.00 inwoners 
positief. In Staphorst waren het er 34.8. In Steenwijkerland, Epe, Lelystad, Voorst, Ommen 
en Deventer ligt dit getal boven de 20.     
 
Daar staat tegenover dat Brockhorst, Dalfsen, Urk, Hattem en Zeewolde nul besmettingen 
noteerden. In Urk gaat dat al dagenlang zo. De score van Zeewolde is opvallend: deze gemeente 
viel  zondag nog in negatieve zin op. De status van Flevoland is overigens nog altijd ‘zeer 
ernstig’.     
 
Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2349 nieuwe coronagevallen gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets lager dan vorige week 
dinsdag, en daardoor daalde het gemiddelde ook iets.  
 
In de afgelopen week zijn 17.575 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 
2511 nieuwe gevallen per dag. Het is de derde dag op rij dat dit gemiddelde daalt.  
 
Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 12. Het gaat om twee mensen uit Amsterdam en 
verder om inwoners van Zwolle, Haarlem, Apeldoorn, Amersfoort, Huizen, Hilversum, Diemen, 
Roermond, Beekdaelen en Wormerland. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat 
ze in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als 
gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. Het is wel het hoogste aantal meldingen 
sinds 8 juni.  
 
In de afgelopen week registreerde het RIVM het overlijden van 43 mensen aan corona, en dat 
is vergelijkbaar met de afgelopen weken. Bron: De Stentor, 31 augustus 2021.   
 

Tegenstanders van coronavaccin intimideren medewerkers GGD 
Groningen. Prikbus uit voorzorg niet langer bij winkelcentra 

De mobiele vaccinatie-unit van het Rode Kruis en de GGD Groningen mijdt voorlopig de stad 
Groningen vanwege anti-vaccinatie-demonstranten. De veiligheid van het personeel kan in 
wijken en in winkelcentra niet gegarandeerd worden. Bron: Dagblad van het Noorden, 31 
augustus 2021. 
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Demonstranten bij de mobiele unit op 18 augustus 2021 Foto: NDC Mediagroep   
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Ophef bij jeugdopleiding NEC over onderscheid gevaccineerden en niet-
gevaccineerden 

Bij de jeugdopleiding van de Nijmeegse voetbalclub NEC is ophef ontstaan over 
het onderscheid maken tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Jeugdspelers die 
zich niet hebben ingeënt tegen het coronavirus mogen bijvoorbeeld niet meetrainen met het 
eerste elftal. 

Jeugdspelers zonder vaccinatie moeten op de bank naast het speelveld verplicht anderhalve 
meter afstand houden en zij moeten tijdens krachttrainingen en wedstrijdbesprekingen een 
mondkapje opdoen. Voor jeugdspelers die volledig gevaccineerd zijn gelden die regels niet. 

De niet-gevaccineerde jeugdspelers zijn bovendien alleen welkom in het krachthonk en bij de 
wedstrijdbesprekingen als ze een negatieve coronatest kunnen overleggen. Ze moeten elke 
maandag en vrijdag een sneltest ondergaan.  

Teammanager Pascal Arnts van NEC onder 21 jaar, die tevens coördinator van de arbitrage 
en leiders van de jeugdopleiding is, stopt vanwege het onderscheid na tien jaar bij de club. 
Ook jeugdspelers, trainers en ouders zijn het bepaald niet eens met de werkwijze van NEC, zo 
blijkt uit diverse appberichten die De Gelderlander heeft ingezien.  

NEC is zich van geen kwaad bewust. ‘Dit beleid is gebaseerd op de regels die zijn opgesteld 
door de KNVB en het RIVM, het landelijke beleid. Belangrijk detail is dat dat gedurende 
anderhalf jaar naar ieders tevredenheid is geweest en uitgedragen. Als een individu daar nu 
tegen is, is dat voor zijn rekening’, zegt een woordvoerder van de club. 

‘We gaan dan niet ons beleid opeens omgooien. We kunnen bij NEC, waar we dagelijks met 
bijna 200 jeugdspelers, meer dan 30 seniorenspelers (en meer dan de helft aan continue 
begeleiding) werken, niet aan meningen van één of enkele individuen af gaan wijken van 
landelijk gemaakte afspraken.’ Bron: AD, 31 augustus 2021. 

Negen op de tien coronapatiënten in ziekenhuis zijn niet gevaccineerd 
 
Negen op de tien coronapatiënten in het ziekenhuis zijn niet gevaccineerd, aldus het RIVM. 
Ongeveer de helft van hen heeft een niet-westerse migratieachtergrond, blijkt uit een 
inventarisatie van Nederlandse longartsen. ‘Zonder met een beschuldigende vinger te wijzen: 
hier valt winst te behalen.’ 
 
‘Als het virus komende winter opleeft, is het belangrijk dat die groep met een niet-westere 
achtergrond ook goed gevaccineerd is. Dat voorkomt druk op de zorg,’ zegt Leon van den 
Toorn, longarts in het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Artsen 
voor Longziekten en Tuberculose. 
 
De longartsenvereniging zette een enquête uit onder alle Nederlandse ziekenhuizen, waaruit 
blijkt dat er onevenredig veel coronapatiënten met een migratieachtergrond in het ziekenhuis 
liggen. ‘Die enquête is niet om te stigmatiseren, maar om bij te dragen aan een oplossing,’ 
aldus Van den Toorn. ‘Mensen met bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse achtergrond 
kampen vaker met overgewicht of diabetes dan mensen met een Nederlandse achtergrond. 
Daarom is vaccinatie voor hen nog belangrijker om een ernstig ziekteverloop te voorkomen.’ 
Bron: AD, 31 augustus 2021.    
 

Antistoffen zijn hoger na vaccinatie met vaccin van Moderna dan die van 
Pfizer 
 
De antistoffen tegen corona van personen die gevaccineerd werden met het vaccin 
van Moderna liggen significant hoger dan die van personen die het Pfizer-vaccin toegediend 
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kregen. Tot deze conclusie komen onderzoekers Deborah Steensels en Line Heylen. Ze 
deden een studie bij 2.500 van de 4.000 medewerkers van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) 
in België.   
 
De 4000 medewerkers en artsen werden de afgelopen maanden gevaccineerd met vaccins 
van Moderna, Pfizer-BioNTech en AstraZeneca. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd 
in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift JAMA. 
 
Van de 4.000 medewerkers en artsen die gevaccineerd werden, deden er 2.500 vrijwillig mee 
aan de studie van de twee onderzoekers. Twee maanden na hun tweede prik blijkt uit de 
analyse van de data dat de personen die gevaccineerd werden met Moderna significant meer 
antistoffen hebben dan de personen die het Pfizer-vaccin toegediend kregen.  
 
‘Bij het medisch valideren van de resultaten viel onmiddellijk op dat de individuele 
antistoftiters (de mate waarin de aanwezigheid van antistoffen nog aantoonbaar is, nvdr.) 
sterk uiteenliepen’, verduidelijkt hoofdonderzoeker Deborah Steensels, klinisch bioloog in 
ZOL. ‘We zagen een duidelijk verschil in antistoftiters van personen die het vaccin van 
Moderna en mensen die het Pfizer-vaccin kregen. Doorgedreven data-analyse bracht de 
bevestiging: de antistoffen van personen die gevaccineerd werden met Moderna liggen 
significant hoger dan die van personen die het Pfizer-vaccin toegediend kregen.’  
 
Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat het mRNA driemaal hoger gedoseerd is in 
het vaccin van Moderna. Bron: AD, 31 augustus 2021.    
 
 

 
 
@ EPA  KISS 
 
 

Zanger van rockband KISS heeft corona  
 
Zanger Gene Simmons van de iconische rockband KISS heeft corona. Daarom zal de 
groep zeker vier concerten moeten afgelasten. Dat maakte de groep dinsdag bekend via haar 
socials. 



182 

 

De 72-jarige Simmons heeft milde klachten. De hele band en alle crewleden gaan tien dagen 
in quarantaine voordat zeker is dat niemand anders het virus heeft. Pas daarna wordt de tour 
hervat. De groep zal op z'n vroegst weer op 9 september spelen, in het FivePoint Amphitheatre 
in de Californische stad Irvine. 

De zanger is het tweede bandlid van KISS dat besmet is met corona. Eerder meldde zanger en 
gitarist Paul Stanley al dat hij het virus had. Beide mannen, en alle andere crewleden, zijn 
dubbel gevaccineerd. Bron: AD, 31 augustus 2021.     
 

Rockband KISS zegt show af van afscheidstournee nadat frontman 
positief is getest 
 
KISS heeft een van de shows van de afscheidstournee van de rockband afgezegd. Frontman 
Paul Stanley is namelijk positief getest op het coronavirus. Het optreden in Pennsylvania ging 
daarom donderdag op het allerlaatste moment niet door.  
 
De rockband deelde het slechte nieuws in een bericht op sociale media. KISS benadrukte 
daarin dat de hele band en alle crewleden volledig gevaccineerd zijn. Ook heeft de band iemand 
in dienst die erop toeziet dat alle coronaprotocollen worden nageleefd. Bron: AD, 27 augustus 
2021.  
 

Werkgever mag vaccinatie niet verplichten: ‘Rechter bepaalt grens 
tussen privacy en zorgplicht’ 
 
Nu het er naar uitziet dat we weer meer naar kantoor gaan laait de discussie over een 
vaccinatieplicht op. Werkgevers willen de mogelijkheid krijgen om hun personeel te vragen of 
ze zijn gevaccineerd. Bonden zijn huiverig. 
 
Het Nederlandse Leaseplan kondigde maandag aan dat het kantoorpersoneel volledig ingeënt 
moet zijn tegen corona als ze terugkeren naar kantoor. Tegelijkertijd zei het bedrijf dat ze er 
niet naar zullen vragen en het niet zullen controleren. Bron: AD, 31 augustus 2021.  
 

Van slechte eter tot smikkelbaas: ondanks corona opent Fleur alweer 
haar tweede eterij 
 
Lange tijd at Fleur van Dongen (29) zo weinig, dat ze haar gezondheid te grabbel gooide. 
Getroffen door een eetstoornis was voedsel jarenlang haar grootste vijand. Inmiddels is het 
haar vriend, verliefdheid en verdienmodel. Deze week viert ze het eenjarig bestaan van café 
takeaway Fleurs, dé plek voor Oud-Beijerlandse bourgondiërs. En over twee weken komt daar 
een nieuwe zaak bij in de verbouwde kantine van de lokale manege. 

 
Een passie, ja, zo mag je het wel noemen. Na een jarenlange strijd tegen de calorieën sloeg 
Van Dongen ineens om als een blad aan een boom. Niet dat ze zich nu ineens drie slagen in 
de rondte eet, maar een liefde voor koken heeft de voormalige kunststudent wel degelijk 
ontwikkeld. Een echte inspiratiebron heeft ze niet. ‘Ik volg gewoon de schijf van vijf.’ Bron: 
AD, 31 augustus 2021.  
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Fleur van Dongen van ‘ieniemienie’ café takeaway Fleurs aan de Molendijk in Oud-Beijerland 
wil mensen nu ook weleens zíen genieten van haar eten. Vandaar dat ze een tweede zaak 
opent in de kantine van de lokale manege. ‘Meer een soort van restaurant. © Arie Kievit 
 
 

Nederlanders geven mensen die zich niet aan de coronaregels hielden de 
schuld van de coronacrisis 
 
Nederlanders geven mensen die een loopje namen met de coronaregels de schuld van de 
coronacrisis. Dat doen ze veel meer dan inwoners van een elftal andere Europese landen, 
concluderen opiniepeilers van denktank ECFR. Het kabinet en andere overheden en 
instellingen komen er dan weer veel beter vanaf.  
 
Van de Nederlanders die de ECFR heeft laten ondervragen, verwijt 63 procent nalatige 
individuen de corona-epidemie en de maatregelen die zijn genomen om deze te beteugelen. Ze 
beschuldigen mensen die zich niet aan de regels hielden, op reis zijn gegaan of vanuit 
het buitenland naar Nederland kwamen. Dat is een stuk meer dan de andere onderzochte 
landen, die samen het overgrote deel van de bevolking en economie van de EU uitmaken. 
Fransen, Spanjaarden en vooral de Polen geven veeleer hun regering, de Europese Commissie 
of China de schuld van de ontberingen van de laatste anderhalf jaar.  
 
Driekwart van de ondervraagde Nederlanders heeft wel vertrouwen in de aanpak van het 
kabinet. Daar staat tegenover dat Nederlanders wel het meest van alle deelnemers, op de 
Oostenrijkers na, aangeven dat ze hun vrijheid teloor hebben zien gaan. Voelde voor het 
uitbreken van de pandemie 79 procent van de Nederlanders zich vrij om te leven zoals ze 
willen, nu is dat nog maar 19 procent. Vooral Duitsers en Oostenrijkers voelen zich op het 
ogenblik nog vaker onvrij. Bron: AD, 1 september 2021.   
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Op Aruba gaan scholen weer open en wordt de avondklok opgeheven 
 
De regering van Aruba heeft dinsdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt dat de 
avondklok vanaf donderdag wordt opgeheven. De avondklok geldt sinds 22 augustus tussen 
22.00 en 05.00 uur. Eerder werd op Aruba het begin van het nieuwe schooljaar uitgesteld tot 
1 september. De regering maakte dinsdag bekend dat de scholen woensdag inderdaad 
opengaan. 
 
Het eiland had enkele weken geleden te maken met een forse stijging van het aantal 
coronabesmettingen. Dat leidde onder meer tot een grote druk op het ziekenhuis, vanwege 
de toename van het aantal coronapatiënten op de intensive care.  
 
Het aantal coronabesmettingen is de laatste tijd echter wat afgenomen en het aantal 
gevaccineerden is flink gestegen. Vandaar dat de regering het verantwoordelijk acht de 
avondklok op te heffen en de scholen open te laten gaan.  
 
Er gelden wel nog steeds coronamaatregelen. Zo mogen in restaurants niet meer dan zes 
mensen aan een tafel zitten. Ook geldt er nog steeds een verbod op dansen en wordt 
het gebruik van een mondkapje aangeraden in openbare ruimtes. Tevens moeten mensen 1,5 
meter afstand van elkaar blijven houden. Bron: AD, 1 september 2021.   
 

 

Frank Poorthuis  © Marco de Swart 
 

Volgens Nescio hebben we nog wat moois in het verschiet 
 
Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 535.   
De regen slaat tegen het raam. Weer eens. Niet dat ik het erg vind. Het klettert op de serre, 
terwijl Rostropovitsj de cellosuites van Bach speelt. Niet in het echt natuurlijk. Sinds ik weet 
dat deze opname is gemaakt in een kerk in Frankrijk omdat Rostropovitsj het geluid van de 
suites daar het best tot hun recht vond komen, hoor ik de muren van de kerk door de muziek 
heen. Ik word er blij van, kan me verheugen op die muziek als ik elders ben. ‘Straks draai ik 
het weer.’  
 
Maar die regen dus. Het is een van vele buien en buitjes van de laatste weken en we denken 
dat we een slechte zomer hebben gehad. Wat wetenschappelijk gezien niet waar schijnt te zijn. 
Maar ja. Dat zijn ook maar feiten, hè.  



185 

 

 
Toch hebben we daarvoor ook ander bewijs dan de saaie statistiek van het KNMI: toevallig 
tikte ik niet zo lang geleden, warm gemaakt door de biografie van Nescio, in een tweedehands 
winkeltje het Natuurdagboek van Nescio op de kop. Tussen 1946 en 1955 deed de schrijver 
nauwkeurig verslag van zijn wandelingen en fietstochtjes door Nederland, meestal dicht 
rondom zijn woonplaats Amsterdam. Het is voor de liefhebbers hoor, maar hij was een 
meester in natuur- en weerbeschrijvingen.  
 
Ik neem u even mee naar augustus 1951, 70 jaar geleden. Hoe was het toen? Nou, het weer 
volgens Nescio: ‘19 augustus: Telkens regen, geen zon. 20 augustus: Stil nazomerweer. 22 
augustus: Bedekte lucht, toch licht, fin de saison, teederheid in de lucht. 23 augustus: Weer 
volop zonnig (...) overal appels in de boomen. Witte wolkjes boven den polder. 24 ’s middags: 
herfstig over het land. 25 augustus: Druischende zee (...). Allerlei blauwen en groenen, zeer 
wisselende wolken. 26 augustus: Dag van nix. Dreigende wolken kwamen uit de duinen en 
uit de zee. In het noorden witte horizon. 27 augustus: Dag van nog nixer. 28 augustus: 
Stortregen en storm. 30 augustus: Lieve, teere, stille zonnige laatste ochtend in Groet, wat 
herfstig, maar heerlijke temperatuur en lichtspel op boomen, huizen en klinkerweg.’ 
 
Kijk, precies als nu. Maar we hebben nog wat moois in het verschiet. Nescio op 6 september 
1951. ‘Heel bizondere dag. In eens weer zomer, zoals je je in den winter voorstelt, op water en 
boomen tintelende en schitterende zon den heelen dag door en wolkeloos blauw.’ Bron: AD, 
31 augustus 2021.  
 

Helft ongevaccineerde patiënten in ziekenhuis heeft niet-westerse 
achtergrond: ‘Hier valt winst te behalen’ 
 
Ongeveer de helft van de ongevaccineerde patiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen, 
heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Dat blijkt uit een inventarisatie van Nederlandse 
longartsen. ‘Zonder met een beschuldigende vinger te wijzen: hier valt winst te behalen.’ 
 
Al weken liggen er tussen de zes- en zevenhonderd coronapatiënten in de Nederlandse 
ziekenhuizen; rond de tweehonderd op de ic en ruim vierhonderd op de verpleegafdelingen. 
Uit een analyse van het RIVM bleek eerder dat zo’n 90 procent niet is gevaccineerd. De overige 
opgenomen patiënten reageren meestal niet goed op het vaccin door een onderliggende 
aandoening, zoals een verminderde afweer of immunologische aandoening. Bron: AD, 1 
september 2021. 
 

In België wordt groot deel van resterende coronamaatregelen opgeheven 
 
België laat woensdag een groot deel van de resterende coronamaatregelen los. Cafés mogen 
weer even lang openblijven als voor de coronacrisis, er kan hier en daar weer 
worden gedanst en iedereen mag weer naar kantoor. 
 
Alleen Brussel viert de teugels nog niet. De Belgische hoofdstad is nog veel minder ver met 
inenten dan de rest van het land. Het stadsbestuur denkt erover om café- en 
restaurantgangers om een coronapas te gaan vragen. Dat zou mensen kunnen aanzetten 
alsnog een prik te halen. 
 
Buiten Brussel kan het nachtleven weer op gang komen. Dansen mag officieel alleen op een 
privéfeestje, maar met een geappte uitnodiging van bijvoorbeeld de caféhouder mag ook een 
avondje stappen al zo heten. 
 
Er raken de laatste weken weer wat meer Belgen besmet dan aan het begin van de zomer, 
maar de ziekenhuizen kunnen de toestroom nog goed aan. Virologen kijken wel bezorgd naar 
het najaar, een jaargetijde waarin virussen als dit steevast meer om zich heen grijpen. 
Bovendien gaan de versoepelingen uitgerekend in op de eerste schooldag na de zomervakantie. 
Daardoor zou het virus zich ook op en rond school weer kunnen verspreiden. Bron: AD, 1 
september 2021.  
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In Italië gelden vanaf woensdag strengere coronaregels voor reizigers die 
met lange-afstandsbus of per intercity of hogesnelheidstrein reizen 
 
In Italië gelden vanaf woensdag strengere coronaregels voor reizigers. Iedereen die met de 
lange-afstandsbus of per intercity of hogesnelheidstrein reist, heeft een vaccinatiebewijs, 
negatief testresultaat of bewijs van herstel nodig. Een dergelijk bewijs wordt in Italië ook wel 
een groene pas genoemd. Het is een digitaal of papieren certificaat. Voor het plaatselijk 
openbaar vervoer zijn ze niet nodig.  
 
Volgens Trenitalia zou het spoorwegpersoneel de certificaten op de stations of in de treinen 
moeten controleren. De groene pas is ook verplicht voor reizigers op binnenlandse vluchten 
en voor reizigers op veerboten tussen Italiaanse regio's, bijvoorbeeld van Lazio naar Sardinië. 
 
Begin augustus maakte de Italiaanse regering het hebben van een groene pas al verplicht voor 
restaurantbezoek. In aanloop naar de vanaf woensdag geldende nieuwe regels is door het hele 
land hevig geprotesteerd door tegenstanders van vaccinaties en de groene pas. Vanwege 
de almaar stijgende aantal coronabesmettingen in het land was de regering echter niet te 
vermurwen. Bron: AD, 1 september 2021.  
 
 

Waarom wel vaccineren 
 

 

 
 
Bron: Facebook, 20 mei 2021. 
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Reacties in facebook op het stuk van Jiota Van den Langenbergh 

 
 
 

Coronapatiënt uit Wales wordt door complotdenkers satan genoemd 
 
Een 17-jarige coronapatiënt uit Wales wordt door complotdenkers ervan beschuldigd dat 
ze liegt over haar ziekte en dat ze door de overheid betaald wordt om jongeren aan te sporen 
een coronavaccin te nemen, schrijft The Guardian. De tiener ligt sinds haar besmetting met 
het virus in het ziekenhuis.   
 
‘Ik heb te maken gehad met veel anti-vaxxers en complotdenkers, wat zeer frustrerend is. Ik 
ben een leugenaar genoemd, een actrice die door de regering wordt betaald om bepaalde 
agenda's door te drukken, Satan, een nazi, het kwaad en nog veel meer. Het is totaal 
ongepast.’ 
 



188 

 

De tiener kampte met 'alle mogelijke symptomen van corona', vertelt ze. ‘Ik heb de hoest 
gehad, hoge temperatuur, het trillen, het grieperige gevoel, de duizeligheid, de 
kortademigheid, de ondraaglijke hoofdpijnen, de pijn in mijn lichaam. Ik verloor zelfs mijn 
reuk- en smaak. De meeste symptomen zijn verdwenen, maar de kortademigheid is zeker nog 
steeds een probleem.’ Bron: AD, 1 september 2021.  
 

Amerikanen hamsteren weer massaal toiletpapier 
 
Amerikanen slaan momenteel weer massaal toiletpapier in. Dat komt volgens Procter & 
Gamble (P&G), de grootste Amerikaanse fabrikant van toiletpapier en papieren handdoeken, 
onder meer door het stijgende aantal coronabesmettingen en doordat scholen voorraden 
inslaan voor het nieuwe schooljaar. Het is echter nog niet zo dat er weer sprake is van rijen 
lege schappen zoals aan het begin van de coronapandemie, meldt zakenkrant The Wall Street 
Journal (WSJ).  
 
Het Amerikaanse concern is het moederbedrijf van onder meer Pampers en Dreft maar ook 
van de maker van het toiletpapier van Charmin en het keukenpapier van Bounty. Een 
woordvoerder van P&G heeft tegen WSJ gezegd dat er in de fabrieken 24 uur per dag, zeven 
dagen per week wordt doorgewerkt om aan de vraag te voldoen.  
 
Volgens de krant hebben supermarktketens moeite om sommige producten op voorraad te 
krijgen. Het in de staat Massachusetts gevestigde Roche Bros stelt dat P&G limieten heeft 
ingesteld voor de inkoop van bepaalde producten. De keten vreest dat verdere tekorten ertoe 
zullen leiden dat klanten in paniek alles gaan opkopen.  
 
Nederlanders hamsterden aan het begin van de coronapandemie, in maart 2020, massaal 
producten zoals wc-papier en voedsel. Het kabinet riep toen op daarmee te stoppen. ‘Er is in 
heel Nederland genoeg voor de komende tien jaar. We kunnen tien jaar poepen’, zei minister-
president Mark Rutte daar over. Bron: AD, 1 september 2021. 
 

Noord-Korea weigert drie miljoen doses van Chinees Sinovac-vaccin 
 
Noord-Korea heeft drie miljoen doses van het Chinese Sinovac-coronavaccin geweigerd. Dat 
gebeurde volgens The Wall Street Journal nadat het Aziatische land de vaccins aangeboden 
had gekregen via Covax, het internationale programma dat ervoor zorgt dat ook armere landen 
hun bevolking kunnen inenten tegen Covid-19. 
 
Een woordvoerder van UNICEF zegt tegen de Amerikaanse krant dat de Noord-Koreanen 
hebben verzocht de vaccins door te sturen naar 'zwaarder getroffen landen'. Het Noord-
Koreaanse ministerie van Volksgezondheid wees in een reactie op het beperkte aanbod van 
coronavaccins wereldwijd en de toename van het aantal besmettingen elders. 
 
Het zou niet de eerste keer zijn dat Noord-Korea een lading coronavaccins weigert. Een Zuid-
Koreaanse denktank zegt dat het stalinistische regime van dictator Kim Jong-un in juli 
AstraZeneca-vaccins had geweigerd vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. Bron: AD, 1 
september 2021.  
 

Grens van 23 miljoen vaccinaties is gepasseerd 

Vaccinatiemedewerkers hebben nu 23 miljoen prikken gezet tegen het coronavirus. De grens 
is vandaag gepasseerd, laat coronaminister Hugo de Jonge weten. Op 12 augustus meldde hij 
de 22 miljoenste vaccinatie. Dat betekent dat het drie weken heeft geduurd om een miljoen 
inentingen uit te voeren. Het duurde anderhalve week om van 21 miljoen naar 22 miljoen te 
gaan. Van 20 miljoen naar 21 miljoen duurde een week. 

Het aantal prikken stijgt de laatste weken aanzienlijk langzamer dan aan het begin van de 
zomer. Toen waren er ongeveer 1,5 miljoen inentingen per week. De meest recente cijfers gaan 
over vorige week, en toen kregen ongeveer 267.000 mensen een prik. Momenteel zijn er in een 
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week tijd ongeveer 70.000 mensen die een eerste prik krijgen en ongeveer 200.000 mensen 
die een herhaalvaccinatie krijgen. Vier op de vijf volwassenen zijn ingeënt. Daarmee behoort 
Nederland tot de subtop in Europa. De overheid probeert de laatste groepen over de streep te 
trekken. Bron: AD, 1 september 2021.  

 

 

Aantal nieuwe coronabesmettingen is wereldwijd met drie procent 

afgenomen  

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is vorige week wereldwijd met  drie procent 
afgenomen. Het gaat om de eerste daling in bijna twee maanden. Het aantal sterfgevallen is 
wel nog altijd toegenomen met ongeveer twee procent, zo blijkt woensdag uit gegevens van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

In totaal werden vorige week meer dan 4,3 miljoen besmettingen geregistreerd. Dat aantal is 
zowat overal afgenomen, behalve in de regio ten westen van de Stille Oceaan (Oceanië en 
Zuidoost-Azië). In Europa gaat het om een erg lichte daling, met één procent. Er werden 1,2 
miljoen bevestigde besmettingen geteld.  

Vorige week werden ook 67.000 sterfgevallen aan Covid toegeschreven. In het grootste deel 
van Azië is er sprake van een duidelijke daling (-20 procent), maar onder meer in Europa en 
vooral ten westen van de Stille Oceaan neemt het aantal overlijdens toe.  

Sinds het begin van de pandemie zijn al meer dan 215 miljoen mensen besmet geraakt met 
het coronavirus. Ongeveer 4,5 miljoen mensen zijn overleden. Bron: AD, 1 september 2021. 

Europese toezichthouder onderzoekt vaccin Moderna 
 
De Europese toezichthouder voor vaccins doet onderzoek naar het coronavaccin 
van Moderna, nadat er in Japan onbekende deeltjes in sommige flesjes waren gevonden. ‘Het 
bedrijf heeft bevestigd dat de partij niet bestemd was voor de Europese Unie. Productie kan 
doorgaan nu we een voorlopige inschatting van de risico's hebben gemaakt’, laat het Europees 
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Geneesmiddelenbureau (EMA) weten. Het EMA wil van Moderna onder meer weten wat de 
oorzaak van de vervuiling is.  
 
Japanse vaccineerders hebben zwarte en roze deeltjes gevonden in meerdere naalden en 
flesjes van het Moderna-vaccin. Een aantal regio's in Japan heeft het vaccineren met het 
middel daarom tijdelijk gestopt. Het is nog niet duidelijk om wat voor stof het gaat, maar 
volgens de Japanse overheid kan het zijn dat de naalden verkeerd in de flesjes zijn gestoken en 
dat daarbij een deel van de stop is afgebroken. Bron: AD, 1 september 2021.  

Vervuilde Moderna vaccins bevatten deeltjes roestvrij staal en zijn niet 

gevaarlijk 

De vervuilde Moderna-coronavaccins die in Japan zijn opgedoken, bevatten deeltjes van 
roestvrij staal en zijn naar verwachting niet gevaarlijk. Dat staal zou afkomstig zijn van de 
productie-apparatuur, zo meldt het Japanse ministerie van Volksgezondheid op basis van een 
onderzoek door farmaceut Moderna en distributeur Takeda Pharmaceutical Co.  

De distributeur benadrukt dat roestvrij staal regelmatig wordt gebruik in de medische wereld, 
bijvoorbeeld voor hartkleppen en bij hechtingen. ‘Het is niet de verwachting dat de 
gezondheidsrisico's door het inspuiten van deze deeltjes groter worden’, staat in een 
verklaring. 

De Japanse autoriteiten haalden vorige week donderdag uit voorzorg drie grote partijen 
vaccins terug nadat in meerdere flesjes onbekende, zwarte deeltjes waren gevonden. De ruim 
1,6 miljoen exemplaren waren al over het land verspreid. Later werden ook in flesjes van 
andere partijen deeltjes gevonden, waarna nog eens een miljoen doses uit de roulatie werden 
genomen. Bron: AD, 1 september 2021. 

Amsterdamse horeca-ondernemers mogen hun terras uitbreiden 

Amsterdamse horeca-ondernemers mogen deze winter opnieuw hun terras uitbreiden. Het 
stadsbestuur heeft besloten om de huidige tijdelijke vergunningen te verlengen tot 1 maart 
2022 om de ‘zwaar getroffen horeca tegemoet te komen’. 

‘De Amsterdamse cafés en restaurants kijken terug op een zware periode en hebben het nog 
steeds niet makkelijk,’ laat burgemeester Femke Halsema woensdagochtend weten. ‘We willen 
de horeca daarom zoveel mogelijk ruimte geven. Amsterdammers en bezoekers kunnen ook 
deze winter gebruik maken van vele extra terrassen, verspreid door de stad.’ 

De sluitingstijden zullen van de terrassen worden ook verruimd ten opzichte van afgelopen 
winter, van 20.00 uur naar 22.00 uur. De ondernemers mogen naast de al vergunde en 
bestaande terrasverwarmers geen extra verwarming gebruiken of losse 
verwarmingselementen. Daarnaast zegt de gemeente rekening te houden met de belangen van 
omwonenden. Bron: AD, 1 september 2021. 

In België wordt gedacht dat er nog coronagolven komen 

Vlaams minister-president Jan Jambon neemt aan dat er waarschijnlijk nog coronagolven 
komen, met dan vooral niet-gevaccineerden die in het ziekenhuis zullen belanden. 
‘Versoepelingen terugschroeven is dan niet onze eerste prioriteit. Alle patiënten zullen wel 
goed opgevangen worden in ons gezondheidssysteem’, klinkt het in een video-interview met 
persagentschap Belga. 

Er gaan vandaag nieuwe versoepelingen in voor België. Zo is het afgelopen met de beperkingen 
thuis en vallen ook de meeste regels in de horeca weg. 

Jan Jambon verdedigt die beslissing. ‘We zijn klaar voor de versoepelingen, anders hadden 
we het niet gedaan. Vlaanderen is toonaangevend in de wereld wat vaccinatiegraad en 
vaccinatiebereidheid betreft, ook bij jongeren. Als de bevolking zo massaal haar engagement 
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toont, dan moet daar ook iets tegenover staan. Vandaag zetten we een grote stap om de 
vrijheid te herwinnen.’  

Jambon laat uitschijnen dat er bij een volgende coronagolf niet meteen gedacht zal worden 
aan een herinvoering van maatregelen. ‘Een vierde golf zal er waarschijnlijk komen, misschien 
ook een vijfde en een zesde. Maar het zullen vooral de niet-gevaccineerden zijn die getroffen 
zullen worden, zij moeten daar zelf hun verantwoordelijkheid in nemen. Ons zorgsysteem zal 
ook hen natuurlijk blijven opvangen, daar dient dat voor.’ Bron: AD, 1 september 2021. 

Begin Israëlisch schooljaar verloopt chaotisch door coronamaatregelen 

Het begin van het Israëlische schooljaar verloopt woensdag soms chaotisch door het pakket 
aan coronamaatregelen waar scholieren mee te maken krijgen. Ouders klagen in Israëlische 
media dat ze slecht zijn geïnformeerd over de nieuwe regels. 

In Israël keerden woensdag zo'n 2,5 miljoen scholieren terug naar de schoolbankjes. Hoewel 
de Israëlische vaccinatiegraad tot hoogste in de wereld behoort, vrezen de autoriteiten dat het 
virus op scholen weer om zich heen kan grijpen. 

Scholieren moeten daarom mondkapjes dragen in het klaslokaal en negatief zijn getest op hun 
eerste schooldag. Dat beleid lijkt direct voor problemen te zorgen. Er is naar verluidt een 
tekort aan goedgekeurde sneltesten. Daardoor konden zo'n 250.000 kinderen mogelijk niet 
naar school. Ook zitten zo'n 90.000 scholieren in quarantaine.  

Ouders vertellen de krant The Jerusalem Post dat onduidelijk was hoe scholen de 
testuitslagen gaan controleren. Een moeder zegt dat ze de sneltesten heeft bewaard in plastic 
zakjes en uit voorzorg ook foto's heeft genomen van de uitslagen. Bron: AD, 1 september 2021. 

Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met 28 

afgenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met 28 
afgenomen. Dat is de grootste daling op één dag sinds 11 augustus. Maandag werd juist nog 
de grootste stijging van het aantal coronapatiënten in meer dan een maand gemeld. 

Woensdag liggen er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in 
de ziekenhuizen nog 643 patiënten met Covid-19, de zieke die door het coronavirus wordt 
veroorzaakt. 

Op de intensive cares liggen op dit moment 207 coronapatiënten, een daling van vijf ten 
opzichte van 24 uur geleden. De verpleegafdelingen verzorgen momenteel nog 436 patiënten 
met Covid-19, 23 minder dan een dag eerder. 

Er kwamen afgelopen etmaal 66 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen bij. Dat 
betekent dat er veel meer patiënten zijn ontslagen, overleden of overgeplaatst naar een 
intensive care-afdeling, waardoor de bezetting op de verpleegafdelingen alsnog afnam. Dat 
geldt ook voor de ic's. Daar werden negen nieuwe ernstig zieke coronapatiënten opgenomen, 
maar omdat er meer mensen overleden of de afdeling mochten verlaten daalde de bezetting 
op de ic's evengoed. Bron: AD, 1 september 2021. 
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Het aantal aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) loopt snel terug. De meeste 
verzoeken kwamen dinsdag, op de eerste dag dat het overheidsloket in het derde kwartaal 
open was, vanuit horecaondernemers en vervoersbedrijven, waar bijvoorbeeld taxi's onder 
vallen, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Bijna 3300 ondernemers vroegen dinsdag de compensatie aan, tegenover bijna 8600 bij de 
opening drie maanden eerder. Het totale aantal TVL-aanvragen was in het hele tweede 
kwartaal bijna de helft lager dan tijdens de eerste drie maanden van het jaar. Het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat maakte eerder bekend dat tussen april en juni in totaal 
63.000 aanvragen werden gedaan, tegenover 113.000 tijdens het eerste kwartaal. 

Bedrijven kunnen sinds dinsdag terecht bij de RVO voor de tegemoetkoming over de maanden 
juli, augustus en september. Ondernemers die in die periode getroffen zijn of worden door de 
coronamaatregelen kunnen een aanvraag indienen voor deze steun. Bedrijven die in deze 
periode zeker 30 procent van hun omzet mislopen, kunnen hun vaste lasten voor 100 procent 
vergoed krijgen. 

De TVL is een van de belangrijkste steunmaatregelen van het kabinet om bedrijven overeind 
te houden in de coronacrisis. Door de strenge coronaregels moesten veel ondernemers eerder 
hun deuren sluiten of konden ze minder omzet draaien. 

De generieke steunmaatregelen zoals de TVL en ook de NOW (loonsteun) eindigen in oktober, 
zo maakte het kabinet eerder deze week bekend. De economische vooruitzichten zijn goed en 
daarom wil het kabinet de algemene steunmaatregelen afbouwen. Bron: AD, 1 september 
2021.  
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Koninklijke Marechaussee heeft geen capaciteit om politie te helpen bij 
controle coronabewijzen 

De Koninklijke Marechaussee heeft geen capaciteit om de politie te helpen bij het in het 
grensgebied controleren op coronabewijzen. ‘Dat komt onder meer door de ontwikkelingen in 
Afghanistan’, laat een woordvoerder van de Marechaussee weten, waarbij het vooral druk is 
met instroom van de evacués. 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft daarom de Douane om bijstand gevraagd bij het 
controleteam in het grensgebied. Ze gaan helpen tussen 1 september en 31 oktober. De 
werkwijze van het controleteam blijft hetzelfde. ‘Het mobiele grenscontroleteam Covid-19 
controleert nu drie keer per week vier uur aan de Belgische en Duitse grens. De kans bestaat 
dat op den duur meer controles gaan plaatsvinden’, aldus een woordvoerder van de Douane. 

Sinds de controles in het grensgebied zijn er vijf coronaboetes uitgeschreven. Recente cijfers 
over het aantal voertuigen en personen dat is gecontroleerd zijn nog niet bekend. Bron: AD, 1 
september 2021.  

Politie Deventer laat beelden zien van jongeren die vuurwerk afsteken: 

‘Oud genoeg om te weten dat dit verboden is’ 

De politie in Deventer heeft een foto gepubliceerd van twee jongens die op 29 mei vuurwerk 
hebben afgestoken in de Leusensteeg in Deventer. Eerder deed de politie al een oproep aan de 
jongens om zich te melden, waar niet op is gereageerd. Bij het voorval raakte een auto 
beschadigd.  
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Meerdere omwonenden deden aangifte en gaven aan gehoorbeschadiging te hebben opgelopen 
door de harde knallen die te horen waren. De daders worden geschat op 13 jaar oud. Yolande 
Hilhorst uit Dieren werd even geraakt door een vuurwerkbom die de jongens na het incident 
op de Leusensteeg gooiden.  

De tiener die het vuurwerk afsteekt heeft  donker, kort en stekelig haar. Hij droeg die dag een 
groene trainingsbroek, een donkere polo met daaroverheen een lichte bodywarmer met 
capuchon en zwarte schoenen. De jongen die erbij was heeft donker krullend haar. Hij droeg 
die dag een blauw joggingpak met daaronder donkere schoenen. Verder had hij een zwart 
tasje om.  

De politie doet een oproep aan de daders om zich te melden: ‘Het was vast niet jullie bedoeling 
om een auto te beschadigen, maar dat is helaas wel gebeurd. We schatten in dat jullie oud 
genoeg zijn om te weten dat illegaal vuurwerk afsteken - zeker in de zomer - verboden is’. Bron: 
De Stentor, 1 september 2021.  

In Suriname mensen zelf verantwoordelijk ondanks zorgen vierde 

coronagolf 

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin vindt het ondanks zijn zorgen 
over een vierde golf niet nodig om de coronamaatregelen in het land te wijzigen. Tijdens een 
persconferentie zei de bewindspersoon dat de verantwoordelijkheid bij de samenleving ligt, 
meldt Waterkant. 
 
‘De bal is nu op de speelhelft van de samenleving’, aldus Ramadhin. ‘Wij zullen als 
samenleving bepalen welke richting het opgaat met de situatie.’  
 
Ramadhin liet maandag weten zich zorgen te maken, omdat Suriname sinds enkele weken 
met een vierde coronagolf te maken heeft. De druk op het zorgpersoneel neemt volgens de 
bewindspersoon toe, terwijl de handhaving van de coronamaatregelen achterblijft.  
 
Dinsdag registreerde het land 326 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 2,5 keer zoveel als de dag 
ervoor. Het komt neer op 43 procent van het aantal op dinsdag geteste personen. 

Toch vindt Ramadhin het vooralsnog niet nodig om extra coronamaatregelen te treffen. 
Volgens de minister is de situatie in de ziekenhuizen op dit moment onder controle. 

De Surinaamse politie bracht de afgelopen maanden personen die de avondklok van 21.00 tot 
6.00 uur in het land negeerden over naar speciale locaties om de nacht door te brengen. Sinds 
afgelopen weekend zijn de wetshandhavers daarmee gestopt en houden ze het bij het uitdelen 
van boetes. 

In Suriname geldt vanwege de pandemie al maanden code paars, het hoogste dreigingsniveau. 
Op de officiële COVID-19-website van het land staat nog niet vermeld welke 
coronamaatregelen vanaf 1 september gelden. In juni versoepelde het land de maatregelen.  
 
In mei en juni hadden de ziekenhuizen nog te maken met code zwart. Dat hield in dat ze niet 
aan iedereen zorg konden leveren. 

Ongeveer 42 procent van de volwassen inwoners van Suriname is gevaccineerd. In augustus 
registreerde het land 73 coronagerelateerde sterfgevallen onder de ongeveer 600.000 
inwoners. In Suriname zijn sinds het begin van de coronapandemie relatief veel jonge mensen 
aan COVID-19 overleden. Bron: NU.nl, 1 september 2021.  

 



195 

 

Op  Caribisch deel Koninkrijk dreigt de zorg vast te lopen 

Op de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk dreigt de ziekenhuiszorg vast te 
lopen, zegt Hans van den Kerkhof, arts infectieziektebestrijding en adviseur van de overzeese 
rijksdelen bij het RIVM, tegen NU.nl. Vooral op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten stegen de 
coronacijfers deze zomer, waarbij de introductie van de deltavariant door het intensieve 
zomertoerisme de grootste aanstichter is geweest. 

Na weken van stijging is het aantal nieuwe positieve tests op de eilanden in de afgelopen week 
juist afgenomen: 1.197 mensen in het Caribisch deel van het Koninkrijk testten positief op 
het virus, bijna een kwart minder dan een week eerder. 

Door het dalende aantal coronapatiënten op de meeste eilanden is de situatie op de eilanden 
op dit moment weer ‘redelijk onder controle’, zegt Van den Kerkhof. Maar door de grote 
aantallen coronapatiënten die er nu liggen, blijft de druk op de ziekenhuizen aanhouden. 
Daardoor dreigt de zorg vast te lopen. ‘Met name de ernstige personeelstekorten binnen deze 
ziekenhuizen maken de situatie zorgelijk.’ 

Aruba plaatst intensivecarepatiënten over naar het nabijgelegen Colombia en ook vanuit Sint-
Maarten zijn vanwege capaciteitsgebrek recent patiënten overgeplaatst. Op Curaçao blijft de 
ziekenhuisbezetting onverminderd hoog, ondanks het stabiele aantal besmettingen op het 
eiland. 

Alleen de externe ondersteuning vanuit Nederland houdt de zorg op dit moment overeind, zegt 
Van den Kerkhof. Al ongeveer een jaar worden nationaal en vooral internationaal 
zorgmedewerkers geworven om het personeelstekort in de ziekenhuizen op de eilanden te lijf 
te gaan. Dat zou na deze zomer worden afgebouwd, maar Van den Kerkhof vraagt zich af of 
dat wel mogelijk is, gezien de huidige situatie. ‘Ik zie de afbouw de komende maanden niet zo 
snel gebeuren.’ 

Tegelijkertijd zegt het RIVM zijn uiterste best te doen de eilanden te stimuleren extra 
maatregelen te nemen. Zo heeft Bonaire strengere maatregelen aangekondigd voor reizigers 
vanuit Curaçao, Aruba en Sint-Eustatius en voerde Aruba een avondklok in. Bron: NU.nl, 1 
september 2021. 

Op Aruba wordt avondklok opgeheven 

De regering van Aruba heeft dinsdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt dat de avondklok 
donderdag wordt opgeheven. De maatregel geldt sinds 22 augustus tussen 22.00 en 5.00 uur. 

Eerder werd op Aruba het begin van het nieuwe schooljaar uitgesteld tot 1 september. De 
regering maakte dinsdag bekend dat de scholen woensdag inderdaad opengaan. 

Het eiland had enkele weken geleden te maken met een forse stijging van het aantal 
coronabesmettingen. Het ziekenhuis kwam onder grote druk te staan door de toename van 
het aantal coronapatiënten op de intensive care. 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is inmiddels wat afgenomen en het aantal 
gevaccineerden is flink gestegen. Vandaar dat de regering het verantwoord vindt om de 
avondklok op te heffen en de scholen te heropenen. 

Er zijn nog wel coronamaatregelen van kracht. Zo mogen in restaurants niet meer dan zes 
mensen aan een tafel zitten. Ook geldt er nog steeds een verbod op dansen en wordt het 
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gebruik van een mondkapje aangeraden in openbare ruimtes. Tevens moeten mensen 1,5 
meter afstand van elkaar blijven houden. Bron: NU.nl, 1 september 2021.  

 

 

Ingang van de Deen-supermarkt in Zwolle waar vanochtend een klant door het lint ging. (Ter 
info: de mensen op deze foto hebben niks met het incident te maken) © Frans Paalman  
 

Man (28) gaat door het lint in supermarkt Zwolle: gooit met spullen, slaat 
medewerker 
 
Angstige momenten vanochtend voor de medewerkers van een supermarkt in Zwolle. Een man 
ging daar ineens compleet door het lint. Hij gooide met spullen en sloeg één van de 
medewerkers. Ook een ander personeelslid raakte gewond. De man is door de politie 
aangehouden.  
 
Het incident speelde zich vanochtend rond 10.30 uur af in het filiaal van supermarkt Deen 
aan het Katwolderplein in Zwolle. Een man begon binnen en buiten de supermarkt spullen 
op de grond te gooien. ‘Binnen werd hij aangesproken door twee van onze medewerkers en 
daarop werd meneer fysiek agressief’, beschrijft Deen-woordvoerder Geertje Meijer de situatie. 
 
Vervolgens sloeg hij één van de medewerkers. Het lukte het personeel uiteindelijk om de man 
in bedwang te houden tot de gealarmeerde politie arriveerde. Agenten hebben de verdachte 
aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.  
 
Het gaat om een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, laat woordvoerder Jennifer 
Schoorlemmer van de politie Oost-Nederland weten. De verdachte zit nog vast en zal worden 
verhoord. Daaruit moet duidelijk worden waarom de man ineens met spullen begon te gooien 
en personeel aanviel. De supermarkt heeft aangifte gedaan.  
 
Er raakten in totaal twee medewerkers van de supermarkt licht gewond. De man die door de 
verdachte werd geslagen, is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan om zich daar 
aan zijn verwondingen te laten behandelen. ‘Dit heeft natuurlijk impact’, zegt Deen-
woordvoerder Meijer. ‘Medewerkers krijgen van ons alle hulp en steun die ze nodig hebben.’ 
Bron: De Stentor, 1 september 2021. 
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ROC in Drachten gaat aangifte doen van intimidatie en huisvredebreuk 

Het ROC Friese Poort in Drachten gaat deze week aangifte doen van intimidatie en 
huisvredebreuk tegen twee antivaccinatiebetogers die maandag studenten, ROC-
medewerkers en GGD-medewerkers intimideerden. ‘Voor de veiligheid van onze studenten en 
onze medewerkers’, zegt een woordvoerster van de onderwijsinstelling. 

In de school werd door de GGD voorlichting gegeven aan studenten die nog geen 
coronavaccinatie hadden gehaald. Omdat dat weerstand opriep, was er buiten op het 
schoolterrein een vak ingericht om te demonstreren. Zo'n tien betogers met flyers en 
spandoeken spraken vanaf daar op intimiderende wijze studenten toe, die daar behoorlijk van 
onder de indruk waren, aldus het ROC. 

Twee van hen, volgens de woordvoerster naar eigen zeggen een advocaat en een huisarts, 
wilden vervolgens binnen een brief aanbieden. Toen zij zich daarna in het gebouw ook 
intimiderend opstelden tegen medewerkers van de school en de GGD, werd hun verzocht het 
pand te verlaten. Zij wilden dat niet, waarna zij volgens de onderwijsinstelling zelf de politie 
hebben gebeld. Die heeft de twee naar buiten begeleid. Bron: AD, 1 september 2021.  

In 24 uur 2878 nieuwe coronabesmettingen gemeld 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 2878 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat is iets meer dan vorige week woensdag, en daarmee is 
dat het hoogste aantal positieve tests sinds 6 augustus.  

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.588 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 2513 nieuwe gevallen per 
dag. Na een paar dagen van daling loopt dat gemiddelde een beetje op.  

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen, In de hoofdstad werd het coronavirus vastgesteld 
bij 190 inwoners. In Rotterdam kwamen 165 gevallen aan het licht en in Den Haag waren er 
140 bevestigde besmettingen. Daarna volgen Utrecht (76) en Haarlemmermeer en Haarlem 
(beide 50). In 54 gemeenten testte helemaal niemand positief. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met twee. Het gaat om inwoners van Amsterdam 
en Tilburg. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze afgelopen dag zijn 
gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting 
is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 38 sterfgevallen gemeld bij het RIVM. Dat is 
het laagste aantal sinds 6 augustus, maar de verschillen zijn heel klein. Bron: AD, 1 
september 2021.  

In vijf regio’s is aantal positieve coronatests en aantal 

ziekenhuisopnames sterk gestegen 

In vijf regio's is het aantal positieve coronatests en het aantal ziekenhuisopnames zo sterk 
gestegen, dat ze vanaf woensdag op het hoogste risiconiveau staan. De situatie is er zeer 
ernstig. Het gaat om Drenthe, Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek 
en Zuid-Holland Zuid. Vier andere regio's (Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, 
Haaglanden en Flevoland) blijven op het hoogste niveau staan. In totaal is de situatie nu dus 
zeer ernstig in negen regio's.  

Zowel Drenthe als Gooi en Vechtstreek gaat in één keer twee stappen omhoog. Zij stonden 
vorige week nog op zorgelijk, het een-na-laagste niveau. Gelderland-Zuid, Zaanstreek-
Waterland en Zuid-Holland Zuid hadden afgelopen week de status ernstig. 

In vier andere regio's gaat het risiconiveau ook omhoog, maar dan van zorgelijk naar ernstig. 
Dat zijn Friesland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en Hollands Midden.  
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De situatie in andere regio's verbetert juist. Twente staat niet langer op zeer ernstig, maar op 
ernstig. IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Brabant-Zuidoost gaan van ernstig naar 
zorgelijk.  

In de rest van het land blijft de situatie hetzelfde. Groningen, Gelderland-Midden, Utrecht en 
Zeeland hebben ook de komende week de titel 'ernstig'. Het risiconiveau voor Midden- en 
West-Brabant, Brabant-Noord, Limburg-Noord en Zuid-Limburg blijft op zorgelijk staan.  

Nederland telt vier risiconiveaus voor de corona-uitbraak. Van laag naar hoog zijn dat 
waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status de 25 veiligheidsregio's krijgen, 
hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de 
twee cijfers geeft de doorslag. Het laagste risiconiveau, waakzaam, geldt sinds 13 juli nergens 
meer. 

De risiconiveaus hebben voorlopig nog geen gevolgen voor de coronamaatregelen. Alle 
beperkingen gelden in het hele land en worden ook overal versoepeld als het kabinet daartoe 
besluit. Bron: AD, 1 september 2021. 

Bijna een derde van tieners in VK kampt maanden na besmetting nog 

met problemen 

Bijna een derde van de tieners in het Verenigd Koninkrijk die besmet waren met het 
coronavirus, kampt drie maanden later nog met problemen. De kinderen van 11 tot 17 jaar 
melden aanhoudende symptomen zoals vermoeidheid en kortademigheid, staat in een Brits 
onderzoek naar langdurige Covid bij jongeren.  

De wetenschappers baseren hun conclusies op ongeveer 7000 reacties op een vragenlijst. Ze 
selecteerden jongeren die tussen januari en maart waren getest. Ze vergeleken degenen die 
positief testten met een controlegroep. De personen uit die groep waren negatief maar hadden 
Covid-achtige symptomen die door andere infecties konden zijn veroorzaakt. De bevindingen 
zijn nog niet door vakgenoten beoordeeld.  

In Groot-Brittannië worden geen coronavaccins aangeboden aan tieners tussen 12 en 15 jaar, 
behalve als ze bijvoorbeeld het syndroom van Down hebben.  

Uit eerder onderzoek bleek dat ruim 6 procent van de volwassenen in Groot-Brittannië kampt 
met langdurige gevolgen van een coronabesmetting. In Nederland schatte Patiëntengroep 
Long Covid Nederland het aantal langdurige Covid-patiënten op 100.000. Dat zou neerkomen 
op bijna 6 procent van het tot nu toe geregistreerde aantal besmettingen.Bron: AD, 1 
september 2021.  

Hoogleraar is van mening dat arbodiensten van zorginstellingen weten 

welke medewerker er is gevaccineerd 

Het zou handig zijn als de arbodiensten van zorginstellingen mogen bijhouden welke 
medewerkers tegen corona zijn gevaccineerd, vindt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss. 
Hij zegt dat in reactie op berichtgeving van de NOS. 

‘Het zou het werk een stuk makkelijker maken als je weet wie er wel en niet gevaccineerd is’, 
aldus Voss. ‘Als een zorgmedewerker mogelijk besmet is met corona dan moet hij of zij naar 
huis. Dat kost je dus handen aan het bed en dat is zonde, want een gevaccineerde medewerker 
kan een test doen en tot de uitslag met mondmasker op doorwerken.’ Voss is ook lid van het 
Outbreak Management Team (OMT), maar benadrukt dat hij op persoonlijke titel spreekt. 

Het is niet zo dat ongevaccineerde medewerkers een gevaar vormen voor patiënten, stelt Voss. 
‘Dat is onzin. Wij kunnen gewoon permanent beschermende kleding en maskers blijven 
dragen en thuisblijven bij een mogelijke besmetting.’ Hij wijst erop dat dat ook vóór de 
beschikbaarheid van coronavaccins zo werd gedaan. ‘Maar als we weten wie er wel en niet 
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geprikt is kan dat uitval van personeel schelen.’ En dat is geen overbodige luxe, vindt Voss. 
‘Het is al niet zo leuk om in de zorg te werken.’  

Ook de branchevereniging voor de ouderenzorg, ActiZ, wil graag meer zicht op de 
vaccinatiegraad op de locaties. ‘Het is voor ons niet van belang om van elke individuele 
medewerker te weten of ze ingeënt zijn. Dat mogen we niet weten en daar hebben we ook geen 
behoefte aan. Maar we willen het wel graag per locatie weten, zodat we gerichter maatregelen 
kunnen nemen. Nu vermoeden we dat de vaccinatiegraad vrij hoog is, maar we weten niet 
precies hoe hoog’, zegt een woordvoerder.  

De koepel ziet daarin een rol voor de bedrijfsartsen. Die mogen nu al aan werknemers vragen 
of ze gevaccineerd zijn, en mogen een totaalbeeld delen met de werkgever. Wat ActiZ betreft, 
zouden de bedrijfsartsen bijvoorbeeld toegang kunnen krijgen tot een registratiesysteem. ‘Dan 
kunnen ze een grotere signalerende rol spelen dan nu. Je zou moeten uitzoeken hoe dat qua 
privacy werkt.’ 

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge is met de koepelorganisaties in gesprek, laat zijn 
ministerie weten. Die overleggen lopen al enige tijd en de minister komt er in zijn volgende 
brief, die half september wordt verwacht, op terug. Tot die tijd kunnen werkgevers wel met 
medewerkers in gesprek. Afgesproken kan bijvoorbeeld worden dat ze elders aan het werk 
gaan of beschermingsmiddelen gebruiken. Bron: AD, 1 september 2021.  

In oudereninstellingen moet men weten wie er gevaccineerd zijn 

De grootste branchevereniging in de ouderenzorg wil dat in de instellingen bekend wordt 
welke zorgmedewerkers tegen Covid-19 zijn gevaccineerd en welke niet, schrijft de NOS. ActiZ, 
waarbij zo'n vierhonderd zorginstellingen in de ouderenzorg zijn aangesloten, steunt een 
oproep van leden van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet om zo'n 
registratie mogelijk te maken. 

‘We hebben eigenlijk zoveel mogelijk informatie nodig om goede zorg te kunnen 
verlenen.Inzicht in de vaccinatiegraad van medewerkers per locatie is daar een onderdeel van’, 
zegt Conny Helder namens het bestuur tegen de NOS. In de ouderenzorg werken zo'n 
vierhonderdduizend mensen. 

Ook drie OMT-leden, hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh (Amsterdam UMC), arts-
microbioloog Andreas Voss (Radboud UMC) en bedrijfsarts-epidemioloog Jaap Maas 
(Amsterdam UMC) zeggen dat het kabinet de weg moet vrijmaken voor ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en ggz-instellingen om de vaccinatiestatus van het zorgpersoneel te 
registreren. Bron: AD, 1 september 2021. 

In juli en augustus zijn ruim 2.8 miljoen afspraken gemaakt voor gratis 

coronareistest 

In juli en augustus zijn ruim 2,8 miljoen afspraken gemaakt voor een gratis corona-
reistest, laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat woensdag weten. Daarvan 
werden 2,55 miljoen afspraken gemaakt bij een commerciële testlocatie via testenvoorjereis.nl, 
de overige afspraken waren in de zomermaanden bij de GGD. De komende maand voeren de 
GGD's geen gratis reistesten meer uit.  

De gratis reistesten zijn bedoeld voor reizigers die (nog) niet volledig gevaccineerd zijn en voor 
wie een negatieve coronatest nodig is. Het aantal daadwerkelijke afgenomen testen (2,79 
miljoen) ligt lager dan de afspraken, omdat niet iedereen kwam opdagen voor de gratis 
coronatest. Er zijn vooral PCR-testen afgenomen ( 1,66 miljoen), tegenover 1,13 miljoen 
antigeensneltesten.  
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De meeste testafspraken werden ingepland op donderdag 22 juli, toen maakten 107.500 
mensen een testafspraak. Het gratis testen was het populairst in de regio Groot Amsterdam, 
met 445.00 testafspraken in juli en augustus.  

Mensen die op reis gaan, kunnen zich nog tot 1 oktober gratis laten testen. Bron: AD, 1 
september 2021.  

 

 

Zeevarenden op schepen die niet onder Nederlandse vlag varen kunnen 

vaccinatie halen 

Zeevarenden op schepen die niet onder Nederlandse vlag varen, kunnen vanaf vandaag ook 
een vaccinatie halen. In de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam, Delfzijl en Vlissingen-
Terneuzen wordt geprikt met Janssen-vaccins. meldt het ministerie IenW op Twitter. 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) lanceerde in juni al een 
vaccinatieprogramma voor zeevarenden op schepen die onder Nederlandse vlag varen of in 
Nederlands beheer zijn. Bron: AD, 1 september 2021.   

 

 



201 

 

Duitse bedrijven mogen niet naar vaccinatiestatus van hun medewerkers 
vragen 

Het blijft voor Duitse bedrijven verboden om naar de vaccinatiestatus van medewerkers te 
vragen. Dat heeft de minister van Arbeid Hubertus Heil gezegd tegen omroep ARD. Vanuit 
bedrijven nam juist de behoefte toe om te weten of hun personeel is ingeënt tegen corona. 

De minister zei dat voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en gevangenissen ‘pragmatische 
oplossingen’ nodig zijn. In restaurants moeten medewerkers net als gasten al een vaccinatie-
, herstel- of testbewijs laten zien. 

In verschillende landen, waaronder Frankrijk en de Verenigde Staten, mogen werkgevers wel 
naar de vaccinatiestatus vragen. In Amerika maken bedrijven als Facebook, Google en 
Microsoft daarvan gebruik door van personeel te eisen dat het is ingeënt. In Frankrijk geldt 
dezelfde plicht voor zorgmedewerkers. 

Coronaminister Hugo de Jonge zei maandag nog dat een vaccinatieplicht in Nederland 
uitgesloten is. ‘De wet staat dat niet toe, en we gaan de wet ook niet veranderen om dat wel 
toe te staan’, zei hij naar aanleiding van het voornemen van leasemaatschappij LeasePlan om 
ook voor Nederlands personeel een vaccinatie-eis in te stellen. 

Duitsland kent een strenge privacywet, waardoor het werkgevers verboden is om naar de 
medische status van personeel te vragen. Dat komt door de nationaalsocialistische en 
communistische geschiedenis van het land, toen de overheid veel gegevens van de bevolking 
bijhield en daar misbruik van maakte. Bron: AD, 1 september 2021. 

In afgelopen drie weken zijn er 2.4 zelftesten besteld 

De afgelopen drie weken zijn er 2,4 miljoen gratis zelftesten besteld via de website 
Zelftestenbestellen.nl, meldt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge op 
Twitter. 'De zelftesten vliegen de deur uit. Mooi dat ze zo in trek zijn', schrijft hij  

De Rijksoverheid stuurde sinds 10 augustus alle huishoudens een brief met daarin een 
code waarmee ze twee zelftesten konden bestellen. De laatste van de acht miljoen brieven zijn 
volgens De Jonge vandaag verstuurd.  

De overheid hoopt dat mensen zonder coronaklachten op deze manier vaker een test afnemen 
voordat ze bijvoorbeeld op hun werk of in hun vrije tijd contact hebben met grotere groepen 
mensen. Halverwege augustus ondervond de website waar de testen besteld kunnen worden 
nog problemen omdat deze overbelast was. 

Het is de bedoeling dat begin september alle huishoudens hun bestelcode ontvangen hebben. 
De tests worden binnen tien dagen na bestelling verzonden. Bron: AD, 1 september 2021.  

Nunspeet opnieuw uitschieter met besmettingscijfers, ook flinke stijging 

in Meppel 

Het aantal coronabesmettingen blijft gestaag oplopen in Nunspeet. Sinds begin deze week zijn 
hier verhoudingsgewijs de meeste inwoners positief getest van heel Nederland. In veel Oost-
Nederlandse gemeenten stijgen de besmettingscijfers ook, maar over het algemeen een stuk 
minder snel. 

Maandag en dinsdag was Nunspeet al een negatieve uitschieter op de coronakaart van deze 
regio. Per 100.000 inwoners waren er maandag 35,7 en dinsdag 96,4 inwoners positief getest. 
Nu is het aantal besmettingen de 100 gepasseerd: het gaat nu om 103,5 positieve coronatests 
per 100.000 inwoners.  
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De gemeente zegt dat de oorzaak bij een groot gezin uit Nunspeet ligt. Daar zouden meerdere 
gezinsleden besmet zijn geraakt. 

Verder is er afgelopen etmaal één andere grote stijging in het aantal coronabesmettingen in 
deze regio geregistreerd. Dat is in Meppel, waar gisteren slechts 2,9 besmettingen per 100.000 
inwoners werden gevonden. In de afgelopen 24 uur steeg het besmettingscijfer in deze 
gemeente naar 29,1 positieve testuitslagen, wat dus betekent dat er 10 keer zoveel 
besmettingen zijn geregistreerd als een dag eerder.  

Andere gemeenten laten ook een stijging zien, die een stuk lager is dan het cijfer in Meppel. 
Nijkerk, Bronckhorst, Zeewolde en Zwartewaterland vallen op: deze gemeenten gaan van 
praktisch 0 positieve coronatests naar tussen de 8,3 (Bronckhorst) en 17,5 (Zeewolde) 
besmettingen per 100.000 inwoners.  

In Epe en Brummen daalt het aantal coronabesmettingen juist. Epe noteert 6 positieve tests, 
een stuk minder dan de 24,1 van gisteren. Brummen geeft vandaag 4,8 positieve uitslagen 
door; dat cijfer lag gisteren nog op 9,6.  

Dalfsen, Urk, Heerde en Hattem hebben, net als gisteren, geen enkel nieuw besmettingsgeval 
geregistreerd. 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 2878 nieuwe coronabesmettingen gemeld 
bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is ongeveer gelijk aan het 
aantal dat een week daarvoor werd gemeld: 2863 coronagevallen. Gisteren lag het cijfer nog 
op 2349. Gemiddeld zijn er afgelopen week 2513 positieve tests afgenomen. Door het cijfer 
van vandaag stijgt het gemiddelde weer, na een driedaagse daling.   

In de afgelopen 24 uur zijn 2 overlijdens van COVID-19-patiënten gemeld. Bron: De Stentor, 
1 september 2021.  

School is bijna weer als vanouds voor scholieren: ‘Maar we moeten wel 

echt wennen aan al die prikkels’  

Middelbare scholieren zijn sinds de zomervakantie verlost van vrijwel alle coronamaatregelen. 
Het mondkapje buiten het lokaal is voorlopig een blijvertje, maar de tieners hoeven in de klas 
geen 1,5 meter afstand meer te houden. Hoe beleven ze de eerste weken in het nieuwe-nieuwe 
normaal? ‘Van niemand om je heen naar dertig mensen in de klas is een heel grote overgang.’ 

De schoolbanken zijn weer gevuld. De 4-mavoklas van mentor Saskia Podt op De 
Waerdenborch in Zwolle zit met 26 leerlingen weer bijna helemaal vol. ’We moeten op de gang 
een mondkapje op. Dat lukt meestal prima’, vertelt Niek Ensink (15). ‘Soms vergeet je het wel. 
Dan corrigeren de conciërges je, als ze zien dat je hem niet draagt.’ Bron: De Stentor, 1 
september 2021. 

In VK komen half miljoen mensen met ernstig verzwakt immuunsysteem 

in aanmerking voor derde vaccinatie 

Zo'n half miljoen mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem in het Verenigd 
Koninkrijk krijgen een derde dosis van een coronavaccin aangeboden. Dat heeft de regering 
woensdag aangekondigd.  

Mensen ouder dan 12 jaar die lijden aan ziekten zoals leukemie, aids in een gevorderd 
stadium of die recentelijk zijn getransplanteerd, zullen ‘zo snel mogelijk’ worden gecontacteerd 
om hen een derde dosis van het Covid-19-vaccin aan te bieden, kondigde minister van 
Volksgezondheid Sajid Javid aan. De regering volgt daarmee een aanbeveling op van het Joint 
Committee on Vaccination and Immunization (JCVI), een wetenschappelijk comité dat 
toezicht houdt op de anti-covid-vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk. 



203 

 

‘We weten dat mensen met specifieke ziekten die hen bijzonder kwetsbaar maken voor Covid-
19 mogelijk minder bescherming tegen het virus hebben na twee doses van het vaccin (dan 
de rest van de bevolking), ‘ zei de minister in een verklaring. ‘Ik ben vastbesloten dat we al het 
mogelijke doen om mensen in deze groep te beschermen en een derde dosis zal ons helpen dit 
te bereiken’, voegde hij eraan toe. 

De JCVI beveelt aan om kinderen van 12 tot 17 jaar te vaccineren met het Pfizer-BioNTec-
vaccin, en kinderen van 18 jaar en ouder met Pfizer-BioNTec of Moderna, twee vaccins die 
messenger-RNA-technoloog gebruiken. 

Sajid Javid bevestigde dat de regering in september een vaccinatie-boostercampagne voor de 
rest van de bevolking wilde lanceren, met als prioriteit de mensen die het meeste risico lopen 
op Covid-19, en wachtte op de laatste aanbevelingen van de JCVI. 

Er is nog geen besluit genomen over uitbreiding van de vaccinatiecampagne naar gezonde 12-
15-jarigen. 

In het Verenigd Koninkrijk overleden meer dan 132.700 mensen binnen 28 dagen nadat ze 
positief waren getest op Covid-19. Het land, dat meer dan 66 miljoen inwoners telt, 
registreert ongeveer 30.000 nieuwe gevallen per dag. Bron: AD, 1 september 2021.  

Pandemieën in vroeg stadium detecteren en voorkomen 

Pandemieën in een vroeg stadium detecteren en voorkomen. Dat is het doel van het vandaag 
in Berlijn geopende kenniscentrum  voor pandemische en epidemische inlichtingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het gaat wereldwijd gegevens verzamelen en 
analyseren. 

‘We willen beter voorbereid zijn op toekomstige epidemieën en pandemieën’, benadrukte 
bondskanselier Angela Merkel bij de opening van het centrum van de VN-organisatie. Ze 
knipte samen met WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus een symbolisch lint door. 
‘De bevindingen van dit centrum moeten met alle staten worden gedeeld.’ Merkel sprak van 
‘een stukje hoop in moeilijke tijden’. Bron: AD, 1 september 2021.  

In VS zijn sinds 1 maart 15 miljoen doses coronavaccin weggegooid 

In de Verenigde Staten zijn sinds 1 maart minstens 15 miljoen doses van coronavaccins 
weggegooid, meldde de Amerikaanse nieuwszender NBC woensdag daarbij verwijzend naar 
informatie van Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. 

Het aantal is gemeld door Amerikaanse staten of apotheken die vaccins verstrekken aan de 
Centers for Disease Prevention and Control (CDC), de belangrijkste federale instantie voor 
volksgezondheid van het land. Het totale aantal weggegooide doses ligt vermoedelijk hoger 
aangezien verschillende staten of federale agentschappen in deze gegevens ontbreken. 

Dit 'weggooicijfer' vertegenwoordigt een fractie van het totale aantal vaccindoses dat sinds 
december in het land is verdeeld (bijna 444 miljoen) en het aantal toegediende doses (371 
miljoen). 

De meeste doses werden weggegooid tijdens de zomermaanden (juni tot 
augustus). De redenen voor het weggooien van doses kunnen verschillende zijn: verstreken 
houdbaarheidsdatum, verdunningsfout, problemen met de koeling, gebarsten injectieflacons. 
Bovendien bevat een injectieflacon meerdere vaccindoses. Die moeten na opening allemaal 
binnen enkele uren worden gebruikt en worden soms weggegooid bij gebrek aan afnemers. 
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Hoewel sommige leveranciers hebben gemeld dat duizenden doses tegelijk worden 
weggegooid, ging het volgens NBC in de meeste meldingen om slechts vier verspilde doses 
tegelijk. 

Twee nationale drogisterijketens, Walgreens en CVS, rapporteerden elk meer dan twee 
miljoen verspilde doses, en Walmart en Rite Aid meer dan een miljoen. 

Volgens eerdere gegevens van gezondheidsautoriteiten waren tussen de start van de 
Amerikaanse vaccinatiecampagne in december 2020 en maart slechts ongeveer 200.000 
doses verspild. Bron: AD, 1 september 2021. 

WHO houdt nieuwe coronavariant ’Mu’ in de gaten 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat een variant van het coronavirus, Mu, in de 
gaten houden. Deze variant werd voor het eerst vastgesteld in januari in Colombia, maar is 
ook al in België vastgesteld. 

De Muvariant, met wetenschappelijke beschrijving „B.1.621’ is voor de WHO nu een van de 
varianten om in het oog te houden, maar nog geen zorgwekkende variant zoals de 
Deltavariant. 

De WHO verduidelijkt dat de variant mutaties vertoont die de effectiviteit van het vaccin kan 
ondermijnen, maar benadrukt dat bijkomend onderzoek nodig is. 

Alle virussen, dus ook het coronavirus, muteren. De meeste mutaties hebben weinig of geen 
invloed op de kenmerken van het virus, maar soms kan het impact hebben op de 
besmettelijkheid, de ernst van de ziekte of de doeltreffendheid van vaccins of geneesmiddelen. 

De wereldgezondheidsorganisatie categoriseert bepaalde varianten van het coronavirus sinds 
eind vorig jaar als „varianten om te volgen’ of „zorgwekkende varianten’ om een betere 
wereldwijde monitoring mogelijk te maken. De varianten krijgen dan Griekse letters als naam. 

Momenteel beschouwt de WHO vier varianten als zorgwekkend, waaronder de ’Britse’ 
alfavariant en de Deltavariant die voor het eerst in India opdook. Vijf varianten worden in de 
gaten gehouden, waaronder dus ook de Muvariant met oorsprong in Colombia. 

Wereldwijd is de Muvariant nog maar beperkt aanwezig, maar in Colombia en Ecuador is het 
aantal gevallen gestaag toegenomen. 

De variant is intussen ook al opgedoken in andere landen in Zuid-Amerika en Europa, 
waaronder ook België. Begin augustus was er een uitbraak in een woonzorgcentrum in 
Zaventem waarbij zeven gevaccineerde bewoners overleden. Bron: De Telegraaf, 1 september 
2021. 

### Goed om te zien dat u mogelijk anderen inspireert met onze journalistieke content. We 
vragen u enkel voor persoonlijk gebruik onze content te kopiëren, om geen inbreuk te maken 
op onze Algemene Voorwaarden. Vraag anders naar onze bedrijfslicenties via 
klanten@fdmediagroep.nl  Bron: De Telegraaf, 1 september 2021. 
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Coronacrisis lijkt geen vat te krijgen op bouwsector 

De omzet in de bouw lag in het tweede kwartaal 9,3% hoger dan een jaar eerder. Dat is 
beduidend meer dan in de voorgaande vier kwartalen, zo meldt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) donderdag op basis van nieuwe cijfers. 

Daarmee lijken de negatieve effecten van de coronacrisis op de omzet in de bouw in het tweede 
kwartaal nauwelijks nog een rol te spelen. Ook de omzet in de hout- en 
bouwmaterialenindustrie was hoger (8,6%). 

In het tweede kwartaal van 2021 werd voor de bouw van bijna 19.000 woningen een 
vergunning afgegeven, ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Het CBS maakt wel de 
kanttekening dat vergeleken met vorig jaar het tweede kwartaal van 2021 een extra werkdag 
telde. 

In de burgerlijke en utiliteitsbouw (woningbouw, kantoren, ziekenhuizen) was de omzet 
gemiddeld 12,5% hoger dan een jaar eerder. De gespecialiseerde bouw deed het zelfs nog iets 
beter. De grond-, water- en wegenbouw (gww) liet daarentegen een omzetdaling zien van 6,3% 
ten opzichte van een jaar eerder. De omzet in de gww is daarmee al drie kwartalen lager dan 
in dezelfde periode een jaar eerder. 

Kleine bouwbedrijven (tot tien medewerkers) haalden in het tweede kwartaal met 14,1% de 
grootste groei. Middelgrote bouwbedrijven (met tien tot honderd medewerkers) behaalden – na 
vier kwartalen van lagere omzetten – in het tweede kwartaal een omzet die 9,6% hoger lag. 

Bij middelgrote gww-bedrijven daalde de omzet in het tweede kwartaal opnieuw, constateert 
het CBS. De omzet loopt bij deze bedrijven al ruim twee jaar terug. Ook grote gww-bedrijven 
met honderd medewerkers en meer zagen hun omzet opnieuw kleiner worden. 
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Het aantal faillissementen in de bouwsector bedroeg in het tweede kwartaal 75, tegen 114 in 
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal faillissementen in de bouw daalt al een jaar. 
Bron: FD, 19 augustus 2021. 

Nederland kleurt weer roder op de Europese coronakaart 

Nederland kleurt donderdag een beetje roder op de kaart van coronabesmettingen in Europa. 
In Overijssel en Friesland is het aantal positieve tests zo gestegen dat zij van oranje naar 
rood gaan. Zij voegen zich bij Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland, die die 
waarschuwingskleur al hebben. Het is de eerste keer sinds eind juli dat 
het waarschuwingsniveau voor Nederland omhooggaat. 

De rest van het land blijft op oranje staan. Utrecht zit net onder de grens. Als de stijging van 
het aantal coronagevallen daar doorzet, kan die provincie volgende week op rood uitkomen. 

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dienst kijkt naar het aantal 
vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. 
De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. 

Het aantal coronagevallen in Nederland stijgt de laatste twee weken licht. Maar dat is niet 
gelijk verdeeld over het land. In de ene provincie is de toename groot genoeg om een hogere 
waarschuwingskleur te krijgen, in de andere provincie is de daling niet groot genoeg om een 
stap terug te doen. 

Landen gebruiken de kaart van het ECDC om hun beleid te bepalen. Toen Nederland in juli 
donkerrood werd, was dat voor landen als Duitsland en Frankrijk aanleiding om strengere 
regels in te voeren voor Nederlanders die de grens wilden passeren. 

In Duitsland neemt het aantal positieve tests de laatste weken snel toe. Ook in Scandinavië 
is een stijging te zien. In Spanje lijkt het ergste voorlopig achter de rug. Een paar weken 
geleden was het hele land donkerrood, nu is het hele land rood. De uitbraak is onder controle 
in Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Dat deel van Europa is al wekenlang 
een groen eiland tussen de oranje en rode landen. Bron: AD, 2 september 2021.  
 

Moderna is in VS toelatingsprocedure gestart voor derde vaccinatie 
 
Moderna heeft in de Verenigde Staten de toelatingsprocedure in gang gezet voor een derde 
dosis van zijn coronavaccin.  
 
Het Amerikaanse bedrijf heeft resultaten van onderzoeken bij zowat 350 proefpersonen 
gedeeld. Zij kregen zes maanden na hun tweede inenting een herhaaldosis van 50 microgram, 
de helft van de eerste dosissen. 
 
Volgens Moderna is het aantal antilichamen tegen het virus na zes maanden aanzienlijk 
verminderd. Een derde dosis brengt ze weer op peil. 
 
In de komende dagen wil Moderna ook gegevens delen met andere regulatoren, waaronder het 
Europese Geneesmiddelenagentschap. 
 
Pfizer en BioNTech, die een vaccin volgens dezelfde mRNA-technologie leveren, hebben al 
documenten ingediend bij de Amerikaanse autoriteiten om goedkeuring te vragen voor hun 
derde dosis. 
 
In de VS kunnen sommige mensen met verzwakte immuniteit momenteel al een derde dosis 
krijgen. Bron: AD, 2 september 2021.  
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India meldt hoogste stijging van dagelijkse coronabesmettingen 

 
India meldt de hoogste stijging in dagelijkse besmettingsgevallen sinds twee maanden. De 
dichtbevolkte regio Kerala, in het uiterste zuiden van India, stelde bijna 70 procent van 
de 47.092 nieuwe corona-infecties vast. Nu het festivalseizoen in het land begonnen is en de 
scholen weer openen, maakt de regering zich ernstig zorgen over de toename aan 
besmettingen. 
 
Om de verspreiding naar de aangrenzende deelstaten Tamil Nadu and Karnataka zoveel 
mogelijk te voorkomen, wil gezondheidsminister Mansukh Mandaviya het vaccinatietempo in 
Kerala en omliggende regio's opvoeren. Tot nu toe heeft India 662 miljoen doses toegediend. 
Zo'n 54 procent van de naar schatting 944 volwassen Indiërs hebben een eerste prik gehad, 
slechts 16 procent is volledig ingeënt. Bron: AD, 2 september 2021.  

Nieuwe testprogramma’s met Covid-19 medicijnen voor oraal gebruik 

Farmaceuten Pfizer en Merck & Co (MSD) kondigen vandaag nieuwe testprogramma's aan 
met experimentele Covid-19-medicijnen voor oraal gebruik. De medicijnrivalen zijn 
verwikkeld in een race om als eerste een eenvoudig toe te dienen middel op de markt te 
brengen. Ook het Zwitserse Roche maakt grote stappen op weg naar een pil die besmetting 
met het longvirus moet genezen of mogelijk voorkomen. Bron: AD, 2 september 2021.   
 

Politie in Nieuw-Zeeland maakt jacht op ontsnapte met corona besmet 
persoon 
 
De Nieuw-Zeelandse politie heeft jacht gemaakt op een met corona besmet persoon die uit een 
quarantainehotel was ontsnapt. De man zou in de nacht van woensdag op donderdag zijn 
ontsnapt, agenten slaagden er volgens Nieuw-Zeelandse media donderdagmiddag in om de 
man te arresteren. 
 
Nieuw-Zeeland kampt momenteel met een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus. 
Donderdag werden er 49 besmettingen gemeld, waardoor het totale aantal besmettingen in de 
afgelopen weken is gestegen tot 736. De persoon ontsnapte uit een quarantainehotel 
in Auckland, de grootste stad van het land die vanwege de uitbraak nog altijd in een zeer 
strenge lockdown is.  
 
Passagiers die vanuit het buitenland naar Nieuw-Zeeland reizen moeten verplicht in 
quarantaine in een hotel. Er zijn in het verleden meerdere mensen ontsnapt, maar niet eerder 
ging het om een besmet persoon die wist te ontkomen.  
 
‘De quarantainehotels zijn zeer streng beveiligd, het is zorgelijk dat iemand ontsnapt is’, 
vertelde coronaminister Chris Hipkins donderdag. Het Nieuw-Zeelandse leger is 
ook betrokken bij de beveiliging van de hotels. Bron: AD, 2 september 2021.  

 

In Nieuw-Zeeland dalen aantal besmettingen 
 
De Nieuw-Zeelandse gezondheidsautoriteiten zien het aantal nieuwe besmettingsgevallen in 
het land snel dalen. De invoering van een nationale lockdown om de opmars van de 
Deltavariant te stuiten, werpt vruchten af. Nieuw-Zeeland bleef tot februari een grote uitbraak 
gespaard, maar de gevreesde virusmutatie deed premier Jacinda Ardern vorige maand toch 
besluiten het hele land op slot te doen. Bron: AD, 2 september 2021.    
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Alleen met coronabewijs toegang tot theaters in de regio: bezoek voor 
niet-gevaccineerden duurder 
 
De negen samenwerkende theaters in de regio Zwolle vragen na 20 september een 
coronabewijs van bezoekers. Dat schept duidelijkheid, zegt Rob Zuidema van de Zwolse 
Theaters. ‘Ze hoeven alleen maar te kiezen wat ze willen zien en waar.’ Ook theaters in 
Zutphen en Apeldoorn nemen die maatregelen. Voor mensen die niet gevaccineerd zijn wordt 
het theaterbezoek daarmee waarschijnlijk duurder. 
 
Wie niet gevaccineerd is moet namelijk via een coronatest aantonen dat hij of zij niet is besmet. 
Die test is nu nog gratis, maar dat verandert waarschijnlijk binnenkort. De Tweede Kamer 
stemde enkele weken geleden in met een eigen bijdrage aan de test, omdat iedereen zich 
inmiddels gratis heeft kunnen laten vaccineren. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid 
noemde daarbij een bedrag van 7,50 euro. Er is nog een wetswijziging nodig om de eigen 
bijdrage in te kunnen voeren. Bron: De Stentor, 2 september 2021.  
 

EMA: aanvullende coronavaccinatie niet dringen noodzakelijk  
 
De Europese toezichthouder EMA stelt dat een aanvullende coronavaccinatie, de zogenoemde 
boosterprik, 'niet dringend noodzakelijk' is. Op basis van de huidige onderzoeksresultaten van 
het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) stelt het EMA dat er voor 
het toedienen van aanvullende doses bij volledig ingeënten geen urgente reden is. Het rapport 
meldt dat boosters wel overwogen moeten worden bij personen met een verzwakt 
immuunsysteem en vast onderdeel van hun vaccinatie zou moeten zijn.   

 
De effectiviteit van de huidige in Europa goedgekeurde en toegepaste vaccins zijn blijkens het 
rapport toereikend om ernstige coronaklachten, ziekenhuisopname en mogelijk overlijden ten 
gevolge van het longvirus, te voorkomen. Daarnaast wordt gesteld dat op dit moment één op 
de drie volwassen Europeanen  pas één keer is ingeënt. De vaccinatiecampagnes moeten 
daarom gericht zijn op het volledig inenten van die groep en het handhaven van de 
coronamaatregelen - afstand houden, handhygiëne en het dragen van mondkapjes - in 
hoogrisico-omgevingen. 

Uit sommige onderzoeken blijkt dat een extra vaccindosis de immuunrespons kan verbeteren 
bij bijvoorbeeld ontvangers van orgaantransplantaties. Ook kan worden overwogen om uit 
voorzorg een extra dosis toe te dienen aan oudere kwetsbare personen, vooral mensen in 
instellingen voor langdurige zorg. Het EMA beoordeelt de gegevens over aanvullende doses 
nog verder. Intussen kunnen de lidstaten wel voorbereidingen treffen voor het toedienen van 
boosters. Bron: AD, 2 september 2021.   
 

Weer schoolklassen thuis doordat er leerlingen besmet bleken 
 
In Amsterdam zitten al weer tachtig schoolklassen thuis doordat er leerlingen besmet 
bleken met het coronavirus. De scholen in de hoofdstad zijn vorige week maandag begonnen, 
zoals in de hele regio Noord. De regio Midden begon afgelopen maandag en Zuid gaat maandag 
weer naar school.  
 
‘De kinderen zijn niet gevaccineerd, dus logisch dat ze eerder een besmetting oplopen’, aldus 
een woordvoerster van de GGD in Amsterdam. Ook in andere delen van de regio Noord zijn er 
reeds klassen naar huis gegaan om diezelfde redenen. Ook in de regio Kennemerland gaat het 
om tientallen klassen.   
 
In de provincie Drenthe zitten ook al enkele klassen thuis. Hoeveel kon de GGD daar niet 
zeggen, maar 'het gaat best vlot nu'. Maar niet iedere klas gaat in deze provincie naar huis bij 
besmettingen in de groep, benadrukt de woordvoerder. Soms hoeft dat niet en kan er 
'maatwerk' worden toegepast, afhankelijk van de situatie waarin de besmette is geweest 
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In Friesland gebeurt het inmiddels ook al 'regelmatig' dat klassen naar huis gaan, al kon de 
woordvoerder daar niet zeggen hoeveel precies. In het basisonderwijs waren er deze week 87 
besmettingen en in het voorgezet onderwijs en hoger onderwijs tachtig. 

In de kop van Noord-Holland zijn tot dusver een 'paar coronagevallen' gemeld op een 'paar 

verschillende scholen', aldus een woordvoerder van de GGD Hollands Noorden. Maar tot echte 

uitbraken heeft dat nog niet geleid. ‘Er hebben nog geen hele scholen hoeven sluiten.’ 
Er zijn in totaal ruim 6660 primaire scholen in Nederland en bijna 650 scholen voor voortgezet 
onderwijs. Bron: AD, 2 september 2021.   
 

Update RIVM 
 
Voor de tweede dag op rij zijn meer dan 2800 mensen positief getest op het coronavirus. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen woensdagochtend en 
donderdagochtend 2821 meldingen. 

 
Precies een week geleden waren er zo'n 2600 positieve tests en de donderdag daarvoor bijna 
2500. 

In de afgelopen zeven dagen zijn er 17.748 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2535 per 
dag. Dat is een fractie hoger dan het peil in de vorige dagen. 

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad kregen 189 inwoners te horen dat 
ze het virus onder de leden hebben. In Amsterdam kwamen 179 besmettingen aan het licht 
en in Den Haag 129. Daarna volgen Utrecht (84) en Almere (55). In 51 gemeenten testte 
niemand positief. 

Het aantal sterfgevallen steeg met vijf. Het gaat om inwoners van Breda, Weert, Schiedam, 
Zaltbommel en Beuningen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de 
afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een 
coronabesmetting is geregistreerd. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 36 sterfgevallen gemeld bij het RIVM, gemiddeld iets meer 
dan vijf per dag. Dat is het laagste niveau sinds 5 augustus. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is weer licht toegenomen. 651 
patiënten met Covid-19 houden momenteel een ziekenhuisbed bezet, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat zijn er 8 meer dan een etmaal geleden. 

Op de intensive cares liggen nu 209 mensen met ernstige coronaklachten. Twee patiënten 
meer dan gisteren. Op de ic's werden afgelopen etmaal 18 nieuwe patiënten 
opgenomen. De verpleegafdelingen verzorgen momenteel 442 coronapatiënten, een stijging 
van 6. Er kwamen 69 nieuwe patiënten in de klinieken bij. Bron: AD, 2 september 2021.  
 
 

Heel Nederland nu weer rood op Europese kaart 
 
Heel Nederland is nu rood op de kaart van coronagevallen in Europa. Dat is het een na 
hoogste waarschuwingsniveau. Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland hadden die kleur 
al. De andere negen provincies gaan omhoog van oranje naar rood.  
 
De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van 
het RIVM. De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage 
positieve tests in de twee vorige kalenderweken. 
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De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. 
Bron: AD, 2 september 2021.  

Franse kinderen weer naar school 

Voorzien van mondkapjes, om nieuwe corona-uitbraken te voorkomen, zijn vandaag zo'n 12 
miljoen Franse kinderen weer naar school gegaan. Om te zien of het nieuwe leerjaar veilig van 
start ging, bezocht president Macron een school in havenstad Marseille. 
 
In een video op Twitter zegt Macron dat de regering 'alles doet wat nodig is om het teruggaan 
naar school zo normaal mogelijk te maken'. Hij riep leerlingen op de maatregelen te 
respecteren. Regelmatig de handen wassen, hoort daarbij.  
 
Scholieren die ingeënt zijn, hoeven na nauw contact met een besmette klasgenoot niet in 
quarantaine, maar wie dat niet is blijft verplicht thuis en volgt de lessen online. Drie op de vijf 
leerlingen zijn volgens de president nu gevaccineerd. Van de Franse bevolking is ruim 65 
procent volledig ingeënt. Bron: AD, 2 september 2021.   
 

Bioscopen willen vasthouden aan anderhalvemeterregel in plaats van 

checken voor toegang 
 
De Nederlandse bioscopen willen vasthouden aan de huidige anderhalvemeterregel uit angst 
dat het versoepelen ervan en het invoeren van 'checken voor toegang' voor een grote 
omzetdaling gaan zorgen. De bioscoopbranche vraagt het kabinet 'met klem' de 1,5 meter 
afstand in hun theaters te handhaven. 
 
‘Door de afschaffing van de 1,5 meter maatregel en de invoering van zowel het 'checken voor 
toegang' als een maximum van 75 bezoekers per complex, zal er juist minder omzet worden 
gedraaid dan nu’, schrijft de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters in een 
reactie. 
 
De verwachting is dat de bioscopen in de laatste maanden van dit jaar daardoor 70 miljoen 
omzet zullen mislopen. Twee keer meer dan de ingeschatte 33 miljoen. Onder de nieuwe regels 
zouden er slechts 75 bezoekers per complex mogen worden toegelaten. 
 
Jongeren zouden bovendien niet willen betalen voor een coronatest en wegblijven, stelt NVBF. 
Mocht het behouden van de anderhalvemeterregel een probleem zijn, dan opteren de 
bioscopen voor een maximum van 75 tot 100 bezoekers per filmzaal. Lukt ook dat niet, dan 
wil de bioscoopsector de coronasteun behouden. Bron: AD, 2 september 2021.  
 

Export Janssen vaccins vanuit Zuid-Afrika naar Europa stilgelegd 
 
Na interventie door de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa en president Ursula Von 
der Leyen van de Europese Commissie is de export van Janssen-vaccins vanuit Zuid-
Afrika naar Europa stilgelegd. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus had kritiek op de 
export, omdat Europa al een hoge vaccinatiegraad heeft en Afrika niet. 
Het Zuid-Afrikaanse bedrijf Aspen importeerde de vaccins uit de Verenigde Staten. Het middel 
werd in Zuid-Afrika verpakt en naar Europa geëxporteerd. Die uitvoer is nu stilgelegd. De 
Afrikaanse Unie laat weten dat de 20 miljoen doseringen die al waren geëxporteerd naar 
Europa terug zullen worden gestuurd naar Zuid-Afrika. Bron: AD, 2 september 2021.  

 

Gezondheidsraad komt midden september met advies over derde prik 

 
Medio september verwacht de Gezondheidsraad te komen met het advies over een 
mogelijke derde boosterprik, zo laat een woordvoerder vandaag aan deze site weten. Alle 
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GGD’s in Nederland zijn al verzocht om tot en met de eerste drie maanden van 2022 paraat 
te staan voor een nieuwe massavaccinatie. Bron: AD, 2 september 2021.  

Bulgarije zet zich schrap voor nieuwe coronagolf 

Bulgarije zet zich schrap voor een nieuwe coronagolf. Vanaf 7 
september moeten restaurants 's avonds om tien uur hun deuren sluiten en 
mogen sportwedstrijden alleen zonder publiek worden gehouden. Muziekfestivals zijn 
verboden en bioscopen en theaters laten slechts vijftig procent van het normale aantal 
bezoekers toe. 
 
Het Balkanland telt binnen Europa het minste aantal vaccinaties en zag de afgelopen weken 
een piek aan besmettingen, voornamelijk met de besmettelijker Deltavariant. Vandaag werden 
1745 nieuwe coronagevallen en 54 sterfgevallen door toedoen van het longvirus geregistreerd. 
 
In totaal raakten in Bulgarije 457.487 mensen besmet en overleden 18.950 van hen. De 
afgelopen 28 dagen werden 32,192 mensen geïnfecteerd. ‘Er is geen reden voor paniek', zegt 
interim minister voor Volksgezondheid Stoicho Katsarov. ‘De situatie is ernstig, maar we 
hebben het onder controle.’ 
 
Katsarov roept zijn landgenoten nogmaals op zich te laten inenten. De nieuwe restricties 
gelden tot eind oktober. Studenten kunnen bij aanvang van het nieuwe leerjaar - op 15 
september - gewoon de lessen volgen, maar de minister laat weten dat als het aantal infecties 
oploopt er mogelijk wordt overgestapt op online lessen. Bron: AD, 2 september 2021.  

In Duitsland is een begin gemaakt met toedienen van derde prik 

In Duitsland is een begin gemaakt met het toedienen van extra coronavaccins aan mensen 
die al volledig zijn gevaccineerd. Beieren en Sleeswijk-Holstein geven risicogroepen al 
een aanvullende prik, Noordrijn-Westfalen en andere deelstaten volgen later deze maand. 
 
De 'boostershots' worden gegeven uit vrees dat de effectiviteit van de vaccins na verloop van 
tijd afneemt. De Europese toezichthouder EMA zei vandaag een booster niet dringend 
noodzakelijk te vinden. Niet alle Duitsers komen ook in aanmerking voor een extra vaccin. 
 
In eerste instantie krijgen alleen kwetsbare groepen, zoals 80-plussers, bewoners van 
verpleeghuizen en mensen met bepaalde gezondheidsproblemen een booster. Duitsers die 
eerder een prik met de vaccins van Janssen of AstraZeneca kregen, komen nu in aanmerking 
voor een dosis BioNtech/Pfizer of Moderna. Bron: AD, 2 september 2021.  

 

Oproep Hugo de Jonge in Gouda: ‘Laat je vaccineren voor jezelf én de 
zorg’ 
 
Wie nog niet is gevaccineerd tegen corona moet dat zo snel mogelijk doen voor de eigen 
gezondheid én om de zorg niet onnodig te belasten. Coronaminister Hugo de Jonge deed die 
oproep vandaag tijdens een werkbezoek aan het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.  

 
Bijna alle coronapatiënten die de afgelopen weken zijn opgenomen in het Goudse ziekenhuis, 
zijn niet gevaccineerd. Volgens demissionair minister De Jonge blijkt daaruit dat de vaccins 
goed werken en dat veel Covid-opnames voorkomen kunnen worden als iedereen zich laat 
inenten. Bron: AD, 2 september 2021.  
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Hugo de Jonge op werkbezoek in het Groene Hart ZIekenhuis. © GHZ 
 
 

Tekort van ruim 150 miljoen bij politie: ‘Ontzettend pijnlijk juist nu te 
bezuinigen’ 
 
Als de koppelriem niet flink wordt aangehaald, stevent de politie dit jaar af op een 
begrotingstekort van 157 miljoen euro. Dat is veel meer dan eerder bekend is gemaakt. Na de 
moord op Peter R. de Vries noemt Kamerlid Attje Kuiken het ‘ontzettend pijnlijk’ dat de politie 
juist nu moet bezuinigen. 
 
Afgelopen maand sprak de politie over een bezuiniging van tussen de 30 en 70 miljoen euro, 
maar uit een rapport dat deze krant heeft ingezien blijkt dat het budget veel verder wordt 
overschreden. In mei leek de politie een tekort van 230 miljoen euro tegemoet te gaan. Na 
eerdere ingrepen blijft er 157 miljoen euro over. Een deel wordt betaald uit het eigen vermogen. 
Bron: AD, 2 september 2021.  
 

PSV-supporters beter gevaccineerd dan gemiddelde Nederlander, ontdekt 
Testen voor Toegang  
 
Twee van de acht XL-testpaviljoens, bedoeld voor Testen voor Toegang, worden alweer 
afgebroken zonder dat er één test is afgenomen. Toch blijven er honderdduizenden 
ongevaccineerden die zich dit najaar bij evenementen op corona laten testen, verwacht 
testpaus Pier Eringa.  
 
Voor de zoveelste keer is Pier Eringa (onder andere ex-ProRail) ergens ingevlogen om 
crisismanager te spelen. Sinds 1 juli volgde de Fries generaal Tom Middendorp op als baas 
van de Stichting Open Nederland (SON), de vaak bekritiseerde organisatie achter het Testen 
voor Toegang.  
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Het verhaal is bekend: toen Nederland eind juni van het slot ging, leek het systeem waarbij 
ongevaccineerde bezoekers van evenementen een negatieve coronatest dienen te tonen, zo lek 
als een mandje. Een paar nachten dansen met Janssen verder spoot het aantal 
coronabesmettingen omhoog naar ruim 10.000 per dag. Het kabinet draaide daarop de 
grootste versoepelingen terug. Bron: AD, 2 september 2021.   
 
 

Koning en koningin in quarantaine na coronabesmetting in koninklijke 
familie  
 

 
 
Beeld Photo News  
 
 
Koning Filip en koningin Mathilde zullen hun contacten beperken vanwege een bevestigd 
coronageval binnen de koninklijke familie. Dat maakte het koninklijk paleis bekend in een 
persmededeling. 
 
‘Naar aanleiding van een bevestigd Covid-19-geval binnen de Koninklijke Familie hebben 
Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin besloten om uit voorzorg hun contacten in de 
komende dagen te beperken, in overeenstemming met de geldende gezondheidsvoorschriften’, 
aldus de persvoorlichter.  
 
Meer details maakte het paleis niet bekend, maar Belga kon vernemen dat het om een 
besmetting bij een van de jongste kinderen van het koningspaar zou gaan. De koning en de 
koningin zelf ondergingen al een PCR-test, waarvan de resultaten negatief waren.  
 
De activiteiten die deze week en volgende week maandag op hun agenda staan, worden 
uitgesteld of afgelast. Vandaag stond onder meer een audiëntie op het programma in het kader 
van het burgerinitiatief ‘Be Heroes’. Morgen zou het koningspaar zijn opwachting maken in 
het Koning Boudewijnstadion bij de start van de Memorial Van Damme, en valt een bezoek 
van koningin Mathilde aan het Antwerspe ModeMuseum in het water. Bron: De Morgen, 2 
september 2021. 
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Mooi plaatje…  Bron: Stadslandbouw Hof van Twente  

 

OM eist in hoger beroep weer vier maanden celstraf tegen bedreiger 

kamerlid Omtzigt  

 
Tegen de bekende corona-activist Danny V. (27) uit Heerlen is in hoger beroep opnieuw een 
gevangenisstraf van vier maanden geëist, waarvan een maand voorwaardelijk, voor het 
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belagen en bedreigen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. De rechtbank in Den Haag 
veroordeelde de Limburger eind vorig jaar tot een volledig voorwaardelijke celstraf van vier 
maanden.    
Het OM vond die straf te licht en ging in hoger beroep. Danny V. probeerde Omtzigt in 
augustus vorig jaar tegen te houden op het Plein voor de Tweede Kamer en riep: ‘Ik zal je 
doodslaan, vieze kankermongool’. De actie, die werd gefilmd en online werd gezet, leidde tot 
grote verontwaardiging in politiek Den Haag. Kamervoorzitter Arib deed namens Omtzigt 
aangifte.   
 
V. had eerder die dag even verderop in de stad geprotesteerd tegen de coronamaatregelen en 
was daarna met een groepje bier gaan drinken op het Plein bij de Tweede Kamer. Daar zagen 
ze toevallig CDA’er Omtzigt lopen. De activisten herkenden hem en gingen voor hem staan. 
Het Kamerlid zei meerdere keren zich niet prettig te voelen door de manier waarop hij werd 
bejegend. Het hield de activisten niet tegen.   
 
De rechter veroordeelde de verdachte midden november voor poging tot bedreiging, maar het 
OM is van mening dat sprake is van een voltooide bedreiging. Omtzigt hoorde pas de volgende 
dag via sociale media dat de verdachte ‘Ik zal je doodslaan’ had geroepen. Het OM vindt dat 
niet van belang is of het slachtoffer zich de dag erna nog wel of niet ernstig bedreigd voelde. 
In het algemeen kunnen deze woorden vrees opwekken, vindt het OM. ‘De omstandigheden 
geven geen enkele ruimte voor de gedachte dat verdachte een dolletje maakte.’   
 
‘Het is nodig om paal en perk te gaan stellen aan de intimiderende en dreigende uitingen die 
men tegenwoordig meent te kunnen doen richting politici en bestuurders, die in hun ogen 
wellicht onwelgevallig beslissen’, zei de aanklager in hoger beroep tijdens het requisitoir.   
 
V. is een bekende corona-activist en was aanwezig bij talloze demonstraties. Het Openbaar 
Ministerie neemt het hem erg kwalijk dat ‘dit is gebeurd in het kloppende hart van de 
democratie’. ‘Wie denkt door middel van straatterreur de democratie te kunnen beïnvloeden 
is zelf een gevaar voor die democratie. Als politici niet meer met mensen in gesprek kunnen, 
dan dreigt de democratie op te houden met bestaan.’ Het OM eiste in november vier maanden 
celstraf tegen de twintiger, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Een forse eis, die onder meer zo 
hoog was omdat V. zich ook niet aan de corona-maatregelen hield en vlak voor het gezicht van 
Omtzigt stond te schreeuwen.   
 
Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak op 16 september. Bron: AD, 2 september 2021. 
 

Kans op long covid helft kleiner wanneer je alsnog besmet wordt na 
vaccinatie  
 
Volledig gevaccineerden lopen minder kans Covid-19 op te lopen, maar toch kan het gebeuren 
dat je alsnog besmet raakt. Uit een nieuwe studie - gepubliceerd in het wetenschappelijke 
tijdschrijft The Lancet Infectious Diseases - blijkt dat de kans op langdurige coronaklachten 
na volledige vaccinatie 50 procent kleiner is dan wanneer je geen prik hebt gehad. Ook in 
Nederland wordt er onderzoek naar long covid gedaan. 
 
‘Dit is, denk ik, het eerste onderzoek waaruit blijkt dat long covid aanzienlijk minder vaak 
voorkomt bij twee vaccinaties’, vertelt arts Claire Steves van het King's College London over 
het onderzoek waar zij de leiding over had in The New York Times 
 
De meeste coronapatiënten komen er in een paar weken weer bovenop, maar sommigen 
hebben er na langere tijd nog last van. Wanneer je lijdt aan long covid, zoals we de 
langdurende symptomen samen noemen, heb je last van onder andere extreme vermoeidheid, 
kortademigheid en hartkloppingen. Veel over long covid is nog onbekend.  
 
De studie is uitgevoerd onder meer dan 1,2 miljoen Britse volwassenen, waarvan zo'n miljoen 
deelnemers (deels) waren gevaccineerd met een vaccin van Pfizer/BioNTech, Moderna of 
AstraZeneca. Via een speciale app gaven zij zelf door wat hun symptomen, testresultaten en 
vaccinatiestatus waren. 
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Van de volledig gevaccineerden bleek maar 0,2 procent toch nog een besmetting op te lopen. 
De kans op een ziekenhuisopname was 73 procent minder. Het belangrijkste resultaat: bij de 
gevaccineerden bleek de kans op langdurige symptomen - minstens vier weken na infectie - 
49 procent lager dan bij de mensen zonder prik. ‘Vaccins verlagen natuurlijk ook het risico 
om überhaupt besmet te worden’, zegt dr. Steves. Ze hoopt dat mensen door dit soort 
onderzoeken overtuigd kunnen worden om toch gevaccineerd te worden.  
 
Ook in Nederland wordt er onderzoek gedaan naar long covid. Het RIVM voert een eigen 
onderzoek uit om meer te weten te komen over langdurige coronaklachten. Volgens een eerste 
schatting heeft maximaal 1 op de 5 personen 4 of 5 weken na een positieve test nog klachten. 
Dat aantal neemt verder af 12 weken of langer na de besmetting.   
 
Dat onderzoek werd hoog tijd vindt medisch adviseur van stichting C-support Alfons Olde 
Loohuis: ‘Ik mis echt baanbrekend onderzoek. Long covid blijft een ondergeschoven kindje, 
terwijl het zoveel mensen zo hard treft.’ Bron: AD, 2 september 2021.   
 
 

 
 
Elton John © Chris Pizzello/Invision/AP  
 
 

Elton John komt in najaar met lockdown-album vol samenwerkingen 
 
Elton John brengt komend najaar een nieuw album uit met nummers die allemaal zijn 
opgenomen in thuisisolatie tijdens de coronapandemie. De plaat, die op 22 oktober verschijnt, 
heet dan ook heel toepasselijk The Lockdown Sessions. 
 
Op het album staan zestien nummers die de zanger de afgelopen anderhalf jaar samen met 
diverse internationale artiesten heeft gemaakt. Zo staan er onder meer samenwerkingen op 
met Dua Lipa, Miley Cyrus, Stevie Wonder en Lil Nas X.  
 
Het album stond niet op het to-dolijstje van de 74-jarige Rocket Man-zanger, maar toch is hij 
er heel blij mee. ‘Het laatste wat ik tijdens de lockdown verwachtte, was een album maken’, 
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zegt Elton in een verklaring. ‘Maar de pandemie ging maar door en op zichzelf staande 
projecten bleven maar komen.’ 
De zanger zegt dat de opnames varieerden van online Zoom-sessies tot echte samenkomsten 
in de studio waarbij de artiesten soms wel door een glazen scherm van elkaar gescheiden 
werden om afstand te kunnen bewaren. Volgens hem heeft het resultaat er niet onder geleden. 
‘Alle nummers waar ik aan gewerkt heb zijn erg interessant en divers.’ 
 
Elton John bracht vorige maand al het nummer met Dua Lipa uit. Bron: AD, 1 september 
2021. 
 

 

 
Mick Hucknall van Simply Red tijdens het concert in de Ziggo Dome. © ANP  
 

Simply Red-toetsenist overleden aan gevolgen van corona: ‘Laat je 
vaccineren’  
 
De vorige week overleden Fritz McIntyre, voormalig toetsenist van Simply Red, stierf aan de 
gevolgen van een coronabesmetting. De Britse muzikant had zich niet laten vaccineren, zo 
meldt de band vandaag via sociale media. 
 
‘Maak je leven veiliger en makkelijker. Laat je vaccineren’, zo roept Simply Red dan ook op. 
 
McIntyre overleed op 24 augustus op 62-jarige leeftijd. Hij maakte deel uit van de originele 
bezetting van Simply Red. Na elf jaar nam hij in 1996 afscheid van de groep.  Vorige week liet 
Simply Red nog weten ‘diep geschokt’ en ‘bedroefd’ te zijn vanwege het overlijden van McIntyre. 
Bron: AD, 2 september 2021. 

 
Op Curaçao geen carnavalsoptochten en intocht Sinterklaas 
 
Op Curaçao vinden volgend jaar geen grote carnavalsoptochten plaats, en ook de intocht van 
Sinterklaas zal dit jaar niet plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden 
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met de aanwezigheid van kinderen. Volgens de overheid zijn beide grote activiteiten mogelijke 
‘superspread evenementen’. Dat heeft de regering donderdagochtend (lokale tijd) 
bekendgemaakt 
 
‘We weten niet hoe de situatie op dat moment zal zijn rond het virus, maar om risico's te 
voorkomen wordt nu al duidelijkheid gegeven’, aldus minister van Onderwijs en Cultuur 
Sithree van Heydoorn. Mocht het op dat moment mogelijk zijn, dan kunnen rond carnaval wel 
andere, kleinere activiteiten worden georganiseerd.  
 
De Curaçaose overheid maakte in een persconferentie verder bekend dat de avondklok tussen 
00.00 uur en 04.30 uur, die drie weken geleden werd ingevoerd, wordt verlengd tot 24 
september. Verder blijven dansactiviteiten verboden, evenals het afspelen van harde muziek. 
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalde afgelopen week op Curaçao. Op 12 augustus 
waren er 635 besmettingen, het aantal ligt nu ruim een week onder de 400. Er liggen 32 
coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 15 op de intensive care. 
 
Ruim 50 procent van de bevolking, meer dan 86.000 mensen, is twee keer gevaccineerd, op 
een bevolking van 160.000 bewoners.  
 
Volgens minister-president Gilmar 'Pik' Pisas houdt de Curaçaose bevolking zich over het 
algemeen goed aan de coronaregels. ‘Maar dat betekent niet dat er geen risico's zijn. Verder 
zijn de mensen die werken in de medische sector moe en soms zelfs uitgeput na anderhalf 
jaar coronapandemie. Vandaar dat we de maatregelen voorlopig verlengen.’ Bron: AD, 2 
september 2021. 
 

Aantal nieuwe besmettingen blijft oplopen in Nunspeet, ook uitschieters 
in Rijssen-Holten en Steenwijkerland 
 
Het aantal coronabesmettingen blijft maar oplopen in Nunspeet. De Veluwse gemeente is nog 
steeds een negatieve uitschieter in Nederland. Ook in Rijssen-Holten en Steenwijkerland 
hebben weer veel mensen positief getest.    
 
Nergens anders in het land zijn er verhoudingsgewijs minder besmettingen dan in Nunspeet. 
Per 100.000 inwoners hebben afgelopen etmaal 110.6 mensen positief getest. Een dag eerder 
waren dat er 96.4. Dat is terug te voeren op een aantal grote gezinnen waar corona is 
uitgebroken, zei de gemeente eerder tegen deze krant.  
 
Ook Rijssen-Holten scoort slecht. Hier bleken 34 van de 100.000 inwoners het virus onder de 
leden te hebben. Eerder deze week noteerde deze gemeente ook a veel besmettingen. 
Steenwijkerland zit daar net onder met 31.6. Een forse stijging ten opzichte van gisteren 
(13.5).   
 
In andere gemeenten is het aantal besmettingen juist gedaald. Lelystad, Noordoostpolder, 
Oldebroek en Meppel zaten gisteren tussen de 25 en 30 besmettingen per 100.000 mensen, 
de nieuwste cijfers laten een veel rustiger beeld zien.  
 
Op Urk en in Zwartewaterland, Ommen, Hattem en Voorst kwamen er geen besmettingen bij. 
Op Urk is dat al langere tijd het geval. De situatie in Flevoland geldt niettemin nog steeds als 
‘zeer ernstig’.   
 
Landelijk zijn voor de tweede dag op rij meer dan 2800 mensen positief getest op het 
coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen 
woensdagochtend en donderdagochtend 2821 meldingen. Precies een week geleden waren er 
zo’n 2600 positieve tests en de donderdag daarvoor bijna 2500.  
 
In de afgelopen zeven dagen zijn er 17.748 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2535 per 
dag. Dat is een fractie hoger dan het peil in de vorige dagen.  
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Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad kregen 189 inwoners te horen dat 
ze het virus onder de leden hebben. In Amsterdam kwamen 179 besmettingen aan het licht 
en in Den Haag 129. Daarna volgen Utrecht (84) en Almere (55). In 51 gemeenten testte 
niemand positief.  
 
Het aantal sterfgevallen steeg met vijf. Het gaat om inwoners van Breda, Weert, Schiedam, 
Zaltbommel en Beuningen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de 
afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een 
coronabesmetting is geregistreerd.  
 
In de afgelopen zeven dagen zijn 36 sterfgevallen gemeld bij het RIVM, gemiddeld iets meer 
dan vijf per dag. Dat is het laagste niveau sinds 5 augustus. Bron: de Stentor, 2 september 
2021. 
 

Van Dissel krijgt eredoctoraat alsnog uitgereikt  
 
Aanstaande woensdag krijgt RIVM-directeur Jaap Van Dissel zijn eredoctoraat aan de 
Universiteit Maastricht uitgereikt. Dit gebeurt tijdens de opening van het Academisch Jaar. 
Dit schrijft de lokale nieuwssite De Limburger.  
 
Het eredoctoraat werd al op 18 december vorig jaar aan Van Dissel toegekend, maar vanwege 
de coronamaatregelen was een fysieke uitreiking niet mogelijk. De aankomende uitreiking 
vindt in besloten setting plaats in het Theater aan het Vrijthof.  
 
‘Dankzij hem is de wetenschap een belangrijk baken en kompas voor het kabinet’, zei 
Christian Hoebe, erepromotor en hoogleraar infectieziektebestrijding aan de UM al in 
december over de keuze voor Van Dissel. Van Dissel is voorzitter van het Outbreak 
Management Team (OMT) en is hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Universiteit van 
Leiden.  Bron: AD, 2 september 2021.  
 

Van Dissel over de marathon van dit coronajaar: 'Het is vermoeiend, zo 
nu en dan heb je er gewoon genoeg van’ 
 
Als de coronabesmettingen na deze lockdown onverhoopt weer snel oplopen, zal eerder worden 
ingegrepen. De signaalwaarden op het coronadashboard gaan omlaag. Dat zegt RIVM-
directeur Jaap van Dissel in gesprek met deze site.  
Critici stellen dat Nederland het virus dit najaar te lang heeft laten voortwoekeren, waarna 
alleen nog deze zware lockdown mogelijk was. 
 
De voorzitter van het Outbreak Management Team bestrijdt dat er getreuzeld is, maar vindt 
wel dat na toekomstige versoepelingen eerder ingegrepen moet worden als het aantal 
besmettingen toeneemt. ‘De signaalwaarden gaan naar beneden, zodat je eerder overgaat op 
strengere maatregelen. Nu bleken die waarden toch uit te nodigen om steeds verder op te 
rekken.’ 
 
De alarmbellen op het dashboard staan nu op zeven besmettingen per 100.000 inwoners per 
dag, en dagelijks veertig ziekenhuis- en tien ic-opnames. Bij die aantallen zijn maatregelen 
logisch, maar toch gebeurde dat afgelopen najaar niet automatisch. Inmiddels worden alle 
waarden fors overschreden. 
 
2020, een jaar dat we vooral door corona nooit zullen vergeten. Tot 31 december schrijven 
onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen, over verdriet en hoop, over 
ruzie en over liefde in het nieuwsjaar dat nu bijna achter ons ligt. Dit was 2020.  
 
Dus gaan de drempels omlaag, al is nog onduidelijk met hoeveel. Van Dissel: ‘Wel vraag ik me 
af wat de reactie is als je adviseert om heel snel een heel zware maatregel te nemen. ‘Moeten 
we nu alweer in lockdown, de aantallen zijn beperkt?’ hoor je dan waarschijnlijk.’   
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OMT-leden op een videoscherm, voorafgaand aan een vergadering van het Outbreak 
Management Team (OMT). © ANP  
 

De RIVM-directeur verwacht dat door de lessen van corona de infectieziektebestrijding en de 
zorgcrisisstructuur verandert. ‘Je wil eigenlijk al kunnen zien welke virussen in de dieren 
rondgaan die potentieel kunnen overspringen. Maar tegelijkertijd kijk je ook naar zaken als 
mondkapjes, andere voorraden en medicijnen: nu zijn we vaak afhankelijk van China en India. 
In het voorjaar bleek gewoon dat een pandemie in deze omvang ons voorstellingsvermogen te 
boven ging. Het begrip lockdown bestond hier niet eens.’  

Capaciteitsproblemen zullen bij een volgende pandemie niet zo’n prominent probleem meer 
moeten zijn. ‘Zo is het testen in Nederland klassiek ingericht rond relatief kleinschalige 
microbiologische labs bij ziekenhuizen. Dat functioneert uitstekend in vredestijd, maar 
naarmate massaal testen meer nodig is, gaat dat kraken. Dat geldt ook voor de GGD’s, die 
decentraal werken en telkens moesten opschalen. En dan stuit je gaandeweg steeds op een 
volgende zwakke schakel: beperkte testcapaciteit, de grenzen van de ic-capaciteit, tekort aan 
beschermingsmiddelen.’  

Hij wordt geprezen en verguisd, krijgt een eredoctoraat maar ook felle kritiek. Bron: AD, 31 
december 2020. 

Spelers uit NBA die niet zijn gevaccineerd wachten een strenger protocol 

Spelers uit de Amerikaanse professionele basketbalcompetitie NBA die niet zijn 
gevaccineerd wacht in het komende seizoen een strenger protocol tegen verspreiding van het 
coronavirus. Ze krijgen volgens een bericht van ESPN te maken met andere regels met 
betrekking tot eten, reizen en testen. 

Ongevaccineerde spelers moeten op elke trainings- en wedstrijddag worden getest, hun 
collega's alleen bij klachten of bewezen besmetting. Ze moeten bovendien zeven dagen in 
quarantaine als ze nauw contact hebben gehad met een besmet persoon. Gevaccineerde 
basketballers hoeven dat niet. Aan tafel en tijdens het reizen moet er zoveel mogelijk afstand 
zijn tussen de betreffende sporters. 
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Niet alle maatregelen staan al helemaal vast, aangezien er nog overleg volgt met de vakbond 
van de spelers. Onduidelijk is hoeveel spelers niet gevaccineerd zijn tegen corona. Bron: AD, 
2 september 2021.  

Geen festival? Ook de zanger en het strijkorkestje op het feestje balen 
van de coronamaatregelen 

Een receptie met een strijkorkest? Een bruiloft waar een bandje de stemming erin brengt? Het 
mag nog altijd niet. Een strop voor de beroepsmuzikanten en de horeca die veel feesten 
misloopt. ‘Het gaat niet alleen om festivals of nachtclubs.’ 

Jarenlang verdiende Hubert Hendriks een prima boterham met Die Flegel, een allroundorkest 
dat sfeer brengt bij feesten en partijen. Van salonmuziek tot gangmaker voor de dansvloer, 
van receptie tot bedrijfsfeest. Nu ligt zijn werk al anderhalf jaar stil. ‘In de horeca is 
entertainment nog steeds verboden. Terwijl er veilige, goed geventileerde ruimtes zijn en het 
publiek op stoelen zit.’ Bron: AD, 30 augustus 2021. 

Aangifte tegen bruidspaar: Bruiloft in Assen loopt uit op ontruiming 

Het afgelopen weekend zal nog lang in het geheugen van Arie Kant gegrift staan. De manager 
van  ‘t Markehuus in Assen schrok zich een ongeluk toen bleek dat een bruiloft in een van de 
afgehuurde zalen veel teveel bruiloftsgasten had. Toen zij vriendelijk verzocht werden te 
vertrekken, liep het echter uit in een chaos waarna Kant hulp van de politie inschakelde. 

Dit schrijft  RTV Drenthe. ‘We hadden duidelijke afspraken gemaakt: vijftig personen en niet 
meer’, reageert Kant. ‘Meer mag ik volgens de coronaregels niet in de zaal toelaten. Toen ik 
terugkwam stonden er ineens 95 stoelen.’ Toen de manager in gesprek ging met het 
bruidspaar vertelden zij hem dat er drie uur later slechts vijftig gasten aanwezig zouden zijn. 
Kant noemde dit onverantwoord en belde de politie.  

Toen duidelijk werd dat de politie in aantocht was, werd Kant geld aangeboden. ‘Het gaat niet 
om het geld’, aldus Kant. ‘Mijn vertrouwen is geschaad en daarom gaan we helemaal niet meer 
verder.’ Uiteindelijk werd het hele gebouw ontruimd, waarna de bruiloftsgasten naar een 
andere feestplek zochten. ‘Ze vroegen aan mij of ik nog een andere plek wist waar ze een feestje 
konden houden’, vertelt de manager. ‘Het was zelfs zo erg, dat ze mijn geluidsinstallatie ook 
wel wilden huren, zodat die mee kon naar de nieuwe locatie.’ 

Er is zondagavond direct aangifte gedaan. De gemeente prijst de manager voor zijn snelle 
handelen. ‘Wij waarderen het zeer dat hijzelf het initiatief heeft genomen om de politie in te 
schakelen’, aldus de gemeente. Bron: AD, 2 september 2021. 

Het gesprek tussen Unmute Us en ministers heeft niets opgeleverd 

Het gesprek tussen Unmute Us, het collectief van de evenementenbranche en de 
demissionaire ministersploeg over de situatie waar de evenementensector zich in 
bevindt, heeft niets opgeleverd. Daarom vinden er op zaterdag 11 september nieuwe 
acties plaats in tenminste negen steden. 

De evenementenbranche èn bezoekers willen met de acties het kabinet oproepen festivals en 
evenementen weer open te stellen. Leiden, Maastricht en Enschede hebben zich als nieuwe 
steden aangesloten voor de tweede protestmars, terwijl Groningen, Eindhoven, Nijmegen, 
Utrecht, Rotterdam en Amsterdam wederom van de partij zijn. Naar verwachting worden in 
de komende periode nog meer steden aangekondigd.  

De evenementenbranche is boos dat het kabinet wel voetbalwedstrijden met volle stadions 
toestaat en dat dit weekend in Zandvoort de Dutch Grand Prix doorgaat, maar dat festivals 
en grote concerten nog steeds verboden zijn. Zowel de organisatoren als experts en virologen 
zien nauwelijks verschil tussen de culturele evenementen en de grote sportevenementen.  

De branche is ook boos dat de resultaten van Fieldlabs ervoor hebben gezorgd dat er nu in 
bijvoorbeeld België wel concerten en festivals kunnen plaatsvinden terwijl er in Nederland 
niets met deze kennis gebeurt.  
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Bij het gesprek waren justitieminister Ferdinand Grapperhaus, coronaminister Hugo de 
Jonge, cultuurminister Ingrid Van Engelshoven en minister Stef Blok van Economische Zaken 
aanwezig. Namens de evenementenbranche waren Unmute Us en de Alliantie van 
Evenementenbouwers aanwezig. 

De bewindslieden hebben de evenementenbranche wel beloofd 'de argumenten mee te nemen 
in hun besluitvorming richting de volgende persconferentie op 14 september'. Bron: AD, 2 
september 2021.  

 

De Rotterdammer lag negen dagen op de intensive care in het universitair ziekenhuis in 
Essen. © EPA  
 
 

Proces tegen arts die Nederlandse coronapatiënt zou hebben gedood: 
weduwe doet in tranen haar verhaal 
De weduwe van een Rotterdamse coronapatiënt heeft vandaag voor het eerst getuigd tijdens 
het proces tegen de Duitse arts die haar man een dodelijke injectie zou hebben gegeven. 
Volgens hem was de behandeling van de ernstig zieke Ronald B. (47) ‘uitzichtloos’ en wilde hij 
diens lijden verlichten na het uitzetten van de apparatuur. ‘Het was een grote puinhoop’, 
verklaarde de moeder van twee jonge kinderen in de rechtszaal in Essen.  
 
De 42-jarige vrouw moest haar getuigenis soms in tranen afbreken. De herinneringen aan de 
bewuste dag, vrijdag 13 november, zijn nog te vers en liggen nog te gevoelig. De Nederlandse 
maakt de dienstdoende artsen veel verwijten. ‘Het was een grote puinhoop. Ze hebben niet 
rustig met ons gesproken’, hoorde de WDR haar zeggen. Ze had naar eigen zeggen niet het 
gevoel dat ze wist wat er ging gebeuren.   
 
De echtgenote was in het gezelschap van haar zwager en schoonzus. Ze spraken amper Duits. 
Hoofdarts Andreas B. (45) sprak slechts gebrekkig Engels. Een assistent-arts van een andere 
afdeling gaf een geïmproviseerde vertaling. Door deze gang van zaken had de vrouw ‘eigenlijk 
het gevoel niet goed betrokken te zijn geweest bij de vraag of de apparatuur definitief moest 
worden losgekoppeld.’   
 
Een dialyseapparaat reinigde het bloed van haar echtgenoot, een Ecmo-apparaat - een 
vereenvoudigde vorm van een hartlongmachine voorzag het van zuurstof omdat de beademing 
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niet volstond. Daarnaast had een schimmel zijn longen geïnfecteerd, een veel voorkomende 
complicatie bij coronapatiënten, en bloedde hij uit zijn neus en mond, schreef Die Zeit in juli 
op basis van de honderd pagina's tellende aanklacht tegen de hoofdarts.   
 
Andreas B., intensivist en anesthesioloog, gaf de echtgenote te verstaan dat er geen uitzicht 
meer was op genezing van haar man. Volgens de aanklacht staat vast dat de vrouw uiteindelijk 
instemde met het uitzetten van de apparatuur. Na het aantrekken van beschermende kleding 
tegen het coronavirus ging ze met haar schoonzus de ziekenhuiskamer in om afscheid te 
nemen. De hoofdarts zette daarna de hartlongmachine uit. Vervolgens daalden de hartslag en 
bloeddruk van Ronald B. en even later was hij overleden. Volgens de schoonzus, zelf een 
verpleegster, daalden de waarden sneller dan ze gewend was.  
 
Na de getuigenis van B.'s echtgenote, verzekerde de verdachte haar er opnieuw van dat hij 
zich aan de afspraken van het afdelingsteam had gehouden. De omstreden injectie die hij de 
Nederlander toediende, bevatte naast sufentanil, sedalam en clonidine - gebruikelijke 
pijnstillers en kalmerende middelen - ook kaliumchloride, verklaarde een verpleegkundige die 
getuige was van het overlijden tegenover de politie. Een overdosis daarvan zou tot 
hartritmestoornissen of een onmiddellijke hartstilstand leiden. In dat geval is geen sprake van 
passieve euthanasie, wat is toegestaan in Duitsland, maar van strafbare actieve euthanasie. 
Als een arts dat op eigen gelegenheid doet, maakt hij zich schuldig aan doodslag.   
 
Andreas B. blijft erbij dat hij niet schuldig is aan doodslag omdat de geïnjecteerde cocktail 
niet dodelijk was voor de terminaal zieke Covid-patiënt. De apparatuur die hem in leven hield 
was immers al uitgeschakeld. Maar omdat hij medelijden had met de nabestaanden en het 
lijden van hun dierbare wilde verkorten, wilde hij met de injectie tonen dat hij alles voor hen 
had gedaan.  
 
Het OM beschuldigt Andreas B. van nog twee gevallen van doodslag bij ernstig zieke 
coronapatiënten die volgens het OM ‘vergelijkbaar’ zijn. Het gaat om een 65-jarige man die op 
4 november stierf en om een 50-jarige man die op 17 november overleed. In beide zaken is het 
bewijs nog niet genoeg om ze voor de rechter te brengen. Bron: AD, 2 september 2021. 

Nederlandse coronapatiënt ‘uit zijn lijden verlost’ in Duits ziekenhuis, 
arts vast voor doodslag  

Een van de twee coronapatiënten die eerder deze maand door toedoen van een arts zouden 
zijn overleden in een Duits ziekenhuis, komt uit Nederland. Het gaat om een 47-jarige man 
uit Rotterdam die op sterven lag, zegt het Openbaar Ministerie (OM) in Essen tegen deze 
nieuwssite. 

De arts is op 18 november gearresteerd. Hij zou de Nederlander en de andere coronapatiënt 
in hun laatste stervensfase medicijnen hebben gegeven waardoor ze direct overleden. Over de 
dood van de Nederlander legde de verdachte een verklaring af, zegt het OM. Narcosearts 
Andreas B. (44) wilde naar eigen zeggen een einde maken aan het verdere lijden van de patiënt 
en diens familieleden. 

De Nederlander overleed volgens het OM op 13 november. De andere coronapatiënt, een 50-
jarige Duitser stierf op 17 november. Iemand die van de overlijdens hoorde, meldde die volgens 
het Openbaar Ministerie enkele dagen later aan de ziekenhuisleiding. Die schorste de arts 
meteen en informeerde het OM. De Duitse krant Bild meldde vrijdagavond al dat de 
vermeende slachtoffers coronapatiënten waren en dat de arts over een van de twee 
sterfgevallen een verklaring had afgelegd.  

De politie arresteerde B. woensdag. Hij werd een dag later in voorlopige hechtenis genomen 
op verdenking van tweevoudige doodslag. Van moord zou geen sprake zijn, omdat de 
verdachte naar verluidt niet handelde uit slechte motieven. Het ziekenhuis meldde vanmiddag 
in een verklaring ‘dat het vermoeden bestaat dat de arts opzettelijk en illegaal medicijnen heeft 
toegediend aan twee ernstig zieke mensen in hun laatste stervensfase, wat heeft geleid tot 
hun overlijden.’  
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Volgens de WDR kregen beide patiënten een middel geïnjecteerd dat meteen een hartstilstand 
veroorzaakte. Actieve euthanasie is in Duitsland verboden. Zelfs een arts mag niet zelf de dood 
van een patiënt bewerkstelligen.   

De 44-jarige arts werkte sinds februari in het Universitair Ziekenhuis in Essen, staat in een 
verklaring op de website. Voordien was hij werkzaam in het Universitair Ziekenhuis in 
Heidelberg, meldde Bild am Sonntag gisteren. De Duitse zondagskrant sprak met enkele 
collega’s van B. Zij omschrijven hem als een vakkundig, gerespecteerd, zeer nuchter en prettig 
persoon. ‘We zijn allemaal stomverbaasd en geschokt’, zegt eentje. ‘Blijkbaar overweldigde het 
lijden van de coronapatiënten Andreas. Hij dacht waarschijnlijk echt dat hij iets goeds deed.’ 

De Duitse politie heeft een rechercheteam opgericht dat de zaak onderzoekt. De Duitse 
stichting Patiëntenbescherming roept op tot een onderzoek van de sterfgevallen in de 
omgeving van de arts. ‘Aangezien hij als hoofdarts een hogere functie had, moeten alle 
overlijdens van de afgelopen jaren op momenten waarop hij dienst had, onderzocht worden’, 
verklaarde voorzitter Eugen Brysch tegenover persbureau DPA.    

In ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen bevinden zich op dit moment drie Nederlandse 
coronapatiënten. Ze zijn onderdeel van een groep van 38 buitenlandse patiënten met Covid-
19. De meesten komen uit België (31), de overige uit Frankrijk (4). Momenteel zijn in de 
deelstaat 72 bedden beschikbaar voor buitenlandse coronapatiënten, zegt een woordvoerder 
van het deelstaatministerie van Gezondheid desgevraagd. Bron: AD, 23 november 2020. 

Omdat wet aangepast moet worden lukt het niet om op 20 september de 
anderhalvemeter regel op te heffen 

Omdat de wet aangepast moet worden, lukt het waarschijnlijk niet om al op 20 september de 
anderhalve meter-regel te schrappen. Het kabinet had die datum in potlood omcirkeld, maar 
het wordt naar verwachting enkele dagen later, bevestigt een Haagse ingewijde. Morgen komt 
daarover meer duidelijkheid. 

Volgens plan wil het kabinet in september de anderhalve meter loslaten, ook de 
mondkapplicht in het OV vervalt, net als de verplichte vaste zitplekken in de horeca en het 
thuiswerk-protocol. Omdat er een wetswijziging met de afstandsregel gemoeid is, duurt de 
procedure wat langer en is 20 september 'waarschijnlijk net niet haalbaar', aldus de minister. 

De nieuwe versoepeling is sowieso onder voorbehoud dat de infectie- en ziekenhuisdruk 
beheersbaar blijft en de vaccinatiegraad klimt, benadrukte demissionair minister van 
Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) afgelopen week nog. Bron: AD, 2 september 2021. 

Banken gaan hulp bieden aan bedrijven na stoppen coronasteun 

Nederlandse banken gaan kijken of ze gerichte hulp kunnen bieden aan bedrijven die na 
het stoppen van de coronasteun van de overheid in de problemen komen. De banken houden 
er namelijk rekening mee dat een deel van de ondernemingen hier toch last van krijgt, zegt de 
Nederlandse Vereniging van Banken. 

Vorige maand hebben banken nog eens 3,5 miljard euro aan coronasteun verstrekt in de vorm 
van kredieten. De teller komt daarmee op 64 miljard euro. ‘Banken zijn blij dat de 
kredietverlening van maand op maand blijft toenemen, zodat bedrijven en ondernemers volop 
kunnen blijven investeren’, zegt NVB-voorzitter Medy Van der Laan. 

Het merendeel van de 64 miljard euro betreft reguliere kredieten. Bij 3,7 miljard euro gaat het 
om leningen met een overheidsgarantie. In totaal kregen 69.000 ondernemers een lening. 
Daarnaast kregen 129.000 bedrijven een betaalpauze. Die waren alles tezamen goed voor een 
bedrag van 3,1 miljard euro. Bron: AD, 3 september 2021.   
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Nick Marsman keept tegenwoordig voor Inter Miami CF. Zijn vrouw en dochtertje moet hij nog 
wel missen in Amerika. © Inter Miami / Nick Marsman  
 

Doelman Nick Marsman (30) uit Raalte bijna herenigd met vrouw en 
dochtertje: ‘Allemaal niet makkelijk’ 
 
Na een onwennig begin zit doelman Nick Marsman (30) uit Raalte inmiddels op zijn plek bij 
Inter Miami CF, de Amerikaanse MLS-club waarvan David Beckham de eigenaar is. Al blijft 
het frustrerend dat Nathalie, zijn geliefde, en hun dochtertje Olivia nog altijd niet het land in 
kunnen. Maar daarop hebben ze vorige week wat gevonden. 
 
Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Maar nu even niet. Want het zit door 
alle coronamaatregelen potdicht. Nick Marsman, geboren in Zwolle en opgegroeid in Raalte, 
waar hij begon bij de amateurs van Rohda, weet er inmiddels alles van. Bron: De Stentor, 2 
september 2021. 
 
In New South Wales zijn recordaantal van 1431 coronabesmettingen 
geregistreerd 

In de Australische deelstaat New South Wales is vrijdag een recordaantal van 1431 
coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder werden er in de deelstaat met ruim 8 miljoen 
inwoners in 24 uur tijd zoveel besmettingen gemeld. Ook overleden 12 mensen aan de 
gevolgen van het coronavirus, onder wie een vrouw van in de dertig. 

De premier van de deelstaat, Gladys Berejiklian, kondigde eerder al aan dat eliminatie van 
het coronavirus niet meer mogelijk is. ‘We moeten onze aandacht niet meer richten op het 
aantal besmettingen, maar op het aantal vaccinaties en ziekenhuisopnamen’, aldus 
Berejiklian, die verwacht dat het aantal besmettingen de komende twee weken verder op zal 
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lopen. Verpleegkundigen in de staat uitten bij Australische media deze week hun zorgen 
omdat ziekenhuizen de toestroom aan coronapatiënten nauwelijks aan zouden kunnen. 

In Nieuw-Zeeland, waar momenteel een strenge lockdown geldt in een poging het coronavirus 
uit te bannen, nam het aantal nieuwe besmettingen vrijdag juist verder af. Er werden 28 
nieuwe besmettingen gemeld, fors minder dan in de afgelopen dagen. Toch blijft het spannend 
of het land erin slaagt de Deltavariant te elimineren. ‘Hoewel de daling van het aantal 
besmettingen bemoedigend is, zijn we ons er allen van bewust dat deze uitbraken een lange 
staart kunnen hebben’, meldden de autoriteiten vrijdag tijdens een persconferentie. 

In zowel Nieuw-Zeeland als Australië was het virus maandenlang geëlimineerd waardoor 
er nauwelijks coronamaatregelen golden, maar de Deltavariant wist in beide landen toch via 
de quarantainehotels in de gemeenschap te komen. De vaccinatiegraad blijft achter ten 
opzichte van Europese landen, al wordt er momenteel een forse inhaalslag gemaakt. Bron: 
AD, 3 september 2021.  

 

© EPA — Aan de grens tussen Queensland en New South Wales tussen Gold Coast 
(Queensland) en Tweed Heads (New South Wales) maken mensen een praatje. 

 
VS trekken 2.7 miljard dollar uit voor productie van vaccins 
 
De Verenigde Staten trekken 2,7 miljard dollar uit voor de uitbreiding van de productie van 
vaccins, zo heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Dat is omgerekend een kleine 2,3 miljard 
euro. Onduidelijk is nog welke bedrijven zullen profiteren van het extra geld.  
 
Het geld is bedoeld om de productie van ingrediënten en andere materialen zoals de flesjes 
waarin vaccins worden verpakt en spuiten om de vaccins toe te dienen op te voeren. Ook de 
capaciteit om de flesjes met vaccins te vullen moet daarmee worden vergroot.  
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Het is de regering-Biden niet alleen te doen om coronavaccins, liet Jeff Zients weten, die 
namens het Witte Huis de acties tegen het coronavirus coördineert. ‘Hiermee kunnen we aan 
de belofte van de president voldoen om een arsenaal voor vaccins voor de wereld te zijn. 
Bovendien versterken we onze mogelijkheden om op de langere termijn te reageren op 
toekomstige bedreigingen.’ 

De Verenigde Staten hebben inmiddels 130 miljoen doses van coronavaccins gedoneerd aan 
andere landen. President Joe Biden heeft beloofd 600 miljoen doses weg te geven per 
halverwege volgend jaar. Bron: AD, 2 september 2021.  

Wel beperkingen, geen corona-steun: ‘Kabinet laat reisbranche in moeras 
zakken’ 
 
Touroperators die verre reizen organiseren, voelen zich door het kabinet in de steek gelaten. 
De stekker gaat in het zicht van de haven uit het coronasteunpakket. Terwijl alle 
reisbeperkingen nog van kracht blijven. ‘Het kabinet laat ons in het moeras zakken.’ 
 
Paul Backer van de Zwolse touroperator Tioga Tours, specialist in reizen naar Amerika en 
Canada, ziet zijn klanten weer toestromen. Volgende week kan de vlag al een beetje uit. Dan 
vertrekt - als er niets tussenkomt - de eerste vlucht sinds de pandemie naar Canada met 
reizigers die bij hem boekten. En voor het nieuwe toeristenseizoen volgende jaar staan nu al 
1500 boekingen.  Bron: De Stentor, 2 september 2021.  
 

Thailand heeft tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
mondkapjes en kleding 
 
Thailand kampt met een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en grijpt nu 
naar petflessen dit probleem op te lossen. Plastic flessen heeft Aziatische land namelijk in 
overvloed en miljoenen ervan worden nu verzameld, versnipperd en omgetoverd in draden 
waaruit stof voor mondkapjes en kleding kan worden gemaakt.  
De beschermingsmiddelen worden gebruikt in ziekenhuizen en boeddhistische tempels, waar 
monniken dagelijks coronaslachtoffers cremeren. In de gebedshuizen zijn diezelfde monniken 
ook in de weer om de kleding te maken. ‘Het is moeilijk om beschermpakken te kopen, zelfs 
als er geld voor is’, zegt de abt van de Chakdaeng-tempel in Samut Prakan. 
 
Phra Maha Pranom Dhammalangkaro: ’Maar nu maken we ze zelf van gerecyclede plastic 
flessen, zodat afval nu waardevol is.’ De vrijwilligers naaien de oranje pakken voor hun 
medemonniken en begrafenisondernemers. Er worden duizenden stuk verzonden naar 
tempels in heel Thailand. 

Hoewel niet van medische kwaliteit biedt de uitrusting een vorm van bescherming voor hen 
die dagelijks met het virus te maken krijgen. Voor elk pak zijn zo'n 18 petflessen nodig en de 
stof wordt gratis aangeboden door een textielfabriek. Inmiddels zijn ongeveer 18 miljoen 
flessen omgevormd. ’Zo redden we levens én het milieu’, zegt Arnuphap Chompuming van 
firma Thai Taffeta. Bron: AD, 3 september 2021.  

In China zijn 8.2 miljoen coronavaccinaties gezet 

De Chinese nationale gezondheidscommissie meldt gisteren 8,2 miljoen coronaprikken te 
hebben gezet. Het land heeft in totaal nu 2,085 miljard doses vaccin toegediend. Bron: AD, 3 
september 2021. 
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De nog ongebruikte XL-testlocatie op Tradepark 58, ten zuiden van de A58 bij Tilburg. © Jan 
van Eijndhoven  
 

Ongebruikte XL-testlocatie in Tilburg kostte overheid al 2 miljoen euro 
 
De nog ongebruikte XL-coronatestlocatie in Tilburg-Zuid heeft de Rijksoverheid sinds de 
opbouw begin juni al zo’n 2 miljoen euro gekost. Hoewel er nog geen zicht is op een eerste 
sneltest, wordt de locatie toch in stand gehouden. 
 
De maandelijkse, doorlopende kosten voor het tijdelijke testpaviljoen op bedrijventerrein 
Tradepark 58 (T58) liggen tussen de 300.000 en 350.000 euro, zo laat een woordvoerder van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten. Daar komen nog extra 
kosten bij voor onder meer de opbouw, het beheer en het onderhoud van de testlocatie en 
zaken zoals de ICT en verzekeringen. Dat brengt de totale kosten van de XL-testlocatie van 
begin juni tot eind augustus op ruim 2 miljoen euro (exclusief btw). Bron: BN De Stem, 3 
september 2021. 
 

Reisadvies voor Duitsland en VS is aangepast 
 
Het reisadvies voor onder meer Duitsland en de VS is, wegens het toenemende aantal 
coronabesmettingen, aangepast. De kleurcode van Duitsland gaat van groen naar geel en die 
van de VS van geel naar oranje. Mensen die terugkomen uit Duitsland moeten vanaf maandag 
een bewijs laten zien dat ze zijn ingeënt, negatief hebben getest of recent zijn genezen van het 
coronavirus. Dat geldt vanaf 6 september ook voor Hongarije. 

De VS gaat van geel naar oranje en gelden als zeer hoog risicogebied. Ook Kosovo, Montenegro 
en de Republiek Noord-Macedonië gaan naar oranje. Vanaf zaterdag geldt voor deze landen 
dat mensen die in Nederland aankomen tien dagen in quarantaine moeten. Vanaf 6 september 
moeten reizigers uit deze landen zich verplicht laten testen, ook als ze volledig zijn ingeënt 
tegen het longvirus. 

Voor de zogeheten virusvariant-landen gelden geen speciale regels meer. Deze landen vallen 
nu onder de normale kleurcodes. De kleurcode voor al deze landen blijft oranje, maar sommige 
landen gelden als hoog risicogebied en sommige als zeer hoog risicogebied. Daardoor zijn de 
coronamaatregelen voor mensen die uit deze landen naar Nederland komen niet meer 
hetzelfde voor elk land. 

Mensen die naar Nederland reizen vanuit Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Panama, 
Suriname, Venezuela of Zuid-Afrika moeten verplicht in quarantaine en ze moeten zich voor 
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vertrek laten testen. Voor reizigers uit Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Dominicaanse 
Republiek, Ecuador, Paraguay, Peru of Uruguay geldt dat ze een coronabewijs moeten laten 
zien. Bron: AD, 3 september 2021. 
 

Meer mensen gaan met de trein 
 
Sinds de versoepeling van het reisadvies in mei is er volgens de NS een continue stijging te 
zien in het aantal mensen dat met de trein gaat. Bijna zeventig procent van de treinreizigers 
is in vergelijking met dezelfde periode in 2019 weer terug. In absolute aantallen was dinsdag 
met bijna 700.000 mensen die de trein pakten de uitschieter, meldt de NS. 
 
De NS rijdt vanwege de verwachte toegenomen drukte sinds maandag weer alle 
forensentreinen, die voor corona werden ingezet om piekdrukte in de spits op te vangen. Sinds 
deze zomer reed NS al de volledige dienstregeling. Door de regels rond het thuiswerken blijft 
het aantal forenzen in de trein echter nog achter, geeft de NS aan. Bron: AD, 3 september 
2021.   
 

Bruidsparen willen de grens over nu feest in België wél mag: Nederlandse 
horeca luidt noodklok 
 
In België mag bijna alles, in Nederland nog niet. Dus zien Belgische trouwlocaties plots 
interesse van Nederlanders die graag een feest willen geven. ‘We hebben alleen afgelopen 
dagen al een tiental aanvragen gekregen van Nederlanders', stellen feestlocaties. De Brabantse 
horeca luidt de noodklok, nu per 1 oktober ook de noodsteun stopt. 
 
Bij Kioskafé in Poppel, net over de grens bij Tilburg, zeggen ze de laatste dagen een ‘tiental 
aanvragen te hebben gekregen van Nederlanders die graag nog hun dansfeest hier zouden 
willen organiseren in september.’ Ook bij trouwlocatie Priorij in Corsendonk zagen ze meer 
aanvragen. ’We hebben afgelopen dagen zeker wat verzoeken van Nederlanders gehad’, stelt 
Jeske Nijs van de locatie. Tot boekingen heeft dat overigens nog niet geleid. ‘We zitten dit 
najaar volledig vol.’ Dat geldt voor de meeste feestzalen. Bij Molenhof in Ravels hebben ze 
afgelopen tijd ook ‘heel wat aanvragen gehad van Nederlanders'. ‘Maar wij zitten vol vanaf dit 
weekend’, stelt uitbater Vincent Aerts.  Bron: BN De Stem, 3 september 2021. 
 

EU en Astra-Zeneca hebben conflict over vertraagde levering vaccin 
bijgelegd 
 
De Europese Unie en AstraZeneca hebben hun conflict over de vertraagde levering 
van coronavaccins bijgelegd. Ze hebben afgesproken dat de fabrikant de laatste vaccins 
voor eind maart volgend jaar levert, meldt de Europese Commissie. De rechtszaak die nog liep 
gaat niet door. Bron: AD, 3 september 2021. 
 

In Indonesië liggen door beveiliginglek gegevens van 1.3 miljoen 
gebruikers van corona-app op straat 
 
In Indonesië liggen door een beveiligingslek de gegevens van 1,3 miljoen gebruikers van 
een corona-app op straat. Ook de vaccinatie-informatie van president Joko Widodo is 
daardoor in de openbaarheid gekomen en worden nu gedeeld op sociale media. 
 
Experts vragen zich nu af in hoeverre de overheid zich druk maakt over de veiligheid van de 
privégegevens. Het is op deze manier heel gemakkelijk om de vaccinatiecertificaten van 
mensen te misbruiken. Zelfs die van een regeringsleider. 

Als er beveiliging was, dan zou er een onderzoek komen naar het lek en hoe het kan dat 
persoonsgegevens zo eenvoudig op straat terechtkomen’, zegt digitaal analist Ismail Fahmi. 
‘Maar, er is geen beveiliging.’ 
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Gezondheidsminister Budi Gunadi Sadikin laat vandaag weten dat de data niet langer kan 
worden ingezien, maar gebruikers hebben weinig vertrouwen meer in de betrouwbaarheid van 
de app. Het gebruik ervan werd vorige maand verplicht. 

De Indonesische overheid gaf dinsdag aan een onderzoek naar de betrouwbaarheid van een 
eerdere versie van de app in te stellen. Die versie werd maanden geleden al gehackt. 
‘Het probleem is er nog steeds’, aldus een expert. Bron: AD, 3 september 2021.   

Duitsland verandert status van Nederland op Europese coronakaart niet 

De Duitse gezondheidstoezichthouder RKI heeft geen reden gezien in de nieuwe Europese 
'coronakaart' om de status van Nederland te wijzigen. Daarmee blijft alleen Caribisch 
Nederland te boek staan als 'hoogrisicogebied'. Op de kaart van Europese 
gezondheidsautoriteiten kleurde Nederland donderdag weer helemaal rood door een stijging 
van het aantal vastgestelde besmettingen. 

Er is veel aandacht in West-Duitse media voor de Nederlandse verscherping van de 
inreisregels voor mensen uit Duitsland, die komende maandag ingaat. Ons land zag juist in 
de stijging van het aantal coronagevallen bij de buren een reden om strengere 
maatregelen voor reizigers uit de Bondsrepubliek in te stellen. Iedereen ouder dan elf 
jaar moet vanaf maandag een bewijs kunnen overleggen van inenting ertegen of genezing 
ervan of van een recente negatieve coronatest. Maar dezelfde eisen stelt Duitsland al voor 
reizigers uit alle landen. 

Reizigers uit hoogrisicolanden moeten zich voor ze hun reis naar Duitsland beginnen 
aanmelden bij de overheid en moeten dan mogelijk na aankomst in quarantaine. ’ Bron: AD, 
3 september 2021.  

Geen negatieve coronatest of vaccinatie? Dan ben je niet welkom in de 
kantine van deze voetbalclub 

Bij voetbalvereniging vv Brederodes worden sporters en bezoekers van boven de 18 zonder 
vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest dit weekeinde op piekmomenten geweigerd in de 
kantine en op het terras. Op die wijze hoopt het Vianense bestuur ‘iedereen gezond te 
houden’.  

Stel er barst zaterdagmiddag een hoosbui los boven sportpark Blankensteijn. Dan moeten de 
niet-gevaccineerden en niet-getesten maar een paraplu pakken, stelt clubsecretaris Peter van 
Dijk. ‘Je kunt het nooit iedereen honderd procent naar de zin maken zo lang de pandemie de 
deur nog niet uit is. We snappen dat dit voor een tweedeling zorgt, maar het kan simpelweg 
niet anders.’ Bron: AD, 3 september 2021.  

Ziekenhuizen behandelen vandaag evenveel coronapatiënten als in 
voorgaande dagen 

Ziekenhuizen behandelen vrijdag ongeveer evenveel coronapatiënten als in de voorgaande 
dagen. In totaal liggen daar nu 655 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er vier meer dan op donderdag en twaalf minder dan 
woensdag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt al ongeveer een maand tussen 
de 600 en 700.  

Op de intensive cares werd het de afgelopen dag iets drukker. Het aantal coronapatiënten 
daar steeg met zeven naar 216. Op de verpleegafdelingen kwamen juist drie bedden vrij. Daar 
liggen momenteel 439 mensen met corona, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
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In de afgelopen dag waren 72 coronapatiënten zo ziek dat ze in een ziekenhuis moesten 
worden opgenomen. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande weken. ’ Bron: AD, 3 september 
2021. 

Vandaag iets minder positieve tests gemeld 

Na twee dagen met ruim 2800 nieuwe coronagevallen zijn er vandaag iets minder positieve 
tests bijgekomen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend werden 2576 positieve 
testuitslagen geregistreerd. Het gemiddelde daalde iets, na een paar dagen van stijging. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.491 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld bijna 2500 positieve tests per 
dag. Nederland zit de laatste twee weken op dat niveau. 

In Amsterdam kregen 198 inwoners bericht dat het coronavirus was aangetroffen in hun 
neus- en keelholte. Rotterdam telde 180 bevestigde besmettingen en in Den Haag testten 115 
mensen positief. In 47 gemeenten testte geen enkele inwoner positief. 

Het aantal sterfgevallen steeg met negen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet 
zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval 
als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 41 
sterfgevallen gemeld bij het RIVM, gemiddeld bijna zes per dag. Dat gemiddelde was de laatste 
paar dagen gedaald, maar is nu terug op het niveau van de maand ervoor. ’ Bron: AD, 3 
september 2021.   

Woede, maar óók blijdschap om enorme mensenmassa Zandvoort: ‘En nu 
doorpakken!’ 

Op sociale media is opnieuw veel onbegrip ontstaan over de drukte rondom het circuit van 
Zandvoort. Er worden filmpjes en foto’s gedeeld waarop duizenden mensen op elkaar staan of 
in grote groepen richting het circuit lopen. Vanuit de entertainmentsector klinken 
verschillende verbijsterde reacties, maar er is ook opluchting. ’De festivalbranche gunt de F1 
dit van harte’, zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en 
Festivals, tegen deze site. 

De gemeente Zandvoort meldt dat het ‘op piekmomenten even heel druk’ was, maar dat het 
later ‘veel en veel rustiger’ was. De vergelijking met festivaldrukte wilde een woordvoerder niet 
maken. ‘Het is hetzelfde als de in- en uitstroom bij een voetbalstadion die heel druk kan zijn. 
Het is absoluut geen festival.’ 

Niet iedereen is het met die stelling eens. ‘Dit was natuurlijk te verwachten en mijn beide 
middelvingers gaan direct naar @MinPres en @hugodejonge’, schrijft zanger Tim Knol op 
Twitter. ‘Aangezien zij die ons als sector ook al een tijdje geven mag ik ze toch ook wel even 
terug doen. Sukkels.’ 

‘Heel anders dan een festival eigenlijk’, reageert presentator Tim Hofman cynisch. En ook 
onder anderen KINK-dj Michiel Veenstra, theatermaker Maurice Wijnen en acteur Diederik 
Ebbinge delen de beelden. ‘Geplaceerd evenement’, schrijft Ebbinge er zonder commentaar 
bij. ‘Op een stoeltje mensen!’, voegt Veenstra eraan toe. ‘Denk dat er maar 1 stoeltje stond 
dan of zo?’, vraagt presentator Arjen Lubach zich af. Bron: De Stentor, 3 september 2021.  
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Rietdekker Joost Juffermans. © Nico Schouten 
 

Een tekort aan riet voor daken: ‘Ik kan nog één grote villa bedekken, 
daarna is het op’ 
 
In weer en wind gaan Emil Nijp (51) en Joost Juffermans (45) Wassenaarse en Stompwijkse 
daken op om huizen van een warme deken van riet te voorzien. Werk is er genoeg en fysiek 
kunnen ze het nog prima aan, maar er is een ander probleem: er is een gebrek aan riet en dat 
wát er is, wordt duurder. ‘Ik kan nog één grote villa bedekken, daarna is het op.’  

 
De bouw heeft het sowieso zwaar. Aan zo’n beetje alle materialen heerst een tekort en de 
prijzen zijn dit jaar rap gestegen, onder meer doordat containers uit Azië duurder zijn 
geworden. Sommige houtsoorten zijn in prijs over de kop gegaan. Eén op de vijf bedrijven in 
de woningbouw of in de bouw van kantoren en scholen hebben zoveel last van de tekorten dat 
het zorgt voor stagnatie, liet het Economisch Instituut voor de Bouw deze zomer weten. Bron: 
AD, 3 september 2021.    

Hongerige apen beroven huizen vanwege weinige toeristen op Bali  

Normaal worden de apen op het eiland Bali gevoed door de miljoenen toeristen die jaarlijks 
naar het eiland trekken om in all-inclusive resorts te kunnen genieten van de Indonesische 
gastvrijheid. Nu er tijdens de pandemie een aanzienlijk minder aandeel toeristen naar het 
eiland trekken, zoeken de apen hun voedsel in de huizen van lokale bewoners. 

Dorpsbewoners bij het Balinese Sangeh vrezen voor de grijze langstaartmakaken die vanuit 
het nabijgelegen apenbos naar het dorp trekken voor hun dagelijkse voedselvoorziening. 
Afwachtend gaan ze op de daken zitten om op het juiste moment toe te slaan voor een lekkere 
snack.  

Om een apenbestorming op hun huizen te voorkomen, brengt de lokale bevolking onder 
andere fruit en pinda's naar het Sangeh Monkey Forest om de honger van de primaten te 
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stillen. ‘We zijn doodsbang dat de hongerige apen venijnig worden’, vertelt dorpsbewoner 
Saskara Gustu Alit. 

 
 
 
Een medewerker van het Sangeh Monkey Forest voert de hongerige makaken. © AP  

In het apenbos slingeren zo'n zeshonderd makaken door de muskaatbomen en klimmen in de 
befaamde Pura Bukit Sari tempel. Ze worden beschouwd als heilig, en door de toevoer van 
Indonesische trouwparen en internationale toeristen zijn de apen redelijk tam. Voor een 
pindaatje doen ze alles.  

Waar het bos normaal zo'n zesduizend bezoekers per jaar trekt, heeft de pandemie ervoor 
gezorgd dat dit aantal drastisch is afgenomen. Afgelopen juli heeft de Indonesische overheid 
internationaal toerisme naar Bali een halt toegeroepen en is het bos gesloten voor bezoekers. 
In een jaar zijn de bezoekersaantallen gekelderd naar nul, en zo ook de voedseltoevoer voor 
de lokale apen.  

Ook is er geen geld meer om voedsel te kopen voor de apen, en de donaties van de lokale 
bewoners zijn niet genoeg. ‘Dat de pandemie zo lang duurt had niemand zien aankomen’, 
vertelt manager Made Mohon. ‘Voedsel voor de apen is nu echt een probleem.’  

Daarbovenop komt nog dat waar makaken normaal omnivoren zijn - en dus van alles eten - 
de apen van het Sangeh Monkey Forest gewend zijn geraakt aan het voedsel dat ze van de 
mensen kregen. ‘Ze willen dit eten, en niets anders’, zegt Gustu Alit, ‘en ze zijn ook niet bang 
om het heft in eigen handen te nemen.’  

Nu zitten de apen dus te wachten op de daken van lokale bewoners, gooiend met dakpannen 
om zo veel mogelijk eten te kunnen grijpen. ‘Een paar dagen geleden was ik bij een traditionele 
ceremonie in de buurt van het Sangeh bos’, vertelt Gustu Alit. ‘Toen ik mijn auto parkeerde 
en daar twee plastic tassen met voedsel en bloemen uitpakte om te offeren, kwamen ineens 
twee apen tevoorschijn en grepen het zo uit mijn handen.’  

Gustu Alit denkt dat de apen verveeld zijn. Normaal vermaken de makaken zich de hele dag 
met het plagen van toeristen - ze stelen zonnebrillen en waterflesjes, trekken aan kleren en 
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springen op je schouders - maar nu zitten ze daar de hele dag niets te doen: ‘Ik heb mijn 
buren aangespoord om naar het bos te komen met wat eten en met de apen te spelen. Ik denk 
dat ze gewoon interactie met mensen nodig hebben. Dan worden ze ook niet wild.’ Bron: AD, 
3 september 2021.    

 

 

Ilse Breedveld en Stephan Luijkx bereiden de garagesale in Dinteloord voor. © Pix4Profs/Peter 
Braakmann   
 
 

Garagesales steeds populairder: ‘Een evenement als dit verbroedert’  
 
Het lijkt of in deze tijd, nu veel rommelmarkten vanwege corona niet doorgaan, er steeds meer 
garagesales en kofferbakverkopen worden gehouden. Je raakt een boel oude spullen kwijt en 
het levert nog wat op ook.  
 
‘En het is meteen een beetje feest in het dorp’, zegt Cindy Heijkoop uit Stampersgat. De 
formule is simpel: je ruimt je zolder op, zet de spullen die je niet meer nodig hebt in de garage, 
je tuin of schuur en bezoekers lopen langs en kopen. Mocht er een bui vallen, dan staat alles 
zó weer binnen.  Bron: BN De Stem, 3 september 2021.   
 

De Jonge: Mogelijk coronatoegangsbewijs in horeca en musea 
 
Wie naar een café of een museum wil, moet mogelijk vanaf eind van de maand bij de ingang 
laten zien dat hij of zij gevaccineerd is of getest is op corona. Dat zei minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) vanmiddag. 
 
Het kabinet zal 14 september een besluit nemen over hoe het verder moet met de 
coronamaatregelen. Daarvoor wacht het nog op advies van de deskundigen van het Outbreak 
Management Team (OMT). Die nieuwe maatregelen zullen dan 25 september ingaan.  
 



235 

 

Hoewel het besluit nog niet genomen is, wil De Jonge wel vast een waarschuwing afgeven. 
Nederlanders moeten zich erop voorbereiden dat zij - net als bijvoorbeeld in Frankrijk - straks 
overal een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. De verplichte 1,5 meter afstand die 
iedereen van elkaar moet houden, zou dan komen te vervallen. 
 
‘We komen in een heel nieuwe fase van de pandemie’, zegt De Jonge. vijfentachtig procent van 
de 18-plussers is gevaccineerd. Maar bijna twee miljoen mensen zijn nog niet voldoende 
beschermd. Dat leidt tot een dilemma. Die bijna twee miljoen mensen kunnen nog voor 
behoorlijk wat ziekenhuisopnames zorgen als er veel mensen tegelijkertijd corona krijgen. Dat 
kan leiden tot een nieuwe piek in de ziekenhuizen. Dat kunnen we de zorg niet nog een keer 
aandoen. De rek is eruit in de zorg. Maar de rek is er ook uit in de samenleving die af wil van 
alle coronamaatregelen.’ 
 
Volgens De Jonge zoekt het kabinet naar mogelijkheden om verspreiding van het virus af te 
remmen met ‘de minst beperkende maatregelen’. Een van de maatregelen die op tafel ligt, is 
het breed toepassen van coronatoegangsbewijzen. Wie naar een openbare gelegenheid gaat 
waar veel andere mensen komen, moet dan een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest 
kunnen laten zien. 
 
De Jonge benadrukt dat het kabinet niet voor een vaccinatieplicht is. ‘Maar we moeten wel 
een indringend gesprek voeren over vaccinatie. De groep die er niet voor kiest, is te groot. Die 
vijftien procent zorgt voor een dilemma. Door die groep zijn er nog steeds behoorlijke 
beperkingen nodig om te voorkomen dat ziekenhuizen weer overbelast worden.’  
 
Als het kabinet hiervoor kiest, moet er wel voldoende testcapaciteit zijn. De Jonge zegt dat het 
kabinet daar vast voorbereidingen voor treft. Ook een verplichte eigen bijdrage waar het 
kabinet het eerder over had, zal voorlopig nog niet worden gevraagd.  
 
‘De vrijblijvendheid is wel voorbij’, zegt de minister. Hij verwacht dat als het kabinet niet 
ingrijpt, de spanningen in de samenleving toenemen. Van alle coronapatiënten in het 
ziekenhuis is negentig procent niet gevaccineerd. ‘Al die mensen hadden er niet hoeven liggen 
als ze gevaccineerd waren. Wat als je wacht op een operatie en je ziekenhuisbed is telkens 
bezet door iemand die zich niet heeft laten vaccineren?’  Bron: AD, 3 september 2021.  
 

Burgemeester stuurt indringende brief om coronapiek in Nunspeet: ‘Wat 
als je jouw kwetsbare opa besmet?’ 

Al sinds begin deze week zijn er in de gemeente Nunspeet veruit de meeste 
coronabesmettingen van het land. Burgemeester Breunis van de Weerd maakt zich zorgen en 
roept inwoners van zijn gemeente op om zich te laten vaccineren. ‘Kiest u er om wat voor reden 
dan ook voor om u niet te laten vaccineren, dan heeft u een extra grote verantwoordelijkheid 
ten opzichte van uw medemens.’ 

Het oplopende aantal besmettingen geeft reden tot ‘ernstige zorg', valt er in de open brief te 
lezen. ‘Voor mij als burgemeester, voor ons als gemeente, voor u als inwoner, ondernemer of 
maatschappelijke instelling,’ schrijft Van der Weerd.  Bron: De Stentor, 3 september 2021. 

Het reproductiegetal is van 1.01 naar 1.02 gegaan 

Het reproductiegetal van het coronavirus is een fractie omhoog gegaan, van 1,01 naar 1,02. 
Dat betekent dat er in de afgelopen twee weken feitelijk niet zo veel is veranderd in de uitbraak, 
de situatie is stabiel. 

Bij een getal rond de 1 besmet elke persoon die het coronavirus onder de leden heeft 
gemiddeld één andere persoon, die vervolgens ook weer één ander aansteekt. Hoe verder het 
cijfer erboven komt, hoe meer mensen besmet raken. Als het cijfer tot onder de 1 zakt, daalt 
het aantal nieuwe gevallen en kan de uitbraak langzaam doven. 
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Het reproductiegetal schoot eind juni omhoog. In ongeveer twee weken tijd ging het van 0,8 
naar net geen 3, het hoogste niveau ooit. Dat viel samen met het begin van de vierde golf. 
Begin juli kelderde het getal even snel. Twee weken na de top stond het al weer op 0,7 en dat 
was juist het laagste niveau in meer dan een jaar tijd. Daarna kroop het weer omhoog. Begin 
augustus kwam het getal boven de 1 uit en daar blijft het sindsdien hangen. 

Het reproductiegetal wordt altijd berekend over de situatie van ongeveer twee weken geleden, 
omdat het anders niet betrouwbaar genoeg is. Het cijfer van 1,02 slaat dus op de situatie van 
19 augustus. Bron: AD, 3 september 2021.  
 

Lareb heeft tot nu toe 33 meldingen gekregen van bloedstolsels in aderen 
als gevolg van vaccinatie met Janssen vaccin 

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 33 meldingen binnengekregen 
van bloedstolsel in de aderen (veneuze trombose) van mensen die tegen corona waren ingeënt 
met het vaccin van Janssen. Daarmee zijn in Nederland nu circa 800.000 mensen ingeënt. 

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA gaat nader onderzoek doen of het echt een 
bijwerking is. Al bij de goedkeuring van het vaccin werd er rekening mee gehouden dat dit 
verschijnsel kon optreden.  

Van de 33 patiënten is er niemand aan de trombose gestorven, aldus Lareb. Veneuze trombose 
is iets anders dan de zeer zeldzame bijwerking TTS (trombose met trombocytopenie 
syndroom), zo benadrukt Lareb; dat is een combinatie van stolselvorming en een laag aantal 
bloedplaatjes, die ook na coronaprikken is voorgekomen. Bron: AD, 3 september 2021.   
 

Nunspeet zet neerwaartse lijn in met coronabesmettingen en situatie 
Flevoland nog altijd ‘zeer ernstig’ 
 
Na een dagenlange stijging is het aantal coronabesmettingen in het afgelopen etmaal iets 
gedaald in Nunspeet. Landelijk springt deze gemeente er nog wel bovenuit. Ook Rijssen-Holten 
en Steenwijkerland doet het iets beter dan gisteren.   
 
Per 100.000 inwoners testten er 82.1 positief in Nunspeet in de laatste 24 uur. Een dag eerder 
waren dat er nog 110.6. Wellicht een teken dat de coronapiek in de Veluwse gemeente aan 
het verdwijnen is. Al dagenlang springt Nunspeet er in negatieve zin uit in Nederland. Volgens 
de gemeente is dat terug te voeren op een corona-uitbraak in enkele grote gezinnen. Het was 
reden voor burgemeester Breunis van de Weerd om de inwoners per brief op te roepen om zich 
te laten vaccineren.    
 
Ook Steenwijkerland en Rijssen-Holten kleuren donker op de coronakaart. Al zijn de cijfers 
iets beter dan gisteren. In Steenwijkerland testten van de 100.000 inwoners er 29.3 positief 
(tegen 31.6 een dag eerder) en in Rijssen-Holten waren dat er 28.8 (gisteren 34). Elburg scoort 
eveneens niet goed met 25.6.  
 
In de meeste andere gemeenten in Oost-Nederland is het beeld een stuk rustiger. Opvallend 
is dat er sinds dagen weer besmettingen op Urk worden gemeld: 4.7 per 100.000 inwoners. 
Putten, Heerde en Ommen noteren nul besmettingen. De situatie in Flevoland geldt nog altijd 
als ‘zeer ernstig’.      
 
Landelijk zijn na twee dagen met ruim 2800 nieuwe coronagevallen vandaag iets minder 
positieve tests bijgekomen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend werden 2576 
positieve testuitslagen geregistreerd. Het gemiddelde daalde iets, na een paar dagen van 
stijging. 
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In de afgelopen zeven dagen zijn 17.491 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld bijna 2500 positieve tests per 
dag. Nederland zit de laatste twee weken op dat niveau. 
 
In Amsterdam kregen 198 inwoners bericht dat het coronavirus was aangetroffen in hun 
neus- en keelholte. Rotterdam telde 180 bevestigde besmettingen en in Den Haag testten 115 
mensen positief. In 47 gemeenten testte geen enkele inwoner positief. 
 
Het aantal sterfgevallen steeg met negen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet 
zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval 
als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 41 
sterfgevallen gemeld bij het RIVM, gemiddeld bijna zes per dag. Dat gemiddelde was de laatste 
paar dagen gedaald, maar is nu terug op het niveau van de maand ervoor. 
 
Ziekenhuizen behandelen vrijdag ongeveer evenveel coronapatiënten als in de voorgaande 
dagen. In totaal liggen daar nu 655 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er vier meer dan op donderdag en twaalf minder dan 
woensdag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt al ongeveer een maand tussen 
de 600 en 700. 
 
Op de intensive cares werd het de afgelopen dag iets drukker. Het aantal coronapatiënten 
daar steeg met zeven naar 216. Op de verpleegafdelingen kwamen juist drie bedden vrij. Daar 
liggen momenteel 439 mensen met corona, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  
 
In de afgelopen dag waren 72 coronapatiënten zo ziek dat ze in een ziekenhuis moesten 
worden opgenomen. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande weken. Bron: De Stentor, 3 
september 2021.  
 

Hoe komen zorgprofessionals goed uit de pandemie? ‘We zijn in een 
permanente crisis beland’ 
 
Zorgmedewerkers moeten meer begeleiding krijgen om goed uit de coronapandemie te komen. 
Meer investeringen, genoeg vrije tijd en meer zeggenschap over het werk helpen de werkdruk 
te verlagen en te voorkomen dat mensen uitvallen. ‘Mentaal en fysiek herstel van 
zorgprofessionals is nog nooit zo hard nodig geweest.’ 
 
Dat stellen de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en beroepsvereniging Verpleegkundigen 
en Verzorgenden Nederland (V&VN) in een herstelplan dat zojuist is verschenen.  
 
Voor de zomer bleek dat ruim 60 procent van de zorgprofessionals met fysieke en mentale 
klachten rondloopt door de hoge werkdruk die anderhalf jaar Covid-zorg met zich meebrengt. 
Uit een rondgang onder ic-personeel komt naar voren dat op diverse plekken 10 tot 20 procent 
van de verpleegkundigen met het ic-werk is gestopt. Ook het ziekteverzuim neemt toe; voor de 
pandemie schommelde dat rond de 4,5 procent, nu zit bijna 7 procent thuis.  
 
‘We dachten dat het personeel deze zomer wat meer rust zou krijgen, maar het aantal 
coronapatiënten bleef hoog’, constateert V&VN-voorzitter Bianca Buurman. En zicht op 
verbetering is er niet. Want de reguliere zorg gaat door en er moeten nog zo’n 170.000 
operaties worden ingehaald. Buurman: ‘We kunnen wel constateren dat we in een permanente 
zorgcrisis zijn beland. De situatie is heel zorgelijk. We moeten fors investeren in 
verpleegkundigen en verzorgenden om de uitstroom te stoppen. Anders is herstel onmogelijk.’ 
 
Om zorgmedewerkers binnenboord te houden, moet er voldoende oog zijn voor hun mentale 
en fysieke welbevinden, stellen FMS en V&VN. In een peiling onder zo’n zevenduizend 
zorgprofessionals zeggen ze zelf een betere balans tussen werk en privé te willen. Ook willen 
ze invloed hebben op de inhaalzorg die wordt gepland en mede bepalen of die planning 
haalbaar is. 
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In het herstelplan wordt Defensie meerdere keren genoemd als goed voorbeeld voor de zorg. 
‘Defensie heeft heel veel ervaring met werken in crisissituaties en zorgt bijvoorbeeld tijdens 
uitzendingen dat mensen onderling goed op elkaar letten’, beschrijft Buurman. Ook worden 
familieleden geïnformeerd over wat de militairen hebben meegemaakt en waar ze bij 
thuiskomst op moeten letten bij hun geliefden. 
 
Bovendien krijgt het personeel na een uitzending een periode van rust. Dat is in de zorg lastig, 
beaamt Buurman. ‘In de zorg kunnen we niet zeggen: en nu is het klaar. Dit is het nieuwe 
normaal en het personeelstekort blijft. Dus moeten we kijken hoe we de zorgvraag kunnen 
verminderen. Hoe we anders kunnen werken. En daar moeten zorgprofessionals zeggenschap 
in krijgen.’  
 
Als voorbeeld noemt ze het werken met mensen met dementie. Die patiënten kunnen onrustig 
zijn, gaan dwalen. Door ze anders te benaderen, kan de onrust afnemen. ‘Dat is beter voor de 
bewoner, maar heeft ook een directe impact op de werkdruk. Een verzorgende moet alleen wel 
de tijd krijgen om anders te gaan werken. Als we die tijd niet nemen, zijn we straks verder 
van huis. Dan houdt het personeel een hoge werkdruk’, aldus Buurman. 
 
Om tijd vrij te maken, kunnen ook oudgedienden worden ingezet. Tijdens de eerste lockdown 
vorig jaar maart meldden zich tal van extra hulpverleners. Volgens V&VN werkt een deel van 
de verpleegkundigen in beleidsfuncties. Zorgorganisaties kunnen proberen om gecombineerde 
banen aan te bieden, waardoor die mensen ook deels aan het bed staan. 
 
Alle zorgmedewerkers zijn hard nodig, want ook zonder corona was er al een tekort door een 
groeiende zorgvraag. Daarom was V&VN verbaasd over de contouren van het regeerakkoord 
dat VVD en D66 maakten. ‘De zorgcrisis staat helemaal niet in de plannen. Als we niet blijvend 
investeren, komt er nooit herstel.’  
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zegt de komende tijd na te gaan 
‘hoe we  effectief werk kunnen maken van het fysieke en mentale herstel van 
zorgprofessionals’, zo blijkt uit een brief die staatssecretaris Paul Blokhuis zojuist naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd. Blokhuis erkent dat die aandacht voor het herstel nodig is om 
zorgprofessionals te behouden. Het is volgens de staatssecretaris aan een nieuw kabinet om 
‘daar verder invulling aan te geven’.  Bron: AD, 3 september 2021.   
 

In Londen zijn vier agenten gewond bij protesten tegen 
coronavaccinaties 
 
Bij protesten in Londen tegen coronavaccinaties zijn vier agenten gewond geraakt. Betogers 
probeerden het kantoor van de Britse medicijntoezichthouder MHRA in het oosten van de stad 
te bestormen, waar ze stuitten op een politiekordon. De betogers scandeerden dat ze daar 
waren om 'de volgende generatie te beschermen'.  
 
De demonstranten trokken daarna naar het centrum van de Britse hoofdstad, waar het bij 
een museum opnieuw tot een confrontatie met de politie kwam. Tien mensen zijn 
gearresteerd. De politie noemde het geweld onaanvaardbaar. 
In het Verenigd Koninkrijk hebben inmiddels meer dan driekwart van de volwassenen twee 
vaccindoses gehad. Het MHRA was in december de eerste instantie ter wereld die een 
coronavaccin goedkeurde voor gebruik.  Bron: AD, 3 september 2021.   
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© Getty Images — Een vrouw gaat in discussie met de politie tijdens een protest in Londen 
tegen coronavaccinaties  
 
 

Eerste coronadode in Nieuw-Zeeland in huidige uitbraak 
 
Nieuw-Zeeland heeft zaterdag de eerste dode geregistreerd in de huidige uitbraak van Covid-
19 in het land, melden gezondheidsautoriteiten. Ook zijn er twintig nieuwe lokale 
besmettingen met de Delta-variant vastgesteld.  
 
De overledene was een vrouw van in de negentig met enkele onderliggende 
gezondheidsproblemen. De nieuwe besmettingen waren alle in Auckland, het epicentrum van 
de uitbraak. 
 
De regering van premier Jacinda Ardern besloot op dinsdag 17 augustus dat Nieuw-Zeeland 
in lockdown moest vanwege één coronabesmetting. Alleen supermarkten, 
huisartsenpraktijken en ziekenhuizen zijn open, alle niet-essentiële bedrijven hebben de 
deuren moeten sluiten. 
 
Nieuw-Zeeland streeft naar volledige eliminatie van het virus. Dat kan volgens Ardern alleen 
via een ‘vroege en harde aanpak’. Die zorgde er eerder dit jaar ook voor dat het virus in het 
land werd uitgeroeid. Tussen februari dit jaar en half augustus werden er in Nieuw-Zeeland 
geen coronabesmettingen vastgesteld. 
 
De zaterdag overleden vrouw was pas de 27ste coronadode in Nieuw-Zeeland sinds de 
uitbraak van de pandemie in februari 2020.  Bron: AD, 4 september 2021. 
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Cuba is nationale campagne begonnen voor vaccinatie van kinderen en 
tieners van 2 tot 18 jaar 

Cuba is vrijdag een nationale campagne gestart voor de vaccinatie van kinderen en 
jongvolwassenen van 2 tot 18 jaar oud. De campagne is een voorwaarde van de regering om 
de scholen opnieuw te openen. 

Cuba, dat geconfronteerd wordt met een toename van het aantal coronabesmettingen, is het 
eerste land dat dit doet. 

De campagne, uitgevoerd met de Cubaanse vaccins Abdala en Soberana, betreft in eerste 
instantie jongvolwassenen van 12 jaar en ouder. Vanaf 15 september worden ook kinderen 
van 2 tot 11 jaar ingeënt. 

De scholen op Cuba gingen in maart 2020 dicht en werden aan het eind vorig jaar een paar 
weken geopend. Sinds januari zijn ze weer gesloten. 

Scholieren en studenten volgen de lessen sindsdien via de televisie. De Cubaanse regering 
heeft besloten dat de scholen weer opengaan als alle kinderen zijn gevaccineerd. De 
heropening van de scholen zou in oktober en november gefaseerd moeten beginnen. 

Cuba, met 11,2 miljoen inwoners, registreerde volgens officiële cijfers 672.599 
coronabesmettingen en 5.538 doden als gevolg van het longvirus. Begin augustus hadden 
95.100 Cubaanse minderjarigen corona opgelopen, waarvan er 7 overleden.  Bron: AD, 3 
september 2021. 

 

© AP — Maskers en oude Amerikaanse auto's in het centrum van de Cubaanse hoofdstad 
Havana.  
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Bedrijven in de zorg vragen studenten die daar stage willen lopen of ze gevaccineerd zijn. Is 
dat niet het geval, dan zijn ze niet welkom. 

Het ROC van Twente heeft die ervaring met twee organisaties. Drie studenten kunnen er 
daardoor niet terecht. Het ROC heeft er melding van gedaan bij de MBO Raad. Bron: Tubantia, 
3 september 2021. 

Groep antivaccinatie-activisten bezette gebouw Sloveense omroep 

Een groep activisten die sceptisch staat tegenover de vaccinatiecampagne tegen het 
coronavirus drong vrijdagavond het gebouw binnen van de Sloveense omroep RTVS. De 
actievoerders eisten dat op televisie aandacht zou worden besteed aan hun denkbeelden. De 
politie greep in en arresteerde twintig mensen, berichten lokale media zaterdag.  

Het is al langere tijd onrustig buiten het gebouw van de omroep. Daar hebben vaccinsceptici 
en corona-ontkenners de afgelopen vier maanden protestacties gehouden. Activisten zouden 
daarbij ook medewerkers van de zender hebben lastiggevallen. De situatie escaleerde vrijdag. 
Toen lukte het demonstranten om toegang te krijgen tot de nieuwsstudio van RTVS.  

Topmedewerkers van de omroep reageren woedend op de inval. De zender heeft nieuwe 
veiligheidsmaatregelen aangekondigd om herhaling te voorkomen. Journalistenorganisatie 
DNS noemt het incident 'het topje van de ijsberg' in een 'haatcampagne' tegen de media, die 
zou worden aangejaagd door de regering van de conservatieve premier Janez Janša.  Bron: 
AD, 4 september 2021.  
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71 procent uitval bij organisaties cursussen laaggeletterden 

Veel laaggeletterden die een cursus volgden voor een hoger taal-, schrijf- of 
rekenniveau, stopten daarmee tijdens de coronacrisis. Dat staat in een rapport dat de 
Stichting Lezen en Schrijven opstelde op basis van interviews met meer dan dertig organisaties 
verantwoordelijk voor de cursussen voor laaggeletterden.  

Veel cursussen op locatie moesten stoppen door corona, of werden online gegeven. Maar niet 
alle laaggeletterden konden overweg met het onlineonderwijs. Vooral mensen met een zeer 
laag taalniveau en ouderen hadden grote moeite met het volgen van onlinelessen. Ook hadden 
niet alle cursisten een laptop of computer thuis, waardoor het voor hen lastig was de 
onlinelessen te volgen.  

De omstandigheden tijdens de coronacrisis leidden bij 71 procent van de organisaties tot 
uitval van cursisten, aldus Stichting Lezen en Schrijven. ‘Dit is zorgwekkend omdat het aantal 
laaggeletterden in Nederland nog steeds stijgt’, zegt Geke van Velzen, directeur-bestuurder bij 
Stichting Lezen en Schrijven. Volgens de organisatie is een verdubbeling van het huidige 
budget voor scholing en aanpak van laaggeletterdheid nodig.  

Van Velzen pleit ervoor dat gemeenten en organisaties in het werkveld hierbij meer 
samenwerken. ‘Zo werken we samen de corona-achterstanden weg en zorgen we ervoor dat 
we laaggeletterdheid verminderen en voorkomen’  

De week van Lezen en Schrijven gaat maandag voor de zeventiende keer van start. Met deze 
themaweek vraagt stichting Lezen en Schrijven aandacht voor de 2,5 miljoen Nederlanders 
die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen.  Bron: AD, 4 september 2021. 

Hoofden van Amerikaanse gezondheidsdiensten hebben kritiek op extra 
coronaprik 

De hoofden van Amerikaanse gezondheidsdiensten hebben achter gesloten deuren kritiek 
geuit op het plan om volledig gevaccineerde Amerikanen deze maand nog een extra coronaprik 
te geven. Meerdere landen geven inwoners al zo'n 'booster', maar in de Verenigde Staten 
zeggen de toezichthouders volgens The New York Times meer tijd nodig te hebben om 
informatie te verzamelen en bestuderen. 

De regering had aangekondigd in de week van 20 september te willen beginnen met de uitrol 
van boostervaccins, vooropgesteld dat toezichthouder FDA daar groen licht voor geeft. 
President Joe Biden zei vorige maand dat het 'de bedoeling is dat iedere volwassene acht 
maanden na de tweede coronaprik ook een booster krijgt'. Hij verklaarde dat Amerikanen een 
'simpele regel' moeten onthouden: ‘Acht maanden na je tweede prik, haal je een 
boostervaccin.’  

Het Witte Huis wil Amerikanen zo'n extra vaccindosis geven omdat wordt gevreesd dat de 
effectiviteit van coronavaccins na verloop van tijd afneemt. Het zorgt volgens Amerikaanse 
media voor onvrede binnen de gezondheidsdiensten dat al een datum was gekozen voordat er 
een aanbeveling lag over wie een extra prik zou moeten krijgen. Experts zouden zich onder 
druk gezet voelen en vrezen voor verwarring onder de bevolking.  

FDA-hoofd Woodcock zou in privékring hebben geklaagd dat het riskant was om al een datum 
te prikken voor de uitrol van boostervaccins voordat toezichthouders de kans hadden 
gekregen om uitvoerig onderzoek te doen. Er zou bijvoorbeeld nog worden onderzocht wat 
de optimale dosis is als mensen een derde keer worden ingeënt met het vaccin van Moderna. 
Ook zo nog worden gewacht op gegevens uit Israël, dat ook al mensen een derde prik geeft, 
en informatie die aangeleverd moet worden door farmaceut Johnson & Johnson.  Bron: AD, 
4 september 2021.  
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654 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen  

Ziekenhuizen behandelen zaterdag ongeveer evenveel coronapatiënten als een dag eerder. In 
totaal zijn er nu 654 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege Covid-19, de ziekte die 
door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is één minder dan op vrijdag en drie meer dan 
op donderdag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt al ongeveer een maand 
tussen de 600 en 700. 

Op de intensive cares liggen iets minder coronapatiënten dan een dag eerder. Vrijdag ging het 
om 216, inmiddels gaat het om 212 patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 
442 mensen met corona, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Dat waren er een dag eerder 439. Bron: AD, 4 september 2021.  

Duizenden leerlingen zonder schoolboeken door leveringsproblemen bij 
Van Dijk 

Duizenden leerlingen zitten kort voor of zelfs na aanvang van de eerste lessen van dit 
schooljaar zonder boeken. De reden: Van Dijk Educatie, de grootste leverancier van 
schoolboeken in Nederland, kampt met personeelstekort, en daardoor zijn de leveringen 
vertraagd. Op social media regent het klachten. 

‘Het was afgelopen schooljaar rampzalig voor de kinderen met thuisonderwijs, gedeeltelijk 
onderwijs, stevige achterstand in met name het middelbaar onderwijs en nu starten 
honderden kinderen of meer hun nieuwe studiejaar zonder boeken’, zegt Bert van Rheenen. 
Het lesmateriaal voor zijn kleindochter is op 16 juli besteld, maar nog niet geleverd. ‘Mailen 
en bellen heeft geen nut, want Van Dijk is overbelast.’  

Komende maandag begint de school van zijn kleindochter weer. Maar nog altijd zijn er geen 
boeken. ‘Onvoorstelbaar’, vindt Van Rheenen. ‘Ik heb een heel boze mail gestuurd naar de 
klantenservice. Daar kreeg ik een bericht op van ‘ja, ja, we doen ons best’. Gisteren kreeg ik 
weer een mail: helaas lukt het ze niet om de boeken te leveren, mógelijk volgende week. Dat 
hou je toch niet voor mogelijk?’  

Van Rheenen is niet de enige. Veel klanten die al in juli hun boeken hebben besteld, hebben 
nog altijd niets ontvangen. ‘Wij hebben op 13-7 de bestelling gedaan. Het enige waar ze 
toegang toe heeft is haar online lesmateriaal. We hebben nog tot woensdag de tijd’, zegt één 
van hen op Twitter. ‘School is maandag 30 augustus begonnen. Het is nu vrijdag, nog steeds 
geen boekenpakket. Over een week 3 SE’s die meetellen voor eindcijfer examenjaar, maar geen 
boeken!', schrijft een ander.  

Op sommige scholen heeft nog geen enkele leerling de benodigde boeken ontvangen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de Pontes Scholengroep in Zeeland, meldt Omroep Zeeland. De koepel heeft 
onder meer vestigingen in Zierikzee en Goes. In totaal gaat het om 2800 leerlingen die nog 
zonder lesmateriaal zitten.  

De Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, is bekend met de 
problemen, zegt woordvoerder Stan Termeer. Hoeveel leerlingen er nog zonder boeken zitten, 
weet hij niet. ‘Wij zijn erover met ze in gesprek, en doen er alles aan om het op te lossen.’ 
Maar, legt hij uit, de raad kan ook niet veel meer dan aandringen op snelle levering.   

Dat er zo veel vertraging is, komt doordat het bedrijf te weinig uitzendkrachten heeft kunnen 
vinden voor de distributie. ’Het is seizoensarbeid. In een korte periode moet je veel leveren. Ze 
hebben nu problemen om voldoende mensen bij elkaar te krijgen voor de distributie. Ook in 
de horeca zijn er tekorten. Aan de andere kant: je doet dit ieder jaar. Je had wel een beetje 
voorbereid kunnen zijn. Je kunt het niet alleen afdoen als een gevolg van corona.’  



244 

 

Directeur Natascha van Nieuwenburg wil nog niet reageren op de kwestie, maar zegt dat het 
bedrijf bezig is met een officieel statement dat aan het eind van de middag volgt. Op social 
media meldt Van Dijk dat alle mensen worden ingezet voor het inpakken van de pakketten. 

Vrijdag stuurde het bedrijf een e-mail naar klanten over de vertraagde levering. ‘Door alle 
extra inspanningen hebben leerlingen die op tijd vóór 2 september hadden besteld, ook 
daadwerkelijk het pakket vóór de eerste schooldag ontvangen’, staat daarin. Leerlingen die 
later hebben besteld krijgen hun boeken uiterlijk drie weken na aanvang van de lessen, meldt 
de organisatie. 

Op social media zei Van Dijk vrijdag nog dat het deze week alle pakketten voor de regio Zuid 
levert. In die regio beginnen maandag de lessen weer; in de andere regio’s zijn de scholen al 
geopend. In de e-mail die Van Rheenen gisteren ontving, staat evenwel iets anders: ‘Op dit 
moment zorgen we ervoor dat deze situatie wordt opgelost en alle leerlingen hun leerpakket 
uiterlijk eind volgende week thuis ontvangen.’ 

Volgens Termeer is het goed mogelijk dat in de regio Zuid de grootste problemen spelen: ‘Ik 
kan me voorstellen dat je de eerste en de tweede regio nog wel zo goed en zo kwaad als het 
gaat kunt bedienen, maar je schuift het probleem dan natuurlijk voor je uit.’ 

Het is niet de eerste keer dat Van Dijk te laat levert. In 2017 kregen duizenden leerlingen hun 
boeken ook te laat. De leverancier schatte toen in dat ongeveer 7500 middelbare scholieren 
hun lespakket niet compleet hadden. ‘Schandalig dat jullie het jaar op jaar niet voor elkaar 
krijgen’, valt te lezen in één van de vele negatieve Google reviews die het bedrijf ten deel valt 
naar aanleiding van de leveringsproblemen. Bron: AD, 4 september 2021. 

 

 

Hans Schmidt maakte van een klein Rotterdams viswinkeltje een wereldbedrijf: ‘Ik dacht 
alleen maar groot’ . © German Villafane, Villadinamica   
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Hoe Hans Schmidt van viszaakje wereldbedrijf maakte: ‘Reed zo naar 
Monaco om m’n tonnen op te eisen’ 
 
Hij maakte van een Rotterdams viswinkeltje een wereldbedrijf. Terwijl Koninklijke Schmidt 
Zeevis opkrabbelt na de miljoenenverliezen in de coronacrisis, vertelt geestelijk vader Hans 
Schmidt (86) nog een keer zijn levensverhaal. ‘Ik heb het respect nu wel verdiend.’ 
 
In zijn appartement op tien hoog, met uitzicht op de Bergse Voorplas in Rotterdam-
Hillegersberg, toont Hans Schmidt (86) een papiertje. Daarop heeft hij de belangrijkste 
momenten uit zijn leven geschreven. ‘Ik wil niets vergeten te melden’, zegt hij stellig. Bron: 
AD, 4 september 2021. 
 
 

Organisatie Paaspop XS blij: bezoekers zijn uitzinnig 

De organisatie van Paaspop XS is „heel blij’ dat het besloten heeft een minifestival op te zetten. 
Hoewel er dit weekend in het Brabantse Schijndel maar een fractie van het normale aantal 
bezoekers welkom is, zit de sfeer er zaterdagmiddag goed in. 

„Het is fantastisch festivalweer en de bezoekers zijn uitzinnig’, zegt festivalbaas Peter Sanders 
tegen het ANP. „Iedereen is zo blij dat ze eindelijk weer naar een festival kunnen. Mensen 
maken plezier, drinken een biertje. Het is helemaal top. Dit belooft veel goeds voor dit 
weekend.’ 

Normaal gesproken komen naar de reguliere editie van Paaspop, dat doorgaans in april wordt 
gehouden, zo’n 35.000 bezoekers per dag. Nu zijn dat er slechts 750. Zij moeten bij 
binnenkomst een vaccinatie- of testbewijs laten zien. Volgens Sanders verloopt dat tot nu toe 
erg goed. ‘Er zijn geen lange rijen geweest, het gaat heel rustig. Bezoekers komen niet allemaal 
tegelijk en bovendien is dit aantal voor ons peanuts’, vertelt hij. Op het speciaal daarvoor 
aangepaste terrein kunnen bezoekers genieten van optredens van onder meer ACinDC, Baby 
Blue, Bontgenoot, Disco Slonny en Josylvio. 

 

Zo groot als in 2018 (archiefbeeld) is Paaspop XS bepaald niet, maar festivalbaas Sanders is 
toch blij dat het er is.. Ⓒ ANP  
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Dat er bij de Formule 1 in Zandvoort in hetzelfde weekend vele malen meer mensen aanwezig 
mogen zijn, stuit Sanders tegen de borst. „Het is echt schandalig’, zegt de organisator, die 
vindt dat er met twee maten gemeten wordt. „Normaal ontvangen wij de helft van het aantal 
mensen dat nu bij de Formule 1 is. Maar hier zijn er nu maar 750. De regering maakt een 
knip tussen de Formule 1 en de evenementensector. Voor ons is dat niet te begrijpen.’ 

Sanders houdt zijn hart vast voor zondag. „Wat gebeurt er als Max Verstappen morgen wint?’, 
vraagt hij zich af. „Dan gaat iedereen helemaal los. Begrijpelijk, maar dan wordt het nog veel 
erger dan gisteren en vandaag. Als organisator vind ik ook dat het door moest gaan. Maar dat 
de evenementensector nog op slot zit, klopt niet.’ Bron: De Telegraaf, 4 september 2021.   

Angst voor mijders ziekenhuis: Rijnstate wil weten of personeel 
gevaccineerd is 

Ziekenhuismedewerkers die met kwetsbare patiënten werken, moeten gevaccineerd zijn tegen 
corona. Dat wil ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, dat zo wil voorkomen dat mensen niet naar 
het ziekenhuis durven.  

Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door de NOS. Op dit moment is het nog niet 
mogelijk om op afdelingen met kwetsbare personen alleen personeel in te zetten dat ingeënt 
is. Privacyregels bepalen dat werkgevers niet mogen vragen aan medewerkers of ze volledig 
gevaccineerd zijn. 

Dat moet veranderen, vindt bestuurder Hans Schoo van Rijnstate, die minister De Jonge van 
Volksgezondheid vraagt om registratie mogelijk te maken. 

Het ziekenhuisbestuur praat het personeel binnenkort bij over de wil om op afdelingen als de 
intensive care en oncologie een honderd procent vaccinatiegraad voor elkaar te krijgen. ‘Ik wil 
erover in gesprek met mijn personeel en ga niemand dwingen om zich te laten vaccineren. 
Maar de uitkomst kan wel zijn dat we voor iemand die echt niet wil mogelijk een andere 
werkplek gaan zoeken’, zegt Schoo tegen de NOS. 

Desnoods stapt het ziekenhuis naar de rechter om een uitspraak over de maatregel af te 
dwingen, laat Schoo weten. 

Ziekenhuis Slingeland in Doetinchem wil nog niet zover gaan als Rijnstate, zegt woordvoerder 
Saskia Steenbergen. ‘Maar wij begrijpen Rijnstate wel. We gaan nog met ons crisisteam in 
gesprek en willen er nog een standpunt over innemen.’ 

Het Radboudumc laat weten de lijn te zullen volgen die in samenspraak wordt getrokken met 
alle academische ziekenhuizen ofwel de Nederlandse Federatie van Universitair Medische 
Centra (NFU). Woordvoerster Suzanne Labots zegt dat politieke discussie met belangstelling 
wordt gevolgd. ‘Vooralsnog volgen wij de huidige wet- en regelgeving.’ 

Dat doet ook het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Een woordvoerster: ‘We 
hebben op dit moment niet het recht in verband met de privacy om te vragen wie wel en niet 
gevaccineerd is. Voor nu zullen onze artsen en verpleegkundigen daarom patiëntenzorg blijven 
bieden zoals we dat al gewend zijn: met een mondmasker voor de bescherming van patiënten 
en henzelf.’  

Bij ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zijn geen plannen om het Arnhemse voorbeeld te volgen. 
Het gaat volgens woordvoerder Christianne van den Broek om ‘een maatschappelijke discussie 
die speelt binnen een aantal ziekenhuizen’.   

Ede blijft de huidige regels volgen, waarbij dus niet verlangd wordt dat medewerkers laten 
weten of ze wel, of niet zijn gevaccineerd. Bron: DG, 4 september 2021.   
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Erik uit Haaksbergen ging zonder corona het ziekenhuis in, en met 
corona weer naar huis 

De meeste ziekenhuizen testen patiënten die worden opgenomen niet preventief op corona. 
Voor Erik Alberts uit Haaksbergen had dat grote gevolgen. Tijdens zijn opname in MST werd 
hij besmet door een zieke kamergenoot en moest hij met coronabesmetting weer naar huis. 
Hij besmette zijn vrouw en nu zitten zij samen in quarantaine.  

Met ernstige rugpijn wordt Erik Alberts half augustus opgenomen in ziekenhuis MST in 
Enschede. Hij komt terecht op de acute opname afdeling. Tijdens zijn verblijf wordt een 
ernstige vorm van diabetes vastgesteld. Bron: De Stentor, 4 september 2021.  

Burgemeester blijkt zélf niet gevaccineerd, maar roept inwoners 
Nunspeet op het wel te doen  
 
Burgemeester Breunis Van de Weerd (SGP) van Nunspeet riep vanwege het hoge 
aantal besmettingen in zijn gemeente in een brief burgers op om zich te laten vaccineren. 
 
Maar wat blijkt nu? Zelf kiest hij ervoor níet gevaccineerd te worden. Hoe rijmt dat met deze 
oproep? 
 
‘Vanuit geloofsovertuiging ben ik tegen vaccineren, maar dat geldt echt voor mij als persoon. 
Het is niet dat ik vanuit mijn geloof zal zeggen dat een ander het ook niet moet doen,’ legt Van 
de Weerd aan de telefoon uit. Het is een geloofsbeleving voor hemzelf. Waarmee hij zeer 
geworsteld heeft.  Bron: De Stentor, 4 september 2021. 
 

 
 
 
Burgemeester Breunis Van de Weerd (SGP) heeft zichzelf niet laten vaccineren. © Henri van 
der Beek  
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Coronacijfers Nunspeet blijven zorgelijk, slechts één gemeente 
besmettingsvrij 

Nunspeet heeft nog steeds met afstand de meeste coronabesmettingen van het land, maar de 
besmettingscijfers dalen hier langzaam door. In buurgemeente Epe en in Hardenberg stijgt 
het aantal positieve tests juist weer.  

Per 100.000 inwoners testten 78.5 positief in Nunspeet in de laatste 24 uur. Dat is een lichte 
daling vergeleken met de dag ervoor, toen er nog 82.1 positieve tests werden geteld in de 
gemeente. Dit  betekenen dat de opvallende coronapiek op zijn retour is, maar nog steeds 
heeft Nunspeet naar verhouding de meeste besmettingen van Nederland. Burgemeester 
Breunis Van de Weerd maakt zich daar zorgen over en riep zijn inwoners per brief op om zich 
strikt aan de maatregelen te houden. 

In buurgemeente Elburg stijgen de besmettingscijfers van 25.6 per 100.000 inwoners naar 
29.9, dus ruim onder de cijfers van Nunspeet. Ook in Hardenberg, Hattem, Lelystad en 
Steenwijkerland zijn er relatief veel coronagevallen, respectievelijk 40.7, 31.6, 35.1 en 32.7 
per 100.000 mensen. 

Rijssen-Holten trekt iets bij ten opzichte van een dag eerder, toen de gemeente nog 
donkeroranje kleurde op de kaart. In het afgelopen etmaal werden daar 26.2 per 100.000 
inwoners positief getest; de dag ervoor ging het nog om 28.8 besmettingen.  

In veel andere Oost-Nederlandse gemeenten zijn er een stuk minder coronagevallen gevonden. 
In Voorst is in de afgelopen 24 uur geen besmetting gevonden en daarmee is Voorst de enige 
gemeente uit deze regio zonder recente coronabesmettingen. Gisteren noteerden Putten, 
Heerde en Ommen nog 0 op de kaart.  

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend werden landelijk 2793 positieve testuitslagen 
geregistreerd. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen, dat op 2533 
positieve tests ligt. Het besmettingscijfer van Nederland zit de laatste twee weken al rond dit 
niveau.  

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.389 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  

In de Friese gemeente Dantumadeel werden 68.6 positieve tests per 100.000 inwoners 
afgenomen. Opvallend is dat waddeneiland Terschelling een relatief hoog besmettingscijfer 
heeft, met 61.6 besmettingen per 100.000 mensen. Zeeland laat van alle provincies het 
rustigste beeld zien.  

Het aantal mensen dat aan corona overleed, is gestegen met negen, net als een dag eerder. 
Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. 
Het duurt soms een tijdje voor een overlijden als gevolg van een coronabesmetting is 
geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 39 sterfgevallen gemeld bij het RIVM, 
gemiddeld ongeveer 6 per dag. Dat gemiddelde was de laatste paar dagen gedaald, maar zit 
nu weer op het niveau van de maand ervoor.  

In de ziekenhuizen liggen nu 442 coronapatiënten op gewone ziekenhuisbedden, dus niet op 
de intensive care. Momenteel zijn 212 Covid-patiënten zijn zo ziek dat ze naar de intensive 
care moesten, wat het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen op 654 brengt. Het 
totale aantal opgenomen ziekenhuispatiënten zit al ongeveer een maand tussen de 600 en 
700.  

Afgelopen 24 uur moesten er 10 patiënten naar de intensive care, volgens het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  Bron: De Stentor, 4 september 2021.  
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Voormalig Britse premier beschuldigt rijke landen van morele 
geweldsdaad door coronavaccins op voorraad te houden 
 
De voormalige Britse premier Gordon Brown beschuldigde rijke landen ervan een 'morele 
gewelddaad' te plegen door coronavaccins op voorraad te houden, terwijl arme landen amper 
aan vaccins kunnen komen. Brown is speciaal gezant voor de Verenigde Naties.  
 
Hij vraagt de Amerikaanse president Biden en andere leden van de G7 om snel vaccins naar 
Afrika te sturen. Brown zegt dat Westerse landen 300 miljoen prikken op voorraad hebben, 
terwijl er in Afrika pas 70 miljoen gezet zijn.  
Brown deed zijn uitspraken in een opiniestuk in de Sunday Mirror. Volgens de ex-premier 
wordt het Westerse overschot de komende maanden alleen maar groter en kan het tegen 
kerst 1 miljard zijn. Bron: DG, 4 september 2021. 

 

Laatste woorden 

 

 
 
Iedereen die dat wil heeft de mogelijkheid gehad om zich volledig te laten vaccineren. En dat 
betekent dat er een nieuwe fase is ingegaan in de vaccinatiecampagne. Er wordt door de 
overheid niet langer ingezet op massa, maar op maatwerk. Met prikbussen en nieuwe 
websites, zoals prikkenzonderafspraak.nl. 
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Op dit moment zijn 1,8 miljoen mensen in Nederland niet gevaccineerd, onder wie veel mensen 
uit specifieke groepen, blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). 
Welke groepen zijn dat en hoe wordt geprobeerd deze groepen toch over te halen om een prik 
te nemen? 

Waar bij de oudste leeftijdsgroepen de vaccinatiegraad veelal boven de negentig procent ligt, 
is die bij 18- tot 30-jarigen rond de vijftig procent (volledige vaccinatie). Volgens VWS komt 
dat omdat veel jongeren op vakantie zijn. Daarnaast was deze groep later aan de beurt bij het 
vaccineren. 

Dat jongeren zelf een klein risico lopen op een ziekenhuisopname wil niet zeggen dat er verder 
geen risico's zijn, zegt immunoloog Marjolein van Egmond. Zo kunnen jongeren ook long covid 
krijgen en kunnen besmettingen worden doorgegeven aan kwetsbare groepen, bij wie 
vaccinatie mogelijk minder goed werkt. 

VWS doet het maximale om de vaccinatiegraad onder jongeren zo hoog mogelijk te krijgen, 
zegt een woordvoerder. ‘Met online communicatie, van livesessies op Instagram tot 
expertvideo's gericht op jongeren, en het nog laagdrempeliger maken van vaccinatie, door 
bijvoorbeeld het voorlichten van studenten tijdens de introductieweken, organiseren van een 
vaccinatiemogelijkheid met vrije inloop of plaatsen van een pop-up locatie.’ 

Een groot deel van die aanpak werkt, zegt gedragswetenschapper Arie Dijkstra, maar er kan 
meer gedaan worden. Het is volgens hem belangrijk om te kijken naar de motivatie van 
jongeren om zich te laten vaccineren. ‘Mensen doen alleen iets als ze er iets mee opschieten. 
Of dat nou betekent dat ze anderen willen helpen, of dat ze angst bij zichzelf weg willen nemen. 
Als er geen reden is om iets te willen, gaat het ook niet gebeuren.’ 

Hoeveel mensen niet in de Basisregistratie Personen staan is onduidelijk, dus hoeveel mensen 
uit deze groep zich niet laat vaccineren is moeilijk in te schatten. Toch is alles erop gericht om 
ook hen te vaccineren, zegt het ministerie. Zo kunnen ongedocumenteerde mensen in 
Nederland zich laten vaccineren zonder zich te hoeven legitimeren. 

Deze mensen worden geïnformeerd via sleutelfiguren in wijken en gemeenschappen en 
verschillende Whatsappgroepen. Ook is er door de overheid voorlichtingsmateriaal ontwikkeld 
in diverse talen. 

Niet alle ongevaccineerden vallen binnen de groepen in dit artikel: het gaat om de grootste 
groepen, volgens VWS. Er zijn ook mensen die geen vaccin kunnen nemen, bijvoorbeeld 
vanwege ziekte. De afwegingen van ongevaccineerden om geen prik te willen, lopen uiteen. In 
dit artikel spraken we drie mensen die geen vaccin willen, en nu vrezen voor een tweedeling 
in de maatschappij. 
 
Uit de gegevens van de GGD valt per wijk precies op te maken wat de vaccinatiegraad is. In 
wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen blijft de vaccinatiegraad achter. 
Eerder bleek al uit cijfers van het CBS dat maar de helft van 16-plussers met een niet-westerse 
migratieachtergrond zich wil laten vaccineren.  
 
Juist voor deze groep is vaccineren belangrijk, zegt de immunoloog. ‘Bij mensen met een 
migratieachtergrond is er vaak ook sprake van onderliggende gezondheidsproblemen. Zij 
lopen een hoger risico op een ernstiger ziekteverloop.’ 

Door vaccinatie op inloop in te zetten hoopt VWS de drempel te verlagen. Ook wordt er gebruik 
gemaakt van communicatie en voorlichting in verschillende talen en wordt samengewerkt met 
sleutelfiguren uit de gemeenschap. 
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De vaccinatie van arbeidsmigranten kent ook extra uitdagingen, zegt VWS. ‘Zij zijn niet altijd 
direct oproepbaar, omdat velen door een taalbarrière niet tot de juiste informatie kunnen 
komen of geholpen moeten worden in de moedertaal.’ Ook kan een deel van deze groep 
wantrouwend tegen overheid en registraties zijn. 

Om de groep te bereiken, gebruikt de overheid gerichte voorlichting. Het is belangrijk om te 
weten waarom deze groep zich niet laat vaccineren, zegt gedragswetenschapper Dijkstra. ‘Dan 
pas kun je je richten op welke informatie deze groep nodig heeft. Je moet hierin investeren, 
persoonlijk aanspreken.’ 

Ook in de Biblebelt blijft het vaccineren achter. Het is een gebied waar relatief veel 
strenggelovige christenen wonen. Door sociale druk van geloofsgemeenschappen ligt 
vaccineren daar soms gevoelig. Meerdere huisartsen besloten om die reden eerder al om achter 
gesloten deuren te vaccineren. De GGD Noord- en Oost-Gelderland zag daar ook het nut van 
in. 

Volgens de GGD wil een deel van de gelovigen wel een vaccin, maar zonder dat anderen het 
weten. Dat onderschrijft Dijkstra. ‘Soms moet je een achterdeur bij de huisarts aanbieden. 
Daarnaast moet je mensen die openstaan voor andere meningen aanspreken via sleutelfiguren 
in de samenleving. Dan kun je een verschil maken.’ 

De inspanningen van de overheid zijn er op gericht om niet alleen de vaccinatiebereidheid om 
te zetten in een hoge vaccinatiegraad, maar ook om twijfelaars en sceptici goed te informeren, 
zegt VWS. ‘Dit doen we bijvoorbeeld door laagdrempelig vaccinatie aan te bieden en door het 
onderstrepen van het belang van vaccinatie in media. Ook zetten we in op het weerspreken 
van desinformatie en nepnieuws, en gaan we specifiek in op de voornaamste zorgen die leven 
bij sceptici, zoals effecten op lange termijn.’ Bron: NOS, 22 augustus 2021. 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter,  5 september 2021 
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