
1 
 

 
 
 
Corona 
Pandemie 
Deel 34 

Anneke Koers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Eerste woorden 

Covid-19 wordt verspreid via de lucht. COVID-19 is een besmettelijke ziekte die wordt 
veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus (coronavirus). 

De meeste mensen met COVID-19 hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder 
speciale medische behandeling. Sommige mensen worden wel ernstig ziek en hebben 
medische hulp nodig. 

Het virus verspreidt zich via kleine vloeibare deeltjes die vrijkomen als een besmet persoon 
hoest, niest, praat, zingt of ademt. De grootte van deze deeltjes varieert, van iets grotere 
druppels uit de luchtwegen tot kleinere aerosolen. 

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

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

verspreidt zich niet alleen binnen sneller, maar ook op drukke plekken. Bron: Wikipedia. 
 

Discussie wel of niet coronavaccinatie 

Discussie wel of geen coronaprik verhardt: ‘Korte lontjes verplaatsen zich naar werkvloer’. Het 
gesprek over vaccineren verhardt op de werkvloer. Discussies over vaccineren leiden tot gedoe 
en geruzie tussen collega’s.  

We mogen sinds begin deze week weer vaker naar kantoor, maar het is er niet per se gezelliger 
op geworden. Scherpe discussies tussen voor- en tegenstanders van vaccineren tijdens de 
lunch, collega’s die niet naast een niet-gevaccineerde collega willen zitten, mensen die vinden 
dat hun baas maar een coronapas moet invoeren.  

Het ongemak op de werkvloer groeit, want mag je vragen of je collega is gevaccineerd en kun 
je nog thuisblijven als je je niet veilig voelt bij ongevaccineerde collega’s? Een deel van de 
Nederlanders worstelt met vragen als deze, terwijl anderen de tweedeling als een gevaar zien. 

Het onderwerp vaccineren dreigt ook op de werkvloer een splijtzwam te worden, waarschuwt 
voorzitter Piet Fortuin van vakbond CNV. ‘Eerst zagen we het debat met korte lontjes in de 
maatschappij, nu verplaatst dat zich naar de werkvloer’, zegt hij. De CNV-voorman baseert 
zich op onderzoek onder 2800 leden.  

Daarin zegt liefst 14 procent in zijn bedrijf een tweedeling te zien tussen gevaccineerden en 
niet-gevaccineerden. Bijna een op de tien werkenden geeft aan dat de druk op het werk om 
zich te laten vaccineren de laatste weken toeneemt. Van de ondervraagden zegt 4 procent 
zonder vaccinatie- of testbewijs niet welkom te zijn op kantoor.  

Hoewel het om een klein aantal gaat, vreest Fortuin dat meer werkgevers een coronapas gaan 
hanteren voor medewerkers. Veel werkgevers worstelen met de vraag wat zij moeten doen: 
enerzijds moeten ze zorgen voor een veilige werkomgeving, anderzijds mogen zij niet van hun 
personeel verlangen dat zij zich laten vaccineren.  

Fortuin snapt dat het een worsteling is voor werkgevers, die wel hun klanten moeten vragen 
naar een coronabewijs maar eigen personeel niet kunnen controleren. Tegelijkertijd zegt hij: 
‘De werkplek moet veilig zijn. Fysiek: waarbij je met inachtneming van de regels besmetting 
met corona voorkomt. Maar ook mentaal: wie zich niet wil of kan laten vaccineren, moet daar 
niet toe gedwongen worden.’  

Verschillende werkgevers denken daar duidelijk anders over. Leaseplan was het eerste bedrijf 
met een hoofdkantoor in Nederland dat met een vaccinatieverplichting kwam. Ook Shell 
overweegt vaccinatie verplicht te stellen en prikweigeraars te ontslaan. Ticketmaster kwam 
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deze week met het bericht naar buiten dat werknemers wereldwijd - dus ook in Nederland - 
gevaccineerd moeten zijn tegen corona als ze op kantoor willen werken.  

De vakbond vindt dat het aan werknemers zelf is om te beslissen of zij zich laten vaccineren. 
Mensen kunnen kiezen of ze naar de horeca gaan, maar die vrijheid hebben ze niet als ze naar 
hun werk moeten, aldus de woordvoerder. ‘En bij een democratie hoort ook oog hebben voor 
een minderheid’, vult Fortuin aan. ‘Het kan niet zo zijn dat de helft plus één een meerderheid 
geeft. Laten we vooral normaal blijven doen en elkaar blijven respecteren.’  

Volgens de CNV-voorzitter kan een hoop gedoe worden voorkomen als bedrijven vasthouden 
aan ‘oude’ coronaregels, zoals de 1,5 meter afstand, het ventileren en het dragen van een 
mondkapje. ‘Die maatregelen hebben bewezen effectief te zijn tegen besmettingen.’  

Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) en DAS zien de spanning in de maatschappij oplopen, 
maar krijgen er nog niet veel vragen en meldingen over als het om de werkvloer gaat. ‘Dat de 
gesprekken op de werkvloer verharden, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen’, zegt 
arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van DAS. ‘We zien polarisatie in de maatschappij, dat 
vertaalt zich ongetwijfeld ook naar de werkvloer.’ Hij verwacht dat dit zal leiden tot 
rechtszaken, omdat werkgevers en werknemers duidelijkheid willen.  

Wat SAR merkt, is dat werkgevers vaker vrij concreet de grens proberen op te zoeken of zelfs 
eroverheen gaan. ‘Daarover krijgen we een paar meldingen per dag. De werknemer wil van 
ons graag nog een keer bevestigd krijgen dat werkgevers een vaccinatie niet kunnen eisen. Of 
willen weten in hoeverre je moet meewerken aan structureel testen’, zegt woordvoerster Petra 
van der Voort-Keuvelaar.  

Ook lezers herkennen de groeiende tweespalt. Zo laat Willem Notenboom weten: ‘Nee, ik doe 
niet mee met die onzin van de regering. Iedereen is bij mij gelijk: gevaccineerd of niet 
gevaccineerd. Ik hoef het ook niet te weten van mijn collega’s, want die tweedeling in de 
maatschappij is al erg genoeg. We moeten iedereen respecteren.’  

Psycholoog Ellen Korthagen (29) uit Doetinchem maakt zich zorgen over polarisatie in de 
samenleving en hoe ongevaccineerde mensen in een hoek worden gedrukt. Zelf is ze 
gevaccineerd: ze heeft astma en behoort tot de risicogroep. Ze hoopt daarnaast met haar 
vaccinatie anderen te beschermen. Haar collega én maatje op het werk is niet gevaccineerd. 

‘Het is nooit bij me opgekomen om bij haar uit de buurt te blijven. De verbinding is mij daar 
veel te waardevol voor. We hebben weleens over vaccinatie gesproken, maar geen van ons 
heeft ooit het gevoel gehad zich te moeten verantwoorden voor de gemaakte keuze. Laatst 
hadden we een teamoverleg en kwam dit onderwerp wederom ter sprake. Het raakte mij om 
te zien dat bij haar de tranen hoog staan. Misschien is het nog nooit zo moeilijk geweest en 
heeft het nog nooit zulke vergaande gevolgen gehad om je eigen gevoel te volgen. Ik vind het 
moeilijk te zien dat mensen soms zonder enige nuance, mildheid of compassie kunnen 
oordelen, veroordelen. Ik herken ook wel de complexiteit van tegengestelde belangen en 
waarden, ook bij mezelf. Ik hoop vooral dat we in verbinding verdraagzaam kunnen zijn, met 
respect voor elkaar.’ Bron: AD, 2 oktober 2021.  

Nog 194 coronapatiënten op intensive cares, gemiddeld aantal 
besmettingen daalt 

Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 194 ernstig zieke coronapatiënten. Het 
is voor het eerst in precies een maand dat er minder dan 200 mensen met Covid-19 op de ic’s 
liggen. Ook op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met corona verder af. In totaal 
liggen er vrijdag nog 566 coronapatiënten in de ziekenhuizen, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
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Dat betekent dat het aantal mensen met corona dat een ziekenhuisbed bezet houdt in vier 
dagen tijd met 92 is afgenomen. Afgelopen maandag lagen er nog 658 patiënten met Covid-19 
in de ziekenhuizen. 

De ic’s verzorgen vrijdag 8 patiënten minder dan een etmaal eerder. Er werden 10 nieuwe 
ernstig zieke mensen met Covid-19 op een intensive care opgenomen. Dat er per saldo minder 
mensen met corona een ic-bed bezet houden dan een dag geleden, komt omdat er meer 
mensen de afdeling mochten verlaten of overleden dan er nieuw werden opgenomen. 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel nog 372 coronapatiënten, 6 minder dan een dag 
eerder. De klinieken namen afgelopen etmaal 51 nieuwe mensen met Covid-19 onder hun 
hoede. 

Donderdag zijn er geen coronapatiënten verplaatst van een regio naar een andere. 
Ziekenhuizen kunnen onderling patiënten verdelen om de druk op de zorg te spreiden. Eerder 
werden op sommige dagen 10 coronapatiënten of meer per dag verplaatst, maar regio’s 
kunnen het volgens het LCPS nu vaker zelf oplossen. 

Bijna 2200 mensen zijn in de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 
aanzienlijk minder dan vorige week vrijdag. Daardoor daalt het weekgemiddelde naar het 
laagste niveau sinds begin juli. Het aantal meldingen van sterfgevallen loopt wel flink op. 

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 2172 positieve testen geregistreerd bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Precies een week geleden meldde het 
instituut bijna 2700 nieuwe besmettingen. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 14.747 positieve testen geregistreerd. Voor het eerst sinds 7 
juli, ruim twee maanden geleden komt dit weekcijfer onder de 15.000 uit. Gemiddeld komt 
het neer op iets meer dan 2100 besmettingen per dag. Dat gemiddelde daalt nu voor de 
zevende dag op rij. 

In de week tot aan afgelopen vrijdag kreeg het RIVM meer dan 17.500 meldingen van positieve 
testen. Dat betekent dat het aantal bevestigde besmettingen met bijna 16 procent is gedaald. 
Dit is de grootste afname op weekbasis sinds 9 augustus, toen de vierde golf over zijn top was. 

Rotterdam telde de meeste positieve testen. In de Maasstad kregen 181 inwoners te horen dat 
ze het virus hebben opgelopen. In Amsterdam werd het coronavirus bij 112 mensen 
vastgesteld. In Den Haag kwamen 81 besmettingen aan het licht, in Utrecht 68 en in Almere 
52. In 56 gemeenten testte geen enkele inwoner positief. 

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met tien. Voor een vrijdag is dat het hoogste aantal 
sinds 28 mei. Het gaat om twee mensen uit de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland en 
verder om inwoners van de gemeenten Utrecht, Eindhoven, Haarlemmermeer, Ede, 
Veenendaal, Hoogeveen, Huizen en Gilze en Rijen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil 
niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een 
sterfgeval door corona is gemeld. 

In de afgelopen week kreeg het RIVM 45 meldingen van sterfgevallen door het coronavirus, 
gemiddeld ruim zes per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 28 augustus, bijna drie weken 
geleden. 

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is in de afgelopen 
dagen gedaald naar het laagste niveau in bijna een maand tijd. Dat wijst erop dat het virus 
steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Dat past ook bij het langzaamaan 
dalende aantal positieve testen. 
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Het getal wordt twee keer in de week vastgesteld, op basis van de situatie zo’n twee weken 
eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het reproductiegetal staat 
nu op 0,97 en gaat over 2 september. Voor 31 augustus en 1 september is het getal berekend 
op 0,96, en dat is het laagste niveau sinds 4 augustus. 

Een reproductiegetal van 0,96 betekent dat honderd mensen die het coronavirus onder de 
leden hebben, gemiddeld 96 anderen besmetten. Zij steken op hun beurt 92 mensen aan, die 
het virus vervolgens overdragen aan zo’n 88 mensen. Bij elke stap wordt de groep nieuwe 
dragers iets kleiner. Hoe verder het getal zakt, hoe sneller het aantal besmettingen daalt, tot 
de epidemie uitdooft. Als het cijfer juist ver boven de 1 komt, stijgt het aantal nieuwe 
besmettingen explosief. 

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 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 iets boven de 1 uit en daar blijft het sindsdien hangen. Bron: De 
Telegraaf, 17 september 2021. 

Deloite vraagt medewerkers steekproefsgewijs naar corona-QR-code 

Het grote accountants- en adviesbureau Deloitte vraagt medewerkers sinds een 
week steekproefsgewijs naar een corona-QR-code als ze naar hun werk komen. Volgens 
deskundigen mag dat niet. Maar Deloitte zegt medewerkers een veilige omgeving te willen 
bieden, meldt de NOS.  

‘Het is een lastige afweging geweest. Besloten is: je hoeft niet naar kantoor te komen, maar als 
je wel wilt dan moet je de QR-code kunnen laten zien’, zegt Liesbeth Mol, lid van de raad van 
bestuur van Deloitte, tegen de omroep. 

Daarbij gaat het om een vraag, onderstreept Deloitte volgens de NOS. Medewerkers hoeven de 
code niet te laten zien als ze dat niet willen. Er is geen controle bij de deur, ook wordt er niets 
vastgelegd. Maar: medewerkers die de code niet willen laten zien, wordt gevraagd om weer 
naar huis te gaan. Daarmee wordt volgens Deloitte niemand voor het blok gezet. Specialisten 
hebben het bedrijf volgens eigen zeggen verzekerd dat het wel mag. Bron: AD, 1 oktober 2021. 

Meer dan 90 procent van Vlamingen ouder dan twaalf jaar volledig 
gevaccineerd 

Meer dan negentig procent van de Vlamingen ouder dan twaalf jaar heeft twee coronaprikken 
gekregen en is dus volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat meldt het Vlaamse 
Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag.  

Volgens de vaccinatieteller gaat het om 90,10 procent van Vlamingen ouder dan twaalf jaar. 
Dat zijn 5.228.344 mensen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) noemt dat op 
Twitter ‘een prestatie van olympisch niveau’.   

Volgens Jambon kan het gebruik van de coronapas in Vlaanderen tot een ‘absoluut minimum’ 
beperkt worden dankzij die hoge vaccinatiegraad. In totaal hebben al 5.264.353 Vlamingen 
een tweede prik met een coronavaccin gekregen, goed voor 79,13 procent van de hele Vlaamse 
bevolking.  

Zeker 354.559 jongeren tussen twaalf en zeventien jaar oud, meer dan 80 procent van de 
jongeren in die leeftijdscategorie, zijn volledig gevaccineerd. ‘Daar kunnen we alleen maar zeer 
blij mee zijn’, aldus de woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Bron: HLN, 1 
oktober 2021. 
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Brazilië meldt afgelopen etmaal 18.578 nieuwe besmettingen en 506 
coronadoden 

De afgelopen 24 uur telde Brazilië 18.578 nieuwe besmettingen en 506 sterfgevallen als 
gevolg van het coronavirus. Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid medegedeeld. 
 
In totaal heeft het Zuid-Amerikaanse land nu 21.445.651 geregistreerde besmettingen sinds 
het begin van de pandemie. Het officiële dodental is volgens gegevens van het 
ministerie gestegen naar 597.255. Bron: AD, 1 oktober 2021. 

Braziliaanse minister is opnieuw positief getest op corona 

De Braziliaanse minister van Gezondheid Marcelo Queiroga, die na een positieve 
coronatest al sinds 21 september in quaraintaine zit in een hotel in New York, is opnieuw 
positief getest op Covid-19. Vrijdagmiddag (lokale tijd) maakte hij op Twitter bekend dat een 
donderdag uitgevoerde test opnieuw een positief resultaat gaf.  

Daardoor kan Queiroga nog niet terugkeren naar Brazilië en moet hij voorlopig in New York 
blijven. De minister, die volledig gevaccineerd is, heeft geen symptomen en werkt van afstand. 

Queiroga maakte deel uit van de Braziliaanse delegatie onder leiding van president Jair 
Bolsonaro, die anderhalve week geleden naar New York reisde voor de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties.   

Behalve de minister werden ook drie andere leden van de Braziliaanse delegatie tijdens die 
trip besmet met Covid-19: parlementariër Eduardo Bolsonaro, een van de vier zoons van de 
Braziliaanse president, de president van staatsbank Caixa Pedro Guimarães en een anoniem 
gebleven diplomaat. Bron: AD, 1 oktober 2021.  

Zwitsers zouden beloond moeten worden met voucher na overhalen 
familie voor vaccinatie 

Zwitsers die vrienden, collega's of familieleden overhalen zich te laten vaccineren tegen het 
coronavirus zouden daarvoor beloond moeten worden met een voucher. Dat heeft de 
Zwitserse minister voor Gezondheid Alain Berset voorgesteld. Hij zei dat de maatregel kan 
helpen de vaccinatiegraad te verhogen.  

Volgens cijfers van de gezondheidsdiensten is 58,46 procent van de Zwitsers volledig 
gevaccineerd tegen het coronavirus. De autoriteiten vinden dat het op basis van dit percentage 
nog te vroeg is om een aantal coronamaatregelen op te heffen, zoals de verplichting een 
mondkapje te dragen in het openbaar vervoer.  

Volgens het voorstel van Berset krijgen mensen die een ander overhalen zich te laten 
vaccineren een voucher ter waarde van 50 Zwitserse frank (46 euro). Die bon zou gebruikt 
kunnen worden voor bijvoorbeeld de bioscoop of een restaurant. 

Een definitief besluit over het plan volgt mogelijk half oktober. Het voorstel moet eerst nog in 
de kantons aan de orde worden gesteld.  Bron: AD, 2 oktober 2021. 

Coronavaccinatie halen in attractiepark Liseberg te Göteborg  

In het Zweedse attractiepark Liseberg is het komende weekenden mogelijk een coronaprik te 
halen. Dat schrijft pretparkwebsite Loopings.  
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In het achtbaanpark te Göteborg kunnen bezoekers op zaterdagen en zondagen tussen 2 
oktober en 7 november langs lopen voor een prik. Een vaccin halen in Liseberg is gratis en 
kan zonder afspraak. De lokale gezondheidsdienst zegt dat er veel jongeren rondlopen in 
Liseberg, dus de wens is dat vooral die een vaccin halen.  

In het park kan zowel een eerste als tweede dosis worden gehaald. Liseberg hoopt dat zoveel 
mogelijk bezoekers zich laten inenten. Overigens is voor een bezoek aan het park geen 
coronabewijs nodig. Bron: AD, 2 oktober 2021.  

Steeds meer prikafspraken gemaakt 

Nog steeds worden er meer prikafspraken gemaakt dan in de weken voordat het 
coronatoegangsbewijs op veel meer plekken verplicht werd. Dat blijkt uit gegevens 
die NU.nl heeft opgevraagd bij koepelorganisatie GGD GHOR. De stijging is waarschijnlijk te 
verklaren door jongvolwassenen die een coronatoegangsbewijs nodig hebben, zegt een 
woordvoerder. 

In de weken voor de aankondiging over de coronapas werden gemiddeld ruim 7000 
prikafspraken per dag gemaakt. Een dag na de persconferentie van 14 september werden 
maar liefst ruim 13.000 afspraken gemaakt. Ook na die piek bleef het aantal nieuwe 
afspraken groter dan voorheen: tot en met 26 september maakten per dag gemiddeld bijna 
10.000 personen een prikafspraak. 

Dat waren vooral mensen uit de leeftijdscategorie 18 tot en met 35 jaar. Daarnaast steeg ook 
het aantal gezette prikken bij de inlooppriklocaties, waar mensen zonder afspraak een eerste 
prik kunnen halen. 

Het is niet met zekerheid te zeggen of de stijging volledig het gevolg is van de coronapas. De 
GGD'en houden niet bij om welke reden iemand zich laat vaccineren. Bron: AD, 2 oktober 
2021.  

Vakbond pleit voor stoppen naar vragen van vaccinatie- en testbewijzen 

Werkgevers moeten stoppen te vragen naar vaccinatie- en testbewijzen van werknemers. 
Vakbond CNV pleit daar zaterdag voor in een verklaring. De bond noemt het ‘illegaal’ en wil 
dat bedrijven op de werkvloer zoveel mogelijk de eerdere coronaregels blijven hanteren. Dat 
zou betekenen afstand houden, goed ventileren van ruimtes en waar nodig een mondkapje. 

Bij veel bedrijven zou moeilijk gedaan worden als medewerkers zich niet laten vaccineren. In 
een peiling onder 2850 CNV-leden zei meer dan de helft dat het al dan niet gevaccineerd zijn, 
tot gedoe leidt. Een klein deel (4 procent) stelde zonder vaccinatie- of testbewijs niet op 
kantoor te mogen komen. 

‘De polarisatie in de samenleving neemt toe. Twee kampen staan steeds harder tegenover 
elkaar’, constateert CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij vindt dat deze discussie niet mag 
overslaan naar de werkvloer. ‘We hoeven het debat niet op scherp te zetten door werkvloeren 
te splijten in wel of niet gevaccineerd zijn. We roepen daarnaast het kabinet op om streng te 
handhaven bij werkgevers die alsnog vragen naar vaccinatie- en testbewijzen.’ 

Eerder deze week wees vakbond FNV er al op dat werkgevers hun personeel soms onder druk 
zetten om hen een vaccinatiebewijs via de CoronaCheck-app te laten overleggen. FNV stelde 
daarbij diverse klachten te hebben ontvangen dat werkgevers loon inhouden, mensen verlof 
laten opnemen of op onbetaald verlof sturen wanneer ze geen bewijs van vaccinatie kunnen 
overleggen. Maar hier zou door de overheid niet tegen opgetreden worden, aldus de bond. 
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Er is ook veel discussie over wat wel en niet mag. Meerdere bedrijven haalden recent al de 
media over de manier waarop ze hun coronabeleid hebben ingericht. Zo 
legde accountantskantoor Deloitte vrijdag voor de camera van actualiteitenprogramma 
Nieuwsuur uit waarom het medewerkers die weer naar kantoor komen steekproefsgewijs 
vraagt of ze een QR-code ‘kunnen’ laten zien. Eerder gaf leasemaatschappij LeasePlan al aan 
graag alleen personeel dat ingeënt is tegen corona, weer terug te willen zien op kantoor. Bron: 
AD, 2 oktober 2021.  

Texaan krijgt rekening van maar liefst 46.500 euro voor twee 
coronatesten 

Travis Warner (36) uit Dallas wilde in de zomer vorig jaar na de besmetting van een collega 
absoluut zelf aan het werk blijven en liet zich testen. Hij ging daarvoor naar een aparte 
spoedafdeling. Groot was zijn verbazing toen hij voor een sneltest en een PCR-test een 
rekening van ruim 46.500 euro in zijn mailbox kreeg. 

De feiten dateren al van juni vorig jaar, maar verschijnen nu pas in de Amerikaanse pers. In 
dat stadium van de pandemie was er weinig testcapaciteit in Texas. Travis Warner had het 
als installateur van internet- en videosystemen midden in de coronapandemie super druk. Hij 
besloot om met zijn vrouw van Dallas naar een spoedkliniek in Lewisville, een half uur verder, 
te rijden. Op de spoeddienst werd én een PCR-test én een minder accurate sneltest afgenomen, 
die laatste omdat Warner zo snel mogelijk weer aan de slag wilde.  

Warner was negatief en dolblij. Maar dat gevoel maakte plaats voor woede toen hij de rekening 
van zijn uitje naar Lewisville gepresenteerd kreeg van het ziekenhuis: maar liefst 54.000 dollar 
voor de twee testen, inclusief de vergoeding voor de spoedprocedure. Met nog extra kosten en 
belastingen erbij steeg dat bedrag zelfs naar 56.384 dollar (48.619 euro). Dat is helemaal 
legaal in de VS, dat ziekenfondsen verplicht om diagnostische testen terug te betalen om te 
vermijden dat mensen zich niet zouden laten testen wegens de kostprijs. Dat kan 
woekerprijzen in de hand werken voor Covidtesten - de verzekeraar moet toch betalen - en die 
kwamen dan ook al wel vaker voor, maar dit is toch een recordbedrag, volgens USA Today.  

Travis Warner was als zelfstandige wel verzekerd bij een soort van ziekenfonds. Normaal 
onderhandelt het ziekenfonds de prijs van Covidtesten rechtstreeks met het hospitaal. Maar 
dat kan alleen voor faciliteiten die binnen het netwerk van de polis van de verzekerde vallen. 
In Warners geval was de spoedkliniek van Lewisville niet opgenomen in de verzekeringspolis. 
Dat betekende dat het ziekenhuis de volle pot mocht aanrekenen zoals aangegeven op de eigen 
website, wat ook gebeurde. Warners verzekeraar probeerde alsnog de prijs naar beneden te 
krijgen en kon die uiteindelijk terugbrengen tot 16.915 dollar (14.586 euro). Nog altijd een 
smak geld, maar zijn verzekering nam het volledige bedrag op zich.  

Vandaag geeft het bewuste ziekenhuis op de website 175 dollar (150 euro) op als prijs voor 
een Covidtest. Nog opvallend: bij Warners vrouw werden die bewuste dag in juni 2020 dezelfde 
testen afgenomen en haar werd slechts 2.000 dollar (1.725 euro) aangerekend. Zij heeft een 
aparte verzekeringspolis. Het ziekenhuis schikte uiteindelijk zelfs voor minder dan 1.000 
dollar (860 euro) met haar verzekeraar.  

Volgens Warners ziekenfonds ging het bij hem om ‘een fout in de facturering van de 
verstrekker die we hebben ontdekt en rechtgezet’. Bron: HLN, 2 oktober 2021.  

Daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zet door 

De daling van het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen zet door. Op 
intensive cares en verpleegafdelingen liggen nog 422 mensen met corona. Dat zijn er 15 
minder dan 24 uur geleden, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag daalde het totaal aantal 
coronapatiënten in de ziekenhuizen nog met 19. 
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Voor de elfde dag op rij neemt het aantal ernstig zieke coronapatiënten op de ic's af. Zaterdag 
liggen er daar nog 128, vier minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 
nog 294 coronapatiënten, elf minder dan vrijdag. Bron: AD, 2 oktober 2021.   

Aantal coronadoden in VS door de grens van 700.000 gegaan 

Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten is vrijdag door de grens van 700.000 gegaan. 
Dat zijn er meer dan het aantal inwoners van de stad Boston. De laatste 100.000 sterfgevallen 
vielen ondanks de beschikbaarheid van coronavaccins voor elke Amerikaan boven de 12 jaar. 

De trieste mijlpaal is zeer frustrerend voor de Amerikanen, omdat de pandemie eerder deze 
zomer op de terugweg leek. Nu lijkt er weer een donkere periode aan te komen.  Tientallen 
miljoenen Amerikanen willen zich niet laten vaccineren, waardoor de zeer besmettelijke 
Deltavariant door het land raast en het dodental in 3,5 maand van 600.000 naar 700.000 
steeg. 

In Florida vielen sinds medio juni verreweg de meeste doden van alle staten: ongeveer 17.000. 
Texas werd tweede met 13.000 doden. De twee staten zijn goed voor vijftien procent van de 
bevolking van het land, maar meer dan dertig procent van het sterfgevallen in het land. Bron: 
AD, 2 oktober 2021.   

Aantal nieuwe coronabesmettingen verandert niet 

Er verandert maar weinig aan het aantal nieuwe coronabesmettingen. Het gemiddelde over 
zeven dagen nam zaterdag vergeleken met vrijdag weliswaar iets toe tot 1657, maar 
schommelt al acht dagen rond hetzelfde niveau. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde zaterdag dat er de laatste 24 
uur 1686 positieve coronatesten zijn vastgesteld. Dat zijn er meer dan vorige week zaterdag, 
toen 1603 nieuwe besmettingen werden geconstateerd. 

Het aantal sterfgevallen steeg met vijf. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal afgelopen dag zijn 
overleden. Soms duurt het een tijdje voor het RIVM bericht krijgt dat een coronapatiënt is 
gestorven. Bron: AD, 2 oktober 2021.  

Henk Westbroek: ’Idioten zetten de toon in coronadebat’ 

Typisch Henk Westbroek, de ongrijpbare. Na z’n Laatste Plaat komt er zaterdag toch weer een 
volgende plaat uit en daar is maar één naam voor denkbaar: PS. Welkome afleiding na de 
oorlogsverklaring van corona-ontkenners aan het restaurant van zijn dochter, omdat pa het 
woord ’prikplicht’ had laten vallen. Even weer muziek in een wereld van woke en wappies. 
Bron: De Limburger, 2 oktober 2021. 

Vaccins voor derde vaccinatie ingekocht door Marokko en België  

Marokko heeft besloten om inwoners derde coronavaccinatie aan te bieden. Ook België gaat 
over op derde vaccinatie. Er worden genoeg vaccins ingekocht om hele bevolking derde 
vaccinatie aan te bieden. Bron: NU.nl, 2 oktober 2021. 

Nobelprijzen mogelijk in teken van strijd tegen coronavirus 
 
Bijna twee jaar geleden dook een mysterieuze longziekte op in het zuiden van China. Meerdere 
mensen werden ziek en gingen dood. De ziekte werd veroorzaakt door het coronavirus, dat 
vervolgens de wereld rondging en het openbare leven overal stillegde. Mede dankzij vaccins 
gloort er dit jaar licht aan het einde van de tunnel, en dat is komende week mogelijk terug te 
zien bij de Nobelprijzen. De winnaars daarvan worden in de komende dagen bekendgemaakt. 
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De eerste Nobelprijs waarvan de winnaars bekend worden gemaakt, is die voor de 
Geneeskunde op maandag. Die prijs zou bijvoorbeeld naar de ontdekkers van de mRNA-
technologie voor vaccins kunnen gaan. Dit zijn onder anderen de Hongaarse Katalin Karikó 
en de Amerikaan Drew Weissman. Die vaccins werken op een nieuwe manier. Ze bevatten een 
vetbolletje met daarin een code die ervoor zorgt dat cellen de eiwitten aanmaken die horen bij 
de kenmerkende uitsteeksels van het coronavirus. Het lichaam kan die eiwitten dan leren 
bestrijden. Dit is de manier waarop de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werken. 

De mRNA-technologie kan ook bij de Nobelprijs voor de Scheikunde woensdag in de prijs 
vallen. Het kan ook zijn dat de juryleden liever nog een jaar wachten met het eren van 
coronavaccins. Bij Geneeskunde komen dan kandidaten als de Nederlander Hans Clevers in 
beeld. Hij houdt zich onder meer bezig met het onderzoek naar darmkanker en het gebruik 
van stamcellen. 

Op dinsdag volgt de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Ook daar zijn Nederlandse kanshebbers. 
Zo zou die prijs naar Laurens Molenkamp kunnen gaan. De geboren Groninger doet 
baanbrekend onderzoek naar halfgeleiders. De naam van Cornelis Dekker van de TU Delft 
wordt ook genoemd. Op donderdag volgt de Nobelprijs voor de Literatuur. Dit is de enige van 
de zes Nobelprijzen die nog nooit door een Nederlander is gewonnen. 

De meest omstreden Nobelprijs is vaak die voor de Vrede. Die ging vorig jaar naar het 
Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, dat probeert honger in arme landen te 
bestrijden. Onder de genomineerden dit jaar zijn de Russische dissident Aleksej Navalni, 
klimaatactiviste Greta Thunberg en de Belarussische oppositieleidster Svetlana 
Tichanovskaja. Als de juryleden naar de coronapandemie kijken, komen ze misschien uit bij 
COVAX, een international initiatief om de beschikbare coronavaccins te delen met arme 
landen. Nederland heeft beloofd miljoenen doses aan dat project te doneren. 

De winnaars van de laatste Nobelprijs, voor de Economie, worden op maandag 11 oktober 
bekendgemaakt. De laureaten krijgen hun prijs in december. Bron: De IJmuider Courant, 2 
oktober 2021.  

'Steunfonds voor ernstig zieke zorgverleners met corona heeft nog 
miljoenen in kas'  

Het coronasteunfonds dat in 2020 werd opgericht om zorgverleners die ernstig ziek werden 
door corona financieel te ondersteunen, heeft nog miljoenen euro's in kas, meldt De 
Volkskrant.  

Tientallen zorgverleners en nabestaanden van overleden zorgpersoneel komen in aanmerking 
voor geld, maar hebben zich nog niet bij het fonds gemeld. Het fonds kreeg 4,4 miljoen aan 
donaties binnen dat door het ministerie van Volksgezondheid werd verdubbeld.  

Tot nu toe zijn 90 uitkeringen toegekend, waarvan 14 aan nabestaanden van 
zorgmedewerkers die door corona zijn overleden. De andere uitkeringen gingen naar 
zorgmedewerkers die door het longvirus op de ic zijn beland. Nabestaanden krijgen eenmalig 
50.000 euro, zorgmedewerkers die op de ic hebben gelegen 30.000 euro.  Bron: Het Parool, 
16 september 2021.  

Vietnamees krijgt 5 jaar cel voor verspreiden coronavirus 

Een 28-jarige inwoner van Vietnam is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf 
jaar voor het overtreden van de strikte quarantaineregels in het land en het verspreiden van 
het coronavirus. Dat melden staatsmedia.  

Volgens het door de staat gerunde Vietnam News Agentschap (VNA) reisde de man van Ho Chi 
Minh City naar Ca Mau, de zuidelijkste provincie van Vietnam, en overtrad hij daarbij de 
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quarantainevoorschriften van 21 dagen. Hij zou daarbij acht mensen hebben besmet, van wie 
er één stierf aan de gevolgen van het coronavirus.  

Vietnam hield het coronavirus lange tijd met succes buiten de deur, dankzij massatesten, 
contacttracering, strenge grensbeperkingen en strikte quarantaines. Maar sinds april lopen 
de cijfers toch op.  

Ca Mau telde tot dusverre slechts 191 besmettingen en twee doden. Ho Chi Minh is veel 
zwaarder getroffen met bijna 260.000 besmettingen en 10.685 doden.   Bron: Het Parool, 16 
september 2021.  

Vaccineren van kinderen gaat steeds langzamer 

Het aantal kinderen dat zich laat vaccineren tegen het coronavirus, daalt snel. Vorige week 
hebben iets meer dan 94.000 minderjarigen een prik gekregen, tegen bijna 132.000 in de 
beide weken daarvoor. Nog een week eerder, in de tweede week van augustus, werden meer 
dan 142.000 prikken gezet bij kinderen uit de geboortejaren 2004 tot en met 2009.  

Bij volwassenen stijgt het aantal prikken al weken niet echt meer. In deze groep zijn vorige 
week bijna 116.000 prikken gezet, tegen ruim 135.000 een week eerder en meer dan 616.000 
begin augustus. Bij elke leeftijdsgroep boven de 51 jaar ligt de vaccinatiegraad boven de 80 
procent. Bij de zeventigers is dit zelfs meer dan 90 procent.  

In heel Nederland heeft nu 83,1 procent van alle mensen die in aanmerking komen voor een 
prik, minstens één dosis toegediend gekregen. Bijna driekwart is volledig gevaccineerd. 
Daarmee is Nederland een Europese subtopper. Bron: Het Parool, 7 september 2021. 

 
 
Henk Spoeltman met foto en urn van zijn overleden vrouw Inge. © Paul Rapp  
 
Inge is er niet meer door corona, Henk bleef eenzaam achter 
 
Gepensioneerd machinebankwerker Henk Spoeltman (79) uit Nijmegen verloor vorig jaar mei 
zijn vrouw Inge aan corona. ‘Alles van haar is er nog, hier in huis.’   
 
‘Bijna meteen bij het begin van de pandemie werden we allebei ziek. Half maart vorig jaar was 
dat. De huisarts kwam niet meer aan de deur en zei dat we maar paracetamol moesten nemen.  
 
Begin april zat ik op een middag in de pyjama op de stoel. Ik was de hele dag moe. Mijn vrouw 
stuurde me naar bed. Om zeven uur ’s avonds werd ik gewekt door mijn dochter. Die vertelde 
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dat ze ma naar het ziekenhuis had gebracht omdat die geen lucht meer kreeg. En dat Inge 
daar moest blijven: ze bleek een longembolie te hebben.  
 
Ik moest thuis blijven en kreeg telefoon van de huisarts dat ik getest moest worden. Ik bleek 
ook corona te hebben.  
 
Na een week belde het ziekenhuis midden in de nacht op dat Inge in slaap gebracht zou 
worden. Via videobellen heb ik haar nog gesproken. ‘Tot over een paar weken’, zei ze.  
 
In de weken erna kreeg ik alleen maar te horen dat alles achteruitging. En op 2 mei moesten 
we bij elkaar komen en kregen we de mededeling dat er niet meer dan één procent kans was 
dat ze het zou overleven. Ik ben toen bij haar geweest, maar ze sliep natuurlijk. Contact was 
er niet. Ze werd in leven gehouden door de beademing en toen die stop werd gezet was ze 
binnen een minuut overleden.  Het was net of we in een film zaten. Ik kreeg in de dagen erna 
koorts, bleek ook een longembolie te hebben en ze wilden me in het ziekenhuis houden. Maar 
ik ben weggegaan, wilde per se bij het afscheid van mijn vrouw zijn.  
 
En nu is het shit. Ik zit echt nog midden in het rouwproces, er rollen nog geregeld tranen over 
de wangen.  Vergis je niet: mijn vrouw stond nog midden in het leven. Ze ging twee keer per 
week met vriendinnen sporten, ging naar de Toppers, ze was in februari 2020 nog bij Hazes 
Zingt. We gingen ook geregeld een weekeindje weg. Naar Alkmaar, Bergen aan Zee, Maastricht. 
Gewoon fijn, genieten. Haar aanwezigheid mis ik het ergst. Dat je samen bent, samen kunt 
overleggen, dingen kunt oplossen.   
 
Ik ben twee weken terug weer gestart met biljarten. En ik heb een gehandicapte zoon van 53 
waar ik elke dag heen ga. Hij zit in een rolstoel, is eenzijdig verlamd, dus help ik hem. Ik pas 
ook geregeld op mijn kleindochter van 8 jaar. Ik zit in de lappenmand en het gemis is echt 
heel erg. Ik heb op de vensterbank voor het raam een foto van Inge staan, met de urn waar ik 
wat lichtjes omheen gedraaid heb. Die branden dag en nacht. Ik heb gelezen dat het heel 
belangrijk is dat je een plaats hebt in huis waar je naartoe kunt.  
 
Ja, ik lees en kijk dingen over rouwverwerking. Omdat ik verder moet. Maar in huis is alles 
nog in oude staat: alles van Inge is er nog. Ik ga pas opruimen wanneer ik er aan toe ben. Dat 
ben ik nu echt nog niet.  Bron: De Gelderlander, 2 oktober 2021.  

 
Grotere terrassen mogen vooralsnog blijven staan 
 
Om de anderhalve meter te kunnen waarborgen kregen horecaondernemers vorig jaar de 
mogelijkheid om hun terras uit te kunnen breiden. Ondanks dat de maatregel nu 
is weggevallen, mogen de grotere terrassen vooralsnog blijven staan. Dat blijkt uit een 
rondgang van RTL Nieuws langs tien grote steden.  
 
Vorig jaar juni mocht de horeca weer gedeeltelijk open. Ondernemers mochten op hun 
terrassen meer gasten ontvangen dan binnen. Maar wel onder twee voorwaarden: iedereen 
moest aan een tafel en er moest onderling anderhalve meter afstand gehouden worden. 

Het gevolg: er was meer ruimte nodig op de terrassen. Veel gemeentes boden ondernemers 
daarom die ruimte om hun terras tijdelijk uit te breiden. Uit een peiling van vakblad Misset 
Horeca bleek dat zeventig procent van de terrasondernemers dat deed. 

Nu is de anderhalve meter is niet meer leidend. Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat 
over het algemeen de regels voor de uitgebreide terrassen vooralsnog worden verlengd. Hoe 
lang is verschillend per gemeente. In sommige gemeenten is dit tot het einde van het jaar het 
geval. In weer andere plaatsen is nu al besloten dat de verruiming ook nog voor een deel van 
volgend jaar zal gelden. Bron: AD, 2 oktober 2021.  
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Twentse coronacijfers: 58 nieuwe besmettingen, geen sterfgevallen 

Het afgelopen etmaal zijn in Twente 58 mensen positief getest op het coronavirus. In het 
oostelijke deel van de Achterhoek werden 9 positieve test gemeld. Landelijk werden 1686 
nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 58,4 positieve testen per dag (vorige 
week 54,9). In die periode zijn 409 besmettingen geregistreerd, 25 meer dan vorige week 
zaterdag toen het aantal nog op 384 stond. Vrijdag werden 68 nieuwe besmettingen geteld. 
Vandaag komen de meeste meldingen uit de gemeenten Hengelo (18), Enschede (11) en 
Almelo(10).  

Binnen de regio is Hengelo met 18 besmettingen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (22,2). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
vandaag 9,2. Daarmee staat de regio 14e op de daglijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio's. Bij deze ranglijst geldt: hoe lager de positie, des te beter.  

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 9 nieuwe besmettingen gemeld: Berkelland (5), 
Oost Gelre (3), Winterswijk (1), Aalten (0). In dit deel van de Achterhoek werden geen aan 
corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 1686 nieuwe besmettingen 
in het afgelopen etmaal, 46 minder dan vrijdag (na achteraf correctie van de cijfers door het 
RIVM). Toen werden er 1732 positieve testen gemeld.  

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald. Landelijk zijn er 422 mensen met 
corona opgenomen, 15 minder dan vrijdag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. Op de 
intensive care worden 128 patiënten behandeld vanwege corona, 4 minder dan vrijdag. Deze 
nieuwe cijfers zijn zaterdagmiddag door het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiëntenspreiding) bekendgemaakt. Bron: Tubantia, 2 oktober 2021.  

Niet gevaccineerden kunnen niet meer vliegen met Air New Zealand 

Wie niet gevaccineerd is, kan binnenkort niet meer vliegen met Air New Zealand. De nationale 
luchtvaartmaatschappij van Nieuw-Zeeland gaat een 'no jab, no fly' (geen prik, geen vlucht)-
beleid  invoeren voor internationale reizigers. 

Vanaf februari eist de luchtvaartmaatschappij dat passagiers volledig gevaccineerd zijn, 
verklaarde topman Greg Foran zondag. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor wie 
kan aantonen dat vaccinatie om medische redenen geen haalbare optie is.  

‘Het verplichten van vaccinatie op onze internationale vluchten zal zowel klanten als 
werknemers de gemoedsrust geven dat iedereen aan boord aan dezelfde 
gezondheidseisen beantwoordt’, aldus Foran, die er aan toevoegde dat vaccinatie tegen 
COVID-19 ‘de nieuwe realiteit van internationaal reizen’ is en in het lijstje wordt opgenomen 
naast de andere gezondheidsmaatregelen.  

‘Niet alleen klanten moeten worden gevaccineerd - het gaat om iedereen aan boord van een 
internationale vlucht van Air New Zealand’, zegt Foran. ‘Zoals met alles, zullen er mensen zijn 
die het niet eens zijn met deze maatregel. Maar wij weten dat dit de juiste handelswijze is om 
onze mensen, onze klanten en de bredere Nieuw-Zeelandse gemeenschap te beschermen.’ 
Bron: AD, 3 oktober 2021.  
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© Mark Baker — Vanaf februari mogen er alleen nog maar gevaccineerde passagiers aan boord 
van de vluchten van Air New Zealand.  

Uitgaanspubliek gebruikt polsbandjes om toegang te krijgen tot horeca 

Het uitgaanspubliek in een aantal steden heeft zaterdagavond veelvuldig gebruik gemaakt 
van polsbandjes om toegang te krijgen tot restaurants en cafés. Dat laten horecaondernemers 
in Breda en Zwolle en de organisatie van Leidens Ontzet weten. In de drie steden hebben zich 
volgens hen geen problemen met de CoronaCheck-app voorgedaan. 

Volgens een woordvoerder van het Leidens Ontzet is het rustig in de binnenstad, maar wordt 
het festivalterrein drukbezocht. ‘Er zijn veel polsbandjes opgehaald, dus we hebben de indruk 
dat er veel gebruik van wordt gemaakt.’ Ook in Zwolle vinden de bandjes gretig aftrek, laat 
Dennis Kaatsman van Koninklijke Horeca Nederland en studentenkroeg Het Vliegende Paard 
weten. ‘Het was vanavond erg druk bij ons in de uitgaansstraat en we hebben veel mensen 
mogen ontvangen die van het polsbandje gebruik hebben gemaakt. 

Bezoekers krijgen een bandje nadat ze hun coronatoegangsbewijs hebben laten zien. Het is 
de bedoeling dat de polsbandjes het voor eigenaren van 
horecagelegenheden gemakkelijker maken om te controleren wie naar binnen mag, zodat 
er geen lange rijen bij de deuren ontstaan. Wie geen polsbandje heeft, kan gewoon naar 
binnen na het tonen van de QR-code in de CoronaCheck-app. Volgens horecabaas Laurens 
Meyer verloopt alles soepel in Breda. ‘Ongeveer de helft van het uitgaanspubliek in Breda heeft 
een polsbandje en dat voorkomt te lang wachten voor de deur. Wat zeker prettig is met dit 
weer!’ 

Een week geleden waren er problemen met de CoronaCheck-app door zogenoemde DdoS-
aanvallen, waarbij mensen, doorgaans cybercriminelen, websites plat proberen te leggen door 
ze te overvoeren met internetverkeer. Ook raakte de server overbelast omdat mensen massaal 
gebruikmaakten van de app om een QR-code aan te maken. Maar die problemen hebben zich 
zaterdag niet voorgedaan, zeggen de drie woordvoerders.  
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Ook in andere steden, zoals Leeuwarden, Hoorn, Rotterdam, Roosendaal en Alkmaar, worden 
polsbandjes gebruikt. Bron: AD, 3 oktober 2021. 

 

Files door regenval op de A4 nabij Schiphol. © Hollandse Hoogte / ANP Remko De Waal  
 
De files zijn weer terug: ‘Lijkt alsof we niets hebben geleerd’ 
 
Nu Nederlanders weer vaker naar hun werk gaan, zijn ook de files weer terug. Afgelopen week 
was de filedruk volgens de Mobiliteitsalliantie zelfs boven het niveau van dezelfde periode in 
2019. Het samenwerkingsverband stelt dat kansen om reizigersstromen te spreiden niet 
worden benut. 
 
Vrijdagmiddag rond half vijf stond er 650 kilometer file en daarmee was het de drukste spits 
van dit jaar tot nu toe, aldus de ANWB. De drukte is voor een deel het gevolg van de afsluiting 
van de A12, een belangrijke verkeersader. 
 
Maar toch, reizigers vallen weer terug in oude patronen, constateert de Mobiliteitsalliantie, en 
daarmee verdwijnen de positieve effecten van de coronacrisis op onze mobiliteit. ‘Alle 
waarschuwingen ten spijt, het lijkt alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd’, zegt 
voorzitter Steven van Eijck in een persbericht over de toenemende drukte.   
 
‘Wij hameren al geruime tijd op het belang van meer flexibiliteit door reizigersstromen beter 
te spreiden: spreiding in tijd en spreiding in vervoersmiddelen’, aldus de voorzitter van het 
samenwerkingsverband waar onder meer de NS, Transport & Logistiek Nederland, de Bovag 
en de ANWB deel van uitmaken.  
 
De Mobiliteitsalliantie hekelt het gebrek aan concrete afspraken over mobiliteit, ondanks 
eerdere signalen van toekomstige problemen met verkeer. Behalve meer flexibiliteit in reizen 
pleitte het verbond ook al voor investeringen in de huidige capaciteit van het openbaar vervoer 
en onderhoud aan bestaande infrastructuur. Die zijn ‘onontbeerlijk om spreiding mogelijk te 
maken’, aldus het verbond.  
 
Van Eijck wijst ook op de Prinsjesdagstukken, waarin volgens hem wel gesproken wordt over 
investeren in woningbouw, maar ‘onvoldoende over de manier hoe we die huizen en winkels 
straks moeten bereiken’.  
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Het Planbureau voor de Leefomgeving schetste onlangs een totaal ander beeld. Volgens het 
PBL zullen er ook op lange termijn minder files zijn omdat meer mensen blijven thuiswerken. 
Het PBL adviseerde de overheid om nog eens goed te kijken naar geplande 
miljardeninvesteringen in het wegennet en openbaar vervoer door veranderend reisgedrag.  
 
Samen met werkgevers- en ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland wees de 
Mobiliteitsalliantie  in reactie daarop al op de groei van zowel de economie als de bevolking, 
waardoor de vraag naar openbaar vervoer zal toenemen en meer verkeer zal ontstaan. Die zou 
het PBL niet hebben meegenomen in zijn berekeningen.  
 
Ook de ANWB constateerde deze week dat de files weer volop terug zijn op de Nederlandse 
snelwegen. ‘Het omslagpunt was afgelopen maandag; de eerste werkdag na het versoepelen 
van de coronamaatregelen’, stelde Arnaud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie in 
het Brabants Dagblad. Tot dat moment was het aantal files in heel het land zo’n beetje 
gehalveerd, stelt Broekhuis. ‘Zelfs vorige week was het nog veel minder. Het verschil met de 
afgelopen dagen is enorm. Ik kan wel zeggen dat de file explosief terug is. Het verbaast me 
heel erg dat we weer zo snel met drukke spitsen te maken hebben.’  
 
In hetzelfde artikel vroeg verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen zich af of we niet stiekem 
genieten van filerijden. ‘Als een vorm van zelfkastijding. Anders kan ik niet verklaren waarom 
we nu al weer in het oude patroon terugvallen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de 
weg op moeten in de spits, maar dat is een kleine groep. Een heel groot deel van de 
automobilisten kiest er zelf voor, met die filerijders hoef je geen medelijden meer te hebben. 
Eigen schuld, dikke bult. Tenzij je een baas hebt die eist dat je op een vaste tijd naar kantoor 
komt.’ Bron: AD, 2 oktober 2021.  
 
Discussie wel of geen coronaprik verhardt: ‘Korte lontjes verplaatsen zich 
naar werkvloer’ 
 
Het gesprek over vaccineren verhardt op de werkvloer. Discussies over vaccineren leiden tot 
gedoe en geruzie tussen collega’s. 
 
We mogen sinds begin deze week weer vaker naar kantoor, maar het is er niet per se gezelliger 
op geworden. Scherpe discussies tussen voor- en tegenstanders van vaccineren tijdens de 
lunch, collega’s die niet naast een niet-gevaccineerde collega willen zitten, mensen die vinden 
dat hun baas maar een coronapas moet invoeren. Bron: AD, 2 oktober 2021. 
 
Vaccinatiegraad in regio Amsterdam bijgesteld: tien procent hoger 
 
De vaccinatiegraad in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is met tien procent gestegen. 
Dit komt vooral doordat de GGD in de cijfers nu ook vaccinaties mee kan nemen die door andere 
partijen, zoals de huisarts, worden gezet. 
 
De GGD kan sinds kort een completer beeld geven over de vaccinatiegraad in de 
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Nu worden ook de vaccinaties die door andere 
partijen - zoals huisartsen, zorginstelling en ziekenhuizen - worden gezet, meegenomen in de 
overzichten van de GGD.  
 
Uit het vernieuwde overzicht blijkt dat het aantal gevaccineerden in de groep 61 tot en met 
65-jarigen vele malen hoger is dan eerder werd aangenomen. Deze groep kreeg voornamelijk 
zijn prik van de huisarts en kon daardoor tot nu toe niet worden meegenomen in het overzicht. 
 
Inmiddels is 72,5 procent van alle inwoners in de veiligheidsregio volledig gevaccineerd; 2,9 
procent is gedeeltelijk gevaccineerd en moet dus nog op afspraak komen voor een tweede prik. 
 
Midden september was bijna 62 procent van de regio Amsterdam-Amstelland gevaccineerd; 
vooral in stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West stokte toen de vaccinatiegraad. Na invoering van 
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de coronapas in de horeca en de culturele sector én door het completere beeld dat de GGD 
van het aantal vaccinaties heeft, is de vaccinatiegraad tien procent gestegen. 
 
Het aantal op corona positief geteste mensen is met negen en dertig procent afgenomen 
vergeleken met een week eerder. Hier is wel een kanttekening bij te plaatsen: volgens cijfers 
van de GGD laten minder inwoners zich testen op het coronavirus. 
 
Amsterdam en Diemen blijven de laagste vaccinatiegraad houden in de veiligheidsregio waar 
onder andere ook Amstelveen en Uithoorn bij zijn aangesloten. De GGD in Amsterdam 
organiseert daarom voorlichtingsbijeenkomsten en gaat wijken in waar de 
vaccinatiegraad lager ligt dan gemiddeld. Ook kunnen studenten bij een mobiele 
priklocatie van de GGD op hun universiteit een prik halen. Bron: Het Parool, 1 oktober 2021. 

 
Tegenstanders van coronamaatregelen gaan demonstreren in centrum 
van Amsterdam 
 
Tegenstanders van de coronamaatregelen gaan demonstreren in het centrum van 
Amsterdam. De actievoerders verzamelen om 12.00 uur op de Dam, waarna ze een 
wandeltocht maken door het centrum.  
 
De demonstranten lopen een route van zo'n vijf kilometer, via de Rozengracht, de Marnixstraat 
en de Haarlemmer Houttuinen. Aan de demonstratie doen meer dan zeventig 
organisaties mee, aldus initiatiefnemer Michel Reijinga. Hij organiseerde al meerdere 
protesten tegen de coronamaatregelen onder de noemer 'koffiedrinken'.  
 
‘Wij strijden voor nieuwe, goede, eerlijke politiek, al lijkt vooral dat laatste het lastigste. Het 
invoeren van het medisch paspoort en de daarbij horende QR-code zijn de kers op de taart van 
het toch al schandalige buitenproportionele coronabeleid. Dit moet stoppen’, aldus Reijinga. 
Bron: AD, 3 oktober 2021. 
 
Britse tiener overleden na besmetting coronavirus 
 
Een Britse tiener uit Portsmouth in het zuiden van Engeland is gestorven nadat ze besmet 
raakte met het coronavirus. Dat gebeurde uitgerekend op de dag dat ze gevaccineerd zou 
worden.  
 
Jorja Halliday stierf dinsdag in het Queen Alexandra Hospital, vier dagen nadat ze een 
positieve PCR-test deed. Volgens haar moeder Tracey (40) kreeg het meisje vorig weekend 
griepachtige symptomen. Toen ze zaterdag positief had getest, ging ze meteen in quarantaine. 
 
Haar symptomen verergerden echter en op maandag deed haar keel zo veel pijn dat ze niet 
meer kon eten. Dat was het moment dat ze antibiotica kreeg. Toen haar hart dubbel zo snel 
bleek te slaan dan normaal, werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Artsen probeerden haar 
aan de kunstmatige beademing te leggen, maar haar hartslag stabiliseerde niet en haar hart 
begaf het uiteindelijk. Uit de eerste testresultaten blijkt dat ze waarschijnlijk myocarditis had, 
een ontsteking van het hart die vermoedelijk veroorzaakt werd door het coronavirus.  
 
Volgens haar moeder had het meisje geen onderliggende gezondheidsproblemen. ‘Ze beseften 
in het ziekenhuis hoe ernstig het was en stonden toe dat ik haar knuffelde en haar hand 
vasthield’, reageert ze bij BBC. ‘Het is hartverscheurend, want kinderen worden verondersteld 
om hun ouders te overleven.’ Bron: AD, 3 oktober 2021. 
 
Vaccineren en zelfs coronatest dodelijk voor zieke Donovan (33): ‘Kan 
nergens meer heen’ 
 
Vaccineren en zelfs testen op corona kunnen voor Donovan Claessen dodelijk aflopen. De 33-
jarige Zoetermeerder heeft een zeldzame en ongeneeslijke spierziekte. ‘Zelfs bijwerkingen van 
een simpele griepprik kunnen einde oefening zijn.’ 



18 
 

 
Al zou hij het willen. Door zijn gezondheid is vaccineren een te groot risico vanwege mogelijke 
bijwerkingen. Zelfs testen is levensgevaarlijk voor Donovan Claessen, die kampt met de 
erfelijke spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA) type 2. Hierdoor kan hij vrijwel niets. 
SMA komt bij 10 tot 20 op 100.000 mensen in Nederland voor. Door de ziekte worden 
de spieren steeds dunner (atrofie). Bron: AD, 3 oktober 2021.  
 
Update RIVM 
 
Er liggen 450 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, iets meer dan de 422 van 
zaterdag. Op intensive cares liggen 131 patiënten en op de verpleegafdelingen nog eens 319 
mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 28 
meer dan 24 uur geleden, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag en zaterdag daalde dat aantal, nu is 
weer sprake van een lichte stijging.  
 
Op de ic's liggen 3 patiënten meer in vergelijking tot zaterdag, op de verpleegafdelingen worden 
25 patiënten extra behandeld. 
 
Daarmee is de daling van het aantal ernstig zieke coronapatiënten op de ic's na elf dagen op 
rij tot staan gekomen.  
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen schommelt al negen dagen rond hetzelfde niveau. Het 
zevendaags gemiddelde lag vandaag op 1657, meldt het RIVM. Gisteren op 1654. De afgelopen 
24 uur zijn er 1601 positieve coronatesten afgenomen.  
 
Er werd het afgelopen etmaal één sterfgeval geregistreerd. Een dag eerder waren dat er vijf. 
Het is niet gezegd dat deze personen de afgelopen dagen zijn gestorven, soms zit er langere 
periode tussen het moment van overlijden en de melding bij het RIVM. Bron: AD, 3 oktober 
2021.   
 
Nederlandse benzineprijs loopt nog verder op 
 
De Nederlandse benzineprijs is dit weekend nog verder opgelopen, nadat er vrijdag al voor het 
eerst meer dan 2 euro per liter moest worden betaald. Dat komt naar voren uit gegevens van 
consumentencollectief UnitedConsumers, dat dagelijks adviesprijzen bijhoudt van vijf grote 
oliemaatschappijen. 
 
De gemiddelde adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) is nu 2,012 euro. Naast de benzineprijs 
staan ook de prijzen voor lpg en diesel op recordhoogtes. Voor een liter lpg moet 1,032 euro 
worden neergeteld. Een liter diesel kost 1,667 euro. 
 
Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen. Automobilisten zijn doorgaans het 
duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is 
het bij enkele goedkope pompen in de provincie Groningen nog steeds mogelijk om E10 voor 
1,72 euro per liter te tanken.  
 
Dat de prijzen de laatste tijd hard stijgen, komt door de opgelopen olieprijs. Nu de 
wereldeconomie herstelt van de coronacrisis neemt de vraag naar olie in rap tempo toe. Maar 
de capaciteit van olieproducenten is achtergebleven. Zij kunnen nu niet goed aan de stijgende 
vraag voldoen. Wat ook meespeelt zijn de oplopende prijzen voor energie. Gas en kolen zijn 
sterk in prijs gestegen en daarmee wordt olie als goed alternatief gezien. Bron: AD, 3 oktober 
2021. 
 
Unvaccinated lives matter 
 
Tegenstanders van de coronamaatregelen zijn rond 13.20 uur vertrokken vanaf de Dam voor 
een tocht door het centrum van Amsterdam. De Dam was volgestroomd met demonstranten. 
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Op beelden lijkt het te gaan om duizenden actievoerders, maar het exacte aantal is nog 
onduidelijk.  
 
Het publiek bestaat uit de bekende mix van ‘doodgewone’ Nederlanders, hippie-achtige types, 
mannen in legerkleding (camouflagejas en baret) en Forum voor Democratie-aanhangers (te 
herkennen aan hun jassen en vlaggen). Sommigen dragen Prinsenvlaggen en Davidsterren. 
Een groep Christenen uit Overijssel zegt niet tegen vaccinatie te zijn, ‘wel voor vrije keus’.  
 
Er wordt muziek gespeeld en er hangt een gezellig sfeer. Demonstranten hebben gele paraplu's 
bij zich en ballonnen met rode hartjes. Ook zijn er veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te 
zien. Op spandoeken en borden zijn leuzen te lezen als 'QR gaat te ver' en 'Unvaccinated lives 
matter'.  
 
De demonstranten lopen een route van zo'n vijf kilometer, via de Rozengracht, de Marnixstraat 
en de Haarlemmer Houttuinen. Aan de demonstratie doen meer dan zeventig organisaties 
mee, aldus initiatiefnemer Michel Reijinga. Hij organiseerde al meerdere protesten tegen de 
coronamaatregelen onder de noemer 'koffiedrinken'.   
 

 
 
‘Wij strijden voor nieuwe, goede, eerlijke politiek, al lijkt vooral dat laatste het lastigste. Het 
invoeren van het medisch paspoort en de daarbij horende QR-code zijn de kers op de taart van 
het toch al schandalige buitenproportionele coronabeleid. Dit moet stoppen!, aldus Reijinga. 
 
Begin september was er ook een coronaprotest in Amsterdam, waar duizenden betogers aan 
meededen. De organisatie was het toen niet eens met de inschatting van het aantal 
deelnemers door de politie en de gemeente. Deze keer zet de organisatie een helikopter in en 
een speciaal bureau gaat het aantal demonstranten tellen. Bron: AD, 3 oktober 2021. 

 
Bij de coronademonstratie in het centrum van Amsterdam is een kleine groep demonstranten 
een korte tijd ingesloten door de politie ter hoogte van de Rozengracht. De politie vermoedde 
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dat het ging om een groep die een tegendemonstratie wilde houden. Het betrof echter een 
groep die wel bij de demonstratie hoorde, waarna ze hun weg hebben vervolgd, aldus een 
woordvoerder van de politie. 
 
Het zou gaan om ongeveer twintig volledig in het zwart geklede demonstranten met zwarte 
mondkapjes op. Toen ze werden ingesloten, kwamen omstanders in verzet en probeerden ze 
tussen de busjes door te dringen. Daarop werden ze teruggedrongen met wapenstokken, zo 
zag een verslaggever ter plaatse. Daarover kon de woordvoerder van de politie nog niets 
zeggen.  
 
Bij de demonstratie wordt veel vuurwerk met rookpluimen afgestoken. De stoet 
demonstranten vertrok rond 13.20 uur vanaf de Dam voor een tocht door het centrum van de 
stad. Waarschijnlijk lopen er duizenden mensen mee met de demonstratie, het exacte aantal 
is nog onduidelijk.  
 

 
 
Hollandse Hoogte / ANP — Demonstranten op de Dam tijdens een protestmars tegen de 
huidige coronamaatregelen.  
 
 
Een demonstrant duwt bij het protest tegen de coronamaatregelen een galg voort op een 
rollator. Een politiewoordvoerder verklaart hierover: ‘We hebben gezien dat er een galg is 
meegenomen, maar het meenemen van een galg is niet strafbaar. Er zijn ter plaatse 
verder geen bedreigingen aan gekoppeld, dus wij konden wij verder niks mee doen.' Op Twitter 
is de galg wél gebruikt voor een doodsbedreiging aan het adres van minister Hugo De Jonge 
van Volksgezondheid. De tweet is snel weggehaald, maar was toen door anderen al vastgelegd. 
Daarover laat de politie weten dat zolang er geen aangifte ligt, de politie evenmin tot actie kan 
overgaan. 
 
Voor het paleis op de Dam staat nu een galg, volgens de tweet voor Hugo De Jonge. Ook bij 
de bestorming van het Capitool was een galg opgericht, voor vice-president Mike Pence. De 
demonstranten op de Dam vinden het plaatsen van een galg blijkbaar heel gewoon. Ze lachen 
erom in tweets. Bron: AD, 3 oktober 2021.   
 
Dat er een galg voor Hugo De Jonge voor het paleis op de Dam staat, illustreert de uitspraak 
van Cees Zweistra, die een boek schreef over complotdenkers. ‘Deze mensen zijn niet dom of 
gek, maar kwaadaardig’. Bron: Dagblad Trouw, 3 oktober 2021. 
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Openbaar Ministerie laat weten dat het te vroeg is om na te gaan of er 
aangifte wordt gedaan van doodsbedreiging 
 
Het Openbaar Ministerie in Amsterdam laat bij monde van woordvoerder Evert Boerstra 
weten dat het nog te vroeg is om na te gaan of er werk wordt gemaakt van 
de doodsbedreiging aan het adres van minister Hugo de Jonge. Een twitteraar had 
opgeroepen: 'De galg hangt voor je klaar @minVWS Hugo!' Inmiddels is de tweet weer 
verwijderd. ‘Hierover weten wij op zijn vroegst morgen meer', aldus de OM-woordvoerder. Het 
ministerie was nog niet bereikbaar voor een antwoord op de vraag of er aangifte zal worden 
gedaan.   Bron: AD, 3 oktober 2021.   

 
Een week werken met de QR-check: ‘Het is ons opgelegd, we hebben geen 
keus’  
 
De horeca werkt nu een week met de verplichte QR-check. Op de meeste plekken is de 
toegangscontrole al helemaal ingeburgerd. Weigeraars van weleer zijn om, een enkeling houdt 
zich van de domme. Een rondje Nederland.  
 
Zierikzee, 13.15 uur. Bij Broodje van Nassau in de Hoge Molenstraat zit een grote familie aan 
een tafel te lunchen. Iedereen die in de lunchroom van Paola van der Wekken en Nicole 
Hoogervorst wil komen eten - de afhalers uitgezonderd - wordt gevraagd om hun coronapas. 
Ze zijn niet van het protesterende type horecabaas. ‘Als mensen er moeite mee hebben, zeg ik 
gewoon dat we het niet zelf bedacht hebben’, zegt Van der Wekken. ‘We moeten gewoon de 
regels opvolgen’, vult Hoogervorst aan. 
 
Tegen bezwaren lopen ze vooralsnog niet aan. Van der Wekken: ‘Mensen vinden het juist fijn 
dat we ernaar vragen. ‘Het gebeurt niet overal’, horen we vaak en dat vinden mensen 
vervelend. Dus ze verwachten het gewoon van ons.’ 
 

 
 

Paola van der Wekken (l) en Nicole Hoogervorst bereiden in Broodje van Nassau in Zierikzee 
broodjes voor zowel gasten in hun zaak als mensen die komen afhalen. © Eigen foto 
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Wie van het winkelgedeelte naar het horecagedeelte wil in de Cuyperskerk in het Zeeuws-
Vlaamse Sas van Gent meldt zich bij een mooi aangeklede statafel waarop een bos bloemen, 
gezellige herfstdecoratie én een bordje staat: ‘QR-code scannen verplicht.’ Eigenaresse Kathy 
Couwelier is daar consequent in, vertelt ze, want op een boete zit ze niet te wachten. ‘Het is 
ons opgelegd en dan houden we ons daar aan.’ Dat is niet altijd even makkelijk. ‘Ik heb al 
mensen zonder QR-code weg moeten sturen en sommige mensen worden agressief. Niet 
rechtvaardig, want we hebben geen keus.’ Bron: AD, 3 oktober 2021.   
 
Toch geen publiek bij The International 10 
 
Dota 2-ontwikkelaar Valve heeft laten weten dat er toch geen publiek aanwezig kan zijn bij 
The International 10. Mensen die al een ticket hadden aangeschaft krijgen het aankoopbedrag 
terug. 
 
The International 10, het grootste Dota 2-toernooi ter wereld, gaat ondanks eerdere 
berichten en het starten van de ticketverkoop toch zonder publiek plaatsvinden. Dit laat 
spelontwikkelaar en organisator Valve weten. Iedereen die al een ticket heeft aangeschaft 
krijgt vanzelfsprekend zijn geld terug. De beslissing om geen fans toe laten heeft geen invloed 
op het verloop van het toernooi, dat dus gewoon zoals gepland op 7 oktober aanvangt.  
 
Als reden voor het toch niet toelaten van publiek bij het evenement draagt Valve de 
verslechterde covid-situatie in het organiserende land, Roemenië, aan. Het bedrijf wil geen 
risico’s nemen en hoopt op deze manier een veilig verloop van het toernooi te kunnen 
garanderen.   
 
De afwezigheid van publiek is de zoveelste tegenslag voor de tiende uitvoering van het grootste 
Dota 2-toernooi ter wereld. Eerder moest het evenement vanwege het coronavirus al een jaar 
worden uitgesteld en eerder dit jaar bleek dat het toernooi in het oorspronkelijke gastland, 
Zweden, ook geen doorgang kon vinden. Bron: AD, 3 oktober 2021.    
 
Tesla levert recordaantal nieuwe auto’s af ondanks chiptekort 
 
Tesla heeft in het derde kwartaal een recordaantal nieuwe wagens afgeleverd, ondanks het 
wereldwijde chiptekort. De fabrikant van elektrische auto’s zegt in een verklaring wel last te 
hebben van uitdagingen in de toeleveringsketen en de logistiek, maar dat verhinderde niet dat 
er bijna een kwart miljoen nieuwe Tesla’s van de band rolden. 
 
De leveringen bedroegen om precies te zijn 241.300 voertuigen. Verreweg het grootste deel 
van de verkopen betrof de Model 3 en Y. In welke landen ze precies zijn verkocht, werd niet 
naar buiten gebracht. Waarschijnlijk met name in China en de Verenigde Staten, want dat 
zijn de belangrijkste markten voor Tesla. In Nederland heeft het Amerikaanse merk het 
moeilijk. In heel het jaar werden er nog geen tweeduizend Tesla's verkocht. Nieuwere 
elektrische auto's van andere merken doen het beter. Van de elektrische Skoda Enyaq werden 
er dit jaar al 3600 verkocht. 
 
Met deze cijfers heeft de onderneming van topman Elon Musk de verwachtingen van analisten 
ruimschoots overtroffen. Een analist van Wedbush Securities noemde de nieuwe cijfers zelfs 
oogverblindend. De kenners waren er in doorsnee van uitgegaan dat Tesla meer hinder zou 
ondervinden van het wereldwijde tekort aan computerchips. 
 
Veel andere autobouwers hebben vanwege de problemen rond chips al tijdelijk fabrieken 
moeten stilleggen. Ook zijn de productiedoelstellingen van rivalen van Tesla naar beneden 
bijgesteld.   
 
Musk beschouwt het chiptekort in de autosector wel als de grootste uitdaging voor Tesla, zo 
liet hij in juni al weten. Hij merkte toen ook op dat bedrijven veel meer computerchips 
opkochten dan ze daadwerkelijk nodig hadden uit vrees later een tekort te hebben. Hij 
vergeleek dit met het massale gehamster van toiletpapier door consumenten aan het begin 
van de coronapandemie. 
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Oorzaak van het grote gebrek aan halfgeleiders is onder meer de toegenomen vraag naar 
notebooks en andere elektronica tijdens de coronalockdowns. Tot overmaat van ramp hadden 
chipfabrikanten de afgelopen jaren hun capaciteit voor sommige typen chips juist verminderd, 
omdat de vraag ernaar destijds wat was afgezwakt. Deskundigen vrezen dat het chiptekort 
nog wel even kan voortduren, terwijl chipfabrikanten werken aan het opschalen van hun 
productie. Bron: AD, 3 oktober 2021.  
 
OMT onderzoekt of antistoffentest ook binnen QR-code moet komen 
 
Het Outbreak Management Team onderzoekt of een antistoffentest ook moet gelden om 
een QR-code te krijgen voor het coronabewijs, zegt ic-arts Diederik Gommers in zijn BNR-
podcast 'Vraag het Gommers'. Eerder adviseerden verschillende deskundigen om dit soort 
testen ook mee te nemen bij het verkrijgen van QR-codes. 

Volgens Gommers zeggen infectiologen, biologen en virologen, dat het goed is dat 
antistoffentesten ook gebruikt gaan worden om een coronabewijs te krijgen. ‘Ik ben maar een 
intensivist en dit is iets voor infectiologen, microbiologen en virologen. Die zeggen dat we 
dit moeten gaan doen.’ Bron: AD, 3 oktober 2021.  
 
VK meldt vandaag 30.439 nieuwe coronabesmettingen en 43 
coronadoden 
 
Groot-Brittannië meldt vandaag 30.439 nieuwe coronabesmettingen en 43 
sterfgevallen binnen 28 dagen na een positieve test. Zaterdag werden er 30.301 nieuwe 
infecties geregistreerd en 121 doden door toedoen van Covid-19. Bron: AD, 3 oktober 2021.  

 
Politie doet onderzoek naar tweet waarin galg in verband wordt gebracht 
met Hugo De Jonge 
 
De politie bevestigt onderzoek te doen naar een tweet waarin een galg in verband wordt 
gebracht met zorgminister Hugo de Jonge. Bij de coronademonstratie vanmiddag in 
Amsterdam werd een houten galg meegedragen, maar daar doet de politie geen onderzoek 
naar. Als zoiets niet is gekoppeld aan, bijvoorbeeld, een bedreiging is het tonen van een galg 
niet strafbaar.  
 
In het Twitterbericht lijkt de gebruiker een foto van de galg in Amsterdam te delen, waarbij 
die tekstueel gekoppeld wordt aan de zorgminister, inclusief de 
hashtags #QRankzinnig en #3oktoberAmsterdam. Het account van de gebruiker is inmiddels 
verwijderd, maar andere Twitteraars hebben het originele bericht vastgelegd. Het kan op veel 
verontwaardiging rekenen op het sociale medium. Bron: AD, 3 oktober 2021.  
 
Volgens staatssecretaris heeft beschamende onzin niets meer te maken 
met kritiek op beleid 
 
Volgens staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius is 'kritiek op het beleid, prima'. ‘Maar daar 
heeft deze beschamende onzin helemaal niets mee te maken’, zo laat de VVD-
bewindsvrouw weten op twitter. ‘Het is goed met je. Helemaal klaar mee.' Bron: AD, 3 oktober 
2021.  

Maak meenemen van een galg naar protest niet groter dan het is 

Expert in radicalisering Jelle van Buuren roept op om het meenemen van de galg naar het 
protest tegen de coronamaatregelen 'niet groter te maken dan het is'. ‘We springen nu met z'n 
allen op deze ene galg, terwijl het probleem gecompliceerder is.’ Als er echt een wettelijke grens 
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wordt overschreden, dan is het volgens hem aan de politie en het Openbaar Ministerie om op 
te treden. ‘Dat doen ze ook geregeld. Maar je kunt niet op elk berichtje reageren.’  
 
Van Buuren benadrukt dat er vandaag 20.000 à 25.000 mensen in Amsterdam waren om te 
protesteren. ‘Een galg meebrengen is net als een Jodenster dragen tijdens zo'n protest niet 
strafbaar. Het zet ook niet aan tot geweld of haat, maar het is wel buitengewoon schadelijk, 
smakeloos en kwetsend.’  
 
Volgens hem moet het Openbaar Ministerie ook 'ontzettend goed nadenken' of het hier iets 
aan wil doen. ‘Want het kan door de andere kan ook zo geframed worden dat de vrijheid van 
meningsuiting in het geding is. Je kunt niet achter iedereen aangaan die opereert op het 
randje van de vrijheid van meningsuiting.’ Bron: AD, 3 oktober 2021.    
 
Minister De Jonge doet aangifte van ‘bedreigende’ galgtweet 
 
Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft aangifte gedaan van bedreiging 
na een tweet waarin gesuggereerd werd dat een galg voor hem klaarstond. De twitteraar wordt 
door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van bedreiging.  
 
De foto van de galg werd afgelopen weekeinde gemaakt tijdens een demonstratie tegen de 
coronamaatregelen in Amsterdam. Tijdens de demonstratie waaraan naar schatting 20.000 à 
25.000 mensen meededen en die verder rustig verliep, duwde één van de demonstranten een 
metershoge galg voort op een rollator.   
 
Minister De Jonge heeft vandaag aangifte gedaan. De bewindsman doet altijd aangifte bij 
dergelijke uitingen. De politie maakte eerder al bekend onderzoek te doen naar de tweet 
waarin de galg in verband wordt gebracht met De Jonge. Volgens een woordvoerder was 
daarover nog geen nieuws te melden.  
 
Het Openbaar Ministerie liet weten dat de tweet wordt gezien als bedreiging. ‘De tweet waarin 
een galg in verband wordt gebracht met De Jonge is door de officier als ‘bedreigend’ 
gekwalificeerd, het levert de verdenking van bedreiging op’, verklaart OM-woordvoerder Evert 
Boerstra. ‘Met een galg over straat lopen is niet strafbaar’, benadrukt de OM’er.  
 
Het meenemen van de galg naar de demonstratie is niet strafbaar als daar geen bedreiging 
mee gepaard gaat, verklaarde de politie zondag al. Het account van de Twitter-gebruiker is 
inmiddels verwijderd, maar andere Twitteraars hebben het originele bericht vastgelegd.  
 
In het bericht op Twitter deelt de gebruiker een foto van de galg en koppelt die tekstueel aan 
de zorgminister, inclusief de hashtags #QRankzinnig en #3oktoberAmsterdam. Een twitteraar 
had opgeroepen: ‘De galg hangt voor je klaar @minVWS Hugo!’ Die tweet werd al snel weer 
verwijderd, maar andere twitteraars hebben het originele bericht vastgelegd. Het account van 
de gebruiker is inmiddels verwijderd.   
 
De tweet kan op veel verontwaardiging rekenen op social media. Online zijn veel tweets te 
vinden waarin mensen juist afstand nemen van de galg. ‘Niet mijn demo, ik distantieer me 
van deze 20.000 wappies. En ik weet de meerderheid met mij!’, geeft iemand bijvoorbeeld aan.  
 
Tijdens de demonstratie verklaarde een politiewoordvoerder hierover nog: ‘We hebben gezien 
dat er een galg is meegenomen, maar het meenemen van een galg is niet strafbaar. Er zijn ter 
plaatse verder geen bedreigingen aan gekoppeld, dus wij konden er verder niks mee doen.’  
 
De politie doet nu dus alsnog onderzoek naar de twitteraar. Dat zal zich in eerste instantie 
richten op het achterhalen van de identiteit van de afzender van de tweet. 
 
Een galg werd begin van dit jaar, op 6 januari, ook gebruikt bij de protesten bij het 
Amerikaanse Capitool. Nadat Trump in een speech in ferme bewoordingen had opgeroepen 
‘naar het Capitool’ te gaan, marcheerden duizenden aanhangers die kant op. Meerdere 
demonstranten riepen destijds dat ze vicepresident Mike Pence wilden vinden en ophangen. 
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Een deel van de menigte brak door de politieblokkades en bestormde het gebouw in een poging 
om te voorkomen dat de verkiezingsoverwinning van Joe Biden formeel zou worden. 
Demonstranten richtten destijds een ongekende chaos aan en gebruikten geweld in het hart 
van de Amerikaanse democratie. Er vielen destijds vijf doden, onder wie een agent, en meer 
dan vijftig gewonden.   
 
Expert in radicalisering Jelle van Buuren roept op om het meenemen van de galg naar het 
protest tegen de coronamaatregelen ‘niet groter te maken dan het is’. ‘We springen nu met z’n 
allen op deze ene galg, terwijl het probleem gecompliceerder is.’  
 
Van Buuren benadrukt dat er zondag 20.000 à 25.000 mensen in Amsterdam waren om te 
protesteren. ‘Een galg meebrengen is net als een Jodenster dragen tijdens zo’n protest niet 
strafbaar. Het zet ook niet aan tot geweld of haat, maar het is wel buitengewoon schadelijk, 
smakeloos en kwetsend.’ 
 
Volgens hem moet het Openbaar Ministerie ook ‘ontzettend goed nadenken’ of het hier iets 
aan wil doen. ‘Want het kan door de andere kant ook zo geframed worden dat de vrijheid van 
meningsuiting in het geding is. Je kunt niet achter iedereen aangaan die opereert op het 
randje van de vrijheid van meningsuiting.’  
 
De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen zijn absoluut niet te spreken 
over de galg. Ook het feit dat sommige demonstranten Jodensterren droegen keuren zij zeer 
af, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. 
 
Volgens de burgemeesters zijn dergelijke ‘excessen‘ niet met ingrijpen te voorkomen, 
aangezien iedereen het recht heeft op demonstreren en op vrijheid van meningsuiting. ‘Maar 
het zou goed zijn als mededemonstranten mensen die zulke dingen doen daarop aanspreken. 
Ik kan me niet voorstellen dat de vele duizenden demonstranten in Amsterdam het allemaal 
eens waren met dergelijke walgelijke uitingen. Zulke dingen moet je niet willen’, aldus 
Bruls.  Bron: AD, 4 oktober 2021.   

 
Israël begon in juli al met het aanbieden van boostershots 
 
Israël begon al in juli met het toedienen van boostershots van het Pfizer/BioNTech-vaccin. 
Dat werd toegediend bij mensen in risicogroepen en in augustus bij iedereen boven de 12 
jaar. Het land voert de druk om een derde prik te halen nu op door gevaccineerde inwoners 
een zogenoemde 'groene pas' in het vooruitzicht te stellen. Alleen Israëli's die drie doses 
hebben gehad, worden daarmee als volledig ingeënt beschouwd.  
 
Met de groene pas krijgt men toegang tot restaurants, sportscholen en andere locaties. 
Horeca-uitbaters en organisatoren van evenementen moeten vanaf dinsdag hun klanten om 
het vaccinatiebewijs vragen. Musea en bibliotheken vormen een uitzondering. Van de 9,4 
miljoen mensen tellende bevolking heeft ongeveer 37 procent al een booster ontvangen. Bron: 
AD, 3 oktober 2021.   
 
Viroloog Marion Koopmans krijgt Irispenning 2021 
 
Viroloog Marion Koopmans krijgt morgen de  Irispenning 2021. voor excellente 
wetenschapscommunicatie uitgereikt door demissionair minister Ingrid van Engelshoven. De 
uitreiking van de prijs - tienduizend euro en een penning - gebeurt tijdens de Avond van 
Wetenschap & Maatschappij. Koopmans valt in de prijzen voor haar communicatie over de 
coronapandemie.  
 
Ze is onder andere hoogleraar Virologie, afdelingshoofd Viroscience van het ErasmusMC in 
Rotterdam en adviseert als lid van het Outbreak Management Team de overheid over corona. 
Sinds de uitbraak van het virus is Koopmans vaak te zien in de media. De jury stelt dat de 
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viroloog ingewikkelde kwesties eenduidig, geduldig en informatief verwoord aan het publiek. 
'Heikele punten' gaat ze niet uit de weg. 

De jury waardeert het hoe Koopmans, ook op sociale media, het debat aangaat en 'ongezouten 
meningen telkens weer weet te normaliseren en terug te brengen tot de nuchtere, 
wetenschappelijke feiten'. Koopmans is onder andere hoogleraar Virologie en afdelingshoofd 
Viroscience van het ErasmusMC in Rotterdam. De Irispenning werd in 2019 in het leven 
geroepen.  Bron: AD, 3 oktober 2021. 

Over de Irispenning 

In de media is er toenemende aandacht voor wetenschap, technologie en het maatschappelijke 
belang van wetenschappelijk en technologisch onderzoek. De Irispenning is ingesteld om deze 
ontwikkeling verder te stimuleren door originele en effectieve vormen van wetenschaps-
communicatie te bekronen. 

De Irispenning voor Excellente Wetenschapscommunicatie is in 2019 in het leven geroepen 
door de drie door het Rijk gesteunde wetenschapsmusea: NEMO Science Museum, 
Rijksmuseum Boerhaave en Teylers Museum. De prijs wordt financieel gesteund door de 
Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen en de Vereniging van Universiteiten 
VSNU, en staat onder auspiciën van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij 
die ook het podium biedt voor de prijsuitreiking op de jaarlijkse Avond van Wetenschap & 
Maatschappij. 

De Irispenning is bestemd voor instellingen, projecten of personen in Nederland die gedurende 
langere tijd – minimaal vijf jaar – op innovatieve en eigenzinnige wijze een breed publiek weten 
te bereiken en te informeren over onderwerpen op het terrein van wetenschap en techniek. 
Een aantoonbare aanjaagfunctie in het maatschappelijk debat strekt tot aanbeveling. 
Eenmalige prestaties – een boek, een film, een voorstelling of een televisieuitzending – komen 
niet in aanmerking voor de prijs. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,- dat 
beschikbaar wordt gesteld door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen 
en een penning vervaardigd door Jennifer Hoes. De Irispenning is genoemd naar de Griekse 
godin Iris, godin van de regenboog en vliegensvlugge boodschapster van de goden. De 
veelkleurige, goudgevleugelde Iris bracht via de brug tussen hemel en aarde, de regenboog, 
boodschappen van de goden naar de mensen. 

Maandag 4 oktober 2021 wordt de Irispenning uitgereikt aan viroloog Marion Koopmans. Zij 
krijgt de prijs onder andere omdat zij, zoals in het juryrapport staat, in de communicatie 
rondom de coronapandemie ‘schijnbaar onvermoeibaar telkens weer ingewikkelde kwesties 
zodanig verwoordt dat het publiek daar echt informatie aan kon ontlenen. Zonder heikele 
punten te schuwen heeft zij eenduidig, geduldig en met veel kennis dit lastige onderwerp 
weten te duiden.' Marion Koopmans blijft met niet aflatende energie het publieke debat 
aangaan, ook op sociale media, waarbij zij het gesprek ook bij ongezouten meningen telkens 
weer weet ‘te normaliseren en terug te brengen tot de nuchtere, wetenschappelijke feiten’. Het 
volledige juryrapport wordt na de prijsuitreiking hier op de website gepubliceerd. 

De eerste Irispenning ging in 2019 naar Robbert Dijkgraaf, vorig jaar werd de penning 
toegekend aan Lowlands Science, het wetenschapsprogramma van Lowlands en partners 
BKB/ Het Campagnebureau, New Scientist en VPRO Tegenlicht. 

Jury  

Louise Gunning-Schepers, voorzitter 
voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 

Ellen de Bruin  
redacteur NRC Handelsblad; schrijver 

Michiel Buchel 
directeur NEMO ScienceMuseum 
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Pieter Duisenberg  
voorzitter Vereniging van Universiteiten, VSNU 

Amito Haarhuis 
directeur Rijksmuseum Boerhaave 

Marjan Scharloo 
directeur Teylers Museum 

Jurysecretariaat: 
Roderick Hageman 
Verstegen & Stigter culturele projecten 

Partners  

 De Stichting de Avond van Wetenschap & Maatschappij heeft de opstartkosten van de prijs 
gefinancierd, en biedt jaarlijks het podium voor de prijsuitreiking op de Avond van 
Wetenschap & Maatschappij. 

 De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen fourneert als hoofdsponsor 
van de Irispenning het prijzengeld. 

 De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft zich tot en met 2023 als sponsor verbonden 
aan de prijs. 

Bron: Wetenschap & Maatschappij, 3 oktober 2021.  

Melbourne wereldwijd het langst in lockdown 

De Australische stad Melbourne heeft na zondag de twijfelachtige eer om de stad te zijn 
die wereldwijd het langst in lockdown heeft verkeerd vanwege corona. De inwoners van de 
stad zaten zondagavond, alle verschillende lockdownperiodes bij elkaar opgeteld, in totaal 
al 245 dagen gedwongen binnen, zo berekende de Australische omroep ABC. En zij blijven dat 
bovendien ook nog wel even. 

Melbourne neemt het record voor langste cumulatieve lockdown over van Buenos Aires. Die 
Argentijnse hoofdstad was van 20 maart tot 11 november 2020 maar liefst 234 dagen achter 
elkaar in lockdown en ging ook van 21 tot 31 mei dit jaar nog een keer tien dagen op slot. 
Melbourne verdeelde zijn lockdowndagen over zes periodes. 

De huidige lockdown in de stad zal nog minstens drie weken van kracht blijven. Daarna moet 
70 procent van de stadsbevolking van 16 jaar en ouder zijn gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Dat percentage zou dan het startschot kunnen vormen voor het versoepelen van 
de lockdown. Al waarschuwde de premier van de deelstaat Victoria, waarin Melbourne ligt, 
dat de plannen voor die versoepelingen, indien nodig, ook nog kunnen worden uitgesteld. 

In Australië zijn sinds het begin van de pandemie zo'n 105.000 
coronabesmettingen geconstateerd. Iets meer dan 1200 mensen in Australië overleden als 
gevolg van een besmetting met het virus. Bron: AD, 3 oktober 2021.    

Nieuw-Zeeland heft van coronamaatregelen op  

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern laat vandaag weten dat haar land de pogingen 
om het coronavirus uit te bannen volledig staakt. Het land wist het aantal besmettingen dit 
jaar tijdelijk tot nul terug te brengen, maar een uitbraak van 
de besmettelijker Deltavariant gooide roet in het eten. 

Terug naar nul lijkt onhaalbaar en dus is leren leven met het virus de nieuwe aanpak. 
Tegelijkertijd probeert Nieuw-Zeeland de verspreiding ervan zoveel mogelijk te beperken. ‘Dit 
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is een verandering in aanpak die we in de loop van de tijd altijd al wilden doorvoeren. De delta-
uitbraak heeft deze overgang echter versneld’, sprak Ardern. 

De huidige vaccinatiecampagne moet de nieuwe strategie ondersteunen. Inmiddels heeft 67 
procent van de bevolking boven de 12 jaar tenminste één prik gehad. 40 procent is volledig 
ingeënt. In Nieuw-Zeeland werden maandag 29 nieuwe coronabesmettingen gemeld, waarvan 
het merendeel in de stad Auckland. Bron: AD, 4 oktober 2021.   

Aantal coronabesmettingen op Bonaire neemt weer toe  

Na een periode relatief weinig coronabesmettingen neemt het aantal nieuwe 
besmettingen op Bonaire weer toe. De overheid van het eiland meldde gisteren 142 
geïnfecteerden op het eiland tegenover 68 in de week ervoor. Bij de nieuwe besmettingen gaat 
het voornamelijk om niet-ingeënte volwassenen.   

De toename is opvallend omdat het aantal vaccinaties redelijk hoog is. Bijna 83 procent van 
de volwassen bevolking op Bonaire is minstens één keer geprikt, bijna 73 procent is volledig 
ingeënt. Van het aantal jongeren tussen de 12 en 17 jaar is bijna 50 procent minimaal één 
keer gevaccineerd. 

Gezaghebber Edison Rijna doet een oproep aan mensen die in een risicogroep zitten, zoals 
mensen met suikerziekte, overgewicht of hartproblemen, 'om geen risico te nemen en zich te 
laten vaccineren'. Rijna houdt er rekening mee dat patiënten naar ziekenhuizen buiten 
Bonaire moeten worden gestuurd. Bron: AD, 4 oktober 2021. 

72 reisorganisaties beginnen rechtszaak tegen overheid 

In totaal 72 reisorganisaties spannen een rechtszaak aan tegen de overheid, omdat het 
ministerie van Buitenlandse Zaken volgens hen onjuiste reisadviezen geeft. Ook voor 
gevaccineerde reizigers worden oranje kleurcodes aangehouden voor landen buiten de EU, 
terwijl risico's voor deze mensen volgens de organisaties laag zijn. 

Verre reizen worden volgens de organisaties onterecht ontmoedigd, wat de sector grote schade 
toebrengt. De reisorganisaties benoemen dat de quarantaineplicht buiten de Europese 
Unie geschrapt is voor gevaccineerde reizigers en dat vaccinaties overal goed werken, ook 
buiten de EU. Daarom eisen ze 'betrouwbare reisadviezen'. 

Het huidige reisadvies stamt uit de tijd zonder vaccins, menen de organisaties, en landen die 
veilig zijn zouden voor gevaccineerden een geel of groen reisadvies moeten krijgen. Volgens de 
reisaanbieders zegt het ministerie 'te streven naar een plan, mogelijk in november', maar dat 
vinden ze te laat.  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de oranje reisadviezen voor veel landen buiten 
Europa er niet voor niets zijn. ‘We hebben eerder bijvoorbeeld gezien dat mensen in oranje 
gebieden te maken kunnen krijgen met omstandigheden die snel verslechteren, en met 
plotselinge lokale maatregelen zoals quarantaine.’, 

De wens om verre reizen te maken, is begrijpelijk maar zou 'wel verantwoord' moeten zijn, 
aldus een woordvoerder. ‘Voor de reiziger zelf en ook vanuit het belang van de Nederlandse 
volksgezondheid.’ De overheid werkt wel aan een 'toekomstbestendig' coronareisbeleid. Welke 
wijzigingen dat zijn, en per wanneer, is niet duidelijk. Bron: AD, 4 oktober 2021.  
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Op verkeerde been gezet’: Omtzigt dacht dat Van Lienden mondkapjes 
belangeloos aanbood  

Pieter Omtzigt heeft tijdens de coronacrisis zowel premier Rutte als minister voor Medische 
Zaken Van Rijn gewezen op een optie om nog eens 80 miljoen mondkapjes extra te kopen via 
Sywert van Lienden. Het Kamerlid dacht dat Van Lienden geen winstoogmerk had. 

Omtzigt hoopte zo de tekorten in de zorg te bestrijden, schrijft de Volkskrant. Hij wist niet dat 
zijn ex-CDA-partijgenoot inmiddels in het geheim al commerciële belangen had en uiteindelijk 
fors zou gaan verdienen aan de mondkapjes. ‘Ik voel mij door Sywert van Lienden op het 
verkeerde been gezet, dat lijkt me duidelijk’, zegt Omtzigt, die voor het eerst reageert op zijn 
betrokkenheid bij de affaire. 

Uit interne stukken, die werden opgevraagd middels een WOB-verzoek, blijkt dat Omtzigt zich 
vaker dan eerder bekend was hard heeft gemaakt voor de aankoop van nog eens 80 miljoen 
mondkapjes via Van Liendens kanalen. Eerder bleek al dat het Kamerlid een document van 
de oud-scholierenleider had achtergelaten bij  Rutte, inzake een ontmoeting in het Torentje in 
april 2020, maar ook daarna bleef hij zich met de zaak bemoeien.  

Omtzigt nam de zaak nog een aantal malen op met de raadsadviseur van de premier. Zo 
klaagde hij dat er ‘geen contact was geweest over de 80 miljoen mondkapjes die aangeschaft 
konden en kunnen worden’. Ruttes ministerie bemiddelde ook bij een gesprek tussen Omtzigt 
en Van Rijn. Hoewel die laatste als minister voor Medische Zaken verantwoordelijk was voor 
de inkoop leidde dit niet tot aanschaf van de extra kapjes. 

Dat Van Lienden en diens compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel voor ruim 100 
miljoen een commerciële overeenkomst met het ministerie van Volksgezondheid hadden 
gesloten, wist Omtzigt niet. Dat leverde het bedrijf van het trio - Relief Goods Alliance – zo’n 
28 miljoen euro winst op. Van Lienden zou destijds echter benadrukt hebben ‘om niet’ te 
werken via de stichting Hulptroepen Alliantie. 

‘Ik wilde een bijdrage leveren aan een oplossing voor het tekort aan mondkapjes, met name 
voor de verpleeghuizen. Ik heb expliciet gevraagd of er sprake was van een non-profit-initiatief 
en dit heeft Sywert aan mij bevestigd’, zegt Omtzigt in een reactie. ,Met die wetenschap heb 
ik de stichting van Sywert onder de aandacht gebracht van het ministerie van AZ en Van Rijn.’ 
Pas later zou hij hebben vernomen dat dit niet het geval was. 

Van Lienden op zijn beurt weerspreekt Omtzigts bewering. Die zou hem niet ‘expliciet’ hebben 
gevraagd of het om een non-profit-deal ging. Ook zou Van Lienden niet hebben geweten van 
de ontmoeting tussen Omtzigt en Van Rijn. ‘Het is niet op ons verzoek geweest in elk geval’, 
zegt hij. Wel heeft Van Lienden in een interview met Buitenhof onlangs erkend dat Omtzigt 
niet afwist van zijn commerciële activiteiten.  

De maskertjes die Van Liendens Relief Goods Alliance leverde, werden afgekeurd door het 
RIVM omdat ze de stof grafeen bevatten. Een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’, aldus een 
inspecteur. VWS ging toch akkoord met de aanschaf, omdat de kapjes aan gestelde 
kwaliteitseisen zouden voldoen. Geen van de mondkapjes ging ooit naar de zorg, erkende het 
ministerie van VWS later. De 100,8 miljoen voor de kapjes werd wel overgemaakt. Bron: AD, 
4 oktober 2021.   

Grote storing legt Facebook, Instagram en WhatsApp plat 

Facebook, Instagram en WhatsApp zijn getroffen door een grote storing. De populaire 
socialemediakanalen zijn al uren uit de lucht. Onduidelijk is wat er aan de hand is met de 
bedrijven van het Amerikaanse moederbedrijf Facebook. Ook Twitter kampt inmiddels met 
problemen. 



31 
 

De storing, een wereldwijd probleem, begon tussen 17.30 en 17.45 uur en is nog altijd niet 
verholpen. Bij storingsdienst allestoringen.nl kwamen op het hoogtepunt meer dan 142.000 
meldingen over WhatsApp, 29.000 over Instagram en 27.000 over Facebook binnengekomen 
uit Nederland. Hoe lang de storing nog zal duren, is niet bekend.  

Facebook Nederland kan nog niet zeggen wat er aan de hand is en op dit moment niet meer 
informatie geven, laat een woordvoerster weten. ‘We zijn ons ervan bewust dat sommige 
mensen problemen hebben met de toegang tot de Facebook-app. We werken eraan om alles 
zo snel mogelijk weer normaal te maken en bieden onze excuses aan voor het ongemak’, aldus 
technologiereus Facebook op Twitter.  

De megastoring bij Facebook, Instagram en WhatsApp is naar alle waarschijnlijkheid het 
gevolg van een interne fout door een of meerdere medewerkers, vermoeden meerdere 
veiligheidsexperts. ‘Dit ziet eruit als een behoorlijk epische configuratiefout, Facebook bestaat 
op dit moment eigenlijk niet op internet’, zegt cybersecurity-expert Kevin Beaumont. 

Diverse deskundigen zeggen tegen persbureau Reuters dat de storing mogelijk door een 
interne fout bij Facebook is veroorzaakt. Sabotage van binnenuit sluiten zij niet uit, maar een 
hack van buitenaf wordt onwaarschijnlijk geacht.  

De Nederlandse cyberexpert Ronald Prins onderstreept dit. Het heeft er volgens hem alle 
schijn van dat Facebook niet is aangevallen door cybercriminelen, maar zelf een blunder heeft 
begaan.   

‘Het heeft er alles van weg dat dit een storing is’, vertelt de deskundige vanavond bij OP1.  ’Dat 
degene die verantwoordelijk is voor de routers en voor de buitenkant van Facebook een fout 
heeft gemaakt. Mogelijk is die fout zelfs zo ernstig dat die medewerker vanuit zijn werkplek 
geen toegang meer heeft tot die apparaten en dat hij het niet zelf kan herstellen.’   

Dit betekent volgens Prins dat experts fysiek naar de datacenters moeten om de servers 
handmatig te resetten.  Facebook is naar eigen zeggen druk bezig om de ongekend lange 
storing op te lossen. Technisch directeur Mike Schroepfer zegt dat de Facebook-teams ‘hard 
aan het werk zijn om het zo snel mogelijk op te lossen’. ‘Onze oprechte excuses aan iedereen 
die momenteel wordt getroffen door de uitval van onze diensten.’  

Het hele imperium van Facebook lijkt vandaag in één klap van de aardbodem verdwenen. 
Facebook zelf, Instagram, WhatsApp, Messenger, Workplace en Oculus zijn al uren compleet 
uit de lucht, en wie weet hoelang het duurt om alles weer aan de praat te krijgen. Alles van 
Facebook bestaat nog wel, maar de toegangsweg is er niet meer, Facebook is een eiland zonder 
brug naar de buitenwereld geworden. En het is niet bekend hoeveel werk er nodig is voordat 
de verbinding kan worden hersteld.  

Facebook gebruikt een systeem dat border gateway protocol (bgp) heet. Dat zorgt ervoor dat 
mensen die bijvoorbeeld de Facebook-app openen zonder het te merken worden doorgeleid 
naar de plek in de servers waar hun vakantiefoto’s en berichten staan. Het laadt ook de chats 
in WhatsApp en Messenger, de foto’s op Instagram, intranetberichten van bedrijven die 
Workplace gebruiken en de virtualrealitygames van Oculus-dragers. Op goede dagen 
voorkomt het files en vertragingen. Als alle bezoekers langs dezelfde weg naar hun gegevens 
zouden gaan, zouden de netwerken namelijk vastlopen.  

Maar in de loop van maandag ging dat mis. Een Facebook-medewerker zou een update hebben 
uitgevoerd bij de bgp-systemen. Binnen een paar minuten bestond het bgp-systeem niet meer. 
In feite waren daarmee alle wegwijsborden richting de Facebook-systemen weg. Geen enkele 
app en geen enkele site kon nog verbinding maken met de servers.  

De storing is lastig voor gebruikers, maar het is ook lastig voor Facebook zelf. Medewerkers 
kunnen niet met elkaar mailen, omdat de interne mailsystemen ook onbereikbaar zijn 
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geworden. En volgens Amerikaanse media kunnen mensen ook de datacentra niet in om het 
probleem ter plekke op te lossen. Hun toegangspasjes zouden niet meer werken, omdat het 
systeem dat hun identiteit controleert en de deuren opent ook onbereikbaar zou zijn 
geworden.  Bron: AD, 4 oktober 2021.   

Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft maandag in enkele uren tijd voor bijna 7 miljard 
dollar (zo'n 6 miljard euro) aan vermogen verloren op de beurs in New York. Een 
wereldwijde storing bij Facebook en ander negatief nieuws zorgden ervoor dat aandelen van 
het socialemediabedrijf ongeveer 5 procent in waarde kelderden.  
 
Door de koersdaling zakte het vermogen van Zuckerberg naar 121 miljard dollar. Daardoor 
kwam hij weer onder Microsoft-oprichter Bill Gates te staan op de vijfde plaats van de 
rijkenlijst, meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg. 
De laatste tijd zijn techbedrijven sowieso uit de gratie op Wall Street. Sinds medio september 
zou Zuckerberg al zo'n 19 miljard dollar hebben kwijtgespeeld. 

Niet alleen Facebook ligt er maandag wereldwijd uit door een storing, maar ook diensten als 
Instagram en WhatsApp zijn niet beschikbaar. Facebook kan nog niet zeggen wat er aan de 
hand is. ‘We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben om toegang te 
krijgen tot onze apps en producten. We werken eraan om alles zo snel mogelijk te herstellen.’ 

Veiligheidsexperts zeiden tegen persbureau Reuters dat de storing mogelijk door een interne 
fout bij Facebook is veroorzaakt. Sabotage van binnenuit sluiten zij niet uit, maar een hack 
van buitenaf wordt onwaarschijnlijk geacht. 
 
Facebook zag zich afgelopen weekend bovendien genoodzaakt om zich te verweren tegen 
beweringen dat het netwerk bijdroeg aan de bestorming van het Capitool in Washington op 6 
januari. Dat zou volgens Facebook ‘belachelijk’ zijn, liet een bestuurder van het concern 
weten, vooruitlopend op het optreden van een klokkenluider.  
 
Die klokkenluider heeft zich inmiddels bekendgemaakt als Frances Haugen, een oud-
medewerker van Facebook. Zij zal dinsdag ook voor een deelcommissie van de Senaat getuigen 
over een onderzoek dat Facebook deed naar de effecten van Instagram op de mentale 
gezondheid van jonge gebruikers. Bron: NU.nl, 4 oktober 2021.   

Facebook verhelpt storing: Instagram en WhatsApp weer bereikbaar.Facebook heeft een 
storing verholpen waardoor sinds 17.45 uur alle diensten van Facebook plat kwamen te 
liggen. Sociale media Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger waren niet meer te 
bereiken. Inmiddels draaien alle diensten weer, al waarschuwt een woordvoerder voor 
tijdelijke instabiliteit. 

Facebook heeft geen tekenen dat data van gebruikers onbeschermd zijn geweest tijdens de 
storing, zegt bedrijf in een verklaring, waarin het ook ingaat op de oorzaak van de uitval. ‘Onze 
technische teams zijn erachter gekomen dat veranderingen aan de configuratie van de 
routers die het netwerkverkeer tussen de data-centers coördineren de problemen hebben 
veroorzaakt. Die zorgden voor onderbrekingen in de communicatie en legden de diensten stil.’ 
Bron: AD, 4 oktober 2021. 

Thuiszorg in de knel: patiënten krijgen minder uren hulp of moeten langer 
wachten  

Door alle uitgestelde operaties knelt het in de thuiszorg. Patiënten kunnen soms niet direct het 
ziekenhuis uit omdat er geen nazorg is. Ook krijgen ze minder uren hulp. 
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Branchevereniging Actiz luidt de noodklok. ‘In de hele ouderenzorg zien we dat de zorgkloof 
zich gaat openbaren; er zijn meer hulpbehoevende 65-plussers, maar het aantal 
zorgmedewerkers groeit niet,’ verklaart bestuurder Wil van de Laar. Thuiszorgorganisaties 
moeten scherp kijken naar wat een cliënt écht nodig heeft en welke hulp de familie kan bieden. 
‘We proberen mantelzorgers vooraf te informeren dat als ze hun vader of moeder laten 
opereren, ze ook echt mee moeten helpen met de nazorg.’  

Wat de zorgorganisaties betreft kan de afstemming met veel ziekenhuizen beter nu de 
inhaalzorg opstart. ‘Ik snap dat een orthopeed het liefst zoveel mogelijk operaties achter elkaar 
doet, maar een deel van die mensen heeft thuiszorg nodig. Als ze thuis geen hulp kunnen 
krijgen, houden die patiënten langer een ziekenhuisbed bezet,’ aldus Van de Laar. 

Doordat patiënten langer op een operatie moeten wachten, krijgen ze meer klachten en hebben 
ze meer hulp thuis nodig. Bovendien duurt het herstel bij veel mensen langer, omdat hun 
conditie hard achteruit is gehold toen ze op de wachtlijst stonden. 

Thuiszorgorganisaties kampen met een personeelstekort en een hoger ziekteverzuim dan vóór 
de coronapandemie. In het tweede kwartaal van dit jaar lag hun ziekteverzuim op 7,4 procent. 
Normaliter ligt dat percentage rond de 6,2 procent. Tijdens pieken lag het verzuim zelfs boven 
de 9 procent. 

Het gevolg van de krapte is dat patiënten soms minder uren zorg krijgen of niet uit het 
ziekenhuis weg kunnen. Ook moet een deel van de cliënten lang wachten voordat een 
verpleegkundige kan helpen bij het douchen en aankleden. 

Mensen die thuis willen sterven moeten voor hun laatste levensdagen soms tóch naar een 
hospice of ziekenhuis omdat er geen begeleiding is. ‘We hebben te maken met een zorginfarct. 
Patiënten krijgen niet altijd meer de zorg die ze nodig hebben,’ constateert Bianca Buurman, 
voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Bron: Het Parool, 4 
oktober 2021. 

Haarlems theater heeft boete van 2500 euro binnen voor volle zaal Theo 
Maassen  

Theater De Liefde in Haarlem heeft een boete van 2500 euro ontvangen voor het negeren van 
de coronamaatregelen bij twee voorstellingen van Theo Maassen.  

Het theater liet de shows vorige maand met een volle zaal doorgaan, terwijl dat destijds nog 
niet was toegestaan. De gemeente liet al weten dat daar een boete op stond en die is nu, ruim 
twee weken later, binnen. 

De Liefde begrijpt dat de burgemeester moest ingrijpen, maar heeft wel schriftelijk gevraagd 
om een verlaging. ‘We vinden het wel hoog, zeker als je de beelden zag van de Formule 1 en 
de volle voetbaltribunes. Daarom vragen we wel om een verlaging. Maar we gaan heus wel wat 
betalen’, vertelt theaterdirecteur Mylou Frencken. 

Het theater heeft al financiële bijdragen gekregen van mensen die willen helpen met het 
betalen van de boete. Ook radiozender 100% NL startte een crowdfundingsactie. Het theater 
en de radiozender hebben contact, maar omdat er de hoop is dat het bedrag van de boete nog 
wordt verlaagd, is nog niets concreets afgesproken. 

De Liefde wilde met de twee avonden protesteren tegen de coronamaatregelen van het 
demissionaire kabinet. Volgens de toen geldende regels mochten theaters maximaal twee 
derde van de zaal vullen met bezoekers. In de zaal zaten vorige maand 110 mensen in plaats 
van de toegestane 80. Inmiddels mogen theaters weer alle stoelen vullen, maar moeten 
bezoekers wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Bron: AD, 4 oktober 2021.    
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Theaterbezoekers vorige maand in de rij om hun CoronaCheck-app te laten controleren bij 
het Haarlemse theater De Liefde, waar Theo Maassen een voorstelling verzorgt voor een volle 
zaal. © ANP  

Weigeren vaccin kan Irving miljoenen kosten 

Als Kyrie Irving bij zijn weigering blijft om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, kan 
dat de sterbasketballer van Brooklyn Nets veel geld kosten. Volgens de Amerikaanse 
sportzender ESPN levert Irving dan 381.000 dollar (ongeveer 325.000 euro) aan salaris in per 
wedstrijd die hij niet kan meespelen.  

De profliga NBA en de spelersbond zijn het eens geworden dat spelers een deel van hun salaris 
inleveren als ze vanwege de vaccinatieregels niet in thuiswedstrijden kunnen uitkomen. Dat 
geldt voor de clubs uit New York en San Francisco, waar de autoriteiten niet toestaan dat 
ongevaccineerden aan binnensport doen.  

Irving heeft tot nog toe hardnekkig geweigerd het vaccin te nemen en als hij niet overstag gaat, 
kan hij niet uitkomen in de thuisduels van Brooklyn Nets. Als de regels het hele seizoen van 
kracht blijven, mist hij 41 thuiswedstrijden en dient hij in totaal 15,5 miljoen dollar (ruim 13 
miljoen euro) aan salaris in te leveren.  

Andrew Wiggins van Golden State Warriors uit San Francisco wilde aanvankelijk ook geen 
coronaprik, maar de forward heeft zich over zijn bezwaren heengezet en zich laten inenten. 
Bron: De Stentor, 4 oktober 2021.  

Tweeling uit Almelo behoort tot terreurverdachten die Rutte, Wilders en 
Baudet wilden doden 

‘Twee in Almelo geboren broers behoren tot de negen terreurverdachten die donderdag in 
Eindhoven werden opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de groep van 
voorbereidingshandelingen met een terroristisch oogmerk.  

De groep, waartoe de in Almelo geboren broers  A. (31) volgens het OM behoren, zouden het 
hebben gemunt demissionair premier Mark Rutte (VVD) en de Tweede Kamerleden Geert 
Wilders (PVV) en Thierry Baudet (FvD). Wat de rol van de Almelose broers precies is wordt nog 
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nader onderzocht. Enkele verdachten in de leeftijd van 18 tot 31 jaar zitten nog in volledige 
beperking en dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaten. 

De twee broers zitten niet meer in beperking en dat geeft al aan dat de verdenking tegen hen 
ook zeer beperkt is’, aldus advocaat André Seebregts van één van de twee. „Ik moet nog zien 
of hier een strafzaak van komt, want het lijkt meer op een storm in een glas water.’   

De mannen worden verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, het 
voorbereiden van een aanslag en het volgen van een terroristische training. Seebregts: „Dat is 
ook de reden dat het OM hier zo fors op inzet en de lat om verdachten vast te houden laag is 
en blijft. Normaal moet er een redelijk vermoeden van schuld zijn, maar mijn cliënt is passief 
aanwezig geweest bij een overlegwaar bepaalde zaken zijn besproken.’  

De verdachten zijn voor zover bekend vooral hoogopgeleide jongemannen, met bijvoorbeeld 
een afgeronde opleiding aan de UT Enschede, de TU Eindhoven of inmiddels werkzaam 
bij ASML. Zij gingen op een zeer open manier met hun geloof om. Verschillenden van hen 
worden gezien als rolmodellen voor de allochtone jeugd.   

In 2012 greep de toen 21-jarige A. uit Almelo naast een prijs voor ‘getalenteerde, allochtone 
jongeren’. Beide broers studeerden aan de Universiteit Twente en later aan de Universiteit in 
Leiden. In een interview uit april 2012  in deze krant spreken de jongemannen openlijk over 
hun rol als voorbeeld voor jongeren met een migratie-achtergrond. „We willen andere jongeren 
wat bijbrengen en hen motiveren het beste uit zichzelf te halen.’  

Nu worden ze door het OM bestempeld als terreurverdachten. Ze zouden samen met zeven 
anderen voorbereidende handelingen hebben verricht. Waar die uit bestaan is nog niet 
bekend, maar justitie ziet in de negen samen een actieve terreurcel, waarin via 
WhatsApp openlijk werd gesproken over aanslagen op politici. Ze trainden samen in een 
garagebox in Eindhoven. Volgens eigen zeggen omdat de sportscholen door corona waren 
gesloten en ze wel fit wilden blijven. Het OM ziet de garagebox als een trainingsplek voor 
terrorisme.   

Advocaat Seebregt van een van de broers A. bevestigt dat zijn cliënt met de anderen heeft 
gesport en in de betreffende WhatsApp-groep zat. In die appgroep zouden teksten en filmpjes 
met geweld van IS-terroristen worden gedeeld. Dat laatste is overigens niet strafbaar. Volgens 
advocaat Bart Nooitgedagt, die de andere broer bijstaat, wordt de garagebox waar de broers 
trainden geframed als trainingslocatie voor terrorisme. De groep is door de recherche langere 
tijd gevolgd en ook werd afluisterapparatuur geplaatst in meerdere woningen. Daaruit 
ontstond volgens het OM een beeld van ernstige dreiging.   

Tijdens een Netflix-avondje in de woning van één van de verdachten luisterde de politie mee 
en  werd het ineens grimmig. Er kwam een kalasjnikov in beeld, waarop de jongens wild 
fantaseerden over het doden van onder meer Rutte en Wilders. Het zijn opmerkelijke details 
die afgelopen weekend naar buiten kwamen over de zaak.  

In het interview in deze krant uit 2012 spreken de broers zich uit over de veranderende blik 
van Nederlanders over de islam. „We worden soms met een nare blik onthaald, maar ik trek 
me daar niet zoveel van aan. Het is een globaal probleem en alleen in mijn eigen omgeving 
kan ik het tegendeel bewijzen.’ Ook zou één van de broers rond 2012 huiswerkbegeleiding 
hebben opgezet voor allochtone jongeren via de moskee in Almelo en hielp hij tijdens zijn 
studie technische natuurkunde eerstejaarsstudenten met huiswerkbegeleiding.  

Volgens advocaat Peter Plasman, die twee andere verdachten bijstaat, is er nooit concreet over 
een  aanslag gesproken, laat staan dat er voorbereidende handelingen zijn verricht. Bij 
doorzoekingen zijn ook geen wapens of explosieven gevonden. „Mijn cliënten snappen dat ze 
zich met hun uitlatingen in de nesten hebben gewerkt en kunnen zich voorstellen dat hun 
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teksten als zeer bedreigend worden ervaren, maar het is volgens hen foute, sarcastische 
humor.’ Bron: De Stentor, 4 oktober 2021.  

Restaurant Moeke wil excuses van Bruls voor ‘schurken-uitspraak’ en 
stuurt brief met deadline 

Burgemeester Hubert Bruls móét excuses maken voor zijn uitlatingen over het Nijmeegse 
restaurant Moeke. De advocaat van Moeke heeft Bruls een ultimatum gesteld. Komt er geen 
‘sorry’ dan dreigen vervolgstappen. 

De commotie gaat over uitspraken die Bruls deed over het grand café dat wegens het niet 
controleren op het coronatoegangsbewijs vorige week zaterdag tijdelijk werd gesloten door 
Bruls. In de gemeenteraad noemde de burgemeester de uitbaters van Moeke een paar dagen 
later ‘laf’ omdat ze ‘willens en wetens’ geen QR-codes gecontroleerd hadden, maar bij het 
aanvechten van de sluiting tegen de rechter zeiden van wel. Ook sprak hij van ‘schurken’.  

Die uitspraken zijn bij de uitbaters van Moeke in het verkeerde keelgat geschoten. Advocaat 
Raoul Meester vraagt Bruls namens de horecazaak daarom nu om excuses. 

‘Tot nu toe heeft Bruls nog niet gezegd spijt te hebben van zijn uitspraken. Ik heb hem per e-
mail gevraagd de zaak niet verder te laten escaleren en zijn excuses aan mijn cliënt te maken’, 
zo stelt Meester.  

Moekes advocaat zegt Bruls ook een ultimatum te hebben gesteld: ‘Ik wil binnen 24 uur reactie 
en ik reken in werkdagen. Het bericht is vrijdag aan het eind van de middag verzonden. Dus 
ik hoop dinsdag in de loop van de ochtend meer te weten. Tot nu toe hebben mijn cliënt en ik 
niets van de burgemeester vernomen.’  

Wát als een sorry van Bruls uitblijft? De advocaat stelt aan ‘vervolgstappen’ te denken. Hoe 
die eruit zien, wil hij nog niet zeggen. ‘Inhoudelijk ga ik daar niet op vooruitlopen. Ik ben 
optimistisch ingesteld. De excuses kunnen nog komen.’   

 
Dit bord stelde Moeke op voor zijn ingang om een dag na de sluiting door Bruls weer open te 
mogen. © Paul Rapp  

Bruls wil - via een woordvoerder - niet op de zaak reageren. Eind vorige week stelde hij nog 
altijd achter de inhoud van zijn woorden over Moeke te staan. Dat hij alsnog met excuses 
komt, ligt niet voor de hand. 
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Of eventuele vervolgstappen van Moeke kansrijk zijn, is twijfelachtig. De Nederlandse 
rechtspraak hecht sterk aan de vrijheid van meningsuiting. 

Excuses of niet: de juridische strijd rond de tijdelijke sluiting van Moeke is nog niet gestreden. 
Het restaurant vecht dat besluit aan bij de bezwaarcommissie van de gemeente Nijmegen. 
Moeke mocht een dag na de gedwongen sluiting overigens weer open, nadat het grand café 
had aangekondigd wel op coronatoegangsbewijzen te gaan controleren. Bron: De Stentor, 4 
oktober 2021.   

Verbijstering en woede over ‘lelijke taal’ van Bruls over café Moeke en 
Oubaha: ‘Zeer ongepast’ 

‘Schurken’, ‘lafbekken’ en ‘de grootste schreeuwlelijk van Nederland’: de Nijmeegse 
burgemeester Hubert Bruls haalde woensdagavond tijdens de gemeenteraad stevig uit naar 
de uitbaters van grand café Moeke en horecatycoon Khalid Oubaha.  

Die zijn op hun beurt met stomheid geslagen over het ferme taalgebruik van Bruls. Ook vanuit 
deskundige hoek wordt verbaasd gereageerd op de ‘lelijke woorden’.   

De aanleiding: het Nijmeegse grand café Moeke moest afgelopen weekend korte tijd op slot, 
nadat het  onvoldoende controleerde op QR-codes. Ook stond voor de ingang van Moeke een 
bord voor de deur waarop aangekondigd werd niet actief te controleren op QR-codes: ‘Bij 
Moeke hoef jij je niet te bewijzen.’   

Een spoedzitting volgde afgelopen zondag bij de Arnhemse rechtbank. Daar betoogde de 
advocaat van Moeke dat sommige bezoekers wél op QR-codes zijn gecontroleerd. Dat schoot 
bij Bruls in het verkeerde keelgat, zo liet hij woensdagavond weten tijdens de Nijmeegse 
gemeenteraad: ‘Als je willens en wetens niet meedoet en dan zegt bij de rechter dat je wel 
controleert, vind ik dat laf. Dit is met kwade opzet gebeurd door de schurken van Moeke.’  

Raoul Meester, de advocaat van Moeke, zegt in een reactie ‘verbijsterd te zijn over het optreden 
van Bruls tijdens de gemeenteraad’: ‘Hoe hij er nu overheen gaat, daar heb ik geen woorden 
voor. Hij is van het weekend uit de bocht gevlogen en nu doet hij dat wéér.’ 

Meester zegt blij te zijn dat hij geen horecazaak in Nijmegen uitbaat. ‘Vanwege het 
ongenuanceerde en onprofessionele optreden van deze burgemeester.’ 

Ook de Nijmeegse horecatycoon Khalid Oubaha moest het woensdagavond ontgelden. Dit 
vanwege zijn uitspraken over chaotische taferelen in de Nijmeegse binnenstad. Bruls had geen 
goed woord over voor de ‘lafbek’ en ‘grootste schreeuwlelijk van Nederland’. ‘Het was juist een 
geweldige stapavond. De hele avond is - behalve bij Moeke - er geen enkele boete uitgedeeld, 
een groot compliment.’ 

Oubaha laat op sociale media weten ‘met stomheid geslagen’ te zijn over Bruls’ kanonnade. 
Hij spreekt van een ‘angstcultuur’ waarbij Bruls horecabedrijven sluit of door harde hand laat 
meewerken. Voor de horecabaas zijn de uitspraken de druppel die de emmer doet overlopen. 
‘Ik verwacht dat onze burgemeester zijn excuses aanbiedt aan mij en vooral mijn super loyale 
medewerkers.’  

In de gedragscode voor burgemeesters wordt een 'respectvolle omgang met burgers en 
organisaties’ als een van de speerpunten genoemd binnen het ambt. Michel de Vries, 
hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit, noemt de uitspraken van Bruls dan 
ook een ‘faux-pas’. ‘Van de burgemeester van de negende stad van Nederland verwacht je 
zulke taal niet. Ik vind het zeer ongepast.’ 

Naar een verklaring moet hij gissen. ‘Bruls is normaal gesproken een prima burgemeester. Ik 
begrijp niet wat hem beweegt om zulke lelijke dingen te zeggen.’ 

Bruls laat bij monde van een woordvoerder weten nog steeds achter de inhoud van zijn reactie 
te staan. Bron: DG, 30 september 2021. 
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Janssen wil vaccin laten goedkeuren voor boostershot  

Ingewijden zeggen tegen de Amerikaanse krant The New York Times dat Johnson & Johnson, 
het moederbedrijf van de Leidse farmaceut Janssen, deze week een aanvraag gaat doen bij 
medicijnautoriteit FDA om het Janssen-vaccin goedgekeurd te krijgen als boostershot. Voor 
mensen die al ingeënt zijn met het middel van Janssen zou dit de tweede prik worden. 
 
Die boostershots moeten mensen extra bescherming geven, al zijn nog niet alle 
wetenschappers overtuigd van de meerwaarde van zo'n extra prik. Critici hebben onder meer 
betoogd dat nog onduidelijk is hoe groot de effecten van een derde inenting op de lange termijn 
zijn. Pfizer en Moderna deden al een aanvraag voor goedkeuring van een derde prik in de VS. 
Bron: AD, 4 oktober 2021. 

Huishoudens sparen minder 

Huishoudens in de eurozone zijn in het tweede kwartaal van dit jaar wat minder hard gaan 
sparen door het opheffen van de lockdowns tegen het coronavirus, zo blijkt uit cijfers van het 
Europese statistiekbureau Eurostat. Volgens het bureau daalde het deel van het netto-
inkomen dat op de spaarrekening wordt gezet, naar 19 procent van 21,5 procent in het eerste 
kwartaal. 

In het tweede kwartaal van 2020 werd het hoogste niveau ooit gemeten met ruim 25 procent. 
In de voorgaande jaren bewoog die graadmeter rond de 12 procent. Door het opheffen van de 
lockdowns gingen mensen meer geld uitgeven aan bijvoorbeeld reizen en horeca. Eerder werd 
juist meer gespaard omdat huishoudens onzeker waren over de pandemie en er minder 
mogelijkheden waren om geld uit te geven. Bron: AD, 4 oktober 2021. 

Indonesië wil Bali weer openstellen voor buitenlandse reizigers 

Indonesië wil het toeristeneiland Bali vanaf 14 oktober weer 
openstellen voor buitenlandse reizigers, waaronder die uit China, Nieuw-Zeeland en Japan. 
De internationale luchthaven Ngurah Rai laat dan weer toeristen toe, maar die moeten na 
aankomst wel acht dagen op eigen kosten in quarantaine, zegt minister Luhut Pandjaitan. 
Zowel de heropening van het land als het afbouwen van de coronamaatregelen gebeurt in 
fases. 
 
‘Indonesië wil geen verrassingen', aldus de minister. Het eilandenrijk is een van de 
zwaarst door Covid-19 getroffen landen in Azië. Officieel raakte meer dan vier miljoen 
Indonesiërs besmet en 142.000 van hen overleden aan de gevolgen. Gezondheidsexperts 
denken dat het aantal slachtoffers veel hoger ligt. Tijdens de piek van de tweede coronagolf, 
half juli, werden meer dan 56.000 infecties per dag geregistreerd. Gisteren waren dat 
er nog 1100. Bron: AD, 4 oktober 2021. 

Dierenliefhebbers in Filipijnen laten huisdieren zegenen 

Voor het tweede jaar op rij hebben katholieke dierenliefhebbers in de Filipijnen hun huisdier, 
in het kader van Werelddierendag en de heilige Franciscus van Assisi, laten zegenen in 
een drive-thru ceremonie. Normaliter wordt de sterfdag van de beschermheilige der dieren 
groots gevierd, maar ook nu gooit corona roet in de brokjes. En dus kregen de beestjes, ter 
bescherming van hun baasjes, het wijwater tijdens het voorbijrijden op gesprenkeld. De 
priester nam geen risico en droeg een masker en spatscherm. Bron: AD, 4 oktober 2021. 

In migrantenwijken minder dan één op de drie volledig gevaccineerd: 
'Schokkend’ 

Het aantal gevaccineerden tegen corona verschilt in de stad aanzienlijk per wijk. De eerste 
gepubliceerde cijfers daarover laten zien dat het per wijk de helft kan schelen in het aantal 
mensen met twee prikken. Dat geeft grote zorgen. 

Voorbeelden van de grote verschillen in vaccinatiegraad per wijk zijn Kijkduin/Ockenburgh 
waar meer dan 70 procent van de bewoners volledig is gevaccineerd en de Groente- en 
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Fruitmarkt waar minder dan 30 procent twee prikken heeft gekregen. Eenzelfde percentage 
als in Transvaal, waar eveneens het aantal eerste prikken sterk achterblijft. 

Ook de verschillen tussen de Vogelwijk, Bomen- en Bloemenbuurt en Archipelbuurt met meer 
dan 60 procent gevaccineerden en de Schilderswijk, Laak en Moerwijk (iets meer dan 30 
procent) zijn veelzeggend. 

Want het was al wel bekend dat met name in de kwetsbare wijken met veel arbeidsmigranten 
en allochtone bewoners de vaccinatiegraad laag is in de stad. Maar de eerste onderverdeling 
in wijken op basis van cijfers laat zien dat de verschillen dramatisch zijn. ‘Schokkend’, noemt 
gemeenteraadslid Tim de Boer van de HSP de cijfers. ‘Je ziet dat in regio’s met een GGD die 
eigenwijzer is dan het landelijke beleid de resultaten veel beter zijn. Ik mis de eigenwijzigheid 
in Den Haag.’ 

De verschillen in vaccinatiegraad zijn al langer een grote zorg in Den Haag. Hoe meer mensen 
gevaccineerd zijn hoe kleiner de kans op nieuwe uitbraken en hoe minder mensen ziek 
worden. ‘De mensen die nu in het ziekenhuis terechtkomen zijn vrijwel allemaal niet 
gevaccineerd’, zegt Janneke Holman, raadslid voor de PvdA, die al eerder haar zorgen uitsprak 
over de achterblijvende vaccinaties in hele delen van de stad. ‘Het is nu de grootste uitdaging 
om meer prikken te zetten’, zegt ze. 

Volgens haar zijn er voldoende huisartsen, mensen in het welzijnswerk en andere vertrouwde 
gezichten die met mensen in gesprek kunnen gaan om zich te laten vaccineren. ‘Maar ik hoor 
dat zij ontzettend moeilijk contact krijgen met GGD Haaglanden om samen op te trekken. Het 
gaat bij de mensen die nog niet zijn geprikt echt niet om mensen die allemaal tegen vaccineren 
zijn. Het zich niet laten prikken komt voort uit desinformatie, niet weten waar je moet zijn, 
afwachten. Een goed gesprek met iemand die je vertrouwt is dan heel belangrijk.’ 

In de Stationsbuurt en delen van Den Haag Zuidwest is zo volgens haar nog veel winst te 
boeken. Ook in het Regentessekwartier en het Valkenboskwartier, Duindorp en Centrum die 
blijven steken op een vaccinatiegraad van 50 procent, kan het percentage dan nog omhoog. 

GGD Haaglanden en de gemeente Den Haag erkennen dat er wijken achterblijven in het aantal 
prikken. Ze proberen de vaccins ook naar die wijken toe te brengen door er met een mobiele 
prikbus te gaan staan en zoals afgelopen vrijdag in twee moskeeën aanwezig te zijn. In de Al 
Madinah aan de Loosduinseweg en in de Turks Islamitische Culturele Stichting Moskee aan 
de Kempstraat zal de GGD komende vrijdag, de belangrijkste dag van de week voor moslims, 
aanwezig zijn. Volgens Annette de Boer, directeur GGD Haaglanden, is de moskee dan ook 
open voor mensen uit de wijk die niet verbonden zijn aan de moskeeën of niet-gelovig zijn. Het 
plan is om het aantal bijzondere priklocaties, zoals moskeeën, binnenkort verder uit te 
breiden. 

Volgens PvdA-raadslid Holman is het benaderen van mensen in hun eigen wijk tot nu toe niet 
echt van de grond gekomen. ‘Het blijkt ook wel uit deze wijkcijfers dat het niet genoeg is 
geweest. Meer prikken is nu de grootste uitdaging.’ Bron: AD, 4 oktober 2021. 

Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag voor de tweede dag 
op rij licht toegenomen, zo staat in de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 

In totaal liggen nu in 454 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, 4 meer dan zondag. Op 
de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 7 tot 326. Op de intensive 
cares daalde het aantal Covidpatiënten wel, met 3 tot 128. 

In de afgelopen 24 uur werden er 10 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de ic's. Op 
de verpleegafdelingen werden er 28 nieuwe patiënten opgenomen. 

Voor de derde dag op rij zijn er ruim 1600 positieve coronatesten 
geregistreerd. Het RIVM kreeg tussen zondagochtend en maandagochtend 1648 meldingen 
van positieve testen. Ook zaterdag en zondag waren er ruim 1600 positieve testen, en de vier 
dagen ervoor ruim 1700. 
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In de afgelopen zeven dagen zijn 11.838 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat komt 
neer op gemiddeld 1691 per dag, het hoogste niveau sinds 24 september. 

Het aantal sterfgevallen steeg met twee. Dat wil niet zeggen dat deze beide personen afgelopen 
dag zijn gestorven. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, duurt het soms even voordat dit is 
geregistreerd. Bron: AD, 4 oktober 2021.  

Geen snelle coronatest voor gevaccineerde mensen die naar VK reizen 

Volledig gevaccineerde mensen die naar Engeland reizen hoeven geen snelle coronatest meer 
te doen voordat ze worden toegelaten. Wel blijft het verplicht op de tweede dag na aankomst 
een PCR-test te ondergaan bij een door de overheid aangewezen instantie. De kosten daarvan 
bedragen omgerekend doorgaans een kleine 60 euro. 

Deze verplichting verdwijnt naar verwachting later in oktober, maar daarvoor komt wel een 
goedkopere sneltest in de plaats. Tegenstanders vrezen dat het land daardoor meer kans loopt 
risicovolle virusvarianten te importeren. 

Schotland, Wales en Noord-Ierland beslissen zelfstandig over hun coronabeleid en hebben 
soms wat strengere regels. Bron: AD, 4 oktober 2021. 

Werken met polsbandjes is goed verlopen 

Het werken met polsbandjes om een restaurant of kroeg in te mogen is afgelopen weekend 
'goed verlopen', laat een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten. KHN 
is wel van mening dat het ‘hoe dan ook niet nodig is om zowel de coronapasverplichting als 
de sluitingstijd te handhaven.’ 

De brancheorganisatie weet nog niet of de maatregel nadelig is geweest voor de omzet. ‘We 
krijgen wel signalen dat gasten wegblijven, omdat ze een coronatoegangsbewijs moeten 
kunnen tonen of omdat ze het te veel gedoe vinden’, aldus de zegsvrouw. 

KHN noemt het positief dat veel burgemeesters het initiatief voor de polsbandjes omarmen. 
‘Alles wat ervoor zorgt dat horecaondernemers met minder operationele zorgen en belasting 
te maken krijgen en wat zorgt voor meer begrip bij gasten, is welkom.’ Bron: AD, 4 oktober 
2021. 

Verliezen luchtvaartsector door coronacrisis hoger dan ingeschat 

De verliezen van de wereldwijde luchtvaartsector door de coronacrisis komen waarschijnlijk 
hoger uit dan eerder ingeschat. Dat staat in nieuwe ramingen van de internationale 
brancheorganisatie IATA. Wel denkt de sector dat de verliezen volgend jaar flink zullen 
teruglopen, nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd en het luchtverkeer tussen veel 
bestemmingen weer op gang komt. 

Voor dit jaar rekent IATA nu op een totale verliespost van bijna 52 miljard dollar, omgerekend 
zo'n 45 miljard euro. Bij de vorige raming in april werd nog uitgegaan van een tekort van zo'n 
48 miljard dollar. IATA heeft ook zijn inschatting voor de verliezen van vorig jaar naar boven 
bijgesteld. Bij nader inzien gaat het om bijna 138 miljard dollar, waar eerder nog sprake was 
van dik 126 miljard dollar verlies. Bron: AD, 4 oktober 2021.  

Coronavaccins van Pfizer en Moderna mogen worden gebruikt voor extra 
prik voor mensen met ernstige afweerstoornis 



41 
 

De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna mogen worden gebruikt om mensen met 
een ernstige afweerstoornis een extra prik te geven. Het vaccin van Pfizer en BioNTech kan 
daarnaast worden gebruikt om het brede publiek een boosterprik te geven, als de politiek 
besluit dat dit nodig is. Voordat het vaccin van Moderna daarvoor ingezet kan worden, zijn nog 
extra gegevens nodig. Dat heeft de Europese toezichthouder, het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) geoordeeld. 

Nederland begint later deze week met het opnieuw vaccineren van mensen met een ernstige 
afweerstoornis. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die net een orgaantransplantatie hebben 
ondergaan. Bij de eerste prikken hebben zij mogelijk niet genoeg antistoffen tegen het 
coronavirus aangemaakt. De extra prik kan ze daarbij helpen. Volgens het EMA moet die 
aanvullende inenting minstens 28 dagen na de tweede prik worden gegeven. Nederland geeft 
deze groep de vaccins Comirnaty (Pfizer/BioNTech) en Spikevax (Moderna). Het gaat om enkele 
honderdduizenden mensen en het duurt waarschijnlijk iets minder dan een maand om 
iedereen die dat wil een extra prik te geven. 

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is daarnaast goedgekeurd voor boosterprikken bij 
volwassenen zonder gezondheidsproblemen. Die kunnen die herhaalprik minstens zes 
maanden na de tweede prik krijgen. Het kan zijn dat de afweer door de vaccins tegen het 
coronavirus tegen die tijd iets zwakker wordt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) houdt dit in de gaten. 

Het EMA had eerder gezegd dat het momenteel  niet nodig is om iedereen die al volledig is 
gevaccineerd, nog een keer in te enten. De vaccins beschermen bij verreweg de meeste mensen 
nog goed genoeg. Ze voorkomen niet elke besmetting, maar wel veel ziekenhuisopnames en 
sterfgevallen. Dat zegt de Gezondheidsraad in Nederland ook. Volgens het adviesorgaan is het 
momenteel belangrijker om mensen die nog niet gevaccineerd zijn alsnog in te enten. Dat gaat 
niet alleen om mensen in Nederland, maar ook om mensen in bijvoorbeeld Afrika, waar de 
vaccinatiegraad ontzettend laag is. Als daar meer mensen een prik krijgen, daalt de kans dat 
nieuwe varianten ontstaan. Bron: AD, 4 oktober 2021. 

Bezoekers van Halloween Fright Nights moeten alsnog 
coronatoegangsbewijs laten zien 

Bezoekers van de Halloween Fright Nights bij Walibi in Biddinghuizen moeten bij de 
ingang alsnog een coronatoegangsbewijs laten zien. Het pretpark was na groen licht van de 
gemeente Dronten in de veronderstelling dat dit niet nodig was. Maar de gemeente is een week 
voor de eerste griezelavond van gedachten veranderd. 

De gemeente is van mening dat een aantal locaties in het park niet kan worden gekenmerkt 
als doorstroomlocatie. Zo gaan enkele dj’s plaatjes draaien en dan blijven mogelijk bezoekers 
staan om te kijken en te luisteren. Gevolg is dat het tonen van een coronatoegangsbewijs bij 
de ingang wel verplicht is voor bezoekers. 

Het pretpark laat weten de beslissing van de gemeente, één week voor de eerste Fright Night, 
‘als een donderslag bij heldere hemel’ komt. ‘Wij zijn in de veronderstelling dat wij in ons recht 
staan als doorstroomlocatie in de buitenlucht Halloween te organiseren zonder een 
coronatoegangsbewijs’, zegt Walibi-directeur Mascha Taminiau. Bron: AD, 4 oktober 2021. 

Gemeente: gebruik polsbandjes goed verlopen bij Leidens Ontzet 

Het gebruik van de coronapolsbandjes in Leiden tijdens Leidens Ontzet is goed verlopen, 
volgens de gemeente. 

‘Over het algemeen was het publiek enthousiast’, aldus een woordvoerster. Ongeveer 40 
procent van de horecabezoekers droeg een polsbandje. 
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De gemeente heeft de horeca gevraagd hoe het daar verliep. De polsbandjes hebben 
bijgedragen aan een goede doorstroom afgelopen dagen. Of het middel vaker gebruikt gaat 
worden, is nog niet bekend. ‘Het is belangrijk om dat te evalueren met Koninklijke Horeca 
Nederland, afdeling Leiden’, zei de woordvoerster. 

In Leiden zijn zaterdag 9750, zondag 5115 en maandag tot 16.00 uur 3634 bandjes 
uitgegeven. Mensen konden de bandjes op vier plekken in de stad ophalen. Vooral op het 
Stationsplein werden veel bandjes uitgedeeld. 

De 3 October Vereeniging Leiden, die jaarlijks meerdere evenementen rond het Leidens Ontzet 
organiseert, zegt dat zij weinig bandjes heeft gezien. De evenementen die waren georganiseerd 
waren niet grootschalig, waardoor er niet altijd een QR-code nodig was. 

Leidens Ontzet wordt elk jaar op 3 oktober gevierd, ook de avond van tevoren is er altijd een 
feest. Dit jaar werd het over drie dagen uitgespreid, omdat 3 oktober op een zondag viel. Bron: 
AD, 4 oktober 2021. 

Burgemeesters Veiligheidsberaad zijn niet te spreken over de galg 

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen zijn absoluut niet te 
spreken over een galg die werd meegevoerd tijdens een demonstratie tegen de coronaregels, 
zondagmiddag in Amsterdam. Ook het feit dat sommige demonstranten Jodensterren 
droegen keuren zij zeer af, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. 

Volgens de burgemeesters zijn dergelijke ‘excessen’ niet met ingrijpen te voorkomen, 
aangezien iedereen het recht heeft op demonstreren en op vrijheid van meningsuiting. ‘Maar 
het zou goed zijn als mededemonstranten mensen die zulke dingen doen daarop aanspreken. 
Ik kan me niet voorstellen dat de vele duizenden demonstranten in Amsterdam het allemaal 
eens waren met dergelijke walgelijke uitingen. Zulke dingen moet je niet willen’, aldus Bruls. 

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft maandag aangifte gedaan van 
bedreiging, nadat een foto van de galg op Twitter met hem in verband werd gebracht. De galg 
zou voor hem klaarstaan. De politie doet onderzoek naar de tweet. Bron: AD, 4 oktober 2021. 

Restaurant Mamma Mia gaat terug naar afhalen vanwege coronapas: ‘Ik 
wil niet verdelen, maar samenbrengen’ 

Restaurant Mamma Mia in Middelburg heeft het geprobeerd. Maar ruim een week nadat de 
coronapas werd ingevoerd, gaan ze weer terug naar hoe het was tijdens de lockdown: alleen 
open voor afhalen. Giorgia di Colandrea, die het restaurant samen met haar familie runt, is 
opgelucht. ‘Op deze manier houden we ons aan de wet en blijven we toch dicht bij onszelf.’ 

Afgelopen zaterdag deed een druppel de spreekwoordelijke emmer overlopen toen Di 
Colandrea en haar familie druk bezig waren in het restaurant en iemand buiten aan een gast 
vroeg of er werd gecontroleerd. Giorgia: ‘Ik weet niet of het een boa was of iemand die een plek 
zocht om te eten, maar we waren meteen heel angstig. Bang dat we een controle zouden 
krijgen, of een boete. Het leidde zelfs tot een mini-botsing binnen de familie. Toen zijn we om 
de tafel gaan zitten en hebben we nog dezelfde avond besloten het restaurant vanaf woensdag 
weer te sluiten.’ 

Controleren van codes gebeurde wel bij Mamma Mia, maar op een drukke avond zoals 
zaterdag lukte het niet om iedereen ernaar te vragen. Dat komt deels doordat het niet in 
Giorgia’s aard zit om mensen in haar restaurant te weigeren. ‘In Italië zijn we gastvrij. We 
koken altijd te veel zodat er eventueel nog iemand kan aanschuiven. Ik wil niet verdelen, maar 
samenbrengen.’ 
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Giorgia di Colandrea in het restaurant in Middelburg. © Dirk-Jan Gjeltema 

Verder speelt het personeelstekort haar parten. ‘Ik sta in de keuken, maar ben ook bezig met 
bedienen en neem de telefoon op. Mijn focus ligt dan minder bij het controleren, maar bij de 
mensen die in mijn restaurant te gast zijn. In Italië komen mensen om 20.00 of 21.00 uur 
binnen en blijven dan de hele avond hangen. In Nederland eet iedereen tussen 17.30 en 19.30 
uur. In die twee uur moet je er dan volle bak voor gaan.’ 

Giorgia plaatste zondag een emotioneel bericht op de socials waarin ze haar besluit toelicht. 
‘Ik heb het geplaatst om onze klanten te informeren, maar ik krijg inmiddels reacties uit het 
hele land. Dat doet echt goed. Zondag was ik nog onzeker of we hier wel goed aan doen, maar 
door alle steun heb ik er nu alle vertrouwen in dat het de juiste beslissing is. Natuurlijk willen 
we er niet aan ten onder gaan, maar we proberen dit zo lang mogelijk vol te houden.’ 

Giorgia vindt het jammer dat ze deze beslissing heeft moeten nemen. ‘Het is jammer dat het 
zo moet. We zijn maanden dicht geweest en nu we eindelijk weer draaien, sluiten we de tent 
opnieuw. Maar voor ons gevoel kunnen we niet anders. We hebben al zoveel te verduren gehad 
de afgelopen maanden en nu deelt de overheid opnieuw een steekje uit. Het voelt niet als mijn 
recht om iemand te controleren. Het enige wat ik mijn gasten aan de deur wil vragen is of ze 
vandaag vrolijk zijn.’ Bron: AD, 4 oktober 2021.   

Woedende reacties op Bennie Jolink die ongevaccineerden ‘Achterlijke 
Asociale Wappies’ noemt  

Bennie Jolink heeft zich op Facebook de woede op de hals gehaald van mensen die niet 
gevaccineerd zijn tegen corona. ‘Iedereen die niet gevaccineerd is noemen we vanaf nu 
Achterlijke Asociale Wappie. A.A.W.er dus’, schrijft Jolink.  

De Achterhoeker stelt dat het tijd wordt om duidelijkheid te scheppen: ‘In Duitsland, België, 
Frankrijk, en noem maar op, vindt niemand het een probleem om te bewijzen dat je 
gevaccineerd of getest bent. Wie daar wél over ligt te zeiken is dus een: A.A.W.er!!’.  

Het bericht is zaterdag in de vroege avond gepost en leverde binnen een uur enkele honderden 
reacties op. Elke tien minuten komen er tientallen reacties bij.  

Veel mensen reageren boos op Jolink. ‘Ben, je gaat te ver’, reageert Wim Vriezen, eigenaar van 
Wim’s Muziekkelder in de Doetinchemse binnenstad. Dat is nog een milde reactie, goed voor 
tientallen likes.  
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Andere mensen gaan er steviger in met hun reactie. ‘Wat buj een stuk verdriet bennie!', schrijft 
Stefan Rolfers uit Musselkanaal. ‘Al die media aandacht en politieke omkoping hebben je 
weinig goeds gedaan, ik zeg: ajuu de mazzel’.   

‘Je mag je eigen mening hebben en daar heb ik geen probleem mee maar ga niet schelden 
tegen mensen die een andere mening hebben dan jou!', vindt Eric Verlaeck. ‘Respecteer en 
tolereer!’.  

Bert Haank schrijft: ‘Man wat ben jij veranderd! Jammer. Dacht dat je respect had voor 
iedereen. En de schurft aan politiek!’.  

En Lammy van der Veen (37 likes): ‘Vroeger keek ik tegen je op. Nu kijk ik met medelijden 
naar je. De ouderdom heeft je keihard geraakt’. 

‘Seniele ouwe debiel’, vindt Marten van Houtum uit Nordbergum. ‘Iets met mensen in hun 
waarde laten’.  

De voorman van Normaal zei eerder in deze krant veel last te hebben gehad van corona. Niet 
omdat hij het virus had, maar wel omdat hij een tijd apart moest leven van zijn vrouw Ellie 
en bijna niemand meer zag. ‘De hele tijd die 1,5 meter afstand houden, Ellie aanraken kon al 
helemaal niet. Die kut-corona, daar werd ik helemaal naar van’, zei hij onder meer. 

Jolink voelde een depressie naderen en benaderde zijn Normaal-maten om regelmatig weer 
samen te spelen. Dit leidde uiteindelijk tot een nieuw album mét boek dat vorige maand 
uitkwam. Het nieuwe Normaal-album wordt in december ook nog uitgebracht als elpee, op 
groen vinyl. Bron: AD, 3 oktober 2021.   

Coronatijd kreeg eenzame Bennie Jolink er bijna onder: ‘Dat virus heeft 
mij nederig gemaakt’ 

Corona kreeg Bennie Jolink er bijna onder. Niet omdat hij het virus onder de leden had, maar 
omdat hij amper nog iemand zag. Jolink leefde zelfs een paar weken gescheiden van zijn eigen 
vrouw. ‘Weken sliep ik in mijn schuur.’ 

Bennie Jolink lacht weer. En dat heeft de inmiddels 73-jarige voorman van Normaal lang niet 
gedaan tijdens de coronacrisis. ‘Vanwege mijn longziekte en mijn leeftijd zit ik in een dubbele 
risicogroep. Bang voor corona? Nee, dat ben ik niet geweest. Maar een piekeraar ben ik wel, 
daar ben ik de laatste tijd ook echt achtergekomen.’  

Net na het uitbreken van de coronacrisis in Nederland dacht u wel even corona te hebben. 
‘Ja, dat was een dag dat ik maar niet op gang kon komen. Hoesten en snotteren, daar heb ik 
altijd wel last van als gevolg van mijn longproblemen. Normaal gaat dat altijd binnen een uur 
na het opstaan wel weer over. Maar dit keer niet, ik bleef maar benauwd en snotterig. Ik ben 
terug naar bed gegaan en om 11.00 uur lag ik er nog in. Dat overkomt mij anders nooit. Even 
dacht ik dat ik corona had.’  

‘Diezelfde dag heb ik mij nog beroerd gevoeld, maar de volgende dag had ik nergens meer last 
van. Geen corona, gelukkig. Ik ben wel even rustig aan gaan doen en heb vervolgens een week 
geen alcohol gedronken. Na die week heb ik een paar biertjes gepakt, en toen ik de volgende 
dag wakker werd, voelde ik me zó slecht. O nee, nu heb ik het alsnog, dacht ik.’  

Het kwam door de alcohol? ‘Haha, klopt. Want toen ik naar de schuur liep stond er naast de 
bierflesjes een lege fles wijn. Bleek ik ook nog leeggedronken te hebben. Het was dus gewoon 
een kater.’ 

Daarna kwam pas de echte klap, toen een familielid van u overleed aan corona. 
‘De stiefvader van mijn vrouw Ellie was gevallen en kon niet meer opstaan. Wat doe je dan, 
als dochter? Dan ga je erheen. Ze heeft hem aangeraakt om hem overeind te helpen. Hij bleek 
corona te hebben en een paar dagen later overleed hij in het ziekenhuis.’ 
 
Zo kwam corona toch nog binnen in huize Jolink. ‘We hebben geen enkel risico genomen en 
zijn thuis gebleven. Maar het ergste was nog dat ik óók gescheiden leefde van Ellie. Want of 
zij corona had was niet duidelijk en daarom hielden we afstand. Weken sliep ik in mijn schuur. 
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Dan werd ik wakker en voelde ik me zó ontheemd. De hele tijd die 1,5 meter afstand houden, 
Ellie aanraken kon al helemaal niet. Die kut-corona, daar werd ik helemaal naar van.’ 
 
U geniet van het muziek maken met de bandleden en van uw kleinkinderen. Maar die zag u 
ook niet meer. ‘Het knuffelen met mijn kleinkinderen, opa Bennie zijn, dáár word ik echt 
gelukkig van. Maar dat kon nu niet meer en daar werd ik écht depressief van. Ik werd steeds 
somberder, had nergens meer zin in en zakte steeds dieper weg. Ik raakte zelfs mijn creativiteit 
kwijt en dat heb ik nooit gehad.’ 

Hoe bent u daar dan uit gekomen? ‘Ik heb Dick gebeld (Normaal-manager Dick van Berkum, 
RA) en hem gezegd dat ik het niet meer zag zitten door de hele situatie. Het eerste dat hij heeft 
gedaan is testen regelen, waaruit bleek dat Ellie én ik geen corona hadden. Konden we weer 
bij elkaar zijn, dat was zó fijn. En Dick zei mij de jongens te bellen om samen te spelen, daar 
is hier meer dan genoeg ruimte voor. Dat was zó geweldig, niet vaak heb ik het samen muziek 
maken zo mooi gevonden.’  

De onafhankelijke Bennie Jolink heeft anderen nodig om gelukkig te zijn. ‘Ik dacht altijd dat 
ik het fijn vond om alleen te zijn, dat Bennie Jolink het in zijn eentje wel zou redden. Dat was 
ook zo, toen er de vrijheid nog was om mensen te bezoeken en uit te nodigen. Maar een 
belangrijk deel van mijn creativiteit ontstaat met anderen. Toen dat verdween besefte ik dat 
ik toch niet alles zelf in de hand heb. Corona heeft mij nederig gemaakt, in dat opzicht.’  

Geniet u nu ook meer van het muziek maken? Tijdens het Normaal-concert dat met 
Hemelvaart werd uitgezonden, zagen we de Bennie Jolink zoals we hem kennen. Vol passie 
en lol makend met de bandleden. ‘Die invloed hebben Ferdi, Willem en Timo op mij. Het is 
geweldig om met die gasten muziek te maken, het was een fantastisch gevoel toen we hier 
samen achter het huis stonden te spelen. Grappig was dat ik opeens een toevallige 
voorbijganger tussen de bramenstruiken zag staan terwijl we aan het spelen waren. Den 
gloeperd had ons gehoord en stond stiekem te kijken in de bosjes, haha!’  

Normaal doet er nog toe en is nog lang niet klaar, blijkt wel. Maar wanneer komt die beloofde 
nieuwe plaat nou? ‘Oh, dat weten we nog niet. Het kan over twee maanden zijn, het kan ook 
over twee jaar. No more deadlines, dat heb ik mezelf een paar jaar terug opgelegd en daar hou 
ik me aan.’  

U bent ook nog bezig met een nieuw boek, maar is niet alles al gezegd en geschreven over 
Normaal? ‘Er zijn veel boeken over Normaal geschreven, maar van sommige heb ik spijt dat 
ik eraan heb meegewerkt. Dat had ik zelf beter gekund en daar ben ik nu mee bezig. Veertien 
hoofdstukken met allerlei herinneringen uit de Normaal-tijd. Ik kom alleen achter één ding: 
de laatste jaren heb ik hard gewerkt om van het zuip- en schreeuw-imago af te komen, 
Normaal is meer dan dat. En wat staat er in dit boek? Alleen maar zoepen, brekken en angaon.’ 
Bron: AD, 20 juni 2020. 

Amerika heeft tekort aan coronasneltesten 

Amerika kampt de afgelopen weken met een tekort aan coronasneltesten. De stijgende vraag 
naar de test, vooral door bedrijven en overheidsinstellingen, drijft de prijs op. Reden voor de 
stormloop is de aankondiging van het Witte Huis dat een wekelijkse test binnenkort verplicht 
wordt voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.  

Fabrikanten van de sneltesten proberen de productie in ijl tempo te verhogen, maar hebben 
naar verwachting weken, en mogelijk maanden, nodig om aan de vraag te voldoen. ‘We 
kunnen onmogelijk voldoen aan alle bestellingen’, zegt directeur Doug Bryant van Quidel. ‘De 
vraag vanuit werkgevers is absurd.’ 

De Amerikaanse fabrikanten produceren maandelijks meer dan 50 miljoen sneltesten. Niet 
genoeg om landelijk te testen op scholen en in bedrijven. Als gevolg daarvan is er tussen 
gezondheidsdiensten, lokale overheden en bedrijven, een 'biedingsoorlog' ontstaan die ervoor 
zorgt dat de prijs oploopt. 

Ook gemeentelijke instellingen zitten zonder, terwijl de sneltesten cruciaal zijn om de 
verspreiding van het coronavirus te monitoren. De tekorten jagen de staten op hogere kosten. 
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In plaats van de goedkope testen - doorgaans zo'n 5 dollar per stuk - moeten 
nu duurdere alternatieven worden ingekocht. 

‘We bekijken andere opties, maar zien dat deze drie keer meer kosten’, zegt een woordvoerder 
van de staat Missouri. Uitbraken van de besmettelijker Deltavariant nopen inkopers tot 
het neertellen van hoge prijzen. Voor testen die normaliter zo'n 2 dollar kosten, moet nu soms 
130 dollar worden betaald, meldt persbureau Reuters. Bron: AD, 5 oktober 2020.  

 

Is het een ufo? Is het een vliegtuig? Nee, het is een raket. © Ramon Lucas 
 
Tourgids doet vreemde ontdekking tijdens Noorderlicht-reis: ‘Wat is die 
witte schim?’ 
 
Reisgids Ramon Lucas uit Wierden wist niet wat hij zag vorige week, tijdens een speurtocht 
naar het Noorderlicht in Noorwegen. Een witte schim vloog dwars door het magische groene 
licht heen. Wat was dit? „Dit is een hele bijzonder situatie.’ 
 
Noem de fotoserie die hij maakte gerust uniek. Ramon Lucas, reisgids bij Cape Tracks uit 
Wierden, heeft in zijn leven veel meegemaakt, maar hier keek zelfs hij van op. Op een heldere 
avond in de Lofoten - een eilandengroep in Noorwegen - was de Tukker samen met reisgenoten 
bezig met een fotoshoot. 
 
Ze hadden sowieso al geluk die avond, omdat het magische groene en mysterieuze 
Noorderlicht - een van 's werelds meest bijzondere natuurverschijnselen - fraai zichtbaar was 
vanaf de punt van het dorp. „Rond elf uur verscheen er opeens iets vreemds wits in de lucht, 
dat spontaan voorbij flitste’, beschrijft Lucas. 
 
Een witte schim trok diagonaal door de horizon, dwars door het Noorderlicht. Lucas drukte 
snel af en legde het tafereel tot in detail vast. Zijn beelden zijn zo bijzonder, dat het onder 
UFO-gelovers vast voer voor discussie is: want betreft dit geen bewijs van buitenaards leven? 
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Het echte antwoord ligt iets anders, zo ontdekte de reisgids de volgende morgen. En is iets 
minder spannend, maar nog steeds heel bijzonder. Het witte schijnsel betrof namelijk een 
raketlancering vanuit Californië, ruim 7.000 kilometer verderop. 

Daar vertrok op dat tijdstip de Landsat 9, een aardobservatie satelliet vanaf de Vandenberg 
Space Force Base in Californië.  Voor de liefhebbers: dat gebeurde op een Atlas V 401-
draagraket. De schim werd op meerdere plekken waargenomen, ook in Nederland. Zo dachten 
mensen in Groningen ook een UFO te hebben waargenomen.   

Voor de Twentse reisgids blijft het bijzonder.  „Dit is een hele bijzondere situatie. Het vereist 
namelijk nogal wat geluk. Ten eerste is het Noorderlicht lang niet altijd zichtbaar. 
Raketlanceringen zijn er ook maar sporadisch en dan moet het ook nog eens helder zijn in de 
lucht.’ En dan vergeet Lucas het belangrijkste nog: je moet er maar net staan om het op de 
gevoelige plaat vast te leggen. Bron: AD, 5 oktober 2020. 

Johnson & Johnson heeft noodkeuring gevraagd voor Janssen-vaccin als 
boostershot 

Farmaceut Johnson & Johnson heeft vandaag de Amerikaanse medicijn- en voedselautoriteit 
FDA om noodgoedkeuring voor het Janssen-vaccin als boostershot bij mensen boven de 18 
jaar gevraagd. De FDA gaf het vaccin al eerder goedkeuring voor gebruik 
als aanvullende prik bij personen van 65 jaar en ouder, mensen met een verhoogd 
gezondheidsrisico en voor hen die dagelijks aan het virus worden blootgesteld. Johnson & 
Johnson wil het vaccin ook ter goedkeuring aanbieden bij andere toezichthouders, waaronder 
de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Bron: AD, 5 oktober 2021.  

Thaise werkmigranten en vluchtelingen kregen eerste coronavaccinatie 

Driehonderd Thaise werkmigranten en een klein aantal vluchtelingen hebben vandaag een 
eerste coronavaccinatie ontvangen van het Thaise Rode Kruis. Beide kwetsbare groepen zijn 
binnen de Thaise inentingscampagne vrijwel niet aan bod gekomen, maar krijgen de komende 
weken alsnog de kans om zich te laten vaccineren. 

‘Hoe meer migranten we kunnen inenten, hoe beter het voor de Thaise bevolking is’, zegt het 
hoofd van het lokale Rode Kruis, Tej Bunnag. Volgens officiële cijfers hebben zo'n 2,35 
miljoen migranten een vergunning om in Thailand te werken. De gezondheidsorganisatie 
schat echter dat er eerder 4 tot 5 miljoen in Thailand zijn.  

Velen leven in overvolle en kleine onderkomens en zijn verstoken van gezondheidszorg, wat 
de kans op besmetting vergroot en het krijgen van een coronaprik lastig maakt. ‘We zijn blij 
dat we nu eindelijk veilig zijn’, zegt de 35-jarige Pesan. ‘We waren bang om dood te gaan, maar 
er is nu eindelijk iemand die ons helpt.’ 

De Thaise overheid sloot begin dit jaar vele honderden productielocaties en bouwplaatsen. De 
arbeiders zaten na virusuitbraken in en rond hoofdstad Bangkok maandenlang vast in hun 
kampen. Het Thaise Rode Kruis heeft nu 10.000 doses van het Chinese Sinopharm-vaccin 
gereserveerd om 5000 van hen volledig te vaccineren. Bron: AD, 5 oktober 2021. 

In negen maanden hebben GGD’s 20 miljoen prikken gezet 

In negen maanden tijd hebben de GGD's 20 miljoen coronaprikken gezet. De grens wordt in 
de loop van vandaag gepasseerd, zegt André Rouvoet, voorzitter van het overkoepelende 
organisatie GGD GHOR Nederland, op NPO Radio 1. 

De piek van het vaccinatieprogramma was in juni en juli, toen er per week meer dan 
een miljoen mensen werden gevaccineerd. Tegenwoordig zijn er per week nog iets meer dan 
100.000. Dit zijn vooral jongeren. Veel priklocaties zijn inmiddels dicht. Bron: AD, 5 oktober 
2021. 
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Portugal biedt 65 plussers een derde coronaprik aan 

Portugal biedt mensen boven de 65 jaar vanaf volgende week een derde coronaprik aan. Als 
eersten zijn Portugezen boven de 80 en zij met een zwakke gezondheid, waaronder bewoners 
van verzorgingstehuizen, aan de beurt. 

Portugal dat met 85 procent volledig ingeënte volwassen 's werelds hoogste vaccinatiegraad 
heeft, begon vorige maand al met het geven van boostershots aan mensen boven de 16 met 
een verzwakt immuunsysteem. Bron: AD, 5 oktober 2021.  

Nieuw sterfterecord in Rusland  

Rusland noteert vandaag een nieuw sterfterecord. 895 Russen overleden aan de gevolgen van 
Covid-19, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Ook werden er het afgelopen 
etmaal 25.110 positieve coronatesten afgenomen. Het Kremlin roept mensen op zich te laten 
vaccineren, omdat dit 'de enige manier is om het virus te stoppen'. De Russische overheid 
overweegt nieuwe restricties in te voeren. Bron: AD, 5 oktober 2021.  

Vraag naar behandelingen tegen zwaarlijvigheid is met 15 procent 
gestegen 

De vraag naar behandelingen tegen zwaarlijvigheid - waaronder maagverkleiningen - is tijdens 
de coronapandemie met 15 procent gestegen, meldt de Nederlandse Obesitas Kliniek. Er 
wordt een direct verband met corona gelegd. ‘Steeds meer mensen zijn ervan doordrongen dat 
overgewicht het risico op ernstige complicaties bij een corona-infectie enorm vergroot’, zegt 
directeur Kobus Dijkhorst.  

Om de achterstanden weg te werken, gaat de kliniek in samenwerking met de ziekenhuizen 
LangeLand en Rivierenland zijn behandelcapaciteit uitbreiden met 1300 operaties. Wie 
een obesitasbehandeling krijgt, wordt ook begeleid om de levensstijl te verbeteren. Volgens de 
kliniek heeft ruim 1,5 procent van de Nederlanders boven de 20 jaar tegenwoordig morbide 
obesitas. Zo'n 200.000 mensen. Bron: AD, 5 oktober 2021.  

Groene pas nodig om naar het Vaticaan te gaan 

Sinds 1 oktober is een zogenoemde groene pas nodig om het Vaticaan binnen te komen. Het 
in Europa ingevoerde gezondheidscertificaat - bedoeld om het reizen tussen landen binnen de 
Europese Unie eenvoudiger te maken - toont of iemand gevaccineerd, negatief getest of recent 
hersteld is van Covid-19. 

 

© AFP — De paus omringd met zijn elite bewakers, de Zwitserse Garde.  
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Vier leden van de Zwitserse Garde, het elite korps dat over de veiligheid van de paus waakt, 
testten vorig jaar oktober positief op het coronavirus. Omdat de garde dagelijks dicht in de 
buurt van de bejaarde kerkvader is en ook binnen de muren van het Vaticaan woont, werden 
de leden verplicht zich te laten vaccineren. 

Drie van de gardeleden hebben nu besloten vrijwillig op te stappen in plaats van de 
noodzakelijke prik te halen, meldt de Zwitserse krant Tribuna de Geneva. Drie 
ongevaccineerde rekruiten zijn geschorst tot ze volledig zijn ingeënt, aldus een 
Vaticaanwoordvoerder. Een negatief testbewijs is voor hen niet meer voldoende. Bron: AD, 5 
oktober 2021. 

Aantal coronadoden in Oekraïne boven de driehonderd 

Voor het eerst sinds het begin van de pandemie kwam het aantal corona 
gerelateerde sterfgevallen in Oekraïne gisteren boven de 300 uit. Het ministerie van 
Volksgezondheid rapporteerde 317 overlijdens ten gevolge van Covid-19 en 9846 nieuwe 
besmettingen. 
 
Het aantal coronabesmettingen stijgt al enkele weken en heeft de Oekraïense autoriteiten 
genoodzaakt de maatregelen op te voeren. Vorige week bereikte het aantal infecties een piek 
van bijna 12.000. Het hoogste sinds april. Oekraïne heeft op een bevolking van 41 miljoen tot 
nu toe 2,47 miljoen besmettingen en 57.205 sterfgevallen gemeld. Slechts 5,8 miljoen mensen 
zijn volledig ingeënt. Bron: AD, 5 oktober 2021.  

Gevaccineerde Australiërs mogen weer naar het buitenland 

Ingeënte Australiërs mogen dan vanaf november weer naar het buitenland, en terug naar 
eigen land, maar internationale toeristen komen er vooralsnog niet in. Tot 2022 krijgen 
studenten en werkmigranten voorrang om Australië binnen te komen, zegt premier Scott 
Morrison. ‘Gevaccineerde, geschoolde migranten en studenten hebben onze prioriteit’, zegt de 
premier. ‘Die zijn belangrijk voor onze economie.’ Terugkeren vanuit het buitenland mag altijd, 
op voorwaarde dat mensen in quarantaine gaan. Bron: AD, 5 oktober 2021.  

Na twee vaccinaties met Pfizer vaccin is na zes maanden nog prima 
beschermd tegen ernstige klachten  

Wie twee prikken met het Pfizer/BioNTech-coronavaccin heeft gehad, is na zes maanden nog 
prima beschermd tegen ernstige klachten, schrijven onderzoekers in het medisch-
wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Twee doses van het vaccin zijn na een half jaar 
nog 90 procent effectief tegen ernstige klachten en opname in het ziekenhuis. Ook veroorzaakt 
door de gevreesde Deltavariant.  

Na zes maanden neemt de kans op een besmetting met het virus echter wel snel toe. Twee 
maanden na de laatste vaccinatie beschermt het vaccin voor 88 procent, na zes nog slechts 
voor 47 procent. De effectiviteit tegen de Deltavariant was een maand na vaccinatie 93 procent 
en liep na vier maanden terug tot 53 procent. Bij andere varianten was dat respectievelijk 97 
en 67 procent.  

‘Onze variant specifieke analyse toont aan dat het Pfizer/BioNTech-vaccine effectief is tegen 
alle huidige varianten’, zegt Luis Jodar, vicedirecteur en hoofdmedicus bij Pfizer. De dalende 
effectiviteit wordt niet veroorzaakt door sterkere virusvarianten. Volgens de 
wetenschappers spreken die cijfers in het voordeel van de zogenoemde boostershot, een derde 
prik ter ondersteuning van de eerste twee. Bron: AD, 5 oktober 2021.  
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Impact coronavirus op mentale gezondheid van kinderen en jongeren is 
groot 

De impact van het coronavirus op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren die nu 
wordt waargenomen is slechts het 'topje van de ijsberg', aldus Unicef. De coronacrisis doet 
hen geen goed, maar ook voor de crisis kampten kinderen en jongeren te vaak met mentale 
gezondheidsproblemen, zegt de ngo in het jaarlijkse rapport The State of the World's Children. 

‘Door de nationale lockdowns en de beperkingen op verplaatsingen wegens de pandemie, 
hebben kinderen onuitwisbare jaren van hun leven doorgebracht zonder familie, vrienden, 
klaslokalen, spel - allemaal essentiële elementen van de kindertijd’, zegt Unicef-directeur 
Henrietta Fore. ’Door de verstoring van routines, onderwijs en recreatie, maar ook door de 
bezorgdheid over het gezinsinkomen en de gezondheid, voelen veel jongeren zich bang, boos 
en bezorgd over hun toekomst.’ 

De voorlopige bevindingen van een internationale enquête bij kinderen en volwassenen in 21 
landen, uitgevoerd door Unicef en onderzoeksbureau Gallup, tonen dat gemiddeld 1 op de 5 
ondervraagde jongeren tussen 15 en 24 jaar zich depressief voelt of weinig interesse heeft om 
dingen te doen. In de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar kampt wereldwijd maar liefst een op de 
zeven jongeren met een gediagnosticeerde psychische stoornis.  

Hoewel het probleem bekend is en de vraag naar steun van bovenaf groeit, blijft mentale 
gezondheid toch een gestigmatiseerd onderwerp. Het taboe eromheen is nog steeds groot, 
waardoor kinderen en jongeren moeilijk hulp vinden.  

Ook de kloof tussen de behoefte en de beschikbare financiële middelen voor geestelijke 
gezondheidszorg blijft groot. Volgens het rapport wordt wereldwijd ongeveer twee procent van 
de overheidsbegrotingen besteed aan mentale gezondheidszorg. Bron: AD, 5 oktober 2021.  

Snelle daling aantal coronabesmettingen is voorbij 

De snelle daling van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen weken is voorbij, in elk 
geval voorlopig. In de afgelopen zeven dagen zijn vrijwel evenveel positieve testen geregistreerd 
als in de week ervoor. Ook het aantal gemelde sterfgevallen door toedoen van het 
coronavirus blijft ongeveer gelijk. Het aantal ziekenhuisopnames daalt waarschijnlijk wel. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt elke dinsdag hoeveel 
positieve testen er in de voorgaande zeven dagen zijn geweest. In de zes dagen na de laatste 
update kreeg het instituut 10.118 meldingen, gemiddeld 1686 per dag. Daarmee komt 
het weekcijfer vermoedelijk uit op 11.500 tot 12.000 positieve testen. Vorige week meldde het 
RIVM 11.760 bevestigde besmettingen in een week tijd.  

Het aantal ziekenhuisopnames daalt nog wel. Waarschijnlijk waren de coronaklachten 
van iets minder dan 200 mensen zo erg dat ze vorige week op een verpleegafdeling of intensive 
care belandden. De week ervoor waren er meer dan 200 nieuwe opnames, nog een week eerder 
ruim 300 en de week daar weer voor bijna 400. Het aantal gemelde sterfgevallen blijft 
waarschijnlijk ongeveer gelijk, tussen de 30 en 35.  

Het instituut berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het 
virus zich verspreidt. Het cijfer stond eind vorige week op 0,93. Het schommelt al een paar 
weken rond de 0,9. Bron: AD, 5 oktober 2021.  

Wennen aan de drukte na corona: ‘Weeg af wat je echt belangrijk vindt’ 

Veel mensen vinden het moeilijk om hun sociale leven op te pakken nu bijna alle coronaregels 
zijn verdwenen. Ze voelen zich eenzaam óf willen de volle agenda niet terug.   
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Ons sociale leven kwam door de coronapandemie flink op zijn kop te staan. Vrienden konden 
elkaar niet meer of lastiger ontmoeten. Kennissen die wat verder van elkaar af stonden, 
spraken elkaar soms helemaal niet meer. Gezinnen waren meer op elkaar aangewezen. Terwijl 
sommigen het heerlijk vonden om een lege agenda te hebben, voelden anderen zich juist 
eenzaam.   

Nu vrijwel alle coronaregels zijn vervallen, is het tijd om ons sociale leven opnieuw tegen het 
licht te houden. En dat leidt tot nieuwe worstelingen, constateert Anja Machielse, hoogleraar 
aan de Universiteit voor Humanistiek en expert op het gebied van eenzaamheid. ‘Ik hoop dat 
het meer mensen lukt om alle sociale druk bij zich weg te houden. Dat we beter blijven doseren 
in waar we wel heengaan en wat we laten schieten.’  

Een iets minder sociaal leven dan voor de coronapandemie bedoelt u?  
‘We worden vaak heel erg geleefd en er zijn in sociaal opzicht veel verwachtingen. Dat die 
sociale druk tijdens de pandemie wegviel, was voor veel mensen ook een opluchting. Nu de 
maatregelen wegvallen, zoeken mensen naar manieren om hun grenzen beter te bewaken. Hoe 
voorkom je dat je weer meegaat in een ratrace? Wat zijn belangrijke sociale contacten of 
activiteiten en waar kan ik zonder?’  

We spreken elkaar omdat de Week tegen Eenzaamheid is aangebroken. Wat u zegt heeft juist 
betrekking op het tegenovergestelde van eenzaamheid. 

‘Klopt, maar als mensen zich bewuster worden van relaties kan dat ook eenzaamheid 
veroorzaken. Door corona is de sociale kring van veel mensen noodgedwongen kleiner 
geworden. Voor mensen die het lastig vinden om sociale contacten aan te gaan, kan het nu 
lastig zijn om die contacten te herstellen. Zeker als die contacten juist selectiever zijn in met 
wie ze nog willen omgaan. Of deze mensen willen zélf niet meer met iedereen omgaan en 
moeten nieuwe relaties zien te vinden.’  

Volgens de Gezondheidsmonitor voelt een op de tien volwassenen zich eenzaam. Wordt die 
groep groter nu het leven normaler is? 

,Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk wel dat het taboe dat op eenzaamheid rust minder is. Veel 
meer mensen, ook jongeren, hebben ervaren dat ze zich eenzaam kunnen voelen. Ook al 
hebben ze een sociaal netwerk. Ik hoop dat zij blijven zien dat eenzaamheid niet iets van zielige 
mensen is, maar dat het iedereen kan overkomen.’  

Waarom is er eigenlijk nog een taboe op eenzaamheid? ‘Sociale contacten zeggen iets over wie 
we zijn. Als je gemis ervaart en je eenzaam voelt, geeft dat het gevoel dat anderen je niet de 
moeite waard vinden. Dat gaat knagen aan je zelfvertrouwen. Dan vraag je je af of er iets mis 
is. Jongeren voelen zich een loser.’  

Juist jongeren hadden last van het verminderde sociale leven. Is het voor hen niet heel 
makkelijk om hun oude leven weer op te pakken? ‘Ik hoor van studenten dat ze heel blij zijn 
om weer op de universiteit te mogen komen, maar tegelijkertijd zijn ze na een dag college 
doodmoe. Je bent continu met mensen aan het praten. Ook zij zullen moeten doseren om te 
voorkomen dat ze meegaan in de sociale druk.’  



52 
 

 
© Kees Martens/DCI Media  

Dat is wel lastig met alle feestjes en verjaardagen die er weer zijn. ‘Dat zie ik ook om me heen 
ja. Mensen gaan allerlei feestjes inhalen. Maar ik zie ook dat veel mensen zich bewuster 
afvragen waar ze wel en niet naartoe gaan. Tijdens corona is gewoon heel duidelijk geworden 
hoe verschillend de behoeftes van mensen zijn.’ 

Hoe bedoelt u dat? ‘Sommige mensen zijn het liefst elke dag onder de mensen, andere vinden 
het ook fijn om alleen te zijn. Als je een netwerk hebt waarop je toch wel kunt terugvallen, ís 
het ook aantrekkelijk om alleen te zijn. Maar dat geldt natuurlijk niet voor mensen die dat 
netwerk niet hebben en zich ook nu nog eenzaam voelen. Zij zien dat mensen hun oude leven 
weer oppakken en worden zelf geconfronteerd met hun alleen-zijn.’ 

Wat zou u hen adviseren? ‘Als je er niet op eigen kracht uit komt, zoek hulp. Blijf er niet mee 
lopen. En schaam je er niet voor dat je eenzaam bent, want dat komt veel voor.’ 

En juist voor die andere groep: hoe voorkom je dat je terugvalt in de oude sociale druk? 
‘Weeg af wat je echt belangrijk vindt. Behoud de contacten waar je jezelf kunt zijn. En als er 
onbegrip is dat je niet bij alle activiteiten bent, zijn het misschien niet de juiste vrienden.’ 
Bron: AD, 5 oktober 2021. 

Sywert pikt het niet langer, maar wil niet uitleggen wat hij daarmee 
bedoelt 

Ondernemer Sywert Van Lienden, die het nieuws haalde omdat hij negen miljoen euro 
verdiende met ongebruikte mondkapjes, heeft op twitter een ‘vriendelijke waarschuwing’ geuit 
omdat zijn ‘grens is bereikt’. Hij wil echter niet uitleggen wat hij daar precies mee bedoelt.   

‘Vriendelijke waarschuwing voor iedereen die al maanden meedoet aan deze laster: het is een 
keer genoeg’, zo schrijft hij. ‘Doe je mee aan deze onzin, dan loop je het risico een keer 
aangesproken te worden. Elk mens heeft z'n grens. Die van mij is bereikt’, zo vervolgt hij zijn 
betoog.   

Vraag is wat hij bedoelt met die ‘grens’? Gaat hij mensen aanklagen voor smaad? De 
ondernemer wil niet laten weten wat hij daarmee bedoelt en laat aan deze site weten: ‘geen 
behoefte aan een gesprek’ te hebben. Zijn tweet is inmiddels verwijderd.   

Van Lienden sloot in het begin van de coronacrisis een omstreden deal met de overheid voor 
de aanschaf van 40 miljoen mondkapjes. Hij zei dat hij via zijn stichting Hulptroepen Alliantie 
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‘om niet’ mondkapjes naar Nederland zou halen. Via de bv Relief Goods Alliance die hij en zijn 
kompanen oprichtten werd er uiteindelijk meer dan 20 miljoen euro winst geboekt. Negen 
miljoen daarvan ging naar Sywert Van Lienden, zo onthulde De Volkskrant.  

De opmerkingen van Sywert Van Lienden schieten in het verkeerde keelgat bij dominee Axel 
Wicke. ‘Jouw grens is bereikt, maar jij ging als eerste over een grens, over die van moreel en 
fatsoen’, zo reageert de Noordwijkse predikant op twitter. ‘Mocht jij niet tot in het 
bejaardenhuis bekend staan als die amorele vrek, betaal dan die negen miljoen euro subiet 
terug!’     

Ook oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal Hans Laroes merkt op: ‘Ik dacht eigenlijk dat 
Sywert onze grenzen al had overschreden.’ Bron: AD, 5 oktober 2021.  

Aantal ziekmeldingen weer op oude niveau, vrees voor zware griepgolf 

Het aantal mensen dat zich ziek meldt op het werk is weer helemaal terug op het niveau van 
voor de coronacrisis.  

De verwachting is dat de aantallen oplopen en voor een griepgolf later dit jaar wordt 
gevreesd. Uit cijfers van ArboNed en HumanCapitalCare, waar ongeveer een miljoen 
werkenden onder vallen, bleek dat het aantal gewone ziekmeldingen de afgelopen anderhalf 
jaar vaak lager lag dan voor maart 2020, de start van de coronacrisis. Zo kregen ze in maart 
van dit jaar, toen er nog de lockdown was, maar tachtig procent van het te verwachten aantal 
ziekmeldingen. 
 
‘Opvallend is dat het aantal nu weer op normaal niveau zit’, zegt woordvoerder Evelien Niëns. 
‘Sinds maart vorig jaar zagen we alleen veel ziekmeldingen tijdens coronapieken.’ Maar zo'n 
piek is er nu niet. Bron: AD, 5 oktober 2021.  

Zwartboek over misstanden UWV: ‘Mensen komen diep in de schulden of 
raken hun huis kwijt 

Veel mensen komen in grote problemen door fouten van het UWV. Ze worden goedgekeurd 
terwijl ze ernstig ziek zijn of ten onrechte gekort op hun uitkering, waarna ze forse 
terugvorderingen krijgen. Daardoor raken ze in diepe schulden, moeten ze hun huis verkopen 
of lopen relaties stuk. 

Dat blijkt uit het rapport Ziek door het UWV van de SP, waar het 
consumentenprogramma Radar vanavond aandacht aan besteedt.  

De SP kreeg op het Meldpunt UWV bijna 1200 meldingen over onrechtvaardige keuringen, 
strenge regelgeving en stroperige procedures. Zeven van de tien respondenten zijn ten 
onrechte gekort op een uitkering of moeten er lang op wachten.  

Hoewel cliënten vaak niets verkeerd deden, komen ze door de fouten van het UWV in grote 
problemen. Het te veel uitgekeerde geld, dat ze netto ontvingen, moeten ze bruto terugbetalen. 
Daardoor lopen de schulden op en komen ze ook in de problemen met toeslagen die ze van de 
Belastingdienst krijgen.  

‘Er zijn aangrijpende verhalen binnengekomen van mensen die het leven niet meer zien zitten, 
diep in de schulden komen of hun huis kwijtraken’, schrijft SP-Kamerlid Bart van Kent in het 
rapport.  

Volgens melders is het UWV een logge, inefficiënte, bureaucratische organisatie met 
Kafkaëske toestanden. Mensen verdwalen in de regelgeving en worden van het kastje naar de 
muur gestuurd. Medewerkers bellen niet terug, verwijzen eindeloos door of geven verkeerde 
informatie. Ook raken documenten zoek, hebben cliënten geen vaste contactpersoon en zijn 
rapporten onjuist. 
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De SP kreeg veel klachten over de gebrekkige arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij het 
meldpunt kwamen schrijnende verhalen binnen van mensen met heel ernstige klachten die 
toch geen WIA-uitkering kregen of een veel lagere uitkering. 

Van Kent: ‘De arbeidsongeschiktheidsverzekering moet drastisch op de schop. In een 
beschaafd land kan je mensen die ziek, arbeidsongeschikt of beperkt zijn, niet zonder 
uitkering laten zitten.’ 

Ook kreeg de SP meldingen van mensen die na corona met long covid thuiszitten. ‘Deze 
patiënten lopen vermoedelijk een grote kans om te worden afgewezen voor een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat het een moeilijke, nog onbegrepen ziekte betreft’, 
staat in het rapport.  

De respondenten geven de uitkeringsinstantie gemiddeld het rapportcijfer 2,1. Het is veel 
melders een doorn in het oog dat problemen jarenlang voortduren en niet worden opgelost. 

Velen zien bij het UWV eenzelfde patroon als bij de toeslagenaffaire van de Belastingdienst. 
Daarom deed bijna de helft anoniem een melding, uit angst vermorzeld te worden door de 
overheid. Sommigen zijn ook slachtoffer in de toeslagenaffaire.  

Volgens de SP neemt de fraudejacht van het UWV soms ‘onacceptabele vormen’ aan: 
urenlange verhoren na anonieme tips, geen advocaat, geen zwijgrecht, dreiging met korting 
als men niet ‘meewerkt’ en grote straffen na kleine foutjes.  

Van de respondenten heeft 68 procent weleens een klacht ingediend, maar die wordt zelden 
naar tevredenheid afgehandeld. Het UWV heeft geen onafhankelijke beroepscommissie, maar 
stapt zelf wel snel naar de rechter.  

‘Het UWV is een bureaucratisch moloch geworden dat niet in zijn huidige vorm moet blijven 
bestaan’, zegt Van Kent. ‘Het is hoog tijd om het UWV op te knippen in kleinere lokale units, 
die toegankelijk, persoonlijk en klantvriendelijk zijn. Voor mensen die door fouten van het 
UWV in de problemen zijn gekomen, moet een nette regeling komen.’ 
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Bestuursvoorzitter Maarten Camps van het UWV belooft beterschap. © UWV  

Het UWV zegt in een reactie op het rapport dat medewerkers zich bewust zijn van de grote 
impact van de besluiten op mensen. De instantie zegt het werk ‘integer en zorgvuldig’ te doen, 
maar erkent dat er ook fouten worden gemaakt. Het bestuur belooft beterschap. 

‘De klachten die zijn binnengekomen bij het SP-meldpunt UWV nemen wij daarom zeer 
serieus’, zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps. ‘Het zijn soms aangrijpende verhalen van 
mensen die laten zien hoe groot de impact van besluiten van UWV kan zijn. Verhalen die 
nogmaals laten zien hoe belangrijk het is dat wij onze dienstverlening zorgvuldig doen.’  

Ziek van het UWV, vanavond in Radar, 20.35 uur bij AvroTros op NPO 1. 

Sven van der Woude (45) heeft autisme en tinnitus, een ernstige vorm van oorsuizen. Het is een 
combinatie die zijn leven al jaren ondragelijk maakt. Zo erg dat hij heeft besloten niet meer te 
willen leven. Die strijd leidde hem vorig jaar naar het huis van Tof Thissen, algemeen directeur 
van het UWV. Hij ketende zich vast aan het hek van de directeur. Bron: AD, 4 oktober 2021. 

Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag voor de derde dag op 
rij gestegen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS).  

Er liggen nu 483 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, dat zijn er 29 meer dan maandag. 
Dat is het hoogste aantal in ruim een week tijd.  

Op de verpleegafdelingen liggen nu 351 mensen met corona, 25 meer dan maandag. Op de 
intensive cares nam het aantal covidpatiënten met 4 toe tot 132. 

In de afgelopen 24 uur werden er 65 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Zo'n hoge instroom is in bijna een maand tijd niet meer voorgekomen. Op 
de ic's werden 17 nieuwe patiënten opgenomen.  

Het afgelopen etmaal zijn 1932 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn 
er 212 meer dan vorige week dinsdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen 
is hiermee verder gestegen.  

Een dag eerder registreerde het RIVM nog 1622 nieuwe coronabesmettingen. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kreeg in de afgelopen zeven dagen gemiddeld 
1717 coronameldingen per dag. 
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Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 7. Dat wil 
niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 2 sterfgevallen 
geregistreerd.  

Aantal coronabesmettingen loopt iets op na wekenlange daling.  Na weken van snelle daling 
is het aantal nieuwe coronabesmettingen nu weer opgelopen. In de afgelopen week 
registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 12.016 
positieve testen, twee procent meer dan vorige week. Het instituut spreekt van een 
stabilisatie. Ook het reproductiegetal kruipt omhoog. Het aantal gemelde ziekenhuisopnames 
en sterfgevallen bleef ongeveer gelijk. 

Het aantal coronabesmettingen neemt vooral toe onder twintigers, dertigers, vijftigers en 
zestigers. Zo testten bijna 2100 mensen van 20 tot en met 29 jaar positief, zeven procent meer 
dan de week ervoor. Het aantal coronabesmettingen onder dertigers steeg met vijf procent, 
onder vijftigers met elf procent en onder zestigers met achttien procent. Onder jonge kinderen 
daalt het aantal gevallen juist. Meer dan de helft van alle mensen raakt nog steeds thuis 
besmet. Het aandeel van horeca in alle besmettingen veranderde niet, het percentage mensen 
dat op het werk besmet raakte steeg wel. 

Bij 235 mensen waren de klachten zo erg, dat ze vorige week in een ziekenhuis werden 
opgenomen. Dat is vrijwel gelijk aan de 236 opnames in de week ervoor. Het aantal mensen 
dat op een intensive care kwam te liggen, daalde wel, van 59 naar 46. Het RIVM kreeg 29 
meldingen van sterfgevallen, tegen 34 de week ervoor.  

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, steeg naar 0,96. 
Dat is het hoogste niveau in de afgelopen weken. Als het cijfer onder de 1 zit, daalt het aantal 
nieuwe besmettingen nog wel, maar hoe dichter bij de 1 het cijfer komt, hoe langzamer die 
daling gaat. Bron: AD, 5 oktober 2021. 

 

Sinterklaas en zijn pieten. © Hollandse Hoogte / ANP 
 

Komt Sinterklaas dit jaar? 

De aankomst van Sinterklaas volgende maand in ons land komt dichterbij, maar in veel 
gemeenten is nog onduidelijk of er een intocht mogelijk is en zo ja, hoe die eruit komt te zien. 
Uit een rondgang langs diverse organisatoren in het hele land komt naar voren 
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dat vergunningen zijn aangevraagd, maar dat het in veel plaatsen nog wachten is op groen 
licht.  

Volgens de landelijke richtlijnen is het niet nodig een coronatoegangsbewijs te hebben voor de 
sinterklaasintocht. Een woordvoerster van het Veiligheidsberaad erkent dat: ‘Het is een open 
evenement, net als de marathons.’ De beslissing ligt volgens haar bij de lokale driehoek 
(gemeente, politie en Openbaar Ministerie).  

Rotterdam heeft al besloten dat de intocht doorgaat op 13 november, met testen voor toegang 
voor de ontvangst op het Willemsplein. Daarna trekt de sint met zijn gevolg door de stad en 
kunnen mensen zonder toegangsbewijs langs de route staan.  

Organisator Peter Boelhouwer van de intocht in Scheveningen en Den Haag vermoedt dat het 
evenement op 13 november kan doorgaan zoals voorheen. Hij wacht nog wel op een akkoord 
van de gemeente.  

Ook de organisatie in Groningen denkt dat de intocht op de traditionele manier kan doorgaan. 
In Utrecht is nog geen beslissing genomen, zegt een woordvoerster van de burgemeester. De 
organisatie wil in principe op 14 november een normale intocht houden, met alleen voor de 
ontvangst van de sint op het Domplein inschrijving vooraf.  

Middelburg, Breda, Maastricht en Leeuwarden zijn ook nog in afwachting van de 
gemeente. Roosendaal maakt gebruik van de polsbandjes die zijn ingevoerd voor de horeca, 
werd al eerder bekend. 

De organisatie van de intocht in Amsterdam besloot al in augustus de traditionele intocht met 
enkele honderdduizenden bezoekers niet door te laten gaan. Volgens Edgar Peer, voorzitter 
van de Stichting Sinterklaas in Amsterdam, was er toen nog te veel onzeker en vergt het 
evenement flink wat voorbereiding. Een van de alternatieven is de Johan Cruijff ArenA. Peer 
verwacht eind deze week een beslissing te kunnen nemen. Bron: AD, 5 oktober 2021.  

 

© Brunopress — Sinterklaas   
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Sintintochten in regio op de tocht, maar hier komt goedheiligman wél en deze regels gelden 
er. Komt de boot uit Spanje nog wel aan dit jaar? Veel gemeenten dubben nog over de intocht 
van Sinterklaas. Haast is echter geboden, want november is de maand van de intocht. Alleen 
in Rotterdam en Vlaardingen is er zekerheid: hij komt! In Rotterdam geldt wel een dubbele 
QR-test. 

Het goede nieuws voor de kinderen dit jaar is dat de kindervriend live te zien is in Rotterdam 
en Vlaardingen. Daar volgen ze niet het voorbeeld van Amsterdam en Dordt, waar de intocht 
is geschrapt. De sint mag zijn stoomboot dus aanmeren bij het Willemsplein in Rotterdam, 
maar om nu te zeggen dat de editie van dit jaar ouderwets wordt, nou nee.  Bron: AD, 6 
oktober 2021. 

Vorige week kregen 130.000 mensen een coronavaccinatie 

Ongeveer 130.000 mensen hebben vorige week een prik tegen het coronavirus gekregen. Dat 
is vergelijkbaar met de drie weken ervoor. Sinds de zomer daalde het aantal nieuwe prikken 
snel, omdat de meeste Nederlanders inmiddels waren gevaccineerd, maar de daling is tot 
stilstand gekomen. 

Iets meer dan 65.000 mensen kregen vorige week een eerste prik en zo'n zelfde aantal mocht 
op voor de tweede dosis. 

Het is woensdag precies negen maanden geleden dat de eerste persoon in Nederland een 
coronavaccin kreeg. Sindsdien zijn bijna 12,9 miljoen mensen ingeënt. Van hen hebben bijna 
10,8 miljoen mensen ook de tweede prik gekregen.  

Alle Nederlanders van 12 jaar en ouder komen in aanmerking voor de vaccinatie. Ruim 84 
procent heeft in elk geval één prik gehad en iets meer dan 80 procent is volledig gevaccineerd. 
Meer dan 90 procent van alle mensen van 66 jaar en ouder is ingeënt. Ook bijna drie op de 
vijf minderjarigen hebben een prik gehad. Dat percentage stijgt sneller dan bij de andere 
leeftijdsgroepen. Bron: AD, 5 oktober 2021. 

Hoogste rechter in India eist dat de staat iedere coronadode compenseert 
met 672 dollar 

India's hoogste rechter heeft bij de staat geëist dat iedere coronadode gecompenseerd moet 
worden met 672 dollar. Dit om de families bij te staan die iemand hebben verloren aan het 
virus en hen zo een rouwperiode door kunnen helpen.   

In India staat de teller inmiddels op 449.260 doden. Al is dit volgens experts niet het juiste 
aantal. Volgens hen zijn er minstens miljoenen doden gevallen, omdat coronadoden op het 
platteland minder worden gemeld. 

De rechtbank in India stelt dat de families binnen 30 dagen gecompenseerd moeten worden. 
Het is op dit moment niet bekend welke landen dit nog meer doen. Aldus persbureau Reuters. 
Bron: AD, 5 oktober 2021. 

Van mei tot september zijn 2.977.737 verkeersovertredingen vastgesteld 

In de periode mei tot en met augustus zijn 2.977.737 verkeersovertredingen vastgesteld. 
Volgens het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zijn dat er ongeveer 300.000 meer zijn 
dan in dezelfde periode een jaar eerder en 700.000 meer dan in de eerste vier maanden van 
dit jaar.  

De meeste boetes, 2,5 miljoen, zijn opgelegd wegens te snel rijden. In dezelfde periode vorig 
jaar waren dat er 2,2 miljoen. De meeste verkeersovertredingen zijn vastgesteld met behulp 
van digitale hulpmiddelen, zoals camera's. Op nummer twee staat de flitspaal.  

Volgens het CJIB is het aantal boetes omhooggegaan, omdat er ook weer meer verkeer rijdt 
door de versoepeling van de coronamaatregelen.  Bron: AD, 5 oktober 2021.  
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Toch coronabewijs voor bezoekers Walibi Dronten 

Alle hens aan dek bij Walibi in Biddinghuizen nu blijkt dat bezoekers van de Halloween Fright 
Nights tóch een coronatoegangsbewijs moeten tonen. ‘We zijn ongelooflijk druk om ervoor te 
zorgen dat we op tijd klaar zijn.’  

Het was een ‘donderslag bij heldere hemel’ toen de gemeente Dronten afgelopen vrijdag besloot 
dat er toch een coronabewijs nodig is voor het populaire evenement in Walibi, dat zaterdag 
begint. Drie weken geleden, na de laatste persconferentie over de coronamaatregelen, vond de 
gemeente nog dat Walibi juist níet hoefde te controleren bij de entree. ‘Het is kort dag’, zegt 
woordvoerster Mandy van der Tak.  Bron: AD, 5 oktober 2021. 

Op kroegentocht in Utrecht? Vanaf donderdag kan je ook met een 
polsbandje de horeca in 

Wie in Utrecht op kroegentocht wil, hoeft vanaf donderdag niet meer elke keer z'n coronacheck 
te laten zien. De horeca gaat met polsbandjes werken om de entree te vereenvoudigen. Ook 
op de vrijdag en de zaterdag worden bandjes op drie plekken in centrum uitgegeven.  

De gemeente Utrecht wil niet dat de polsbandjes de enige corona-check worden, maar een 
hulpmiddel om de last voor ondernemers te verlichten. Het scannen van QR-codes aan de 
deur blijft de standaard, stelt de gemeente. In andere steden wordt al gewerkt met een bandje 
om de pols. De eerste ervaringen zijn positief. Het maakt de controle aan de deur sneller en 
eenvoudiger. 

De horeca is sinds vorig weekend verplicht om een corona-check te doen. Wie geen PCR-test 
of herstel- of vaccinatiebewijs heeft, komt niet binnen. Maar veel horecabedrijven worstelen 
sinds de laatste versoepelingen nog met de nieuwe maatregelen Bij sommige zaken wordt niet 
naar een app gevraagd, terwijl andere bedrijven de deur op slot houden voor mensen zonder 
vaccinatiebewijs. 

Het polsbandje gaat gelden voor de historische binnenstad van Utrecht, (binnen de 
stadsgracht), de aanloopstraten en de pleinen in het centrum. De drie uitgiftepunten zijn de 
Neude, het Lucas Bolwerk en het Ledig Erf. Bij deze uitgiftepunten kunnen horecabezoekers 
een polsbandje afhalen op vertoning van een coronatoegangsbewijs in combinatie met een 
geldig ID-bewijs. De bandjes van 14.00 uur tot 23.00 uur af te halen en hebben iedere dag 
een andere kleur.  

Wethouder Klaas Verschuure van Economische Zaken (D66) is positief over de invoering van 
het nieuwe systeem. ‘We zijn blij dat we op deze manier de werkdruk in de horeca kunnen 
verlichten en dat de doorstroom aan de deur soepeler zal verlopen.’ Bron: AD, 5 oktober 2021. 

Politie vecht met demonstranten bij EU-top in Slovenië  

De politie is dinsdag bij het begin van de EU-top in Slovenië slaags geraakt met 
demonstranten. Die protesteerden tegen de coronamaatregelen en omsingelden volgens 
Sloveense media onder meer een auto van een buitenlandse delegatie. 

Demissionair premier Mark Rutte en zijn collega-regeringsleiders treffen elkaar dinsdagavond 
en woensdag in Slovenië, dat dit halfjaar de EU voorzit. Ze praten dinsdag bij het diner onder 
meer over de alsmaar oplopende energieprijzen en over de omgang van de EU met China en 
de Verenigde Staten. Woensdag is gewijd aan de verhouding van de unie met de landen op de 
westelijke Balkan, die ook EU-lid willen worden. 

De politie heeft voor de top delen van de hoofdstad Ljubljana en het landgoed waar de leiders 
bijeenkomen afgezet. In Ljubljana zette zij traangas en waterkanonnen in tegen betogers. Het 
is al langer onrustig in Slovenië, waar het coronavirus nog flink om zich heen grijpt. ’ Bron: 
AD, 5 oktober 2021. 

Verkoop caravans en campers is in 2021 flink gestegen 

De verkoop van caravans en campers is fors gestegen in 2021. In de eerste drie kwartalen van 
dit jaar werden 7869 nieuwe caravans geregistreerd. Dat is volgens de gegevens van Kampeer 
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en Caravan Industrie (KCI), BOVAG en dataleverancier RDC het hoogste aantal in de laatste 
tien jaar. Er werden in dezelfde periode 2785 campers verkocht, meer dan ooit in Nederland. 

Het aantal verkochte nieuwe caravans tot en met september ligt ruim een kwart boven het 
verkoopniveau van de eerste negen maanden in 2020, toen 6276 exemplaren de showrooms 
verlieten. De verkoop van nieuwe kampeerwagens ligt bijna 27 procent hoger dan de eerste 
drie kwartalen van vorig jaar. Het jaartotaal van 2412 registraties in 2020 werd al in de eerste 
acht maanden van 2021 gerealiseerd. 

Volgens BOVAG hebben veel mensen als gevolg van de coronapandemie het kamperen 
(her)ontdekt. In plaats van een verre vliegreis richting een hotel is een kampeervakantie met 
eigen caravan of camper een aantrekkelijk alternatief gebleken. 

Naast de grote vraag naar nieuwe exemplaren groeit ook de markt voor tweedehands caravans 
en campers. Dit jaar werden er tot en met september 13.027 tweedehands caravans verkocht 
en 13.462 gebruikte kampeerauto's. Bron: AD, 6 oktober 2021. 

Enkele honderdduizenden mensen kunnen komende weken derde prik 
krijgen  

Enkele honderdduizenden mensen kunnen in de komende weken een derde prik tegen het 
coronavirus krijgen. Het gaat om 200.000 tot 400.000 mensen van 12 jaar en ouder met 
een ernstige afweerstoornis, bij wie de eerste twee prikken mogelijk niet goed genoeg hebben 
gewerkt. Daardoor hebben ze misschien nog niet genoeg bescherming opgebouwd. De extra 
prik kan helpen om de afweer sterker te maken. 

De extra inenting wordt geen boosterprik genoemd, maar een aanvullende dosis. De eerste 
uitnodigingen worden woensdag verstuurd. Mensen die de uitnodiging per mail ontvangen, 
kunnen mogelijk dezelfde dag al zonder afspraak terecht bij een vaccinatielocatie met vrije 
inloop. Anderen krijgen de uitnodiging in de brievenbus. Mensen kunnen ook 
een prikafspraak maken bij de GGD. Het duurt waarschijnlijk drie tot vier weken voor 
iedereen is uitgenodigd, verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Bij de derde prik krijgt deze groep mensen het vaccin van Pfizer en BioNTech of dat 
van Moderna, ook als ze eerst een ander vaccin hebben gekregen. Mensen die midden in een 
behandeling zitten, kunnen hun derde prik nu nog niet krijgen. Zij komen later alsnog aan de 
beurt. 

Het is volgens de Gezondheidsraad voorlopig nog niet nodig om de rest van de bevolking een 
derde prik te geven. De vaccins werken bij hen nog goed genoeg om de kans op 
ziekenhuisopname of overlijden te beperken. Bron: AD, 6 oktober 2021. 

Steeds meer mensen beginnen eigen bedrijf 

Steeds meer mensen grijpen het huidige economische herstel uit de crisis aan om een eigen 
bedrijf te beginnen. Zeker nu coronamaatregelen steeds meer worden versoepeld en er meer 
mogelijk is. Vooral op het gebied van sport, recreatie en cultuur zijn er flink meer 
ondernemers bijgekomen, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) in een rapport. Verder loopt 
het aantal ondernemingen in de zorg hard op. 

In september kwamen er bij sport, cultuur en recreatie 1057 nieuwe starters bij. Dat 
betekende op jaarbasis een stijging van zeventien procent. Volgens de KVK is de huidige groei 
vergelijkbaar met het niveau van voor de crisis. 

In de gezondheidszorg ging het vorige maand om bijna 2700 starters, wat het hoogste aantal 
was in de voorbije zes jaar. Op jaarbasis was hier sprake van een toename met 45 procent. 
De voornaamste groei zit bij alternatieve genezers en zogeheten lifestylecoaches. Ook 
schrijven steeds meer zorgverleners zich in als zzp'er, bijvoorbeeld in de thuiszorg, de 
kinderopvang en de jeugdzorg. Door de huidige krapte aan personeel lijken meer 
zorgprofessionals het aan te durven voor zichzelf te beginnen. 
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Het totale aantal starters lag in september 4 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal 
stoppers lijkt iets kleiner dan vorig jaar, maar is moeilijker te meten door opschoonacties in 
het register. Nederland telde begin oktober bijna 2,2 miljoen bedrijven. Daarvan zijn er bijna 
1,2 miljoen fulltime zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) en krap 323.000 parttime zzp'ers. 
Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Rechter doet woensdagochtend uitspraak 

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag doet woensdagochtend uitspraak in 
het kort geding tegen het toepassen van het coronatoegangsbewijs, dat bezoekers van cafés 
en restaurants sinds 25 september nodig hebben. 

Advocaat Bart Maes, die het kort geding tegen de Nederlandse staat voert, eist dat de invoering 
van de coronatoegangspas wordt opgeschort tot aan een bodemprocedure. Maes vindt de 
controles op de QR-codes 'onwettig, strafbaar en discriminerend'. De maatregel is volgens 
hem in strijd met de grondwet en internationale verdragen. 

De overheid voerde het coronatoegangsbewijs in om afscheid te kunnen nemen van de 
verplichte 1,5 meter afstand. Omdat op veel plekken afstand houden lastig is, heeft de 
overheid ervoor gekozen om in eet- en drinkgelegenheden, in bioscopen, theaters en 
concertzalen en op evenementen met een coronatoegangsbewijs te werken om verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. 

Met de QR-code kan iedereen vanaf 13 jaar aantonen volledig gevaccineerd te zijn, van Covid-
19 hersteld te zijn of maximaal 24 uur geleden negatief te zijn getest op het coronavirus. Bron: 
AD, 6 oktober 2021.  

Minder bekende uitwerking van corona zijn covid-tenen 

Een minder bekende uitwerking van corona zijn covid-tenen, maar er zijn heel wat mensen 
die er last van hebben. Dat laat de BBC weten. Het is volgens Britse dermatologen een uitslag 
die lijkt op 'wintertenen'. De een kan er weken last van hebben, de ander maanden. En waar 
de ene persoon alleen last heeft van rood of paars uitgeslagen tenen, kan de ander last hebben 
van jeuk en blaasjes.  

De dermatologen laten weten dat het een reactie is van het immuunsysteem. Een van de 
reacties valt ook de eigen cellen aan in plaats van alleen het virus. 

Dokter Veronique Bataille vertelt dat covid-tenen vooral veel gezien werden tijdens het begin 
van de pandemie. Het komt steeds minder vaak voor, maar het is nog steeds een uitwerking 
van het virus die niet mag worden vergeten. Er wordt extra onderzoek naar gedaan om zo 
corona nog beter in beeld te krijgen. Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Woensdagmiddag uitspraak voor Wybren Van Haga 

Tweede Kamerlid Wybren Van Haga krijgt woensdagmiddag van de kortgedingrechter in 
Haarlem te horen of hij zijn profiel op LinkedIn terugkrijgt. LinkedIn heeft het 
profiel permanent verwijderd omdat Van Haga berichten zou hebben verspreid met 
misinformatie over corona. Van Haga spande daarop een kort geding aan, waarin hij eiste dat 
LinkedIn hem weer als lid toelaat op het netwerk.  

LinkedIn heeft een 'buitenproportioneel paardenmiddel' toegepast door het profiel van de 
politicus te verwijderen, zeiden zijn advocaten tijdens de zitting twee weken geleden. Volgens 
de advocaten is de vrijheid van meningsuiting van Van Haga hierdoor beperkt.  

De advocaten van LinkedIn voerden aan dat Van Haga's berichten niet alleen meningen 
betroffen, zoals de tegenpartij stelde, maar ook medische claims. Van Haga zou herhaaldelijk 
in de fout zijn gegaan. Zijn profiel was eerder al tijdelijk verwijderd. Vorig jaar augustus 
blokkeerde LinkedIn tijdelijk het account van opiniepeiler Maurice de Hond. 
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Vorige maand verloor Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, een rechtszaak tegen 
YouTube. De rechtbank bepaalde dat YouTube twee verwijderde video's waarin Baudet over 
de coronacrisis spreekt niet terug hoeft te plaatsen. Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Vandaag komt uitnodiging derde prik in brievenbus bij deel Nederlanders: 
hoe zit dat? 

Tussen de 200.000 en 400.000 mensen met een ernstige afweerstoornis krijgen vanaf vandaag 
een uitnodiging voor een derde prik tegen corona. Hoe zit dat? 

Veel mensen met een afweerstoornis zijn voldoende beschermd met twee coronaprikken. Maar 
er zijn patiënten die na twee vaccinaties nog onvoldoende antistoffen hebben opgebouwd tegen 
corona. Daarom hebben medisch specialisten geadviseerd  deze patiënten een derde 
vaccinatie te geven. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een orgaantransplantatie hebben 
gehad. Om te voorkomen dat hun nieuwe orgaan wordt afgestoten, slikken zij medicatie die 
hun afweer deels plat legt. Daardoor bouwt die groep minder antistoffen op. Bron: AD, 6 
oktober 2021.  

In Polen is aantal coronabesmettingen afgelopen week met 70 procent 
toegenomen 

In Polen is afgelopen week het aantal coronabesmettingen met zeventig procent 
toegenomen tot over de 2000 meldingen. Volgens de Poolse minister van 
Volksgezondheid Waldemar Kraska zijn de cijfers een groot rood waarschuwingssein. Polen 
zag de afgelopen maanden de vaccinatiegraad dalen. Veel mensen in het oosten en zuiden van 
het land hebben besloten om zich niet te laten vaccineren. Daarnaast vindt de Poolse regering 
het niet nodig om de economie 'op slot te gooien'. Ze doelen hiermee op het sluiten van horeca 
en andere bedrijven. Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Reisadvies aangepast voor Malta, Sardinië en de Azoren 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor onder andere Malta, Sardinië 
en de Azoren. Deze drie bestemmingen worden niet langer beschouwd als zogenoemd 
hoogrisicogebied, de kleurcode verandert van geel naar groen. De verandering gaat in op 7 
oktober en reizigers vanuit deze gebieden hoeven vanaf die datum in Nederland geen 
coronapas meer te laten zien.  

Verder zijn Guadeloupe, Kosovo en Indonesië niet langer zeer hoogrisicogebied, maar wel 
hoogrisicogebied. De kleurcode oranje blijft staan. Voor reizigers naar Nederland vanuit deze 
bestemmingen vervalt vanaf 7 oktober de quarantaineplicht en de eis om te testen. Een 
coronabewijs is voldoende om naar Nederland te reizen. 

De situatie in Saint Vincent en de Grenadines, Barbados en Brunei wijzigt juist van 
hoogrisicogebied naar zeer hoogrisicogebied, de gebieden blijven oranje. Reizigers vanuit daar 
moeten in Nederland in quarantaine en een negatief testresultaat laten zien, ook als ze 
gevaccineerd zijn. Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Coronapas discrimineert niet en blijft van kracht, advocaat verliest kort 
geding 

Het coronatoegangsbewijs mag toegepast blijven worden. Dat heeft de rechter in Den Haag 
vanochtend bepaald. De rechter wees de eis van advocaat Bart Maes tot opschorting van de 
invoering van de toegangspas af. Maes had daartoe een kort geding aangespannen tegen de 
Staat. 

In die procedure heeft Maes betoogd dat de controles op de QR-codes ‘onwettig, strafbaar en 
discriminerend’ zijn. De maatregel is volgens hem in strijd met de grondwet en internationale 
verdragen.  
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Evenals bij eerdere kort gedingen heeft de rechter tot uitgangspunt genomen dat hij zich 
terughoudend moet opstellen bij het beoordelen van nieuwe maatregelen. Alleen als er sprake 
zou zijn van onredelijk beleid of een gebrek aan wettelijke grondslag kan de rechter ingrijpen. 

Dat is hier niet het geval, aldus de rechter in de uitspraak. Er is een wettelijke grondslag voor 
de invoering van de pas en de Staat heeft begrijpelijk uiteengezet dat coronamaatregelen nog 
steeds nodig zijn. Het testen voor toegang heeft een legitiem doel, vindt de rechter: de 
beperking van de verspreiding van het virus. 

Het hanteren van het bewijs is niet in strijd met het discriminatieverbod, oordeelt de rechter, 
en maakt geen inbreuk op grond- en mensenrechten. 

De overheid voerde het coronatoegangsbewijs in om afscheid te kunnen nemen van de 
verplichte 1,5 meter afstand. Omdat op veel plekken afstand houden lastig is, heeft de 
overheid ervoor gekozen om in eet- en drinkgelegenheden, in bioscopen, theaters en 
concertzalen en op evenementen met een coronatoegangsbewijs te werken om verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan.  

Met de QR-code kan iedereen vanaf 13 jaar aantonen volledig gevaccineerd te zijn, van Covid-
19 hersteld te zijn of maximaal 24 uur geleden negatief te zijn getest op het coronavirus. 

Maes vindt de controles op de QR-codes ‘onwettig, strafbaar en discriminerend’. De maatregel 
is volgens hem in strijd met de grondwet en internationale verdragen. ’Heel veel mensen die 
niet gevaccineerd zijn voelen zich, net als wij, enorm gediscrimineerd en worden weggezet als 
tweederangs burgers’, opende Maes zijn pleidooi vorige week.  

‘We zitten in de staart van de coronacrisis, de crisis is eigenlijk al voorbij. Na anderhalf jaar 
coronamaatregelen waarvan de meeste niet of nauwelijks iets positiefs hebben bijgedragen 
aan het oplossen van de pandemie, heeft het demissionaire kabinet het laatste monster 
gebaard: de coronapas, inmiddels ook al omgedoopt tot de apartheidspas.’ 

‘In de coronapandemie moet de regering afwegingen maken die niet gemakkelijk zijn’, betoogde 
de landsadvocaat vorige week. ‘Met deze afweging kan men het oneens zijn.’ Ze benadrukte 
dat door het coronatoegangsbewijs een aantal sectoren weer open kan en dat een groen vinkje 
in de app een andere beperking van grondrechten, namelijk het houden van 1,5 meter afstand, 
laat vervallen. 

Maes ging inhoudelijk nauwelijks meer in op de argumenten van de overheid. ‘Wij leven in 
een totaal andere wereld’, concludeerde hij. 

Advocaat Maes vindt dat de overheid al langer ‘rode lijnen overschrijdt’. ‘Bijvoorbeeld bij het 
geweld dat is gebruikt bij coronademonstraties op het Malieveld, eerder dit jaar. Ook is er een 
lijn overschreden toen besloten werd om 12- tot 18-jarigen te gaan inenten. Maar wat er nu 
gebeurt, de coronapas, vind ik echt afschuwelijk. Het leidt tot segregatie en dat is het ergste 
wat er is.’ Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Tweede schoolsluiting in VK maakt geen verschil voor coronacijfers 

Uit een groot Brits onderzoek blijkt dat de tweede schoolsluiting weinig verschil maakte voor 
de coronacijfers op dat  moment. Dat meldt de Volkskrant. Ook de sluiting van musea, 
dierentuinen en het theater heeft niet veel tegen het virus uitgehaald. Maar, zo 
meldt epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning (UMC Utrecht), het is geen onderzoek 
waarvan je kunt zeggen 'zie je nou wel'.  

De Britten hebben onderzoek gedaan naar de coronamaatregelen in zeven verschillende 
Europese landen en hier gemiddeldes van vergeleken. Dit zijn geen precieze cijfers en gaan 
niet uit van de specifieke situaties in landen. Bruijning hierover: ’Ik ben ervan overtuigd dat 
in ons land de schoolsluiting van december bij ons wel degelijk flink effect heeft gehad. Je zag 
in ons land het aantal besmettingen in precies de leeftijdsgroepen van de scholieren kenteren.’ 
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Daarnaast zegt ze tegen de Volkskrant dat ze het best logisch vond dat de tweede 
schoolsluiting minder effect had dan de eerste. ‘In de tweede bestonden daarnaast al allerlei 
regels om overdracht van het virus tegen te gaan, zoals de anderhalvemetermaatregel en de 
avondklok.’ Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Spelers van Bundes-Liga moeten eigen coronatest betalen na weigering 
vaccinatie 

De eerste Bundes-Liga club in Duitsland gaat spelers vragen om hun eigen coronatesten te 
betalen als ze weigeren zich in te enten. Dat meldt de Duitse nieuwsite Bild. De 
Berlijnse voetbalclub Hertha heeft dit besloten, omdat het de club op een gegeven moment 
veel geld ging kosten. Tot voorkort betaalden zij de kosten voor de spelers. De PCR-testen die 
de Duitse spelers moeten gebruiken voor wedstrijden en trainingen kosten 70 euro per stuk. 
De club laat ongevaccineerde spelers zes keer per week testen, om er zeker van te zijn dat ze 
het virus niet hebben. Dat gaat de voetballers zo'n 1600 euro in de maand kosten.  

Het gaat volgens de club om enkele spelers. De vaccinatiegraad van het team, zowel spelers 
als de staf, ligt op 90 procent. Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Hertha laat ongevaccineerde spelers zelf coronatesten betalen 

De voetballers van de Duitse club Hertha BSC die zich niet hebben laten vaccineren tegen het 
coronavirus, moeten voortaan zelf de verplichte coronatesten betalen. Alle clubs uit de 
Bundesliga moeten hun spelers minimaal twee keer per week testen. Zo’n PCR-test kost in 
Duitsland rond de 70 euro. 

Technisch directeur Fredi Bobic zegt tegen de krant Bild dat ruim 90 procent van de selectie 
gevaccineerd is. In de Bundesliga ligt het aantal spelers dat is gevaccineerd inmiddels op 82 
procent. ‘We hebben een vaccinatiegraad van meer dan 90 procent. Dat is zonder enige vorm 
van dwang, maar door overtuiging’, vertelt de voormalig spits die tussen 1994 en 2004 
international van Duitsland was.  

Spelers die zich niet hebben laten inenten, worden bij de club uit Berlijn vaker getest, soms 
wel zes keer per week. Ze moeten die kosten voortaan voor eigen rekening nemen. Tot voor 
kort betaalde de club die testen. Per maand kunnen de kosten voor de betreffende spelers 
oplopen tot zo'n 1600 euro.  

Bij Hertha BSC, de huidige nummer 14 van de Bundesliga, spelen onder anderen de 
Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp, Deyovaisio Zeefuik en Javairô Dilrosun. Bron: AD, 6 
oktober 2021. 

In Amersfoort willen horeca-ondernemers liever extra handhaving dan 
polsbandjes 

In Amersfoort willen horeca-ondernemers in plaats van de coronapolsbandjes liever extra 
handhaving in de stad. Volgens de ondernemers en de bewoners van de stad zijn jongeren en 
andere gasten het uitgaan niet meer gewend. ‘Doordat ze het stappen niet gewend zijn, zijn 
er veel dronken personen in de stad gespot de afgelopen weken. En die doen veel gekke dingen 
door de drank. Ook is er melding gemaakt van kots op plekken in woonwijken waar je die 
liever niet vindt.’ Er zijn klachten uit de wijken gekomen, en dat willen de ondernemers niet. 
Al snappen ze de klachten goed. ‘Steek dat geld liever in extra handhaving, die erop toeziet 
dat alles buiten de horecagelegenheden óók goed verloopt. Dan doen wij de QR-codes wel.’ 
Bron: AD, 6 oktober 2021.  
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Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen beetje gedaald 

Na drie dagen van toenames is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse 
ziekenhuizen woensdag een klein beetje gedaald, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS).  

Er liggen nu 481 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, dat zijn er 2 minder dan dinsdag. 
In de drie voorgaande dagen nam dit aantal in totaal met 61 toe.  

Op de verpleegafdelingen liggen nu 347 mensen met corona. Dat zijn er 4 minder dan de 
voorgaande dag. Op de i.c.'s nam het aantal Covid-patiënten met 2 toe tot 134.  

In de afgelopen 24 uur werden er 43 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Op de ic's werden 12 nieuwe patiënten opgenomen. Bron: AD, 6 oktober 
2021. 

Zweden pauzeert met vaccineren met Moderna-vaccin bij  inwoners ouder 
dan 18 jaar 

Zweden pauzeert met het inenten van inwoners met het Moderna-vaccin Spikevax. Dit doen 
ze alleen bij inwoners die in 1991 of later geboren zijn. Er is een kleine kans op 
hartstoornissen, zoals een ontsteking in de hartspier. Symptomen daarvan zijn bijvoorbeeld 
kortademigheid, hartkloppingen en pijn op de borst. De klachten verdwijnen vaak vanzelf en 
zijn goed te behandelen, maar er moet wel een arts worden ingeschakeld. 

De gezondheidsraad meldt op basis van voorlopig onderzoek dat gevallen van ontstekingen 
van de hartspier en het hartzakje worden gelinkt aan het vaccin. De bijwerkingen ontstonden 
vaak in de eerste weken na de tweede prik. De bijwerkingen traden vooral op bij jonge 
mannen. 

Het Moderna-vaccin is in ieder geval tot en met 1 december niet beschikbaar voor mensen 
die in 1991 of later zijn begonnen. De ongeveer 81.000 mensen in Zweden die wachten op 
hun tweede dosis, krijgen ter vervanging een prik van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Hoewel 
het vrij weinig voorkomt, neemt de Zweedse gezondheidsraad het zekere voor het onzekere. 
Dat meldt Reuters. Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Onzekerheid rondom testbeleid tijdens Amsterdam Dance Event 

Er is onzekerheid rondom het testbeleid tijdens het Amsterdam Dance Event, dat meldt AT5. 
Het is onduidelijk hoeveel testcapaciteit er is in de stad van 13 tot 17 oktober, het moment 
dat ADE plaatsvindt. Dat komt doordat de stichting die voor de testlocaties moet zorgen in 
transitie is en daardoor nog niet weet welke testaanbieders er zullen zijn deze week. Volgens 
de organisatie gaat het goed komen.   

Toch zitten er meer haken en ogen aan. Zo hebben internationale bezoekers een Nederlands 
nummer nodig om de testuitslag te kunnen ontvangen. Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Testen voor toegang' opgeschaald in week ADE, maar testcapaciteit blijft 
onzeker 

Volgens Timo Lassche, organisator van verschillende evenementen tijdens Amsterdam Dance 
Event (ADE), heerst er onzekerheid rondom het testbeleid in de week van ADE. Hij werd er 
door zowel nationale als internationale bezoekers op geattendeerd dat ‘alle testlocaties 
volgende week helemaal geen beschikbaarheid hebben voor testen voor toegang.’ 
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@ Inter Visual Studio 

Op dit moment  is er in Amsterdam geen of nauwelijks plek om te testen in de week van ADE. 
Stichting Open Nederland, de organisatie die het testen voor toegang faciliteert, laat 
aan AT5/NH Amsterdam weten dat dit een tijdelijk probleem is. Op hun website adviseren ze 
om op een later moment terug te komen en het nog een keer te proberen. 

Het huidige tekort heeft te maken met de transitiefase waar de stichting nu in zit. ‘We komen 
van een systeem waarbij we 11 testaanbieders hadden’, aldus de woordvoerder van Stichting 
Open Nederland. ‘We hebben een nieuwe marktaanvraag gedaan waarbij partijen zich konden 
aanmelden en dat systeem gaat vanaf 11 oktober in.’ 

Hoeveel locaties er in Amsterdam worden geopend en of dit het tekort aan testen voor ADE-
bezoekers gaat opvullen, weet de organisatie niet. De nieuwe partijen zullen worden 
aangesloten op het afsprakenportaal op testenvoortoegang.org en kunnen dan zelf aangeven 
waar en wanneer zij testen aanbieden. ‘Zo kan de markt inspringen daar waar er vraag is naar 
coronatesten’, zegt de woordvoerder hierover. Het vermoeden is dus dat de testcapaciteit in 
de week van ADE wordt opgeschaald in Amsterdam, maar helemaal zeker is dat nog niet.  

Een ander obstakel voor internationale ADE-bezoekers is dat zij een Nederlands 
telefoonnummer nodig hebben om de verificatiecode op te ontvangen. Deze verificatiecode 
hebben zij nodig om de testuitslag in te kunnen zien. Voor het maken van de testafspraak is 
geen Nederlands telefoonnummer nodig, maar voor het inzien van de uitslag wel, bevestigt 
Testen voor Toegang. Bron: AT5, 6 oktober 2021. 

1929 nieuwe meldingen positieve coronatesten 

Het RIVM kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 1929 meldingen van positieve 
testen. Dat is het hoogste aantal in drie weken tijd. Op dinsdag meldde het instituut (na 
correctie) 1915 nieuwe gevallen. Vorige week woensdag waren er 1752 positieve testen. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 12.165 bevestigde 
besmettingen, gemiddeld 1738 per dag. Dat is het hoogste niveau in twee weken tijd. 

Het RIVM kreeg drie meldingen van sterfgevallen. Er kan soms een tijdje zitten tussen het 
melden en het sterfgeval zelf.  Bron: AD, 6 oktober 2021.   
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Rituals betreurt ophef rond samenwerking Lieke van Lexmond en zegt 
vaccinatiebeleid te steunen  

Cosmeticabedrijf Rituals betreurt de ophef die is ontstaan over de samenwerking met de 
zussen Lieke en Jetteke van Lexmond. De organisatie ‘benadrukt met klem’ het 
vaccinatiebeleid van de overheid te steunen en dat de deal met het RTL 4-gezicht en haar zus 
alleen betrekking heeft op een populair product van de twee.  

Rituals kwam onder vuur te liggen op sociale media vanwege het aanbieden van de 
zogenoemde Moon Calender van de zussen, die zich de Moonsisters noemen en zeggen te leven 
‘volgens de maancyclus’. Lieke en Jetteke stelden in het verleden dat de stand van de planeten 
invloed had op zaken als de bestorming van het Capitool op 6 januari.  

Ook hebben zij zich kritisch en negatief uitgelaten over de coronamaatregelen. Het duo 
ondertekende een brandbrief van het collectief Moederhart, waarin ze mensen opriepen zich 
alleen aan de maatregelen te houden als die stroken met hun geweten.  

Rituals distantieert zich van die opvattingen. ‘Onze samenwerking heeft enkel betrekking op 
het aanbieden van de Moon Calendar, een product dat al jaren met succes in Nederland 
verkocht wordt’, aldus het bedrijf in een verklaring op de website. ‘Wij benadrukken hier graag 
met klem dat wij ons vanaf het begin volledig aansluiten bij het vaccinatiebeleid van de 
overheid.’  

Het bedrijf wuifde de kritiek eerder deze week al weg in reacties op enkele tweets. ‘Wij staan 
achter de Moonsisters voor hun grote liefde voor de kracht van de maan. Want de maan toont 
ons met haar eeuwige cyclus dat elk begin en einde met elkaar verbonden zijn’, schreef het 
bedrijf maandag.  

De kalender zou goed passen bij de missie van het bedrijf. ‘Betekenisvolle momenten creëren 
en mensen helpen rust te vinden in hun drukke leven. Dat vinden wij erg belangrijk.’  

De Moon Calendar, met een prijskaartje van 29,95 euro, is een scheurkalender vol ‘tips over 
gunstige maanmomenten, inspirerende quotes, heerlijke recepten, kennis over kruiden uit de 
natuur en meer’, belooft de webshop. 

De bedoeling is dat gebruikers dankzij de kalender meer uit hun dagen en zichzelf halen. De 
dag krijgt daarmee een gouden randje, net als de bladzijden van de kalender. ‘Lees waarom je 
de beste presentaties geeft als de maan in Boogschutter staat, je financiën het beste op orde 
zijn als de maan in Maagd staat, of je carrière een vlucht neemt met de Maan in Steenbok’, 
aldus de beschrijving, verwijzend naar verschillende standen van de maan. Bron: AD, 6 
oktober 2021. 

 

Lieke en Jetteke van Lexmond. © Brunopress   
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‘Omtzigt-bedreiger’ Danny V. vrijgesproken van bedreigen Hugo de 
Jonge: ‘Ze zaten te dollen’ 
 
Limburger Danny V. is vandaag vrijgesproken van het bedreigen van minister Hugo de Jonge. 
De man die héél even ‘beroemd’ werd in Nederland als degene die zei dat hij ‘kankermongool 
Pieter Omtzigt ging doodslaan', stond vandaag in Maastricht opnieuw terecht, maar nu voor 
het met de dood bedreigen van De Jonge. Dat zou hij hebben gedaan op een filmpje dat op 
social media belandde. Maar de rechter sprak hem vrij omdat hij niet zou hebben geweten dat 
hij werd gefilmd.  
 
De officier van justitie had een celstraf van 30 dagen geëist. De rechter vond, in tegenstelling 
tot het OM, dat Danny niet wist dat hij werd gefilmd. ‘Wat gebeurt er nou precies in dat 
filmpje? Ze zitten wat te dollen en ik zie Danny om zich heen kijken. Hij wist dus niet dat hij 
werd gefilmd,’ aldus de rechter. Daarmee had Danny dus niet de bedoeling De Jonge echt te 
bedreigen. V. zat al twee weken in voorarrest voor de bedreiging en is nu per direct vrij.  
 
V. nam vanmiddag zelf ook het woord: hij zei al dat hij niet wist niet dat hij werd gefilmd en 
wilde ook dat het filmpje verwijderd zou worden, vertelde hij. Danny was bij vrienden ‘om 
voetbal te kijken’. ‘En ineens werd er van alles om mij heen gezongen.’  
 
Met een eerdere veroordeling van Kamerlid Pieter Omtzigt op zak, verscheen eerder dit jaar 
een video van Danny V. (27) op sociale media waarin hij met twee anderen te zien is en waarin 
meerdere keren wordt gezongen ‘Hugo moet dood'. Doelend, uiteraard, op de minister die de 
coronapandemie probeert te bestrijden. Ook zou Danny V. teksten hebben gezongen met als 
strekking: ‘Dan verbranden we Hugo', of ‘want Hugo brandt toch het best'. Met name die 
laatste teksten zouden uit Danny's mond komen. De video is van juli dit jaar en werd 
opgenomen terwijl Danny en zijn vrienden naar een persconferentie keken waarin De Jonge 
te zien is.   
 
Danny V. ontkent dat hij ‘dat van dat verbranden van Hugo’ heeft gezegd. ‘Dat heb ik nooit 
niet gezegd.’ Toen de rechter vroeg of Danny nou wel of niet had meegezongen, zei Danny: ‘Ik 
heb wel ‘Hugo’ gezongen, maar niet ‘Hugo moet dood’.’   
 

 
Tekening van Danny V. en zijn advocaat tijdens een eerdere rechtszaak. @ ANP 
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Waarop de rechter zei: ‘Ja, maar het is wel een soort co-productie, hè.’ Danny herhaalde dat 
hij niet wist dat er werd gefilmd en dat hij het niet zo heeft bedoeld allemaal.  
 
V. ziet die tekst van het verbranden ook niet als een bedreiging. ‘Dat hoor je ook vaak tussen 
voetbalsupporters. Dat joden verbrand moeten worden, of zo. Ik ben Ajacied dus ik krijg het 
ook vaak over me heen.’  
 
Advocaat Wesley Houben van Danny V. zei dat zijn cliënt helemaal de bedoeling niet had om 
De Jonge te bedreigen omdat hij niet wist dat hij werd gefilmd en - toen het filmpje online 
verscheen - zijn best heeft gedaan het filmpje te laten verwijderen. ‘En in de video was ook 
geen sprake van een dreigende sfeer.’ De politierechter ging dus mee met de verdediging.  
 
Toch dreigt nog steeds de cel voor Danny V. De Limburger kreeg vorige maand twee maanden 
onvoorwaardelijk celstraf voor zijn niet mis te verstane bedreigingen aan het adres van 
Kamerlid Pieter Omtzigt. Corona-activist V., die van een uitkering leeft, was in Den Haag ‘bier 
aan het drinken’ en zag toevallig Omtzigt lopen. Hij ging erop af en toen Omtzigt wilde 
doorlopen, gaf Danny V. hem de volle laag. De bejegening van Omtzigt werd gefilmd en online 
gezet. V. kwam er aanvankelijk met een voorwaardelijke celstraf vanaf, maar in hoger beroep 
kreeg hij toch twee maanden cel. Tijdens de eerste zitting in 2020 zei hij wel spijt te hebben: 
‘Het was stom en het lag onder meer aan de alcohol.’ Danny V. is tegen de uitspraak in hoger 
beroep overigens weer in cassatie gegaan.  
 
In februari van dit jaar stond hij overigens voor nog een derde zaak voor de rechter. Toen 
kreeg hij een taakstraf omdat hij op Facebook had geschreven dat - vertaald - alle agenten 
klootzakken zijn (‘all cops are bastards’) en omdat hij met een gasdrukpistool had staan 
zwaaien op sociale media.  

V. zegt dat hij inmiddels probeert zijn leven te beteren. ‘Ik ben ook zo goed als gestopt met 
demonstreren,’ zegt hij. V. dook voorheen vaak op tijdens corona-demonstraties. Bron: AD, 6 
oktober 2021.  

Paniek in de platenzaak, prijs van lp’s schiet de lucht in: ‘Dit is niet te 
doen’ 

De prijzen van nieuwe vinylplaten gaan over de kop en dat wordt gevoeld in de bakken van de 
platenzaak. Een klassieker als Purple Rain van Prince gaat van 25 naar 35 euro en dat is nog 
niet eens de grootste stijging. ‘Platenmaatschappijen willen de tussenhandel eruit halen.’ 

‘Eigenlijk is het heel simpel. De grote jongens, met Warner Music voorop, hebben besloten dat 
zij de prijzen exorbitant gaan verhogen. Met als gevolg dat sommige titels nu 20 euro kosten 
en binnenkort naar 45 euro gaan. Zoals Coda van Led Zeppelin. En dat gaan we dus niet 
doen.’ Jan Kinds (47) van Sounds Tilburg legt duidelijk uit wat de actuele situatie in vinylland 
is en wat dat betekent voor zijn platenzaak. ‘Daarom gaan we nog harder op zoek naar andere 
inkopers en leveranciers die een goede deal kunnen bieden. Dat we een paar euro omhoog 
moeten is oké, maar dit is niet te doen.’ Bron: AD, 6 oktober 2021.  

‘Minder files door thuiswerken? Dat is wensdenken’ 

Door thuiswerken zullen er op termijn minder files zijn in Nederland, constateerde het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in september. Nog geen maand later zijn de 
coronamaatregelen afgeschaald en staan we weer massaal in files die nieuwe records 
aantikken. Zit het PBL er helemaal naast? ‘Dit is wensdenken. Mensen zijn veel meer dan 
alleen een mobiliteitsconsument.’  

‘Ook op langere termijn minder files door thuiswerken verwacht’, kopte  vakblad De 
Ondernemer op 9 september naar aanleiding van het PBL-rapport ‘Thuiswerken en de 
gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit’. Er kwam direct kritiek op dit onderzoek van 
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VNO*NCW en de Mobiliteitsalliantie. Vervolgens werden de coronamaatregelen door het 
kabinet-Rutte goeddeels losgelaten op 25 september en sindsdien staat Nederland weer 
massaal in de file.  

Zo telde TomTom in de laatste twee weken van september meer voertuigen dan in dezelfde 
periode in 2019 en sprak de ANWB zijn verbazing uit dat direct na de corona-versoepelingen 
alle file-records worden gebroken. Deze woensdag beleven we weer een nieuwe piek: door een 
combinatie van het slechte weer en meerdere ongelukken was het de drukste ochtendspits 
van het jaar.  

Het oude, vertrouwde gedrag is dus direct weer terug van weggeweest. Hoe verhoudt zich dat 
toch het PBL-onderzoek? Zat het Planbureau voor de Leefomgeving, dat zo veel invloed heeft 
op het overheidsbeleid, er compleet naast? ‘De conclusies rammelen’, vindt Walther Ploos van 
Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. ‘Er worden rare fundamentele 
aannames gedaan over thuiswerken, waar een veel te groot effect aan wordt toegekend. 
Bedenk dat pakweg 70 procent van de Nederlanders gewoon naar zijn werk is blijven gaan, 
meestal omdat ze hun werk anders simpelweg niet kunnen uitvoeren. De suggestie om minder 
te gaan investeren in infrastructuur staat bovendien in schril contrast met de enorme 
achterstand in infrastructureel onderhoud.’  

Ook de Mobiliteitsalliantie laat aan De Ondernemer weten het niet eens te zijn met het PBL 
en pleit voor andere oplossingen om de filedruk te verminderen. ‘Thuiswerken alleen gaat het 
verschil niet maken’, zegt Floris Liebrand, woordvoerder van dit samenwerkingsverband dat 
is opgericht om ‘de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst (te) behouden’, met 
partners als ANWB, Bovag, NS, Transport & Logistiek, Rai Vereniging en Bouwend Nederland. 
‘Er is vooral behoefte aan betere spreiding. De huidige files hebben natuurlijk deels te maken 
met het slechte weer en de afsluiting van de A12, maar zelfs als je die effecten wegfiltert is er 
sprake van een piek. Het lijkt erop dat we onvoldoende hebben geleerd van de coronacrisis.’ 

Volgens Liebrand speelt ook mee dat mensen niet zo makkelijk weer in het openbaar vervoer 
stappen, mede door de flink gegroeide aanschaf van (tweedehands) auto’s in de corona-
periode. ‘Het is belangrijk dat er gekeken wordt naar integrale mobiliteit’, aldus Liebrand. ‘Op 
Prinsjesdag was er heel veel aandacht voor woningbouw, maar veel minder voor infrastructuur 
en mobiliteit. Het zou goed zijn om reizigers en ondernemers iets meer centraal te zetten. Op 
korte termijn moeten goede afspraken worden gemaakt over hybride werken, ook met speciale 
werk-hubs, maar ook over spreiding van school- en werktijden, investering in infrastructuur 
en betalen voor gebruik. Thuiswerken is niet de heilig graal. Het is niet of/of, maar en/en. Er 
komen op termijn één miljoen huizen en twee miljoen inwoners bij, dus alle scenario’s zitten 
flink in de plus.’  

Het Planbureau voor de Leefomgeving is het oneens met de kritiek op het eigen rapport. ‘Het 
is geen voorspelling, maar een verkenning’, vertelt Danielle Snellen, plaatsvervangend 
sectorhoofd Verstedelijking & Mobiliteit van PBL. ‘Thuiswerken is een extra instrument dat 
we in handen hebben om mobiliteit te sturen. De cijfers van de afgelopen week zijn natuurlijk 
dagkoersen die sterk samenhangen met de tijdelijke afsluiting van de A12. Files bewegen 
natuurlijk mee met de economie en de bevolkingsgroei. Ons rapport gaat erover hoe we het 
effect van thuiswerken kunnen gebruiken om deze verkeerssituaties te beïnvloeden. 
Natuurlijk heeft een cultuurverandering tijd nodig. De nieuwe balans moet nog ontstaan, 
maar het is wel zaak om het momentum nu goed te benutten. Anders vervallen mensen weer 
in oude gewoontes.’  

Snellen erkent dat er meerdere oplossingen nodig zijn. Het PBL-rapport ging trouwens ook 
niet alleen over verkeer, maar ook over huisvesting. ‘Er is een heel scala aan instrumenten’, 
zegt ze. ‘Filedruk kan je aanpakken door weguitbreiding, prijsbeleid en spreiding. Het is een 
combinatie van dit soort instrumenten. Alleen maar wegen uitbreiden is niet de oplossing, 
want daarmee creëer je alleen maar extra vraag. Je lost het fileprobleem trouwens nooit 
helemaal op. Als er nergens meer files staan, heb je het economisch heel slecht of heb je echt 
te veel geld over de balk gesmeten.’  
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Ploos van Amstel vindt dat het debat over thuiswerken te veel wordt gedomineerd door 
‘wensdenken’. ‘Alle mobiliteitsexperts kijken naar mensen als mobiliteitsconsumenten, maar 
die kijkt zelf veel breder. Het gaat niet alleen om verplaatsen, maar ook om verblijven. Kunnen 
uitgaan, dichtbij familie wonen. Bovendien blijft de gewenste reistijd al decennia gelijk: 
pakweg een uur heen en weer. Dat verander je niet zomaar. Spreiding klinkt leuk, maar dan 
moeten we massaal in ploegendiensten gaan werken en heeft dat een grote impact op de 
inrichting van bedrijven en bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen. Hetzelfde geldt voor het 
beprijzen van woon/werkverkeer: zo maak je mobiliteit elitair. Ook zullen ondernemers hun 
business dan anders moeten gaan inrichten. Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Kamerlid Van Haga mag weer op LinkedIn 

Tweede Kamerlid Wybren Van Haga krijgt zijn profiel op LinkedIn terug. De rechter in Haarlem 
heeft bepaald dat het netwerk hem binnen drie werkdagen weer moet toelaten. Van Haga had 
dat in een kort geding geëist, nadat LinkedIn zijn profiel had verwijderd wegens het 
verspreiden van misinformatie over corona. 

Negen eerder verwijderde berichten hoeft LinkedIn niet terug te plaatsen en een rectificatie 
mag van de rechter ook achterwege blijven. Ook dit had Van Haga geëist. 

De advocaten van LinkedIn hebben tijdens de rechtszaak betoogd dat Van Haga’s berichten 
niet alleen meningen betroffen maar ook medische claims. Van Haga’s profiel was al eerder 
tijdelijk op zwart gezet. Vorig jaar blokkeerde LinkedIn tijdelijk het account van opiniepeiler 
Maurice de Hond. Het platform laat woensdag weten ‘teleurgesteld’ te zijn over de uitspraak 
en beraadt zich op het aantekenen van hoger beroep. 

‘Geweldig dat de rechter heeft besloten om dit buitenproportioneel paardenmiddel te 
schrappen en LinkedIn heeft opgedragen om mijn profiel weer terug te plaatsen’, zo reageert 
Van Haga woensdag op het vonnis. ‘Een overwinning voor het vrije woord, een overwinning 
voor de democratie waar volksvertegenwoordigers moeten kunnen zeggen wat ze vinden.’ 

Advocaat Eric Verweij noemt het een van zijn mooiste overwinningen in een rechtszaak. ‘De 
vrijheid van meningsuiting van politici is verschrikkelijk belangrijk, en mag alleen bij 
duidelijke en strenge voorwaarden worden beperkt - en niet anders.’ Bron: AD, 6 oktober 
2021.  

Meer woningbranden door thuiswerken: ‘Oververhitte opladers’ 

Thuiswerken vanwege corona en ontploffende opladers hebben in 2020 voor het eerst in jaren 
geleid tot een stijging van het aantal claims na woningbranden. De verzekeraars noteerden er 
met 66.657 bijna 2000 meer dan in 2019. 

De verzekeringsmaatschappijen leden financieel opvallend genoeg niet onder de toename van 
het aantal schadeverzoeken na woningbrand. Ze keerden vorig jaar gezamenlijk 225 miljoen 
euro uit aan verzekerden tegen 248 miljoen een jaar eerder. De hoogte van de gemiddelde 
claim daalde dan ook van 3822 euro in 2019 naar 3377 euro in 2020.  Bron: AD, 6 oktober 
2021.  

Mensen maakten in coronatijd de overstap van het vliegtuig, de 
dierenarts en de ict naar de zorg 

De zorg mag dan – zeker in Midden-Nederland – nog steeds een schreeuwend tekort aan 
menskracht hebben, de coronacrisis bracht de sector nieuwe collega’s uit vaak verrassende 
hoeken: horeca, ict, kantoor, overal vandaan meldden mensen zich voor een terugkeer of 
carrièremove. Net als deze nieuwbakken zorgmedewerkers.  
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Pascal Boonstra (21) uit Nijkerk werkte als kok en in de ict, maar koos vorig jaar voor de 
ouderenzorg: ‘Sinds ik klein ben, zei ik al vaak dat ik de zorg in zou gaan, mijn moeder 
achterna. Ze werkte in een verpleeghuis en daar kwam ik ook wel eens. Dan ging ik met haar 
mee en dan mocht ik helpen om de bewoners naar beneden, naar de eetzaal te brengen. Of ik 
hielp bij activiteiten. Ik denk dat ik een jaar of 5 was, dat ik daar al rondliep. Later ging ik zelf 
op mijn fiets, na schooltijd. Dat hielp ik bij het sinterklaasfeest en was ik Zwarte Piet, of ik 
hielp met koffie inschenken. Mensen een glimlach bezorgen, het gevoel dat je echt iets kunt 
betekenen, was fijn.’ Bron: AD, 6 oktober 2021. 

Verzekeraars vrezen kostenexplosie rechtsbijstand 

De rechtsbijstandverzekering kan binnenkort wel eens flink duurder worden, waarschuwen 
verzekeraars. En dat kan de toegang tot het recht belemmeren. 

Met angst en beven wachten rechtsbijstandsverzekeraars op een uitspraak van 
klachteninstituut Kifid. Die uitspraak bepaalt straks in hoeverre verzekerden zelf mogen 
kiezen of ze zich willen laten bijstaan door een advocaat of door iemand van de juridische 
dienst van de verzekeraar. Nu wordt die keuze nog veelal door de verzekeraar bepaald. 
 
Als de klant dat vrije keuzerecht krijgt zal dat forse consequenties hebben voor de 3,2 miljoen 
huishoudens en 150.000 mkb-bedrijven met een rechtsbijstandverzekering, waarschuwt het 
Verbond van Verzekeraars (VvV), de brancheorganisatie. De verzekerde zal vaker voor een 
advocaat kiezen bij vrije keuze en dat zorgt voor een kostenexplosie, vrezen de verzekeraars. 
 
VvV liet een onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen door SEO . ‘Verwacht wordt dat een 
op de acht verzekerden gebruik gaat maken van een advocaat. Nu is dat bij vierduizend zaken 
per jaar. Dat worden er straks 50.000. En de kosten van zaken met een advocaat liggen drie 
tot zes keer zo hoog als bij andere zaken’, zegt Richard Weurding, directeur van VvV. ‘Dat leidt 
tot maximaal 350 miljoen euro extra kosten.’  

Dat betekent dat de premie, nu gemiddeld 18 euro per maand, omhoog kan gaan. Andere 
mogelijkheden zijn een hogere eigen bijdrage, of een plafond aan de kostenvergoeding.   

Alle opties zorgen er volgens het onderzoek voor dat meer mensen hun verzekering zullen 
opzeggen. Bij een forse verhoging van het eigen risico zou zelfs zes op de tien verzekerden de 
polis beëindigen.  

En dat is erg, volgens Weurding. ‘Dat zou de toegang tot het recht enorm belemmeren. Voor 
mensen met een laag inkomen is er de gesubsidieerde rechtsbijstand en vermogenden kunnen 
zich een dure advocaat veroorloven. Maar juist voor de middengroep is de 
rechtsbijstandverzekering belangrijk voor toegang tot het recht.’  

Toch is het de vraag of de soep zo heet wordt gegeten. Zo zou volgens het SEO-onderzoek tien 
procent van de verzekerden de polis opzeggen bij een premiestijging van 4 euro per maand. 
Vanwege die 48 euro per jaar extra lopen ze dan het risico op te moeten draaien voor 
duizenden euro’s aan kosten als ze in een juridische procedure terechtkomen. Of mensen de 
polis daadwerkelijk gaan opzeggen bij zo’n premieverhoging, durft Weurding dan ook niet te 
voorspellen.  

De verzekeraars gaan ook in gesprek met de overheid en de Orde van Advocaten om te kijken 
of er oplossingen mogelijk zijn. Weurding wijst op het buitenland, waar de tarieven van 
advocaten veel meer gereguleerd zijn. ‘In Nederland zijn de tarieven vrij.’ En dat leidt in de 
praktijk tot hogere tarieven. Prijsafspraken met advocaten zouden een prijsexplosie kunnen 
voorkomen. ‘Maar ik ga niet speculeren over mogelijke oplossingen. Daar moeten we eerst 
over overleggen.’   
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De hoogte van de premie van een rechtsbijstandverzekering is afhankelijk van de dekking die 
je kiest, schrijft vergelijkingssite Independer. Ook de gezinssamenstelling is van invloed, net 
als de hoogte van het eigen risico. Bron: AD, 6 oktober 2021.    

Eindhovense Dilay is Miss World Nederland 

De Eindhovense Dilay Willemstein is vannacht gekroond tot Miss World Nederland. Ze werd 
uit negen kandidaten verkozen om Nederland te vertegenwoordigen bij de Miss World-
verkiezingen op 16 december in Puerto Rico. De tweede plek was voor Lizzy Dobbe uit Den 
Helder, het brons ging naar Laura Bas uit Amsterdam. 

De 20-jarige winnares werkt al als model en danseres. Zij rondde de dansopleiding Creative 
College in Utrecht af en deelt met regelmaat foto’s en filmpjes via Instagram. Dilay werkt nu 
als dansleraar in Arnhem en Roosendaal. 

De kersverse Miss World Nederland deed mee om af te rekenen met haar verleden, vertelde 
Dilay in december aan het Eindhovens Dagblad. ‘Ik paste vroeger, vanaf de basisschool, nooit 
goed in de groep’, vertelde de nieuwe Miss World Nederland. ‘Daar had ik op de middelbare 
school ook last van. Ik belandde in een depressie, ik zat er echt doorheen. Ik heb er hard aan 
gewerkt, ben er ook uitgekomen.’  

Volgens de organisatie is bij Miss World de inzet voor goede doelen een van de belangrijkste 
selectiecriteria. De competitie zou meer gaan om ‘solide vriendschappen en netwerken’ dan 
om onderlinge strijd. Ook is er geen badpakkenronde opgenomen in de wedstrijd. ‘Dit mede 
voor vrouwen die zich vanuit culturele en religieuze overwegingen niet in een badpak aan het 
publiek kunnen en mogen vertonen’, aldus Miss World Nederland.  

De negen finalisten zijn allemaal goodwill ambassadeur van de NVVN, de Nederlandse 
Vereniging voor de Verenigde Naties. Ook onder anderen Nikkie de Jager, Herman van Veen, 
Glennis Grace en Tanja Jess zetten zich in voor die organisatie. Jess was gisteravond ook een 
van de juryleden van Miss World Nederland. Bron:  AD, 1 juli 2021.  

Nederlandse inzending trekt zich terug uit Miss World-verkiezing: ‘Niet 
klaar voor vaccin’  

Dilay Willemstein, die Nederland in Puerto Rico zou vertegenwoordigen in de Miss World-
verkiezing, trekt zich terug. Om mee te kunnen doen aan de schoonheidswedstrijd moet ze 
gevaccineerd zijn en dat wil ze niet. ‘Ik ben er nog niet klaar voor om de prik te nemen. Ik voel 
me er niet goed bij’, laat ze weten aan deze site.  

De Eindhovense Dilay, flink actief op Instagram met bijna 19.000 volgers, werd in juli van dit 
jaar gekroond tot Miss World Nederland. Ze werd uit negen kandidaten verkozen om 
Nederland te vertegenwoordigen bij de Miss World-verkiezingen, die op 16 december in Puerto 
Rico plaatsvinden. Daar ziet de 21-jarige winnares, die inmiddels in Amsterdam woont, nu 
dus vanaf. ‘Nadat ik ben gekroond, hebben we te horen gekregen dat als je naar Miss World 
wilt, dat je gevaccineerd moet worden.’ 

Het was een droom voor Dilay, die ook zingt en werkt als model en danseres, om Nederland 
te vertegenwoordigen. ‘Ik heb er dus goed over nagedacht en overwoog het wel om die prik te 
nemen, maar op een gegeven moment bedacht ik me: ik ben hier nog helemaal niet klaar 
voor.  Ik voel me er niet goed bij. Ik weet niet of ik later die prik wel zal nemen.’ 

Ze ging dus niet over één nacht ijs. ‘Ik had nog een paar maanden tijd, dus ik stelde het de 
hele tijd uit. Op een gegeven moment moest ik een datum geven dat ik het vaccin zou nemen. 
Hoe dichterbij het kwam, hoe warmer ik het kreeg.’ Ze sprak er met vrienden over en die 
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merkten aan Dilay dat ze het écht niet zag zitten. ‘Ze zeiden: ‘Je wilt het eigenlijk helemaal 
niet.’ Dit was gewoon de beste keus voor mij.’ 

Bang dat ze spijt gaat krijgen, is Dilay niet. ‘Dit is op dit moment mijn keus. Ik sta daar achter. 
Ik denk dat ik meer spijt had gekregen als ik iets had gedaan waar ik me eigenlijk helemaal 
niet fijn bij voel. De dag dat ik de keuze had gemaakt, voelde het heel rot. Maar ik kijk graag 
vooruit. Deze deur gaat dicht, maar er zullen nieuwe deuren voor mij openen.’ 
 
Doordat Dilay zich terugtrekt, zal nu Lizzy Dobbe uit Den Helder Nederland vertegenwoordigen 
in Puerto Rico. Zij werd tweede tijdens Miss World Nederland.  

De organisatie van Miss World Nederland is verzocht om een reactie, maar heeft nog niet 
gereageerd. Bron: AD, 5 oktober 2021.    

 

Dilay Willemstein won de verkiezing van Miss World Nederland. © ANP  
 
Organisatie Miss World vroeg niet naar vaccins: ‘Wisten niet dat het een 
probleem zou zijn’ 
 
De organisatie van Miss World Nederland heeft deelnemers niet gevraagd of zij gevaccineerd 
waren tegen het coronavirus. ‘We wisten ook niet van tevoren dat het wel of niet vaccineren 
een probleem zou zijn’, zegt ceo Katja Maes. Dilay Willemstein gaf gisteren haar kroontje 
terug, omdat zij weigert een prik te halen. 
 
Het internationale evenement vindt plaats in Puerto Rico en om daar naartoe te reizen, is een 
vaccinatie verplicht. ‘We hebben niet gevraagd naar de vaccinatiestatus, omdat die deel 
uitmaakt van het medisch dossier, en daar mogen en willen we niet naar vragen’, aldus Maes. 
‘We hebben altijd gezegd ons aan de regels van het RIVM te houden. We wisten ook niet van 
tevoren dat het wel of niet vaccineren een probleem zou zijn.’ 
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Willemstein maakte haar keuze gisteravond bekend met een post op Instagram. Maes noemt 
die manier ‘niet helemaal netjes’. ‘Maar we houden nog steeds van haar, zijn trots op haar en 
wensen haar alle goeds toe.’ 
 
De 21-jarige Willemstein uit Eindhoven had zich bij de Miss World Nederland-verkiezing naar 
eigen zeggen niet gerealiseerd dat zij gevaccineerd zou moeten worden. Haar plek wordt nu 
ingenomen door de runner-up: de 21-jarige Lizzy Dobbe uit Den Helder. Zij kreeg vanmiddag 
haar sjerp en noemt het ‘supergaaf en onverwachts’.  
 
‘Ik had niet blijer kunnen zijn toen ik gebeld werd. Het is natuurlijk wel heel verdrietig voor 
Dilay, maar ik ben enorm vereerd dat ik wel naar Puerto Rico mag afreizen. Mensen moeten 
hun eigen keuze maken en dat moeten we accepteren van elkaar’, zegt Dobbe over de keuze 
van Willemstein. 
 
Dobbe zal dus gevaccineerd zijn, maar weigert daar uitspraken over te doen. Ze staat naar 
eigen zeggen voor zowel de gevaccineerden als de ongevaccineerden. ‘Er moet geen verschil 
zijn.’ 
 
De wedstrijd vindt 16 december plaats. Bron: AD, 6 oktober 2021.    

Canada verplicht coronavaccinatie voor overheidsmedewerkers en in 
treinen en vliegtuigen, zo niet dan met onbetaald verlof 

Canada verplicht een coronavaccinatie voor overheidsmedewerkers, en in 
treinen en vliegtuigen. Personeel dat een inenting weigert, moet met onbetaald 
verlof. Passagiers van 12 jaar en ouder moeten in treinen, vliegtuigen en op cruiseschips 
binnen Canada volledig zijn gevaccineerd. De regeling geldt vanaf einde deze maand.  

'Om te reizen, moet je zijn ingeënt', aldus premier Justin Trudeau. ‘Het is niet de tijd voor 
halve maatregelen als het erom gaat nieuwe lockdowns voor iedereen te voorkomen.’ Het 
voorkomt ook dat de minderheid van vaccinatietegenstanders 'het Canadese economisch 
herstel kan saboteren', zegt vicepremier Chrystia Freeland.  

Bij het overheidspersoneel gaat het om medewerkers van de nationale 
regering, agenten en militairen. Naar schatting betreft het zo'n 300.000 personen. Premier 
Trudeau had de verplichtingen al aangekondigd tijdens de recente campagne voor de 
verkiezingen, die hij won. Bron: AD, 6 oktober 2021.  

De Jaarbeurs in Utrecht wordt weer gebruikt om mensen te vaccineren 

De Jaarbeurs in Utrecht wordt vanaf vrijdag weer gebruikt om mensen te vaccineren tegen 
het coronavirus. Mensen kunnen er zeven dagen per week, zonder afspraak een prik met 
Pfizer/BioNTech of Janssen komen halen. De priklocatie komt in Utrecht naast tijdelijke 
inentingsplekken in buurten waar de vaccinatiegraad laag is. ‘Dat blijven we doen’, zegt een 
GGD-woordvoerder. ‘Maar een vaste locatie waar mensen zeven dagen per week terecht 
kunnen is ook wel wenselijk.’ Bron: AD, 6 oktober 2021. 

Italië meldt vandaag 3235 nieuwe coronabesmettingen 

Italië meldt vandaag 3235 nieuwe coronabesmettingen. Gisteren waren dat er 2466. De 
afgelopen 24 uur werden er 39 sterfgevallen door toedoen van Covid-19 geregistreerd. Een dag 
eerder 50. Sinds het begin van de pandemie heeft Italië 4,69 miljoen infecties met het 
longvirus vastgesteld en 131.157 coronadoden. Er liggen momenteel nog 2872 mensen met 
coronaklachten op verpleegafdelingen van de ziekenhuizen. Op de ic's worden nog 415 
mensen met Covid-19 behandeld. Bron: AD, 6 oktober 2021. 
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Turkije heeft vandaag het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen 
vastgesteld  

Turkije heeft vandaag het hoogste aantal nieuwe corona-infecties sinds 30 april vastgesteld. 
Het ministerie van Volksgezondheid meldt 30.438 besmettingen en 236 sterfgevallen ten 
gevolge van een besmetting. Bron: AD, 6 oktober 2021. 

Tweede vaccinatie zonder afspraak  

Voor je eerste coronaprik was al een tijdje geen afspraak meer nodig, maar nu kan ook de 
tweede zonder afspraak gehaald worden, twitter gezondheidsminister De Jonge. Bron: AD, 6 
oktober 2021.  

 

Duitse minister dringt aan bij landgenoten om dit jaar griepprik te halen 

De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, dringt er bij zijn landgenoten op aan 
om dit jaar de griepprik te halen. Spahn hoopt daarmee een piek aan ziekenhuisopnamen te 
midden van de huidige coronapandemie te voorkomen. Vooral mensen met een zwakkere 
gezondheid zouden zich volgens de minister moeten laten inenten. Duitsland heeft dit jaar 27 
miljoen doses influenzavaccin besteld, zegt hij.  

Gezondheidsexperts zeggen dat de vaccins tegen de griep en het coronavirus tegelijkertijd 
toegediend kunnen worden. Duitsland scoort laag ten opzichte van andere Westerse landen 
als het op griepvaccinatie aankomt, maar ook qua coronaprikken ligt het land achter op 
andere Europese landen. Officiële cijfers tonen aan dat 65 procent van de Duitsers volledig is 
ingeënt. De overheid mikt op 75 procent. Bron: AD, 6 oktober 2021. 

Rusland meldt vandaag meer dan 900 coronabesmettingen 

Het aantal sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 in Rusland bedraagt vandaag voor het 
eerst meer dan 900. De Russische autoriteiten melden 929 doden en 25.133 nieuwe 
besmettingsgevallen. Het Kremlin, dat erg terughoudend is wat het nemen van nieuwe 
maatregelen betreft, wijt de hoge cijfers aan een te lage vaccinatiegraad. 
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De overheid heeft het plan om een lockdown in te stellen afgewezen en legt de 
verantwoordelijkheid om het virus in te dammen bij regionale autoriteiten. Van de 146 miljoen 
inwoners die het land telt, heeft 33 procent tenminste één prik gehad. 29 procent van de 
Russen is volledig gevaccineerd. 

Sinds het begin van de pandemie zijn in Rusland officieel 7,6 miljoen mensen besmet geraakt. 
Meer dan 212.000 van hen overleden. Volgens een telling van het Russische statistiekbureau 
Rosstat liggen de cijfers veel hoger. Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Pfizer gaat onderzoek doen door de hele stad Toledo te vaccineren 

Farmaceut Pfizer wil de gehele Braziliaanse stad Toledo inenten om te zien hoe effectief het 
eigen vaccin is. Iedereen boven de twaalf jaar krijgt een prik. Aan de studie doen naast Pfizer 
zelf ook lokale gezondheidsautoriteiten, een ziekenhuis en een universiteit mee. Het doel is 
om in een 'real life'-scenario te zien hoe het virus zich verspreid onder een ingeënte bevolking. 

‘Dit is het eerste en enige onderzoek dat in samenwerking met een farmaceutisch bedrijf wordt 
gedaan in een ontwikkelingsland’, zegt de medicijnmaker. Het onderzoek biedt Pfizer ook de 
mogelijkheid om deelnemers een jaar lang te volgen en zo antwoord te geven op de vraag 
hoelang het vaccin beschermd tegen Covid-19. Bron: AD, 6 oktober 2021.  

Coronabesmettingen in VK gedaald met twee procent 

Het Britse weekgemiddelde qua coronabesmettingen is tussen 30 september en 6 oktober in 
vergelijking met de voorliggende periode gedaald met 2 procent. In de afgelopen zeven dagen 
raakten 39.851 Britten geïnfecteerd. Het sterftecijfer in dezelfde periode daalde met 15 
procent. Er werden vandaag 143 overlijdens binnen 28 dagen na besmetting met het longvirus 
gemeld. Van de ruim 65 miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk zijn er zo'n 49 procent 
één keer ingeënt. 45 miljoen mensen zijn ook een tweede keer gevaccineerd.  Bron: AD, 6 
oktober 2021.  

Inwoner Texas die angst zaaide over corona is veroordeeld tot 15 
maanden gevangenisstraf 

Een inwoner van de Amerikaanse staat Texas die in april vorig jaar op Facebook angst zaaide 
over het coronavirus is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf. De 40-jarige Christopher 
Charles Perez schreef in een bericht dat hij iemand die besmet was met het coronavirus 
had betaald aan producten te likken in een supermarkt in de Amerikaanse stad San Antonio. 

Het bericht dat Perez op Facebook plaatste klopte niet en werd al na 16 minuten verwijderd, 
maar iemand had een screenshot gemaakt en de politie ingeschakeld, meldt The New York 
Times. De FBI zocht contact met Perez, die zei dat hij het bericht had gedeeld 'om mensen 
bang te maken voor openbare ruimtes'. Zo hoopte hij dat ze 'het virus niet verder zouden 
verspreiden'.  Bron: AD, 7 oktober 2021.  

Heel Nederland kleurt oranje op Europese coronakaart 

Heel Nederland kleurt donderdag oranje op de kaart van coronabesmettingen in Europa. 
Oranje is de een na laagste waarschuwingskleur. Elf provincies stonden al op dat niveau en 
blijven er staan. Friesland, nu nog rood, doet als laatste provincie een stap omlaag.  

De gezondheidsdienst ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het 
aantal en het percentage positieve testen in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier 
kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.  
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In Friesland zijn in de afgelopen twee weken iets meer dan 1000 inwoners positief getest. Dat 
komt neer op 159 nieuwe gevallen op elke 100.000 Friezen. Vergeleken met de kaart van 
vorige week daalde het aantal positieve testen met 23 procent, de grootste afname in heel 
Nederland.  

Limburg heeft Friesland ingehaald en is naar verhouding de grootste brandhaard geworden. 
In de laatste twee weken telde Limburg bijna 2000 positieve testen, omgerekend 175 per 
100.000 mensen. Dat is 10 procent meer dan bij de vorige kaart. Ook in Gelderland en 
Zeeland stijgt het aantal positieve testen. 

Drie provincies staan op de rand van groen, het laagste niveau. Dat zijn Groningen, Drenthe 
en Noord-Brabant. Ze zitten net boven de grens. Begin juli was voor het laatst een Nederlandse 
provincie groen. Of de drie provincies daadwerkelijk die kleur bereiken, hangt af van de 
ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Het aantal positieve testen neemt de laatste 
dagen iets toe. Op de kaart van deze week heeft dat nog geen invloed, op de kaart van volgende 
week misschien wel. Bron: AD, 7 oktober 2021.   

Op Bonaire is een vrouw aangehouden met valse Covidtesten 

De Koninklijke Marechaussee heeft op Bonaire een vrouw aangehouden die tientallen valse 
Covid-testen zou hebben verstrekt aan mensen die zich op corona lieten testen voordat ze 
naar de Verenigde Staten reisden. De 42-jarige verdachte werkte op het vliegveld bij de post 
waar commerciële PCR- en antigeen-testen worden afgenomen bij reizigers, meldt de 
marechaussee. Ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte en/of oplichting. Onderzocht 
wordt of er eerder meer incidenten zijn geweest en of en hoe de vrouw haar positie hierbij heeft 
misbruikt.  

Mensen die zich 2 oktober op het vliegveld lieten testen en daarvoor betaalden, kregen 
daarna een document dat niet klopte. Bij het inchecken voor hun vlucht, kregen 
grensbewakers twijfels bij de papieren. Navraag wees uit dat de instantie die op de 
documenten stond deze personen nooit had getest en ook geen testresultaten voor ze had 
afgegeven waarna de marechaussee erbij werd gehaald. De reizigers die geen geldig testbewijs 
hadden, konden niet met hun vlucht mee, aldus de marechaussee. Bron: AD, 7 oktober 2021. 

In New South Wales worden coronamaatregelen versoepeld 

 In de Australische deelstaat New South Wales, waar ook miljoenenstad Sydney deel van 
uitmaakt, worden de coronamaatregelen vanaf volgende week versoepeld. Sydney bevindt zich 
al bijna vier maanden in lockdown vanwege een uitbraak met de Deltavariant van het 
coronavirus, maar omdat inmiddels meer dan 70 procent van de bevolking volledig 
gevaccineerd is, zien de autoriteiten mogelijkheid de maatregelen te versoepelen.  

Volledig gevaccineerde inwoners van New South Wales mogen vanaf maandag buiten 
samenkomen in groepen van maximaal 30 personen, binnenshuis wordt het aantal bezoekers 
verdubbeld van vijf naar tien. Onder andere winkels, restaurants, cafés, sportscholen en 
kapperszaken mogen de deuren weer openen. Nachtclubs mogen pas gedeeltelijk open zodra 
tachtig procent van de bevolking volledig gevaccineerd is. Bron: AD, 7 oktober 2021.   

Freedom Day in New South Wales 

Na 106 dagen in lockdown vervallen in de Australische deelstaat New South Wales, waar ook 
de miljoenenstad Sydney ligt, maandag een aantal coronabeperkingen. Volledig gevaccineerde 
Australiërs mogen er weer naar de kapper, restaurants, bioscopen en niet-essentiële winkels. 
Een aantal zaken, waaronder bars, openden om één minuut na middernacht al de deuren op 
wat in lokale media Freedom Day wordt genoemd. Bron: AD, 10 oktober 2021. 
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In Sao Paulo is het anti-malariamiddel getest op oudere coronapatiënten 
zonder dat die het wisten 

Privéziekenhuizen in de Braziliaanse miljoenenstad Sao Paulo zouden het anti-
malariamedicijn hydroxychloroquine hebben getest op oudere coronapatiënten zonder hun 
medeweten. De Inspectie Gezondheidszorg in Brazilië onderzoekt de zaak.  

De ziekenhuizen van de private keten Prevent Senior, die tienduizenden patiënten behandelen 
in en om Sao Paulo, liggen onder een vergrootglas toen er 'abnormale' zaken werden 
geconstateerd. Zeker negen mensen kwamen tijdens de proeven om het leven, in maart en 
april 2020, en hun dossiers werden aangepast om de oorzaak van hun overlijden te 
verdoezelen. Tien dokters besloten dit aan de kaak te stellen door zich als klokkenluider te 
melden bij een advocaat, schrijft persbureau Reuters.  

De ziekenhuisketen zou de claims van president Jair Bolsonaro, die zegt dat het middel werkt 
tegen corona, hebben geprobeerd te testen. Prevent Senior zegt dat de aantijgingen niet waar 
zijn, inclusief het aanpassen van de dossiers en het ontslaan van artsen die niet meegewerkt 
zouden hebben. Bron: AD, 7 oktober 2021.  

VK stuurt coronavaccin AstraZeneca naar Antartica  

Het Verenigd Koninkrijk heeft voor het eerst doses van het coronavaccin van AstraZeneca 
naar Antarctica gestuurd. Daar worden 23 mensen ingeënt die werken in onderzoeksstation 
Rothera, bericht de BBC. Het gaat volgens de omroep ook om de meest zuidelijke bestemming 
in de wereld waar het vaccin tot dusver is afgeleverd.  

Op het bevroren continent bij de zuidpool bevinden zich nauwelijks mensen. Daardoor kon 
Antarctica tijdens de pandemie ook grotendeels coronavrij blijven, al zijn eind vorig jaar wel 
besmettingen gemeld op een Chileense basis. De medewerkers van Rothera hebben inmiddels 
een eerste dosis van het vaccin gehad en kregen over een paar weken ook nog een tweede 
inenting. Bron: AD, 7 oktober 2021.  

Biblebelt kleurt donkerder op coronakaart, GGD voorziet oplevingen van 
het virus  

Biblebeltgemeenten kleuren steeds donkerder op de coronakaart. De lage vaccinatiegraad in 
sommige gemeenten heeft hier invloed op. Voor welke opgave staat de GGD? 

‘We zien al een aantal weken achtereen dat gemeenten op de Noord-Veluwe de toplijsten 
aanvoeren als het om besmettingscijfers gaat’, zegt epidemioloog Caroline Timmerman van de 
GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dit zijn in veel gevallen gemeenten waar delen van de 
bevolking sceptisch staan tegenover de prik. ‘Waar de vaccinatiegraad het laagst is, zien we 
meer besmettingen’, bevestigt ze. Bron: AD, 7 oktober 2021.  

Vliegveld Weeze rekent voor herfstvakantie op meer mensen dan voor 
coronacrisis  

Het Duitse vliegveld Weeze, net over de grens bij Venray, rekent voor de herfstvakantie al weer 
op meer mensen dan voor de coronacrisis. Daarbij helpt mee dat de coronamaatregelen in 
landen rond de Middellandse Zee onlangs zijn versoepeld en er steeds meer mensen zijn 
gevaccineerd.  

Na een lange periode met relatief weinig reizen willen veel mensen de herfstvakantie gebruiken 
om toch nog even naar de zon te vliegen of familie en vrienden te bezoeken, constateert 
directeur Sebastian Papst in een verklaring. Hij rekent daarom op meer dan 60.000 passagiers 
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voor de vakantieperiode, die in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen dit weekend begint. 
In dezelfde tijd in 2019 maakten 55.000 mensen gebruik van het vliegveld.  

Met 95 vertrekkende vluchten per week is het aanbod van vluchten op Weeze Airport ook voor 
het eerst weer op pre-coronaniveau. De Ierse prijsvechter Ryanair is verantwoordelijk voor het 
merendeel van de vluchten. Daarnaast zal Corendon op meer bestemmingen vliegen dan 
voorheen. Airport Weeze wordt vanwege zijn ligging net over de grens doorgaans ook veel 
gebruikt door Nederlanders. Bron: AD, 7 oktober 2021.  

Ook Finland beperkt het gebruik van coronavaccin Moderna 

Na Zweden en Denemarken heeft ook Finland besloten het gebruik van het coronavaccin van 
Moderna te beperken. De Finse autoriteiten laten mannen die zijn geboren in of na 1991 
voorlopig niet meer vaccineren met het middel. Wie al een eerste prik met Moderna heeft 
gehad, kan een tweede inenting krijgen met het vaccin van Pfizer/BioNTech.  

Directeur Mika Salminen van het Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn motiveerde het 
besluit door te verwijzen naar een Noorse studie. Daar kwam uit naar voren dat 'mannen 
onder de 30 jaar een iets hoger risico lopen dan anderen op ontsteking van de hartspier als 
ze het vaccin Moderna Spikevax hebben gekregen'.  

Salminen benadrukte dat de bijwerkingen vaak licht zijn en na een paar dagen vanzelf 
overgaan. Toch besluiten meerdere landen om de risico's zoveel mogelijk te beperken. Zweden 
laat het gebruik van het Moderna-vaccin tot 1 december stopzetten voor degenen die in 1991 
of daarna zijn geboren. In Denemarken krijgen jongeren onder de 18 jaar tijdelijk geen prikken 
meer met het middel. Bron: AD, 7 oktober 2021.  

Coronapatiënten op longafdeling slapen niet de hele nacht door  

Coronapatiënten op de longafdeling van een ziekenhuis slapen vijf keer zo vaak de hele nacht 
niet in vergelijking met patiënten zonder corona op dezelfde afdeling. Volgens onderzoekers 
van Amsterdam UMC zijn de belangrijkste redenen voor de slechte nachtrust benauwdheid, 
zorgen over de ziekte, angst en geluiden op de afdeling.  

‘Mogelijk speelt ook het virus zelf en de reactie van het lichaam op het virus een rol in 
het ontwikkelen van slaapstoornissen’, aldus het academisch ziekenhuis. Dit moet echter 
nader onderzocht worden.  

De onderzoekers wijzen erop dat mensen die weinig slapen over het algemeen een hogere kans 
hebben op het oplopen van infecties. ‘Als je eenmaal een infectie onder de leden hebt, is 
het voor je lichaam moeilijker deze te bestrijden.’ Zorgverleners zouden dan ook extra alert 
moeten zijn op slapeloosheid bij patiënten met Covid-19.  

Aan het onderzoek deden 79 patiënten met corona en 50 patiënten zonder Covid mee. De 
resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Neuroscience. 
Bron: AD, 7 oktober 2021. 

Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gedaald 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Momenteel 
behandelen intensive cares en verpleegafdelingen nog 469 mensen met Covid-19, zo valt op 
te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Dat zijn er twaalf minder dan een etmaal geleden. 

Van dinsdag op woensdag nam het aantal coronapatiënten dat zo ziek is dat het verpleegd 
moet worden in een ziekenhuis ook al af, met twee. De dagen daarvoor nam het aantal juist 
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toe. Zaterdag lagen er 422 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, dinsdag was dat aantal 
opgelopen tot 483. 

Op de intensive cares liggen momenteel 128 ernstig zieke coronapatiënten, een daling van per 
saldo zes mensen ten opzichte van 24 uur geleden. Er werden negen nieuwe coronapatiënten 
op de ic's opgenomen, maar doordat het aantal mensen dat overleed of de afdeling mocht 
verlaten groter was, nam het totaal aantal mensen met Covid-19 dat een ic-bed bezet houdt 
toch af. 

Op de verpleegafdelingen worden donderdag nog 341 coronapatiënten verzorgd, eveneens een 
daling van zes ten opzichte van een etmaal eerder. De klinieken zagen 42 nieuwe patiënten 
met Covid-19 binnenkomen. Bron: AD, 7 oktober 2021.  
 
Ministerie trekt alles uit de kast om vaccinatietwijfelaars over de streep 
te trekken 
De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus gooit het over een andere boeg. Zo wordt 
voorafgaand aan de nieuwe James Bond-film in de bioscoop een voorlichtingsfilmpje vertoond, 
speciaal gericht op jongeren. 
 
Tijdens de campagne worden niet langer alle doelgroepen aangesproken om een prik te gaan 
halen, maar wordt gericht ingezet op speciale doelgroepen, zoals jongeren of gebieden waar de 
vaccinatiegraad laag is. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benadrukt: ‘Na de 
grootschalige campagne gericht op álle doelgroepen, zetten we nu alles op alles om ook de 
laatste 14 procent te bereiken.’ Bron: AD, 7 oktober 2021.  
 
College van burgemeester en wethouders zijn besmet met het 
coronavirus 
 
Het collega van burgemeester en wethouders in het Zeeuwse Schouwen-Duivenland ligt in de 
lappenmand door corona. Maandag maakte burgemeester Jack van der Hoek bekend dat hij 
na lichte klachten positief was getest. Gisteren werd duidelijk dat ook de wethouders Paula 
Schot en Ankie Smit covid hebben. Ze zitten alle drie thuis in quarantaine, meldt de PZC.   
 
Wethouder Jacqueline Van Burg kampt met verkoudheid en griepverschijnselen. Ze meldde 
zich gisteravond af voor een dorpsraadvergadering in Burgh-Haamstede, maar liet weten geen 
corona onder de leden te hebben. De enige wethouder die nog wel in touw is, is Daniël Joppe, 
die het virus in januari al onder de leden had. Hij heeft nu verder geen klachten die wijzen op 
een besmetting met het coronavirus. Bron: AD, 7 oktober 2021.   
 
Burgemeester Van der Hoek en twee wethouders Schouwen-Duiveland 
besmet met het coronavirus  
 
Drie van de vijf collegeleden van de gemeente Schouwen-Duiveland zijn besmet met het 
coronavirus. Maandag maakte burgemeester Jack van der Hoek bekend dat hij na lichte 
klachten positief was getest. Vandaag werd duidelijk dat ook de wethouders Paula Schot en 
Ankie Smit covid hebben. Ze zitten alle drie thuis in quarantaine.  
 
‘Het is een duidelijk signaal dat het virus nog steeds onder ons is en we daar rekening mee 
moeten houden’, laat de burgemeester weten. In januari was wethouder Daniël Joppe al 
besmet. Hij kon na de quarantaineperiode weer aan de slag en heeft nu verder geen klachten 
die wijzen op een besmetting met het coronavirus. Dat geldt ook voor wethouder Jacqueline 
Van Burg. Zij heeft zich laten testen, maar mankeert niks.   
 
Ook de gemeentesecretaris en raadsgriffier, die in nauw contact staan met de dagelijks 
gemeentebestuurders, zijn negatief getest. Mensen wie Van der Hoek, Schot en Smit de 
afgelopen dagen hebben gezien en gesproken, worden persoonlijk geïnformeerd over de 
besmetting. Bron: PZC, 6 oktober 2021. 
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Farmaceut Moderna gaat vaccinfabriek bouwen in Afrika 
 
De Amerikaanse farmaceut Moderna trekt tot 500 miljoen dollar (432 miljoen euro) uit voor 
de bouw van een vaccinfabriek in Afrika. Die moet jaarlijks een half miljard vaccins gaan 
produceren op basis van messenger-RNA (mRNA), een nieuwe manier van vaccins maken die 
wordt gebruikt om de coronapandemie mee te bestrijden.  
 
Moderna stond onder druk om zijn coronavaccin ook in Afrika te produceren. De andere 
belangrijke producent van een mRNA-vaccin tegen Covid-19, Pfizer/BioNTech, kondigde in 
juli een akkoord aan om de vaccins in de Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad te produceren.   
 
In een interview zei Moderna-topman Stéphane Bancel dat het de bedoeling is om een fabriek 
te bouwen vergelijkbaar met de voornaamste Amerikaanse fabriek, die staat in Norwood (in 
de staat Massachusetts). De farmaceut wil de Afrikaanse fabriek straks vooral laten 
bemannen door lokale medewerkers.  
 
Het is nog onduidelijk in welk land de geavanceerde fabriek wordt neergezet. Bancel zegt dat 
er een lijstje is met ongeveer vijf landen die mogelijk geschikt zijn. Er wordt gekeken naar 
criteria als politieke stabiliteit, infrastructuur en de beschikbaarheid van arbeidskrachten met 
het juiste opleidingsniveau. Het bedrijf verwacht binnen enkele maanden een besluit te 
nemen. Bron: AD, 7 oktober 2021.   
 
Friesland is als twaalfde en laatste provincie gezakt van rood naar oranje 
op EU kaart  
 
Friesland is als twaalfde en laatste provincie gezakt van rood naar oranje op de kaart van 
coronabesmettingen in Europa. Het aantal positieve testen is er genoeg gedaald. Heel 
Nederland staat nu op de een na laagste waarschuwingskleur.  
 
De gezondheidsdienst ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal 
en het percentage positieve testen in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier 
kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.  
 
In Friesland zijn in de afgelopen twee weken 1032 inwoners positief getest. Dat komt neer 
op bijna 159 nieuwe gevallen op elke 100.000 Friezen. Vergeleken met de kaart van vorige 
week daalde het aantal positieve testen met 23 procent, de grootste afname in heel Nederland. 
 
Limburg heeft Friesland ingehaald en is naar verhouding de grootste brandhaard geworden. 
In de laatste twee weken telde Limburg 1955 positieve testen, omgerekend zo'n 175 per 
100.000 mensen. Dat is 10 procent meer dan bij de vorige kaart. Ook in Gelderland en 
Zeeland stijgt het aantal positieve testen. 
 
Groningen, Drenthe en Noord-Brabant hebben nog net iets te veel positieve testen om van 
oranje naar groen te zakken, het laagste niveau. Begin juli was voor het laatst een Nederlandse 
provincie groen. Bron: AD, 7 oktober 2021.   
 
STIKO adviseert extra coronavaccinatie voor mensen die Janssen vaccin 
kregen 
 
De Duitse vaccinatiecommissie STIKO adviseert een extra coronaprik te geven aan mensen 
die het Nederlandse Janssen-vaccin hebben gehad. Die tweede inenting zou met een 
zogeheten mRNA-vaccin moeten zijn, zoals Pfizer/BioNTech of Moderna. Ook wordt 
geadviseerd om alle 70-plussers een zogeheten boostershot te geven, ongeacht met welk 
vaccin ze zijn ingeënt. Bron: AD, 7 oktober 2021.  
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Pfizer vraagt goedkeuring in VS voor vaccinatie kinderen tussen 5 en 11 
jaar  
 
Pfizer/BioNTech heeft goedkeuring gevraagd via een noodregeling in de Verenigde Staten voor 
het gebruik van het vaccin voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar, laat de farmaceut weten op 
Twitter.   
 
Het coronavaccin van de bedrijven wordt in de VS en ook in Nederland al toegediend aan 
kinderen vanaf 12 jaar. De Amerikaanse autoriteiten hadden eerder ongeveer een maand 
nodig om de aanvraag voor de leeftijdsgroep 12-15 goed te keuren. Als de afhandeling van het 
komende verzoek voor nog jongere kinderen even snel gaat, zou die leeftijdsgroep nog voor het 
eind van het jaar gevaccineerd kunnen worden.  
 
Pfizer en BioNTech hadden eerder deze maand al laten weten dat ook het immuunsysteem 
van de jongere kinderen op een wenselijke manier reageert op hun coronavaccin. Dat kwam 
naar voren uit een onderzoek met 2268 deelnemers. Kinderen uit de leeftijdsgroep 5-11 krijgen 
wel een veel kleinere dosis van het middel dan oudere kinderen en volwassen. Bron: AD, 7 
oktober 2021.  
 
EMA bestudeert een Noorse studie naar Moderna vaccin  
 
PRAC, het veiligheidscomité van de Europese vaccintoezichthouder EMA, bestudeert een 
Noorse studie naar het coronavaccin van Moderna, laat een woordvoerster van het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) weten.  
 
Uit deze studie kwam naar voren dat gevaccineerden in zeldzame gevallen te maken krijgen 
met een ontsteking van de hartspier en het hartzakje. Volgens de onderzoekers lopen mannen 
onder de 30 jaar een iets hoger risico dan anderen. Ontsteking van de hartspier (myocarditis) 
en het hartzakje (pericarditis) zijn al opgenomen in de bijsluiter van Moderna. ‘Nu wordt 
gekeken of de huidige waarschuwing voldoende is. Dat wordt op dit moment beoordeeld’, aldus 
de zegsvrouw van het CBG.  
 
Wanneer de EMA een uitspraak doet over de studie kan de woordvoerster nog niet zeggen. 
Bron: AD, 7 oktober 2021.  
 
RIVM meldt 2760 nieuwe positieve coronatesten  
 
Het RIVM meldt 2760 meldingen van positieve coronatesten in het afgelopen etmaal. Dat 
is het hoogste aantal in een maand tijd.   
 
Voor een deel komt dat door een eerdere storing. De meldingen die woensdagochtend niet op 
tijd binnenkwamen, zijn nu alsnog verwerkt. Het is niet bekend om hoeveel meldingen het 
precies gaat, en hoe hoog het exacte cijfer zonder storing zou zijn geweest, maar ook zonder 
die storing loopt het aantal nieuwe gevallen op.  
 
Door de snelle stijging van het aantal positieve testen schiet ook het gemiddelde omhoog. In 
de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 13.208 positieve testen, gemiddeld 1887 per 
dag. Dat is het hoogste niveau in meer dan twee weken tijd.  Bron: AD, 7 oktober 2021.  
 
Lijst van gemeenten die een polsbandje invoeren blijft groeien 
 
Het lijstje van gemeenten die een polsbandje voor een bezoek aan restaurant, café, theater of 
bioscoop invoeren, blijft groeien. In navolging van Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Breda, Alkmaar 
en Roosendaal voeren nu ook Delft, Maastricht, Arnhem, Gouda en Brielle een polsbandje in.  
 
Bezoekers ontvangen het bandje wanneer ze de QR-code uit de CoronaCheck-app laten zien 
bij een controlepost, en hoeven de code dan niet meer bij elke voordeur te laten zien. Dat moet 
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de controles ook voor uitbaters gemakkelijker maken. De CoronaCheck blijft wel gewoon te 
gebruiken voor wie geen polsbandje heeft.  
 
De polsbandjes zijn alleen geldig op de dag van uitgifte en hebben elke dag een andere kleur, 
om fraude te voorkomen. Mensen kunnen het bandje alleen afdoen door het stuk te maken, 
en dan is het ook niet geldig meer. Bron: AD, 7 oktober 2021. 

Engeland schrapt inreisverbod voor reizigers uit 47 landen 

Engeland schrapt maandag het inreisverbod voor reizigers uit 47 landen. Op de zogeheten 
rode lijst van landen van waaruit niet naar Engeland mag worden gereisd, staan dan nog maar 
zeven landen. 

Door de rode lijst in te korten komt het internationale reisverkeer met Engeland verder op 
gang. Dat is volgens de Britse regering mogelijk omdat in eigen land en daarbuiten steeds 
meer mensen zijn gevaccineerd tegen Covid-19. 

Voor rood aangemerkte landen gelden uitzonderingen voor Britten, Ieren en mensen met een 
Britse verblijfsvergunning. Zij moeten bij aankomst in Engeland verplicht in een hotel in 
quarantaine. Deze maatregelen gelden volgende week alleen nog voor Colombia, de 
Dominicaanse Republiek, Ecuador, Haïti, Panama, Peru en Venezuela. 

De Britse regering heeft ook besloten dat gevaccineerden uit 37 landen niet meer in 
quarantaine hoeven bij aankomst in Engeland. Het gaat om onder meer India, Turkije en 
Brazilië. De regering bepaalt alleen de coronaregels voor Engeland. Noord-Ierland, Schotland 
en Wales maken hun eigen beleid, maar volgen vaak het Engelse voorbeeld. Bron: AD, 7 
oktober 2021. 
 
Sinterklaasintocht toch met stoomboot in Amsterdam 
 
Sinterklaas zal dit jaar toch per boot zijn intocht maken in de hoofdstad, zo meldt de 
organisatie Stichting Sinterklaas in Amsterdam vandaag.  
 
De goedheiligman en zijn pieten zullen per stoomboot voor een beperkt publiek aankomen, 
waarna een ‘compact feest’ op het Marine Etablissement Amsterdam volgt, aldus voorzitter 
van de stichting Edgar Peer. 
 
Vanwege de coronamaatregelen besloot de stichting in augustus dat een traditionele intocht 
per boot, gevolgd door een rit te paard met veel publiek erbij, er ook dit jaar niet inzit. 
Controleren op coronatoegangsbewijzen onder zo’n 400.000 aanwezigen werd als niet 
haalbaar beschouwd.  
 
Daarop onderzocht de stichting twee opties. De ene mogelijkheid was een intocht en groot 
evenement in de Johan Cruijff ArenA met veel kinderen en showelementen. Woensdag leek de 
voorkeur daar naar uit te gaan. De andere nu gekozen optie is volgens Peer ‘een compacter 
evenement met een zoveel mogelijk klassieke uitstraling van de intocht met Sinterklaas per 
stoomboot en vervolgens een ontmoeting van de sint en zijn pieten met Amsterdamse 
kinderen’.  
 
De gekozen optie voldoet volgens de organisatie aan de corona-eisen van de gemeente. Bij het 
feest op het Marine Etablissement Amsterdam kunnen 5000 tot 6000 kinderen aanwezig zijn. 
Het zal ook via televisie te volgen zijn. De intocht wordt op zondag 14 november georganiseerd. 
 
Binnen de Amsterdamse organisatie rommelde het de afgelopen tijd in de zoektocht naar een 
alternatief programma voor de intocht. Burgemeester Femke Halsema sprak woensdag nog 
met het bestuur van de stichting om te helpen de onrust binnen de gelederen te verminderen 
en te zorgen ‘dat ook de gevoelens bij de vrijwilligers weer wat vrolijker worden’. 
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De organisatie benadrukt vandaag de grote wens te hebben volgend jaar weer een klassieke 
intocht in Amsterdam te kunnen organiseren. Bron: AD, 7 oktober 2021.  
 
Internationale autoshow van Genève gaat volgend jaar niet door vanwege 
coronacrisis 
 
De internationale autoshow van Genève gaat volgend jaar februari voor de derde keer op rij 
niet door vanwege de coronacrisis. De autosalon in de Zwitserse stad behoort tot de 
belangrijkste ter wereld. Volgens een woordvoerder van de Geneva International Motor Show 
zijn er te weinig aanmeldingen van deelnemers vanwege het virus. Ook hebben autobedrijven 
te kampen met chiptekorten die hun volle aandacht vereisen.  
 
De organisator van de autosalon zegt dat het risico op corona groot is voor een dergelijk 
omvangrijk indoor evenement. Veel deelnemers willen daarom niet komen. De show wordt nu 
uitgesteld tot 2023. Bron: AD, 7 oktober 2021.  
 

 
 
© Reuters — De Autosalon van Genève trok in 2019 nog 600.000 bezoekers  
 
Alsnog de prik halen tegen corona: ‘Ik moet mijn principes laten varen’ 
 
Jongeren in Twente laten zich alsnog massaal vaccineren tegen corona. Sinds een QR-code of 
een negatief testbewijs nodig is voor bijvoorbeeld horeca en sportkantines, verdubbelde de 
toeloop bij de pop-uplocaties van de GGD Twente.  
 
De eerste week na de persconferentie van 25 september zette de GGD 1600 prikken. In de 
week daarvoor waren dat er minder dan de helft: 700. De extra toeloop is nu iets gestagneerd, 
zegt Annelies Barrett. Op vier pop-uplocaties zijn vorige week 425 vaccins toegediend. De 
projectleider van de GGD Twente signaleert nog steeds een brede groep jongeren tot veertig 
jaar. Bron: AD, 7 oktober 2021.  
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Meer woningbranden door thuiswerken: ‘Oververhitte opladers’ 
 
Thuiswerken vanwege corona en ontploffende opladers hebben in 2020 voor het eerst in jaren 
geleid tot een stijging van het aantal claims na woningbranden. De verzekeraars noteerden er 
met 66.657 bijna 2000 meer dan in 2019.  
 
De verzekeringsmaatschappijen leden financieel opvallend genoeg niet onder de toename van 
het aantal schadeverzoeken na woningbrand. Ze keerden vorig jaar gezamenlijk 225 miljoen 
euro uit aan verzekerden tegen 248 miljoen een jaar eerder. De hoogte van de gemiddelde 
claim daalde dan ook van 3822 euro in 2019 naar 3377 euro in 2020.  
 
Dat de schade door brand in huis in veel gevallen beperkter bleef, schrijft algemeen directeur 
van het Verbond van Verzekeraars, Richard Weurding, evengoed toe aan het thuiswerken in 
coronatijd. ‘Het is een dubbel gegeven, ja. Omdat we meer thuis waren met zijn allen, ontstond 
er vaker brand. Die werden gemiddeld genomen echter eerder ontdekt, juist omdat er mensen 
in huis waren.’   
 

 
© Shutterstock  

Het is een misverstand te denken dat woningbranden doorgaans ontstaan als de bewoners 
niet thuis zijn, zegt Weurding. ‘Dat is echt niet zo. De meeste branden in huis ontstaan door 
menselijk handelen. Vlam in de pan, brandende peuken, kaarsen op brandgevoelige plekken 
en spelen met vuur zijn nog steeds voorname oorzaken. Al zijn de opladers van elektrische 
apparaten en accu’s aan een snelle opmars bezig. Als ze oververhit raken, vliegen ze 
gemakkelijk in brand.’  

Volgens Rob Baardse, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting, leiden modern 
meubilair en oplaadbare apparaten eerder tot uitslaande woningbranden. ‘We zien een 
toename aan gevaarlijke branden in huis. Soms met alle gevolgen van dien. Er is maar één 
manier om verwondingen of erger voor te zijn en dat is de installatie van brandmelders. Hang 
ze op elke verdieping in huis, zodat een beginnende brand op tijd wordt ontdekt. Met al die 
apparaten in huis is dat harder nodig dan ooit.’  

Carolien Angevaren sluit zich er namens Brandweer Nederland bij aan: ‘In 2022 worden 
rookmelders in woningen wettelijk verplicht. Dat is een enorme stap in de goede richting. Het 
is dan wel belangrijk dat het er genoeg zijn en dat ze op de goede plaats hangen. De vuistregels 
zijn: op elke verdieping één, altijd aan het plafond, op tenminste 50 centimeter van de muur 
en op minimaal 30 centimeter van een lamp. Doe het, want rookmelders redden levens.’  
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Chaira uit Schiedam verloor afgelopen zomer haar twee honden en alle bezittingen bij een 
woningbrand, die werd veroorzaakt door een ontplofte oplader van een hoverboard. Dankzij 
de rookmelder die afging in het holst van de nacht wist ze zichzelf en haar kinderen nog net 
in veiligheid te brengen.  

In de nacht van 21 op 22 juni wordt de Schiedamse wakker van het gepiep van de 
rookverklikker in de woonkamer, vertelt ze. ‘Beneden aan de trap wist ik dat het foute boel 
was. Ik voelde een schroeiende hitte en zag overal dikke rook. Ik gilde naar mijn dochter van 
12 dat ze haar broertje, hij is 2, moest oppakken en naar beneden moest komen. Ik gilde dat 
we naar buiten moesten en wel meteen.’  

Veilig op straat komt het besef dat de honden nog binnen zitten. Chiara rent terug de 
brandende woning in om ze te zoeken. ‘Binnen explodeerde er iets. Het vuur leek wel armen 
te hebben die me wilden grijpen. De rook was zo heet dat mijn wimpers en handen 
verbrandden. Ik kreeg geen adem meer en moest naar buiten zonder de honden .’ 

 In het ziekenhuis hoorden de moeder en haar kinderen dat de dieren de brand niet hadden 
overleefd. Chiara: ‘Ons huis is nog steeds onbewoonbaar. We wonen in een noodopvang en 
voelen ons daar verloren. We zijn letterlijk alles kwijt; foto’s van mijn overleden moeder, de 
honden, onze kleding. Slechts één ding heb ik uit ons huis kunnen redden, een muntje van 
20 eurocent. Ik zie dat ondanks alle verdriet toch ook als ons geluksmuntje. We zijn weliswaar 
alles kwijt, maar we leven nog. Volgens de brandweer had het seconden gescheeld of het vuur 
had ons boven ingesloten. Was de rookmelder niet afgegaan, dan waren wij er waarschijnlijk 
niet meer geweest.’ Bron: AD, 6 oktober 2021.  
 

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht. © ANP  

Grens bereikt voor Dijksma na tekening galg: ‘Het doet pijn om te zien 
dat het mijn kinderen raakt’ 
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De galg was de grens. In 27 jaar in de politiek was ze écht wel wat gewend, maar wat haar 
vorige week rondom de sluiting van het Utrechtse restaurant Waku Waku overkwam, is 
ongekend. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma kreeg een stapel bedreigingen aan 
haar adres en doet voor het eerst in haar carrière aangifte.   
 
‘Er komt een tribunaal waar iedereen die nu een rol speelt in de pandemie wordt geëxecuteerd’, 
is één van de vele berichten die afgelopen week aan het adres van de Utrechtse burgemeester 
Sharon Dijksma werden geuit. Gisteren dook een tekening op in de Leidseveertunnel, waar de 
burgemeester werd afgebeeld aan een galg; haar achternaam eronder. Dijksma kreeg de foto 
doorgestuurd en wist: nu hou ik niet langer mijn mond. Bron: AD, 7 oktober 2021.   
 
Vaste arts in Formule 1 test positief op corona 
 
De vaste dokter in de Formule 1, Ian Roberts, heeft positief getest op het coronavirus. Ook de 
bestuurder van de medische auto, Alan van der Merwe, ontbreekt bij de Grote Prijs van Turkije 
vanwege besmetting met het virus. Roberts en Van der Merwe testten beiden positief in de 
aanloop naar de race en zijn daarom niet naar Istanbul gereisd. 
 
Bruno Correia zit daarom in Turkije achter het stuur van de medische auto, met dokter Bruno 
Franceschini naast zich. Zij hebben die taak normaal gesproken in de elektrische raceklasse 
Formule E. 
 
De Brit Roberts en de Zuid-Afrikaan Van der Merwe slaagden er vorig jaar in om Romain 
Grosjean in Bahrein uit een vlammenzee te redden. De Fransman was in de openingsronde 
gecrasht met zijn Haas-bolide, die door de vangrails schoot en in brand vloog. De medische 
auto met Roberts en Van der Merwe was snel ter plekke om Grosjean te helpen. Ze kregen 
volop lof voor hun accurate reddingsactie.  
 
De medische auto komt bij zware crashes zo snel mogelijk de baan op om coureurs te helpen. 
Bron: AD, 7 oktober 2021. 
 
Aanbod koopwoningen droogt helemaal op: ‘Mensen worden moedeloos’ 
 
De koopwoningmarkt is in de zomermaanden op slot gegaan. Behalve de afname van het 
aantal te koop-borden in Nederlandse tuinen, nam ook het aantal verkopen verder af. De 
prijzen die werden neergelegd, braken nog altijd records, blijkt uit de kwartaalcijfers die 
makelaarsvereniging NVM vandaag publiceert.  
 
Er werden door NVM-makelaars ruim 32.000 woningen verkocht in het derde kwartaal van 
2021, bijna 29 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar en het laagste aantal 
sinds zes jaar. De gemiddelde prijs was 419.000 euro, 9000 euro meer dan een kwartaal 
eerder en een stijging op jaarbasis van ruim 19 procent. Bij vier op de vijf huizen wordt meer 
betaald dan de vraagprijs.  
 
Volgens de makelaarsvereniging worden huizen ook razendsnel verkocht, inmiddels 
gemiddeld binnen 23 dagen. Daardoor leek het altijd alsof er weinig huizen te koop stonden, 
maar dat is een misverstand. Ze waren gewoon bijna meteen weg. Tussen april 2020 en april 
2021, het ‘coronajaar’, werd juist een recordaantal huizen verkocht. Maar sindsdien lijkt het 
aanbod echt op te drogen, en neemt het aantal verkopen ook rap af.  
 
‘Er staat bizar weinig te koop’, stelt Nic Vrieselaar, econoom bij de Rabobank. ‘Dat wakkert de 
gekte verder aan. Als ik nu op Funda kijk naar een stad als Nijmegen, zie ik dat er 127 huizen 
in de verkoop staan. Dat is een stad met meer dan 80.000 woningen.’ Een verklaring? 
Huiseigenaren zitten collectief op hun handen. ‘Je zet je huis pas te koop als je zelf een nieuw 
huis hebt gevonden. Iedereen zit op elkaar te wachten.’ Bron: AD, 7 oktober 2021.  
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Honderden studenten lopen coronacompensatie mis, vaak buiten eigen 
schuld’ 
 
Honderden studenten vallen buiten de boot bij het uitdelen van een coronacompensatie, blijkt 
uit een inventarisatie door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Die eist nu dat het 
kabinet de regeling verruimt.  
 
Het kabinet heeft besloten dat studenten die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 
hun diploma hebben gehaald, een vergoeding van 535 euro krijgen voor extra kosten door 
studievertraging vanwege corona. Voor studenten die verder uitlopen, is die compensatie er 
niet. Ook niet als de studievertraging is ontstaan buiten hun schuld, omdat ze 
bijvoorbeeld geen stage konden lopen of omdat hun scriptie niet tijdig is nagekeken. Andere 
studenten geven aan dat ze te laat zijn vanwege het online-onderwijs of omdat ze corona 
hebben gehad.  
 
Op 10 augustus opende de Landelijke Studentenvakbond daarom het Meldpunt 
coronacompensatie. Sindsdien meldden ruim driehonderd studenten dat zij bij de huidige 
compensatieregelingen buiten de boot vallen, maakt de bond vandaag bekend. Het gaat in 
veel gevallen slechts om een te lange vertraging van enkele weken of zelfs dagen.  
 
LSVb-voorzitter Ama Boahene: ‘Juist studenten hebben deze overheidssteun hard nodig. Veel 
studenten zijn door de coronacrisis hun bijbaan kwijtgeraakt en hebben studievertraging 
opgelopen. Ze worden nu gedwongen om veel geld te lenen en bouwen enorme studieschulden 
op.’  
 
De LSVb pleit voor een verruiming van de compensatieregeling. Volgens de bond moeten 
studenten die in het eerste semester van het nieuwe studiejaar, vóór 31 januari 2022, 
afstuderen ook 535 euro compensatie krijgen. Boahene: ‘Studenten die in een coronajaar 
hebben gestudeerd en daardoor nu studievertraging hebben, moeten in ieder geval 
gecompenseerd worden. Daarmee doen we recht aan de kwetsbare positie van studenten.’ 
 
Overigens kunnen studenten die na 1 juni 2020 voor het laatst recht hadden op een 
aanvullende beurs, nog wél in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming. Het 
gaat hier om een bedrag van 1500 euro. Bron: AD, 7 oktober 2021. 

 
Aantal sterfgevallen hoger dan gebruikelijk 
 
Het aantal sterfgevallen lag in het grootste deel van september hoger dan gebruikelijk is voor 
de tijd van het jaar. Dat is te zien in alle leeftijdsgroepen, meldt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS).  
 
In vier van de vijf weken in september was er sprake van oversterfte. Dat houdt in dat er 
duidelijk meer mensen overleden dan te verwachten viel op basis van sterftecijfers in 
voorgaande jaren en demografische trends. Dat is te zien bij mensen van boven de 80 jaar, 
tussen de 65 en 80 jaar en mensen onder die leeftijd maar het verschilde per week in welke 
leeftijdsgroep oversterfte was. 
 
Vorige week overleden naar schatting bijna 3100 mensen, 300 meer dan verwacht voor deze 
periode. Dat mensen stierven door het coronavirus lijkt maar een deel van de verklaring. Van 
20 mensen is bekend dat ze zijn overleden aan Covid-19, melden de onderzoekers op basis 
van cijfers van het RIVM. Wat verder de onderliggende oorzaken zijn van de oversterfte is niet 
bekend.  
 
Tijdens de uitbraak van het coronavirus overleden maandenlang veel mensen die langdurige 
zorg ontvingen. De afgelopen maanden is juist bij deze groep geen sprake van oversterfte. 
Bron: AD, 8 oktober 2021.  
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In India is het aantal sterfgevallen door corona opgelopen tot 450.000 
mensen  
 
Het aantal sterfgevallen dat in officieel in verband wordt gebracht met Covid-19 is in India 
opgelopen tot 450.000, meldt het ministerie van Volksgezondheid. De afgelopen 24 uur 
werden 271 nieuwe overlijdens geregistreerd. In India zijn volgens de overheidscijfers tot nut 
toe 33,9 miljoen mensen besmet geraakt met het longvirus.  Bron: AD, 8 oktober 2021.  
 
In Suriname is situatie rondom covid nog steeds zeer ernstig 
 
Hoewel de vaccinatiegraad langzaam omhooggaat, is de Covid-situatie in de Surinaamse 
ziekenhuizen nog steeds zeer ernstig. Alle beschikbare bedden op zowel de intensive care (ic) 
als de verpleegafdelingen liggen vol en het medisch en verplegend personeel is volgens 
voormalig RIVM-directeur en speciaal gezant in Suriname Marc Sprenger ‘aan het eind van 
hun latijn’.  
 
Sprenger, die in het land is om de Surinaamse autoriteiten te adviseren over de strijd tegen 
de ziekte, staat iedere dag in contact met ziekenhuizen en noodopvanglocaties voor Covid-
patiënten. Donderdag was hij aanwezig bij de wekelijkse Covid-persconferentie in Paramaribo. 
 
Volgens directeur Rakesh Sukul van het ministerie van Volksgezondheid is de top van de 
vierde golf in Suriname inmiddels bereikt. Ook de R-waarde is inmiddels gedaald tot 0,81 
waardoor de verspreiding van het virus minder hard gaat dan enkele weken geleden. Toch 
blijft het percentage besmettingen onder afgenomen testen rond de 40 procent schommelen. 
Dit is erg hoog, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er pas sprake van een 
normale situatie als het percentage positief geteste mensen lager is dan 10 procent van alle 
afgenomen testen.  
 
Uit de laatste Surinaamse vaccinatiecijfers blijkt dat 36,6 procent van de doelgroep twee 
prikken heeft gehad. Daarnaast heeft 11 procent van de mensen één prik gehad, waardoor 
het totaal aantal gevaccineerden op 48 procent komt. De afgelopen dagen lijkt 
de vaccinatiebereidheid wat toe te nemen. De Surinaamse arts Soenita Nannan Panday denkt 
dat dit onder andere te maken heeft met de beschikbaarheid van het Pfizer-vaccin en het begin 
van het nieuwe schooljaar. ‘We hebben afgelopen weekend gezien dat er veel animo was voor 
het vaccineren met het Pfizer-vaccin, dat geschikt is voor kinderen. Ouders willen hun 
kinderen beschermen nu de scholen maandag weer gaan beginnen. Dat kan nu we het Pfizer-
vaccin beschikbaar hebben.’  
 
Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid maakte verder bekend dat er de komende 
dagen meer grote priklocaties ingericht gaan worden. De openingstijden zullen verruimd 
worden, op sommigen plaatsen zijn de mensen zelfs 24 uur per dag welkom. Voor 
komende zondag, een nationale feestdag in Suriname, is er een totale lockdown afgekondigd. 
Hiermee hopen de autoriteiten te voorkomen dat grote groepen mensen de straat op gaan om 
feest te vieren. Op deze dag herdenken de Marrongemeenschappen de strijd van hun 
voorouders tegen onderdrukking en voor vrijheid.  Bron: AD, 8 oktober 2021.  
 
Haarlemse wethouder weigert QR-code te laten scannen 
 
De Haarlemse CDA-wethouder Michel Rog, die eerder zijn steun aan coronapascriticus Mona 
Keijzer, niet onder stoelen of banken stak, heeft deze week om 'principiële redenen' geweigerd 
zijn QR-code te laten zien bij een wijkraadsvergadering. De vergadering werd gehouden in een 
kantine met horecavergunning, waardoor de vaccinatiebewijzen gescand moesten worden. 
 
De CDA'er had in een e-mail aan de wijkraad gemeld dat hij ‘om principiële redenen zijn QR-
code niet wilde laten zien’, zegt voorzitter Hans Pos.  ‘En hij vroeg aan mij wat wij daarmee 
zouden doen.’ Volgens Pos is het Rogs baan om bij de vergadering te zijn. ‘Dat hij zijn code 
niet wil scannen, daar heb ik verder geen bezwaar tegen.’ Rog meldde zich uiteindelijk 
af wegens 'oogproblemen', schrijft NH Nieuws.  Bron: AD, 8 oktober 2021. 
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Haarlemse wethouder wil QR-code niet laten zien om 'principiële 
redenen' 

De Haarlemse wethouder Michel Rog heeft aangegeven om 'principiële redenen' geen QR-code 
te willen tonen voor een vergadering gisteravond. Eerder sprak hij al zijn steun uit voor Mona 
Keijzer, toen de oud-staatssecretaris kritiek uitte op de invoering van de coronapas. 

Uiteindelijk was de wethouder niet aanwezig bij een wijkvergadering vanwege zijn gezondheid 
[Rog zou oogproblemen hebben, red.]. De actie riep vanavond vragen op in bij de 
gemeenteraad. ‘Staan leden van het college boven deze wet of is iedereen gelijk voor de wet?’ 

Hans Pos, voorzitter van de Wijkraad De Krim, ontving eerder een mail van de wethouder over 
de vergadering. ‘In die mail stond dat hij om principiële redenen zijn QR-code niet wilde laten 
zien. En hij vroeg aan mij wat wij daarmee zouden doen’, vertelt Pos. Hij keek niet op van het 
verzoek. ‘Het is zijn baan om bij de vergadering te zijn. Dat hij zijn code niet wil scannen, daar 
heb ik verder geen bezwaar tegen.’  

De Wijkraad had er al rekening mee gehouden dat niet iedereen een coronapas zou hebben. 
‘Omdat we in een kantine met horecavergunning de vergadering hielden, moesten we QR-
codes scannen. We zouden gaan noteren wie anders zouden reageren op de QR-code. Dan 
hadden we van iedereen die niet gescand was de contactgegevens zodat we die op de hoogte 
konden brengen als er toch besmettingen zouden zijn’, legt de voorzitter uit. Uiteindelijk 
hadden alle veertig aanwezigen een geldige code. Twee mensen kwamen niet, omdat ze geen 
coronapas wilden laten zien. 

Uiteindelijk zou wethouder Rog helemaal niet op komen dagen bij de vergadering. ‘Hij was 
ziek en kwam niet naar de vergadering’, zegt Pos. Een raadslid van Trots Haarlem was wel 
naar de vergadering gekomen en hoorde daar van het verzoek van de wethouder. Vanavond 
stelde de partij hierover vragen aan burgemeester Jos Wienen. 

De partij is tegen het gebruik van de coronapas, maar is 'verbaasd' dat de wethouder vroeg 
om een uitzondering te maken. ‘Staan leden van het college boven deze wet of is iedereen gelijk 
voor de wet?’, vroeg fractievoorzitter Sander van den Raadt aan de burgemeester. 

Het antwoord van Wienen was duidelijk. ‘Natuurlijk geldt de wet voor iedereen.’ Hij nam het 
wel op voor wethouder Rog. ‘Wat ik begrijp is dat hij gevraagd heeft of hij welkom is zonder 
QR-code. Hij eiste niet het recht op’, was de reactie van Wienen. ‘Maar het antwoord op de 
vraag van de wethouder had 'nee, dat kan niet' moeten zijn.’ Bron: NH Nieuws, 7 oktober 
2021. 

Japan koopt 120 miljoen Pfizer-vaccins 

Japan heeft zich via een deal met farmaceut Pfizer komend jaar verzekerd van nog eens 120 
miljoen doses van het Comirnaty-vaccin. De vaccins zullen vanaf januari aan het land worden 
geleverd, aldus het Japanse ministerie van Volksgezondheid. Eerder leverde Pfizer al 194 
miljoen doses van het middel. Genoeg om 97 miljoen Japanners in te enten.  Bron: AD, 8 
oktober 2021.  

Sinterklaas in Amersfoort zien? Dan wel eerst een QR-code én een 
reservering: ‘Geen enkele stad doet het zo’ 

De kogel is definitief door de kerk: Sinterklaas komt als vanouds naar Amersfoort, maar is 
alleen te zien voor bezoekers met een QR-code én een reservering vooraf. Op de bonnefooi de 
goedheiligman verwelkomen zit er dit jaar dus niet in. Daarin is de stad vooralsnog uniek.  

Als Sinterklaas met zijn pieten zaterdag 13 november richting Amersfoort vaart, zal hij bij de 
Eemhaven verwelkomd worden door maximaal zevenduizend mensen. Zij hebben zich van 
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tevoren aangemeld, want wie de goedheiligman een warm onthaal wil geven, moet een 
entreebewijs hebben.  

‘Voor zover ik weet, doet geen enkele stad het op deze manier’, aldus Sinterklaascomité-lid 
Natasja Eversen. Even leek Utrecht hetzelfde te doen, maar daar stak de burgemeester 
donderdag een stokje voor. ‘Wij rasteren het hele gebied af. Wil je bij de aankomst én de 
activiteiten zijn, dan heb je een bewijs en QR-code nodig.’  

Volgens het comité is dit nodig vanwege de coronamaatregelen. Zo wordt de intocht in 
Amersfoort gezien als ‘afgekaderd buitenevenement met meer dan duizend personen’. ‘Utrecht 
is een doorstroomevenement, bij ons vindt alles op één plek plaats. Het liefst hadden wij ook 
niet gewerkt met toegangsbewijzen, maar regels zijn regels. We willen het voor iedereen zo 
veilig mogelijk maken.’  

Hierdoor wordt zaterdag 13 november langs de Eemkade een groot gebied afgezet met hekken. 
Aan beide kanten komen toegangspoorten; twee aan de kant van de Koppelpoort en twee bij 
de ophaalbrug aan de Kwekersweg. ‘Rondom de kade plaatsen wij hekken. In het afgekaderde 
gebied kunnen kinderen met hun ouders staan.’  

Het Sinterklaascomité laat weten dat de winkels en het wooncomplex op het Eemplein 
toegankelijk blijven. Op de dag zelf worden vanaf 12.00 uur de hekken geplaatst en om 15.30 
uur openen de poorten. ’Mensen kunnen binnenkort online een toegangsbewijs opvragen, 
daarover komt later meer informatie. Tja, een hoop geregel, dat klopt... Maar we zijn allang 
blij dat de aankomst fysiek kan in plaats van digitaal. De aanwezigen mogen zich in het gebied 
vrij bewegen en luidkeels zingen.’  

De portemonnee trekken voor het evenement is niet nodig. Er is besloten geen entreegeld te 
vragen. ‘Sinterklaas is een feest voor iedereen. Daar vraag je geen geld voor. Meer mensen in 
het gebied toelaten, is vanwege de veiligheid niet mogelijk. We moeten ruimte overhouden voor 
de calamiteitenroute. Daarnaast hebben de sint en zijn pieten ook bewegingsruimte nodig.’ 

Omstreeks 17.00 uur komt Sinterklaas aan in de Eemhaven en om daar te komen, vaart hij 
al eerder in Amersfoorts grondgebied. Bang dat mensen zich verzamelen buiten de Eemkade 
is Eversen niet. ‘De boot vaart wel langs, maar stopt pas tegenover het Eemplein. Ik denk dus 
niet dat ’t voor mensen interessant is om buiten het gebied te staan.’  

Ook in de omliggende gemeenten komt Sinterklaas dit jaar ‘gewoon’ weer aan. In Woudenberg 
is de intocht in het dorp dit jaar bewust aangepast vanwege corona. De traditionele ontvangst 
door de burgemeester op het stadhuis is geschrapt. ‘We willen grote drommen ouders en 
kinderen voorkomen. Daarom kiezen we voor een vernieuwde opzet. De sint zal in een stoet 
door de hoofdstraten van de wijken trekken. Dat levert een betere spreiding op’, zegt Ruud 
Stuivenberg van Vrienden van Sinterklaas Woudenberg.  

Om dezelfde reden betreedt Sinterklaas in Soest dit jaar op twee plekken in het dorp het 
podium: in de Van Weedestraat en in Soest-Zuid. In Leusden, Bunschoten en Baarn is nog 
niet duidelijk hoe de intocht er dit jaar uit komt te zien. In Nijkerk is de haven weer als 
vanouds de ontvangstplek.  Bron: AD, 8 oktober 2021. 

Brazilië gaat 150 miljoen doses Pfizer-vaccin kopen 

Brazilië voert overleg met Pfizer om volgend jaar 150 miljoen doses van het Comirnaty-vaccin 
geleverd te krijgen, maakt het ministerie van Volksgezondheid vandaag bekend. 
Ook Panama onderhandelt over de levering van extra vaccins voor komend jaar. Het land wil 
nog eens 3 miljoen extra doses hebben, bovenop de 7 miljoen die eerder werden 
ingekocht.  Bron: AD, 8 oktober 2021.   
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Coronapas kan niet in november al de prullenbak in  

Het werken met coronabewijzen zal ook in de winter nog nodig zijn in de horeca en bij 
evenementen. Begin november komt te vroeg om afscheid te nemen van de QR-code, 
verwachten Haagse bronnen.   

Vandaag besprak het OMT de epidemiologische stand van zaken, eind oktober doen ze dat 
opnieuw. Begin november beslist het kabinet dan over mogelijke versoepelingen en de 
toekomst van het coronabewijs. Sinds twee weken moet je op veel plaatsen een QR-code laten 
zien om binnen te komen. Zo'n bewijs krijg je na genezing, volledige vaccinatie of een negatieve 
test.   

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) wil daar niet op 
vooruitlopen. ‘We hebben een tijd lang een daling gezien, daarna stabilisatie. Maar de eerste 
signalen dat de verspreiding van het virus toch weer sterker is, zien we.’  

Al is het nu belangrijker om te kijken naar de ziekenhuisopnames dan de besmettingen. Pas 
als er stabiel minder dan tien extra IC-opnames per dag zijn -en minder dan veertig nieuwe 
coronapatiënten op de gewone ziekenhuisafdelingen- komt afschaffing van de coronabewijzen 
in zicht. De trend daalt wel, dus dat is bemoedigend. Maar het is nog onduidelijk welke 
gevolgen het loslaten van de anderhalve meterregel twee weken geleden precies heeft voor de 
infectiecijfers en de ziekenhuisopnames. Dat zal komende week inzichtelijk worden, denken 
experts.   

Begin november komt waarschijnlijk wel te vroeg voor het schrappen van de coronabewijzen, 
verwachten bronnen. Met gemiddeld dagelijks 1900 nieuwe infecties en in totaal 469 
coronapatiënten in het ziekenhuis is er te weinig buffer om helemaal zonder toegangsbewijs 
te werken, zegt een ingewijde. ‘Er is nog een deel op slot, in de nachthoreca en bij evenementen 
die niet op maximale capaciteit kunnen draaien. Als je dat ook mogelijk wil maken, zal je met 
de coronapas moeten blijven werken, is de verwachting.’  

Wel kan een ‘hybride model’ overwogen worden. Nu moet bij ieder koffietentje en 
voetbalkantine ook een coronapas getoond worden, de vraag is of dat nodig blijft.   

Viroloog Marion Koopmans was onlangs tegen deze nieuwssite ook voorzichtig over de 
mogelijkheden in november om van alle restricties verlost te raken. ’Dat kan als alles daalt en 
de vaccinatiegraad stijgt. Het is een keuze: alles loslaten, en dan ingrijpen als het onverhoopt 
toch oploopt. Want in alle scenario-modellen van het RIVM zit een toename van het aantal 
ziekenhuisopnames door corona in de winter. De precieze omvang is echt lastig te schatten.’ 

Anders dan Denemarken - waar men de coronabewijzen weer heeft afgeschaft - heeft 
Nederland een lagere vaccinatiegraad en een hogere IC-bezetting, dus er is minder 
marge.  Bron: AD, 8 oktober 2021. 

In Denemarken blijft Moderna-vaccin beschikbaar voor jongeren 

De Deense gezondheidsdienst laat vandaag weten dat het coronavaccin van 
Moderna beschikbaar blijft voor jongeren onder de 18 jaar. Woensdag meldde het land het 
gebruik van het middel bij jonge Denen tijdelijk te stoppen. Dat blijkt nu een geval van 
'miscommunicatie' te zijn geweest. 

‘De Deense aanbevelingen zijn niet veranderd’, aldus woordvoerder Tina Gustavsen. ‘De 
Deense gezondheidsdienst blijft van mening dat zowel het vaccin van Pfizer/BioNTech als dat 
van Moderna beide zeer effectieve vaccins zijn die een belangrijke plaats in het 
vaccinatieprogramma innemen.’ 

Eergisteren meldde Zweden het gebruik van het Moderna-vaccin bij jongeren, die in 1991 of 
later geboren zijn, te zullen opschorten. Er zouden aanwijzingen zijn dat het vaccin bij 
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jongeren ontstekingen aan de hartspier en het omliggende weefsel kan veroorzaken. Ook 
Finland sloot zich hierbij aan. 

De Denen zeiden het voorbeeld van Zweden 'uit voorzorg' te zullen volgen en dat het vaccin 
van Pfizer/BioNTech in Denemarken sowieso de eerste keus bij jongeren tussen de 12 en 17 
jaar oud is. Daar komt men nu op terug. ‘We hebben het in dit geval slecht verwoord’, zegt 
Gustavsen. ‘Het was simpelweg de verkeerde woordkeus.’  Bron: AD, 8 oktober 2021. 

Sinds begin coronacrisis is er meer post via Post.nl verstuurd 

Sinds het begin van de coronacrisis zijn we meer post gaan versturen, ziet PostNL. Een 
onderzoekje onder 1000 mensen laat zien dat we elkaar vaker een kaartje sturen. 
Handgeschreven of via een online bestelservice. Vooral Nederlanders tot 40 jaar zijn dat het 
afgelopen jaar meer gaan doen. Een deel van hen verwacht dat ook na corona te blijven doen. 
 
Driekwart van de ondervraagden zegt wel eens online een kaartje te versturen, maar de helft 
van de deelnemers zou vooral graag een ouderwetse handgeschreven kaart ontvangen. Uit de 
laatste kwartaalcijfers blijkt dat er ruim vier procent meer post was. Overigens had PostNL 
het meeste profijt van alle uitnodigingen voor de coronaprik die werden verstuurd.  Bron: AD, 
8 oktober 2021.  

Horeca Amsterdam gaat geen gebruik maken van polsbandjes 

Horeca in Amsterdam gaat geen gebruik maken van coronapolsbandjes voor toegang tot een 
restaurant, café, theater of bioscoop. De horeca heeft dat besloten omdat de meeste 
horecaondernemers in de stad 'geen toegevoegde waarde' zien in zulke polsbandjes, laten 
Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente weten. Horecagasten moeten nog wel steeds 
een QR-code laten zien als ze naar binnen willen.  

De polsbandjes worden inmiddels onder meer gebruikt in Den 
Haag, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Breda, Maastricht, Arnhem, Alkmaar en Roosendaal. 

Mensen ontvangen het bandje wanneer ze de QR-code uit de CoronaCheck-app laten zien bij 
een controlepost en hoeven de code dan niet meer bij elke voordeur te laten zien. Dat moet de 
controles ook voor uitbaters gemakkelijker maken. Een polsbandje is in die steden overigens 
niet verplicht want de app is gewoon te gebruiken.  Bron: AD, 8 oktober 2021. 

Aan Nederlanders met coronaklachten in ziekenhuizen stijgt 

Het aantal Nederlanders dat met coronaklachten in een ziekenhuis moet worden opgenomen 
stijgt, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De afgelopen zeven dagen 
waren er 365 nieuwe opnames. Het hoogste niveau in meer dan twee weken tijd. 

In de voorgaande periode - tot en met vorige week vrijdag - telde het LCPS 288 nieuwe 
opnames. Een stijging dus van bijna 27 procent en daarmee de grootste toename op 
weekbasis sinds 31 juli, tijdens de vierde golf. Het totale aantal bezette bedden blijft echter 
onveranderd. 

Er herstelden of overleden namelijk evenveel mensen als erbij kwamen. Ziekenhuizen 
behandelen net als gisteren 469 patiënten met Covid-19. Op de ic's kwamen er twee patiënten 
bij (130). Op de verpleegafdelingen kwamen er twee bedden beschikbaar (339 
coronapatiënten).  Bron: AD, 8 oktober 2021.  

Aantal Britten met corona is gestegen 

Het aantal Britten dat Covid-19 onder de leden heeft - prevalentie - is deze week opgelopen 
naar 1 op de 70, meldt het nationale statistiekbureau. Dat is het hoogste aantal sinds eind 
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augustus. Het is de tweede week in successie dat de infectiegraad oploopt. Vorige week lag 
het aantal op 1 per 85 personen. 

Uit de cijfers blijkt verder dat het vooral jongeren in het voorgezet onderwijs zijn die besmet 
raken. In die categorie ligt de besmettingsgraad op 6,93 procent, ruim 1 op 15. Een week 
eerder lag het percentage op 4,58 procent.  Bron: AD, 8 oktober 2021.   

Spreiding coronapatiënten tussen regio’s wordt opgeschort 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft aangekondigd het 
spreiden van coronapatiënten tussen de regio's tot nader orde op te schorten. Ze blijven de 
bezetting in de ziekenhuis wel monitoren, zodat het spreiden weer kan worden opgestart 
wanneer dat nodig is. 

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ): ‘De druk in de zorg 
blijft hoog omdat er nog steeds coronapatiënten zijn en de ziekenhuizen bezig zijn met 
inhaalzorg. Juist daarom is het belangrijk dat we onze mankracht zo goed mogelijk 
inzetten. Landelijk spreiden is met de huidige aantallen niet nodig. En door de permanente 
monitoring van de aantallen patiënten in de ziekenhuizen, kunnen we snel weer starten als 
dit nodig is.’  Bron: AD, 8 oktober 2021. 

Inwoners Singapore worden op de hoogte gebracht van situatie rondom 
corona 

Inwoners van Singapore horen morgen van premier Lee Hsien Loong hoe de stadstaat er wat 
corona betreft voorstaat. ’Morgen om 12 uur zal ik de Singaporezen bijpraten over de Covid-
19-situatie en welk pad ons naar het nieuwe normaal zal voeren’, zegt Lee in een 
Facebookbericht. 
 
Singapore telt 5,7 miljoen inwoners en registreerde de afgelopen week 
ruim 3000 besmettingen per dag. Het gros van de geïnfecteerde personen heeft geen, of 
slechts milde, klachten. Lee adviseert de bevolking om niet uit eten te gaan, maar vooral niet 
te gaan hamsteren. ‘Blijf alsjeblieft normaal doen.’  Bron: AD, 8 oktober 2021.  

Advocaat Moeke dient klacht in tegen Bruls, burgemeester weigert 
excuses te maken voor uitspraken 

Tegen de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is een klacht ingediend bij de Nationale 
Ombudsman. Dat meldt de advocaat van grand café Moeke, dat twee weken geleden op last 
van Bruls korte tijd de deuren moest sluiten.   

Dat moest de horecazaak, omdat er volgens boa’s van de gemeente Nijmegen onvoldoende 
werd gecontroleerd op QR-codes van bezoekers, de zogeheten coronapas die nodig is voor 
entree in de horeca. 

Over die sluiting ontstond de nodige ophef, helemaal nadat burgemeester Bruls enkele dagen 
later in een raadsvergadering de eigenaren ‘laf’ noemde en sprak van ‘schurken’. 

Daarmee ging hij te ver, stelt Raoul Meester, advocaat van Moeke. De raadsman eiste excuses 
van Bruls en gaf hem daarvoor tot afgelopen dinsdag de tijd.  

Bruls stuurde advocaat Meester dinsdag inderdaad een reactie. Maar van excuses is in zijn 
bericht aan de advocaat geen sprake. ‘Tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad op 29 
september heb ik desgevraagd een toelichting gegeven’, schrijft de burgervader over de zaak-
Moeke, in de mail die De Gelderlander heeft ingezien. ‘Ik heb daar op dit moment niets aan 
toe te voegen.’ 



96 
 

Reden voor Meester om nu een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman vanwege ‘de 
handelswijze van Bruls’, zo laat hij in een korte reactie weten. De Nationale Ombudsman is 
geen rechter, maar een onafhankelijke functionaris die het handelen van overheidsinstanties 
en bewindslieden onderzoekt. Mocht de ombudsman tot de conclusie komen dat Bruls te ver 
is gegaan, dan heeft dat geen juridische consequenties. Het oordeel van de ombudsman is 
namelijk niet bindend en geldt alleen als een dringend advies.  

Moeke mocht overigens al snel weer open, nadat de uitbaters ten overstaan van de rechtbank 
in Arnhem beloofden alsnog op de coronatoegangsbewijzen te zullen controleren.  

Harold Bastiaans (VoorNijmegen.NU) eiste tijdens de gemeenteraadsvergadering die enkele 
dagen later volgde opheldering van Bruls over de gang van zaken rond de sluiting. De 
Nijmeegse burgervader had daar overduidelijk geen trek in en gaf fractievolger Bastiaans, 
horecatycoon Khalid Oubaha en Moeke een paar flinke verbale vegen uit de pan.   Bron: AD, 
8 oktober 2021. 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen loopt op 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen loopt verder op. Tussen donderdagochtend en 
vrijdagochtend zijn 2790 positieve testen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 8 
september, precies een maand geleden. 

Het is een fractie hoger dan het cijfer op donderdag, maar toen kwam dat door nameldingen 
na een eerdere storing. Voor zover bekend is daar nu niet of nauwelijks sprake van. Vorige 
week vrijdag en de vrijdag daarvoor waren er ongeveer 1700 positieve testen. 

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen stijgt vandaag naar 2036. Dat is het hoogste 
niveau in ongeveer drie weken tijd. 

Het RIVM kreeg twee meldingen van sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat deze mensen in de 
afgelopen dag zijn gestorven, want het kan soms even duren voordat het overlijden van een 
coronapatiënt is geregistreerd.  Bron: AD, 8 oktober 2021.  

Gaat AH een vaccinatiebewijs vragen aan klanten? 

Op twitter gaan geruchten rond dat supermarktketen Albert Heijn vanaf december zou willen 
gaan werken met een coronatoegangsbewijs in de vorm van een QR-code. 

Albert Heijn woordvoerder Jerina van Heck ontkracht dit gerucht: ‘Dat wij met een QR-code 
zouden willen werken is 100 procent onjuist. Iedereen is en blijft welkom om boodschappen 
te komen doen bij Albert Heijn.’  Bron: AD, 8 oktober 2021.  

Coronavirus gaat zich sneller verspreiden 

Het coronavirus begint zich sneller te verspreiden, en daarom is het 
zogeheten reproductiegetal voor het eerst in weken gestegen tot boven de 1. Het aantal 
positieve testen loopt dan op en dat is de laatste paar dagen ook te zien. 

Het reproductiegetal staat vrijdag op 1,02. Dat betekent dat honderd mensen met corona 
onder de leden gemiddeld 102 anderen besmetten. Bij elke stap loopt het aantal nieuwe 
dragers op. In het begin gaat dit langzaam, maar het kan vervolgens snel toenemen. 

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie 
van zo'n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het 
cijfer van 1,02 van vrijdag beschrijft de situatie op 23 september. Op 29 augustus stond het 
getal voor het laatst boven de 1.  Bron: AD, 8 oktober 2021. 
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Aantal afspraken voor coronatest neemt snel toe 

Het aantal afspraken voor een coronatest bij de GGD'en neemt snel toe. Ze worden vooral 
gemaakt door mensen die er rekening mee houden dat ze besmet zijn geraakt, bijvoorbeeld 
omdat ze corona-achtige klachten hebben of omdat ze nauw contact hebben gehad met 
iemand die positief is getest. 

In de eerste vier dagen van deze week registreerden de regionale gezondheidsdiensten 113.582 
testafspraken. In dezelfde vier dagen vorige week waren er 97.388 afspraken voor 
coronatesten. Dit is een verschil van 16,6 procent. 

Het aantal testen verschilt per dag. In de weekeinden zijn er wat minder afspraken en op 
maandagen en dinsdagen wat meer. Het aantal afspraken van maandag tot en met donderdag 
kan dus niet één op één worden doorgetrokken naar de hele week. Maar als de toename 
doorzet en het aantal testen over de hele week ook zo'n 16 procent hoger ligt dan vorige week, 
zouden de GGD'en ongeveer 170.000 testen uitvoeren. 

Mensen die zich kerngezond voelen en zich laten testen omdat ze naar een restaurant, café, 
theater of bioscoop willen gaan, komen terecht bij een locatie van Testen voor Toegang. Daar 
staan voor vrijdag 60.000 testafspraken gepland en voor zaterdag ongeveer 49.000, aldus 
organisator Stichting Open Nederland. De cijfers zijn vergelijkbaar met de aantallen van vorige 
week.  Bron: AD, 8 oktober 2021.  

Hestia brengt coronatest voor thuis op de markt 

Hestia uit Losser brengt een coronatest voor thuis op de markt, waarmee de gebruiker een 
erkend certificaat verkrijgt dat is op te roepen via een QR-code. De zelftest moet voor de 
camera van de smartphone plaatshebben en wordt op afstand door een arts beoordeeld. Bron: 
AD, 8 oktober 2021.  

Coronapas ook in november nog nodig: ‘Hogere vaccinatiegraad is snelste 
weg hieruit’ 

Het werken met coronabewijzen zal ook in de winter nog nodig zijn in de horeca en bij 
evenementen. Begin november komt te vroeg om afscheid te nemen van de QR-code, 
verwachten  bronnen. Maar als de cijfers hard dalen, kan het coronabewijs mogelijk wel op 
minder plekken verplicht worden.  

Vandaag besprak het OMT de epidemiologische stand van zaken, eind oktober doen ze dat 
opnieuw. Begin november beslist het kabinet dan over mogelijke versoepelingen en de 
toekomst van het coronabewijs. Sinds twee weken is de anderhalve meterregel geschrapt en 
moet je op veel plekken een QR-code laten zien om binnen te komen. Zo'n bewijs krijg je na 
genezing, volledige vaccinatie of een negatieve test.   

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) wil niet vooruitlopen op de 
coronapersconferentie van 5 november. ‘Het is te vroeg om nu te voorspellen wat we begin 
november kunnen doen. We hebben een tijd lang een daling gezien, daarna stabilisatie. Maar 
de eerste signalen dat de verspreiding van het virus toch weer sterker is, zien we ook.’ Bron: 
AD, 8 oktober 2021. 

Ook na 1 november nog geen streep door coronapas 

Het demissionaire kabinet durft de coronapas begin november niet te schrappen als de druk 
van coronapatiënten op de zorg blijft zoals die nu is. Dat zeggen bronnen bij het kabinet tegen 
De Telegraaf. 

Mogelijk wordt er wel iets gedaan aan de maximale bezetting van 75 procent die concertzalen 
zonder vaste zitplaatsen nog moeten hanteren. Het kabinet beslist waarschijnlijk op 5 
november over het al dan niet schrappen of aanpassen van de resterende coronamaatregelen. 
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Daarvan is de coronapas de belangrijkste. Met de pas, een QR-code op de smartphone of 
afgedrukt op papier, bewijzen bezoekers dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of genezen 
van corona. Het toegangsbewijs fungeert als poortwachter in de horeca, theaters en bij 
sportwedstrijden. 

Verder geldt nog de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, de beperkte openingstijd voor 
de horeca tot middernacht en de maximale bezetting voor overdekte evenementenlocaties en 
concertzalen zonder vaste zitplaatsen tot driekwart van de capaciteit. Het kabinet overweegt 
een bescheiden versoepeling op dit laatste vlak, zodat evenementenlocaties als Ahoy en Ziggo 
Dome weer hun zalen kunnen uitverkopen. Mochten de cijfers er florissant voorstaan, dan 
kunnen ook de beperkte sluitingstijden voor de horeca worden losgelaten, zodat nachtclubs 
na anderhalf jaar sluiting ook weer volledig kunnen draaien. Andere optie is om de pas in de 
kunst- en cultuursector te schrappen, of pas te verplichten bij een bepaalde groepsgrootte. 

De coronapas helemaal schrappen, vindt het kabinet onder de huidige omstandigheden te ver 
gaan, zo melden betrokkenen. De situatie in de ziekenhuizen, het seizoenseffect en de 
restanten ongevaccineerden - 17 procent van de volwassenen is niet geprikt - zou daarvoor 
nog te onzeker zijn. Bovendien kun je er niet meer naar teruggrijpen als de pas eenmaal is 
afgeschaft en de ziekenhuizen alsnog worden overladen met coronapatiënten. 

Het besluit hangt nog af van wat het Outbreak Management Team (OMT) adviseert. Het team 
van medische wetenschappers komt deze vrijdag bijeen. De bijeenkomst is bedoeld om de 
’thermometer in het badwater’ te steken. Dat het aantal positieve testen zou oplopen, was 
verwacht. Het leidt voorlopig nog niet tot een toenemende druk op de zorg. Momenteel liggen 
er nog 469 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 128 op de intensive care. Toch zijn 
OMT-leden er nog niet gerust op dat dit zou blijft. 

Intussen levert de CoronaCheck-app volgens het ministerie van Volksgezondheid geen grote 
problemen op, al heeft de gedragsunit van het RIVM nog geen onderzoek gedaan naar 
ervaringen en steun voor de maatregel. „Voor de meeste mensen werkt de app vlekkeloos’, 
zegt een woordvoerder van het ministerie. De app is 12 miljoen keer gedownload. Zo’n 40 
miljoen keer zijn er gegevens opgehaald van een vaccinatie of test voor het maken van een 
QR-code. Bij de helpdesks wordt het volgens het ministerie rustiger. 

Op maandag 1 november komt het OMT met een nieuw advies, waarna het kabinet 
waarschijnlijk op vrijdag 5 november een besluit neemt. Het schrappen van de coronapas zit 
daar nog niet bij. Dit ondanks het pleidooi van gewezen staatssecretaris Mona Keijzer, die bij 
de invoering van de pas al opriep ’m zo snel mogelijk te schrappen omdat de maatregel ’niet 
uit te leggen’ is. Na haar interview in De Telegraaf werd ze ontslagen, omdat ze de afspraak 
had doorbroken dat het kabinet met één mond praat. Bron: De Telegraaf, 8 oktober 2021.  

RIVM: In Nederland minder bijwerkingen dan andere landen, jeugd 
prikken met Moderna gaat door  

In Nederland wordt het coronavaccin van Moderna nog gewoon toegediend. Volgens het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er in Nederland minder 
bijwerkingen gemeld dan in andere landen. 

Directeur van bijwerkeringencentrum Lareb, Agnes Kant, verklaart: ‘In Nederland hebben we 
tot nu toe twaalf meldingen na Moderna bij mensen onder de dertig jaar.’ Er zijn in Nederland 
tot nog toe twee miljoen Moderna-prikken gezet. 

De Gezondheidsraad oordeelde dat het Moderna-vaccin veilig gebruikt kan worden, maar gaf 
hierbij wel aan dat in zeer zeldzame gevallen een ontsteking van de hartspier en het hartzakje 
op kan treden. ‘Beide ontstekingen zijn echter bekende ziektebeelden en kennen meestal een 
mild verloop en volledig herstel’, verklaart een woordvoerder van het ministerie van 
Volksgezondheid.  
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In Zweden en Finland wordt het Moderna-vaccin tijdelijk niet meer toegediend vanwege een 
zeldzame bijwerking die in een Noorse studie naar voren kwam. In zeldzame gevallen kregen 
mensen na een coronaprik een ontsteking van de hartspier en/of het hartzakje. Volgens dat 
onderzoek lopen mannen onder de dertig jaar hierop een iets groter risico dan anderen.  

PRAC, het veiligheidscomité van de Europese vaccintoezichthouder EMA, bestudeert de 
Noorse studie naar het coronavaccin van Moderna. Ontsteking van de hartspier (myocarditis) 
en het hartzakje (pericarditis) zijn al opgenomen in de bijsluiter van Moderna. ‘Nu wordt 
gekeken of de huidige waarschuwing voldoende is. Dat wordt op dit moment beoordeeld’, 
verklaart een woordvoerder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Als 
de Europese geneesmiddelentoezichthouder EMA met nieuwe inzichten zou komen, dan gaat 
het ministerie opnieuw kijken naar de inzet van het coronavaccin.  

De Deense gezondheidsdienst laat vandaag weten dat het coronavaccin van Moderna 
beschikbaar blijft voor jongeren onder de 18 jaar. Woensdag meldde het land het gebruik van 
het middel bij jonge Denen tijdelijk te stoppen. Dat blijkt nu een geval van ‘miscommunicatie’ 
te zijn geweest. 

‘De Deense aanbevelingen zijn niet veranderd’, aldus woordvoerder Tina Gustavsen. ‘De 
Deense gezondheidsdienst blijft van mening dat zowel het vaccin van Pfizer/BioNTech als dat 
van Moderna beide zeer effectieve vaccins zijn die een belangrijke plaats in het 
vaccinatieprogramma innemen.’  Bron: AD, 8 oktober 2021.  

 

De mannen vertrokken van de Solomoneilanden © Shutterstock / wong yu liang  
 
Twee mannen dobberen 29 dagen op zee, overleven op sinaasappels, 
kokosnoten en regenwater 
 
Twee mannen hebben 29 dagen overleefd op een bootje dobberend op de Solomonzee, op een 
dieet van sinaasappels, kokosnoten en regenwater. Voor de kust van Papoea Nieuw Guinea, 
zo'n vierhonderd kilometer van waar hun reis begon, werden ze gered.  
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Livae Nanjikana en Junior Qoloni, bewoners van de Solomoneilanden in het westelijk deel van 
de Stille Oceaan, stapten op 3 september in een klein motorbootje. Ze waren van plan om van 
Mono-eiland naar het plaatsje Noro op New Georgia-eiland te varen, tweehonderd kilometer 
verderop. Een trip die ze al eerder hadden gemaakt, ‘dus dat moest goedkomen’, zei Nanjikana 
later tegen The Guardian.  
 
Het liep anders dan verwacht: op de Solomonzee, die de eilandengroep scheidt van Papoea 
Nieuw Guinea, werden ze getroffen door een fikse storm. Door de hevige regenval en sterke 
wind konden ze zich niet langer oriënteren op de kustlijn. ‘Door het slechte weer ging het 
slecht, maar het werd pas echt eng toen ons GPS-systeem het begaf’, vertelde Nanjikana.  
 
De mannen overleefden op zee op de sinaasappels die ze voor de trip hadden meegenomen en 
op kokosnoten die ze uit zee visten. Met een stuk doek vingen ze regenwater op om te kunnen 
drinken. Pas 29 dagen later, afgelopen zaterdag, konden ze gered worden door een visser. Ze 
bleken voor de kust van Papoea Nieuw Guinea te zijn aangekomen, zo'n vierhonderd kilometer 
van hun startpunt. ‘We hadden geen idee waar we naartoe dreven, maar dat we in een ander 
land terecht zouden komen hadden we niet verwacht.’  
 
De mannen waren bij aankomst in zo'n slechte conditie, dat ze van hun bootje gedragen 
moesten worden. De lokale gezondheidskliniek heeft de twee onderzocht en ze zijn inmiddels 
weer wat aangesterkt. Een lokale man, Joe Kolealo, vangt hen tijdelijk op. Het ministerie van 
buitenlandse zaken van de Solomoneilanden heeft contact met de mannen om ervoor te zorgen 
dat ze binnenkort veilig naar huis kunnen.   
 
Nanjikana zegt intussen dat hij ook positieve kanten aan het avontuur ziet, zoals de 
gedwongen pauze van al het nieuws over de coronapandemie. ‘Ik had geen idee wat er in de 
rest van de wereld gebeurde. Ik kijk ernaar uit om weer naar huis te gaan, maar dit was wel 
een fijne break van alles.’  Bron: AD, 8 oktober 2021.  
 
Aanstaande moeder nog steeds niet zeker van plek op kraamafdeling  
 
Vrouwen die in het ziekenhuis willen of moeten bevallen zijn nog steeds niet overal zeker van 
een bed, aldus de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Door het 
tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen in combinatie met een groter aantal bevallingen 
blijft het in het hele land moeilijk om tijdig een plekje in een ziekenhuis te vinden, bijvoorbeeld 
als een vrouw tijdens de bevalling pijnstilling nodig heeft.  
 
In de zomer worden doorgaans meer baby’s geboren en dit jaar was er daarbovenop sprake 
van een geboortegolf na de coronalockdowns van afgelopen winter. Maar ook nu het herfst is 
en het aantal bevallingen afneemt, zijn de problemen nog steeds niet opgelost, aldus Rosanne 
van der Sterre, die voor de KNOV de capaciteit van de ziekenhuizen in de gaten houdt.  
 
Driekwart van de vrouwen bevalt in het ziekenhuis, omdat daar een medische reden voor is, 
of omdat ze bijvoorbeeld graag pijnstilling willen. ‘Verloskundigen moeten nu voor die vrouwen 
vaak eerst vijf ziekenhuizen bellen voor ze een plekje hebben gevonden’, aldus Van der Sterre. 
‘Wat je soms ziet gebeuren is dat vrouwen al bij de eerste wee gaan zeggen dat ze pijnstilling 
willen, om zo toch op tijd een bed in het ziekenhuis te krijgen. Terwijl het dan ook nog uren 
of dagen kan duren voor de bevalling echt begint. Al die tijd houd je dan dus een bed bezet.’  
 
Het ruimtegebrek speelde eerst voornamelijk in de Randstad, inmiddels hebben alle regio’s 
moeite met het op tijd bieden van ziekenhuiszorg aan bevallende vrouwen. Het kan ook zijn 
dat een baby te vroeg wordt geboren, waarna het kindje nog een tijd in het ziekenhuis moet 
worden verpleegd. ‘Maar ook aan verpleegkundigen gespecialiseerd in neonatologie is een 
tekort. Dus ook in zo’n geval kan het zijn dat een vrouw alleen in een regio verder weg terecht 
kan.’  
 
Oplossingen liggen op de korte termijn in het overdragen van meer taken aan de 
verloskundigen, aldus Van der Sterre. ‘Sinds kort mogen verloskundigen ook hartfilmpjes 
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maken. Als zij dat meer gaan doen, dan hoef je voor zoiets al niet meer naar het ziekenhuis. 
Dat scheelt alweer een bed.’  Bron: AD, 8 oktober 2021.  
 
WHO heeft definitie geformuleerd van long covid 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor het eerst een officiële definitie 
geformuleerd van langdurige Covid, het verschijnsel waarbij een deel van de coronapatiënten 
na hun besmetting nog weken- of maandenlang klachten ondervindt. Er werd een lange lijst 
opgesteld van symptomen en drie daarvan blijken vaker voor te komen dan de rest.   
 
Er is maar weinig bekend over langdurige Covid. Naar schatting tien tot twintig procent van 
alle coronapatiënten zou ermee te maken krijgen. In België zou het gaan om zeker 300.000 
mensen. Onderzoek toonde al aan dat de ziekte iedereen kan treffen die besmet raakte met 
het coronavirus, ongeacht hoe zwaar de ziekte aanvankelijk was. Het valt wel op dat het vaker 
vrouwen zijn die ermee te maken krijgen, dat patiënten vaker van middelbare leeftijd zijn en 
aanvankelijk toch méér symptomen bleken te hebben.  
 
Het formuleren van een definitie is volgens de WHO belangrijk omdat het een erkenning 
inhoudt van zowel de ziekte als de patiënten, omdat dit het onderzoek naar langdurige Covid 
vooruit kan helpen en patiënten zo op termijn beter geholpen zullen kunnen worden, staat te 
lezen in het rapport van de organisatie.  
 
Volgens de officiële definitie komt langdurige Covid voor bij mensen die een vermoedelijke of 
bevestigde besmetting met het coronavirus opliepen, doorgaans drie maanden na de 
besmetting. De symptomen blijven minstens twee maanden aanslepen en zijn niet te 
verklaren door een alternatieve diagnose. Bron: AD, 8 oktober 2021.  

 
In IJsland wordt niemand meer gevaccineerd met Moderna vaccin 
  
IJsland heeft besloten voorlopig niemand meer te prikken met het coronavaccin van Moderna, 
wegens bijwerkingen. Het land gaat met die stap verder dan andere Noord-Europese landen, 
die het middel tijdelijk afraden voor jongeren.  
 
De IJslandse autoriteiten wijzen op het iets hogere risico op een ontsteking van de hartspier 
en het hartzakje bij Moderna. Daarnaast heeft het land voldoende andere vaccins op voorraad. 

Ondertussen buigt de Europese medicijntoezichthouder EMA zich over een Noorse studie 
naar de Moderna-bijwerkingen, waaruit naar voren kwam dat gevaccineerden in zeldzame 
gevallen te maken krijgen met een ontsteking van de hartspier en het hartzakje. Volgens de 
onderzoekers lopen mannen onder de 30 jaar een iets hoger risico dan anderen. Ontsteking 
van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) zijn al opgenomen in de bijsluiter 
van Moderna. 

Volgens bijwerkingencentrum Lareb zijn er in Nederland tot dusver tien meldingen 
binnengekomen van de zeldzame bijwerking. Het ging daarbij om mensen in de leeftijd van 18 
tot 30 jaar.  Bron: AD, 8 oktober 2021.  
 
Arubaanse overheid schaft testverplichting af voor gevaccineerde 
reizigers uit Nederlanders 
 
De Arubaanse overheid schaft per 8 oktober de PCR-testverplichting voor volledig 
gevaccineerde reizigers uit Nederland af en plaatst Nederland daarmee op de lijst van 
laagrisicolanden voor corona. 
 
Passagiers uit Nederland die naar Curaçao of Bonaire reizen, moeten nog wel een PCR-
coronatest afnemen, uiterlijk 48 uur voor vertrek. Dat heeft te maken met het feit dat Curaçao 
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en Bonaire Nederland nog niet op de lijst van laagrisicolanden hebben geplaatst. Nog niet 
bekend is of dat op korte termijn gaat gebeuren.   
 
Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas van Curaçao benadrukte vrijdag tijdens een 
persconferentie opnieuw het belang van vaccinatie. ‘Verreweg de meeste coronapatiënten in 
het ziekenhuis zijn niet gevaccineerd’, zo stelde Pisas. ‘Iedereen heeft het recht vaccinatie te 
weigeren. Maar dan vraag ik die mensen wel om sportief te zijn als ze als gevolg van hun keuze 
niet bij bepaalde evenementen worden toegelaten.’  
 
Curaçao gebruikt vanaf maandag een Health App, waarmee mensen digitaal kunnen 
aantonen dat ze gevaccineerd zijn. Pisas gaf aan dat het percentage van mensen op Curaçao 
dat volledig is gevaccineerd nog onder de 65 ligt. Dat is volgens hem laag in vergelijking met 
landen in de omgeving, maar ook met landen als Nederland en de VS. Op Aruba is meer dan 
70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Volgens het eiland is dat de hoogste 
vaccinatiegraad in het Koninkrijk der Nederlanden. Bron: AD, 8 oktober 2021.  
 
Burgemeester Urk handhaaft niet op QR-codes in horeca: ‘Zijn hier amper 
passen’ 
 
Burgemeester Cees van den Bos van Urk laat niet actief controleren op het naleven van de 
coronapasregels in de horeca. Slechts 20 tot 30 procent van Urk is gevaccineerd en mensen 
laten zich mondjesmaat testen. Daardoor zijn er ook amper mensen met een QR-code.   
 
Dat zegt Van den Bos in een interview met De Stentor, dat morgen volledig te lezen is op deze 
site. 
 
‘Het is inherent aan de vaccinatiegraad dat hier amper passen zijn’, aldus Van den Bos. Als 
handhaver van de openbare orde denkt hij wel het doel van de regel, het voorkomen van 
besmettingen en ziekenhuisopnames, te kunnen blijven zien.  
 
Urk zit heel laag in besmettingen dus nemen burgers toch op een bepaalde manier hun 
verantwoordelijkheid, stelt hij. ‘Dat is van cruciaal belang voor hoe hard en of je gaat ingrijpen. 
Zo probeer ik vorm te geven aan die handhaving zodat ik het doel van de rijksoverheid wel 
dien.’ 
 
Voorzitter Hubert Bruls van de gezamenlijke Veiligheidsregio's en burgemeester van Nijmegen 
is niet van plan zijn collega terecht te wijzen, maar geeft wel aan dat Van den Bos tegen het 
kabinetsbeleid in gaat. Bruls woordvoerder Lotte Dijkstra zegt namens hem: ‘We hebben 
nadrukkelijk afgesproken te handhaven op coronapassen in horecagelegenheden. Hoe 
gemeenten dat doen, is aan henzelf. Sommigen hebben polsbandjes, sommigen doen het bij 
de deur, maar niet handhaven op die pas is niet de afspraak.’  
 
‘Dus als horecagelegenheden niet om een pas vragen of bezoekers die deze niet hebben zeggen 
dat ze de 1,5 meter moeten houden, is dat niet de bedoeling. Dan kan een horecagelegenheid 
een waarschuwing krijgen, daarna een boete, of een sluiting.’ Volgens Dijkstra is het aan de 
rijksoverheid om eventuele stappen tegen de gemeente te nemen.   
 
Woordvoerder Nicole Klockenbrink van de Veiligheidsregio Flevoland stelt dat het aan lokale 
bestuurders is om te handhaven. Doordat het crisisniveau is afgeschaald, zijn de 
veiligheidsregio's niet meer bepalend. ‘Voorheen zei de voorzitter van de Veilheidsregio daar 
iets over, dat is nu niet meer zo. Maar het handhaven van coronapassen is wel landelijk beleid, 
dus of een burgemeester zomaar niet kan handhaven, is de vraag.’   
 
Van den Bos wil geen druk zetten op burgers om meer te gaan vaccineren. Wel is er veel 
voorlichting. ‘We leggen wel degelijk het belang van vaccinaties aan het uit aan burgers. Maar 
uiteindelijk is het een persoonlijke keuze van mensen en daar treden we niet in. Dat is de 
vrijheid van lichamelijke integriteit. Als mensen vanwege geloofsovertuiging niet gaan 
vaccineren, verandert dat niet meer. Dan roep ik op, neem je verantwoordelijkheid, test dan, 
en als je klachten hebt blijf thuis.’ Bron: AD, 8 oktober 2021.  
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Brazilië is vandaag de grens van 600.000 doden gepasseerd 
 
Brazilië is vandaag de grens van 600.000 coronadoden gepasseerd. Uit cijfers van het 
ministerie van Gezondheid blijkt dat tot nu toe 600.425 Brazilianen zijn overleden aan Covid-
19. Daarmee is het grootste land in Zuid-Amerika na de Verenigde Staten (731.660 
doden) wereldwijd het zwaarst getroffen land. Ruim 21,5 miljoen mensen zijn besmet met het 
virus, het hoogste aantal na de VS (45,1 miljoen) en India (33,9 miljoen). 
 
De omvang van de pandemie is de afgelopen maanden enigszins afgenomen. Het gemiddelde 
aantal doden per dag bedraagt momenteel 438, het laagste sinds november vorig jaar. In juni 
registreerde Brazilië dagelijks nog 2000 doden als gevolg van het longvirus en in april, op het 
dieptepunt van de coronacrisis, ruim 3000. Het huidige gemiddelde aantal doden per dag is 
nog wel het op twee na hoogste ter wereld, na de VS en Rusland. 
 
De dalende sterftecijfers houden ongeveer gelijke tred met de vaccinatie van de bevolking. 
De inentingscampagne kwam in Brazilië laat op gang, onder meer als gevolg van het niet, laat 
of in te geringe hoeveelheden aankopen van vaccins door de regering van president Jair 
Bolsonaro, die zelf niet is ingeënt en het vaccinatiebeleid altijd heeft ontmoedigd. Momenteel 
is 45 procent van de bevolking in het land met 212 miljoen inwoners volledig 
gevaccineerd, 26,6 procent heeft één prik ontvangen.   Bron: AD, 8 oktober 2021.  
 
Facebook en Instagram voor sommige gebruikers opnieuw niet bereikbaar 
 
Instagram, Facebook, Whatsapp en Messenger zijn vanavond voor sommige gebruikers voor 
de tweede keer in een week tijd onbereikbaar door technische problemen.  
 
Op de website Downdetector, die storingen monitort, werden tienduizenden incidenten 
gemeld. Instagram ervaart de meeste problemen, met tienduizenden meldingen wereldwijd en 
duizenden meldingen in ons land. Facebook doet het beter, met duizenden gemelde storingen 
wereldwijd. In ons land trokken honderden mensen aan de alarmbel. Bij WhatsApp blijft de 
impact voorlopig beperkt.  
 
‘We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben om toegang te krijgen tot 
onze apps en producten. We werken eraan om alles zo snel mogelijk weer normaal te maken 
en bieden onze excuses aan voor het ongemak', laat Facebook weten.  Bron: AD, 8 oktober 
2021.  
 
Staphorst blijft ‘coronakoploper’, maar niet meer van heel Nederland 
 
Staphorst is haar koppositie in Nederland kwijt. Ze is niet langer de gemeente met relatief de 
meeste coronabesmettingen. In de regio torent ze nog wel boven andere plaatsen uit, maar 
ook in omliggende gemeenten stijgt het aantal positieve testen.  
 
Het is de week van Staphorst. Met in het afgelopen etmaal 133 positieve testen op 100.000 
inwoners scoort ze opnieuw de meeste coronabesmettingen in deze regio. Landelijk is de eerste 
plaats nu echter voor Renswoude (180 positieve testen per 100.000 inwoners). In absolute 
aantallen gaat het in Staphorst om 23 personen.  
 
Waar aan het begin van de week gemeenten rondom Staphorst nog weinig tot geen 
besmettingen meldden, begint ook daar het aantal positieve testen op te lopen. Elburg is net 
als gisteren de nummer twee van de regio, gevolgd door buurgemeente Nunspeet en Raalte. 
Het goede nieuws komt uit Urk, Zeewolde en Meppel. Daar is de afgelopen 24 uur niemand 
positief getest.  
 
In de veiligheidsregio Flevoland blijft het aantal vastgestelde besmettingen stijgen. De teller 
komt nu op 61, dat zijn er 8 meer dan gemiddeld in de afgelopen week. Een soortgelijke 
ontwikkeling doet zich voor in Noord- en Oost-Gelderland. Daar zijn 148 positieve testen 
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gemeld, tegenover een gemiddelde van 113 over de voorbije zeven dagen. In de regio IJsselland 
zijn die cijfers respectievelijk 114 en 81.    
 
Ook landelijk is het coronavirus aan een opmars bezig. Het afgelopen etmaal zijn 2790 nieuwe 
positieve testen gemeld. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven 
dagen: 2037. Dat geldt ook voor het aantal nieuwe ziekenhuisopnames: 55 tegenover 
gemiddeld 43 per dag in de afgelopen week. Er liggen 469 mensen met corona in het 
ziekenhuis. Van die patiënten liggen er 130 op de ic.  Bron: De Stentor, 8 oktober 2021. 
 
Biblebelt kleurt donkerder op coronakaart, GGD voorziet oplevingen van 
het virus 
 
Biblebelt-gemeenten kleuren steeds donkerder op de coronakaart. De lage vaccinatiegraad in 
sommige gemeenten heeft hier invloed op. Voor welke opgave staat de GGD? 
 
‘We zien al een aantal weken achtereen dat gemeenten op de Noord-Veluwe de toplijsten 
aanvoeren als het om besmettingscijfers gaat’, zegt epidemioloog Caroline Timmerman van de 
GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dit zijn in veel gevallen gemeenten waar delen van de 
bevolking sceptisch staan tegenover de prik. ‘Waar de vaccinatiegraad het laagst is, zien we 
meer besmettingen’, bevestigt ze.  Bron: De Stentor, 7 oktober 2021.    
 
Farmaceut Moderna wil volgend jaar 1 miljard doses coronavaccin 
leveren aan arme landen 
 
Farmaceut Moderna heeft zich ten doel gesteld om volgend jaar 1 miljard doses van zijn 
coronavaccin aan armere landen te leveren. Dat aantal komt bovenop de vaccins die al zijn 
toegezegd aan vaccinalliantie Covax. De extra doses maken deel uit van de voor volgend 
jaar voorziene productie van 2 tot 3 miljard doses, aldus Moderna. Bron: AD, 9 oktober 2021.  

Ontario versoepelt coronamaatregelen 

De Canadese provincie Ontario - de dichtstbevolkte regio van het land - versoepelt vanaf 
morgen de coronamaatregelen wat betreft het aantal toegestane 
bezoekers van concerten, theatervoorstellingen en sportwedstrijden. Er geldt voor de 
evenementen geen beperking meer, omdat er zich naar blijkt maar weinig besmettingen 
voordoen. Bezoekers moeten echter wel een mondkapje dragen en bij entree 
een vaccinatiebewijs laten zien. Bron: AD, 9 oktober 2021.  

De VS gaan weer buitenlandse reizigers toelaten 

De Verenigde Staten gaan vanaf november weer buitenlandse reizigers toelaten. Vorige maand 
maakte het Witte Huis een lijst met 33 landen van herkomst bekend, waaronder China, India, 
Brazilië en de meeste Europese lidstaten. Voorwaarde is dat de reizigers volledig zijn 
ingeënt tegen Covid-19. Vandaag laat het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding en -
Preventie weten dat alleen door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en Amerikaanse FDA 
goedgekeurde vaccins daarbij zijn toegestaan. Bron: AD, 9 oktober 2021.   
 
Complotdenker verdacht van doodschieten broer, die apotheker is, om 
‘vergiftiging met coronavaccins’ 
 
Een Amerikaanse man wordt ervan verdacht zijn broer om het leven te hebben gebracht, 
omdat hij heilig geloofde dat zijn broer, een apotheker, betrokken was bij een complot om 
mensen te vergiftigen met coronavaccins.  
 
Jeffrey Burnham (46) werd vorige week opgepakt op verdenking van het doodschieten van zijn 
broer Brian Robinette (58), schoonzus Kelly Sue Robinette (57) en een 83-jarige vriendin van 
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zijn moeder. Uit de documenten die nu zijn ingediend bij de rechtbank, wordt ruzie over 
vaccinaties genoemd als motief, schrijven NBC News en New York Times.  
 
Burnhams moeder heeft de politie verteld dat haar zoon zijn broer wilde confronteren met zijn 
denkbeelden. Burnham gelooft dat de ‘Amerikaanse overheid mensen vergiftigt met 
coronavaccins’ en Brian, die apotheker is, ‘zou daar meer over weten’. Ook dacht hij dat de 
FBI achter hem aanzat. De moeder heeft daarop de politie gebeld, en aangegeven dat ze zich 
zorgen maakte over de mentale stabiliteit van haar zoon.  
 
Later op de dag vond de politie het lichaam van Rebecca Reynolds, een 83-jarige vriendin van 
de moeder van de broers. Haar keel was doorgesneden en ze had een kussen over haar gezicht. 
Haar auto was weg. Een dag later trof de politie de lichamen aan van de broer en schoonzus 
in hun huis in Ellicot City, zo'n 150 kilometer van Cumberland waar Burnham bij zijn moeder 
inwoonde. Vlak bij het huis vonden ze de auto van Reynolds.  
 
Burnham zou na de moorden in de auto van zijn broer zijn gestapt en belde bij iemand aan 
om te vragen om benzine. Volgens de rechtbankdocumenten zei hij tegen de bewoner dat hij 
op het nieuws te zien zou zijn en dat zijn broer ‘mensen doodde met de Covid-prik’.  Ook die 
bewoner vertrouwde het niet en belde direct de politie.  
 
Er ontstond een klopjacht op de man. Uiteindelijk gaf Burnham zichzelf aan bij een lid van de 
plaatselijke brandweer en zei dat hij drie mensen had omgebracht. Hij zit vast in afwachting 
van zijn proces.  Bron: AD, 8 oktober 2021.    
 
De hele werkdag knallen, ’s avonds futloos op de bank: ‘Gaat een keer 
mis’ 
 
Voel je je aan het einde van de werkdag compleet uitgeput? Heb je geen puf meer voor leuke 
dingen? Dan ben je niet de enige, zien psycholoog Heilwine Bakker en sportarts Kasper 
Janssen.  Nederlanders staan niet alleen op kantoor, maar ook in ons privéleven continu ‘aan’ 
en herstellen niet voldoende van ons werk. De experts komen met een actieplan om uitval 
tegen te gaan.  
 
Alle dagelijkse targets halen, inkomende mails wegwerken, vergaderingen bijwonen en dan 
ook nog eens na het werk het huishouden draaiende houden... Ons brein is continu actief, 
ook als we niet werken. Daardoor herstellen we niet voldoende van onze werkdag. En daar is 
te weinig aandacht voor, zeggen professionals verbonden aan de International Stress 
Management Association Nederland (ISMA). Samen ontwikkelden ze de ‘Leidraad voor 
hersteltijd op het werk’.  
 
Ontspanning vinden na een drukke werkdag is essentieel om onze lichaam en geest gezond 
te houden. Wie uitvalt op het werk heeft langdurig hersteltijd gemist, zegt een van de 
initiatiefnemers en psycholoog Heilwine Bakker. ‘Gezondheid begint bij de vaardigheid om te 
kunnen ontspannen. Maar mensen leren dit af door alle spanning op het werk.’   
 
Niet iedere werkende heeft door dat ze te weinig ontspannen, weet Bakker. Ze komt veel 
werknemers tegen die lange tijd doorwerken zonder te stoppen. ‘Ik heb cliënten gehad die 
jarenlang geen pauze hadden genomen, of uit de wasmachine leefden omdat ze nooit tijd 
hadden om de was op te ruimen.’  
 
Dat mensen het toch nog zo lang volhouden, heeft volgens sportarts en hersteldeskundige 
Kasper Janssen mede te maken met een hoog herstellend vermogen op jonge leeftijd. ‘De 
gevolgen van stress bij mentale arbeid voel je vaak te laat. Fitte werknemers kunnen het eerst 
nog aan, maar ervaren de gevolgen als ze tussen de 30 en 40 jaar zijn omdat dan hun 
herstellend vermogen afneemt.’  
 
De coronacrisis heeft het er niet beter op gemaakt voor veel werkenden. Door het thuiswerken 
zijn werk en privé (nog meer) door elkaar gaan lopen, waardoor herstellen nog lastiger wordt. 
Janssen: ‘Ik ken een man die tijdens het thuiswerken letterlijk vanuit zijn bed naar zijn 
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bureau ging. Hij kwam er pas na drie uur werken achter dat hij nog niet had ontbeten. Het 
probleem begint al bij het inrichten van een werkplek in de slaapkamer; als je werk met slaap 
verbindt gaat het vroeg of laat fout.’  
 
Het hybride werkmodel - een paar dagen thuis en een paar dagen kantoor - dat veel bedrijven 
na corona willen inzetten, zal volgens Bakker weinig aan de situatie verbeteren. ‘Mensen zijn 
ook dan heel de dag hyperalert.’ Dat continu ‘aanstaan’ komt volgens Bakker doordat onze 
dagen gestuurd worden door wat er in onze omgeving gebeurt, op het werk en thuis. ‘Daardoor 
staan onze voelsprieten voortdurend uit. We zijn meer bezig met wat onze omgeving van ons 
nodig heeft dan wat we eigenlijk zelf nodig hebben.’  
 
De experts pleiten daarom voor meer hersteltijd tijdens het werk. Dat houdt in: op momenten 
dat je pauze kunt houden, iets doen wat niets met je werk te maken heeft. ‘Je moet jezelf zien 
los te trekken van je werk. De invulling van een pauze moet het tegenovergestelde zijn van 
werken. Zit je heel de dag achter de computer? Ga dan in je pauze een rondje wandelen.’  
 
Meer hersteltijd inlassen klinkt heel simpel, weet Janssen: ‘Hoe moeilijk is het nou om die 
online meeting tien minuten eerder te laten stoppen zodat je even pauze kunt houden? Maar 
het is uiteindelijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dat komt door de cultuur waarin we leven. 
Het is normaal is geworden om van meeting naar meeting te rennen en om altijd present te 
zijn.’  
 
Bedrijven ondernemen vaak pas actie als werknemers al zijn uitgevallen. Bakker: ‘Als we alle 
hersteltijd die je bij ziekte krijgt, nou eens zouden gebruiken om uitputting te voorkomen? 
Dan zou er een stuk minder uitval zijn.’   
 
Daarom moeten werknemers én werkgevers op weg geholpen worden, zeggen de experts. En 
daar komt de leidraad in beeld die Janssen en Bakker en de andere experts uit het team van 
ISMA ontwikkelden. Janssen: ‘Een infographic legt uit wat hersteltijd is en hoe je voelt dat je 
lichaam en geest er behoefte aan hebben.  Simpele stellingen als: ‘Aan het einde van de 
werkdag voel ik mijn nogal uitgeput’ en ‘Door vermoeidheid kom ik niet toe aan andere 
bezigheden’ kunnen al een belangrijkrijk inzicht geven. Antwoord je twee keer met ‘ja’, dan 
ben je mogelijk al te veel belast.’   
 
Psycholoog Bakker hoopt dat mentale arbeid en hersteltijd in de toekomst beschermd kunnen 
worden in de Arbowet. ‘Wij zien zoveel mensen als het al te laat is. Voor fysieke arbeid bestaat 
er wel al wet- en regelgeving, en werkgever en werknemer kunnen elkaar daarop aanspreken.’ 
 
Tot die tijd kunnen werknemers ook elkaar de helpende hand toesteken. ‘Ga bijvoorbeeld écht 
samen met collega's pauze houden. Vroeger ging de schoolbel en was je blij als die ging, naar 
dat gevoel moeten we terugkrijgen. Hup, het werk weg en naar buiten.’ De Stentor, 8 oktober 
2021.  
 
In Nederland gaan orgaantransplantaties grotendeels door 
 
Het aantal orgaantransplantaties is in sommige landen enorm gedaald door de coronacrisis, 
maar in Nederland konden ze wel grotendeels doorgaan, zegt de Nederlandse Transplantatie 
Stichting. 
 
In totaal zijn in ons land vorig jaar 36 transplantaties minder gedaan dan een jaar eerder. 
Die schade is ingehaald. Het aantal getransplanteerde organen was 770 in 2019 en 734 in 
2020. De instroom is met 100 tot 150 patiënten per maand weer normaal. 
 
Corona eiste zijn tol doordat donoren op de ic's mogelijk besmet werden met corona, aldus de 
stichting. Soms duur het lang voordat de uitslag van de coronatest van de overledene bekend 
was, waardoor nabestaanden hun toestemming introkken.  
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De wachtlijsten zijn redelijk gelijk gebleven, ook doordat artsen patiënten niet zo snel op de 
wachtlijst hebben gezet als anders. Bij een transplantatie kom je op de ic en ben je ook erg 
vatbaar, dus als het even kon werd er gewacht. Bron: AD, 9 oktober 2021.    
 

 

 
Iris Wulffraat en Jan Wouters in hun horecazaak Storm in Rotterdam-Nesselande. ‘Hier kan 
je nog eens lekker uit in je eigen wijk, op zaterdagavond of zondagmiddag.’ © Frank de Roo 
 
Iris (54) en Jan (41) begonnen horecazaak in crisistijd 
 
Ze werden voor gek verklaard door uitgerekend in coronatijd een horecazaak over te nemen, 
maar beachbar/bistro Storm in Rotterdam-Nesselande is springlevend, zeggen eigenaren Iris 
Wulffraat en Jan Wouters (ook bekend van Opa en de Bierboutique). Ze willen ook in de winter 
open en met oud en nieuw een groot feest geven bij het Nationale Vuurwerk.  
 
Natuurlijk was het een enorme gok, erkent Jan Wouters (41) bijna twee jaar later. Samen met 
Iris Wulffraat (54) is hij de eigenaar van Storm beachbar & bistro in Nesselande. 
De overname was vorig voorjaar nota bene in de coronaperiode. ‘We hebben onze ballen op 
het blok gelegd, maar we kunnen nu zeggen dat het geslaagd is. En we willen nog meer. Deze 
zomerzaak heeft ook winterpotentie. Daarom moet-ie ook in de winter open.’  
 
De beachclub aan de Zevenhuizerplas maakte deel uit van Project7 waar ook de waterskibaan 
onder valt. Als horecamensen zagen Wulffraat en Wouters dat het anders moest. ‘De vorige 
eigenaar was vooral goed met water, we zijn meer van de horeca.’ Bron: AD, 9 oktober 2021. 
 
De grenzen van de stadsstaat Singapore gaan open voor internationale 
reizigers  
 
De Singaporese premier Lee Hsien Loong heeft vandaag aangekondigd de grenzen van de 
stadstaat open te stellen voor internationale reizigers uit acht landen, mits deze volledig zijn 
ingeënt tegen het coronavirus. Op de lijst staan Groot-Brittannië, Spanje en de Verenigde 
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Staten. Reizigers uit onder meer deze landen kunnen van 19 oktober op basis van hun 
vaccinatiebewijs Singapore binnen zonder verplichte quarantaine. 
 
De heropening van de grenzen vormt onderdeel van Lee's route naar 'het nieuwe normaal'. 
Vrije toegang vanuit het buitenland is van belang voor Singapore, omdat er 
duizenden internationale bedrijven in de financiële metropool zijn gevestigd. Inmiddels is zo'n 
83 procent van de Singaporezen compleet gevaccineerd, een van 's werelds hoogte 
vaccinatiegraden. 
 
De afgelopen dagen testen dagelijks meer dan 3000 inwoners positief op het longvirus, maar 
hebben vrijwel allemaal geen of hooguit milde klachten. Volgens de premier kunnen er meer 
restricties worden versoepeld of vervallen als het aantal infecties stabiliseert. Ook als dat 
er honderden per dag zijn. 
 
Lee houdt er rekening mee dat het 'minstens drie maanden en wellicht een half jaar' zal duren 
voor Singapore op dat punt is. ‘Als deze uitbraak stabiliseert, zien we wellicht nieuwe 
uitbraken in de toekomst. Zeker als er nieuwe varianten opduiken en het aantal gevallen snel 
toeneemt, moeten we op de rem trappen om ons zorgsysteem en gezondheidsmedewerkers te 
beschermen.’ Bron: AD, 9 oktober 2021.  
 
Ook Nederlanders hoeven niet meer in quarantaine als ze naar Singapore 
gaan 
 
Door de versoepelde reismaatregelen hoeven ook Nederlanders vanaf 19 oktober niet meer in 
quarantaine als ze naar Singapore gaan. Nu moeten reizigers die in de stadstaat aankomen 
nog 7 tot 10 dagen in quarantaine. De soepelere regels gelden naast ons land ook 
voor gevaccineerde Amerikanen, Britten, Italianen, Denen, Canadezen, Fransen en 
Spanjaarden. 
 
Volgens de Singaporese minister van Vervoer zal het land in eerste 
instantie dagelijks maximaal 2500 reizigers uit de negen landen verwelkomen. Hij zei ook dat 
de landen die het betreft in de top 20 staan van belangrijkste handelspartners van 
Singapore. Voor Zuid-Koreanen geldt de versoepeling vanaf 15 november, aldus de 
Singaporese regering. Bron: AD, 9 oktober 2021.  
 
Libanon komende dagen zonder stroom 

Libanon zit sinds vanmiddag zonder stroom nadat de twee grootste energiecentrales van het 
land door brandstoftekorten stil zijn gezet. De elektriciteitsvoorziening komt volgens een 
functionaris op zijn vroegst maandag weer op gang. Daarvoor wordt geprobeerd de oliereserves 
van het leger aan te spreken.  

De stroomvoorziening in het Arabische land schiet al maanden ernstig tekort, met doorgaans 
maar twee uur elektriciteit per dag. Veel huishoudens gebruiken dieselgeneratoren, maar ook 
daarvoor is brandstof maar beperkt beschikbaar. Vorige maand kwamen nog wel tankers met 
diesel aan uit Iran, die werden geleverd aan de machtige sjiitische beweging Hezbollah.  

Libanon kampt al tijden met een zware economische crisis. De waarde van het Libanese pond 
is sinds 2019 met 90 procent gedaald, waardoor het land geen brandstof kan kopen. Een 
Turks bedrijf dat stroom leverde vanuit twee drijvende energiecentrales voor de kust stopte 
daar in mei mee na grote betalingsachterstanden. Libanon heeft sinds een maand na ruim 
een jaar weer een regering. Bron: AD, 9 oktober 2021. 
 
In Engeland hebben al twee miljoen inwoners een boosterprik gekregen 
 
In Engeland hebben al meer dan twee miljoen inwoners een zogenaamde boosterprik 
gekregen. Dat meldt de nationale gezondheidsdienst (NHS).  
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In Engeland werd drie weken geleden gestart met de toediening van de derde prik. Die worden 
minstens zes maanden na de tweede dosis gezet en zijn voorbehouden voor 50-plussers, 
eerstelijnsverzorgers en mensen tussen 16 en 49 jaar met een onderliggende aandoening.  
 
De NHS spoort mensen die in aanmerking komen voor de derde prik aan om die ook effectief 
te laten zetten. ‘Het is snel, effectief en biedt een belangrijke bescherming tegen het virus’, 
aldus de woordvoerder. De gezondheidsdienst benadrukt ook dat er enorme inspanningen 
geleverd werden door het personeel. Zo werden ook vaccinaties uitgevoerd in moskeeën, op 
sportterreinen en in buurthuizen. Bron: AD, 9 oktober 2021. 
 
Gezondheidsminister Sajid Javid twitterde dat deze 'geweldige vooruitgang' het land in staat 
helpt 'het virus buiten de deur te houden'. 
 
Mensen over de vijftig, jongere volwassenen met gezondheidsaandoeningen en essentiële 
zorgmedewerkers komen in een aanmerking voor het boostershot. Bron: AD, 10 oktober 2021.   
 
Update RIVM 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen vrijdagochtend en 
zaterdagochtend 2520 meldingen gekregen van mensen met een positieve coronatest. Dat 
is meer dan het zevendaags gemiddelde van 2156, maar nog wel minder dan vrijdag toen 
(gecorrigeerd|) 2781 nieuwe gevallen werden geregistreerd.  
 
Het aantal sterfgevallen nam tussen vrijdag en zaterdag met twee toe, evenals vrijdag. Dat 
betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden, sterfgevallen 
worden vaak later gemeld. 
 
In Amsterdam kregen 98 mensen sinds vrijdag te horen dat ze met het coronavirus besmet 
zijn geraakt. In Rotterdam waren dat er 93 en in Den Haag 87. Uit Leiden kwamen 59 nieuwe 
meldingen van besmettingen en uit Almere 44. 
 
In de ziekenhuizen bevinden zich zaterdag in totaal 470 coronapatiënten. Momenteel 
behandelen intensive cares 127 mensen met Covid-19. Op de verpleegafdelingen liggen 343 
patiënten met de longaandoening, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag lagen er in totaal 469 
mensen in de ziekenhuizen met Covid-19. 

Op de verpleegafdelingen liggen zaterdag vier coronapatiënten meer dan vrijdag. Op de ic's 
liggen er drie minder dan vrijdag. Bron: AD, 9 oktober 2021.  

Donkerrood’ Staphorst telt meer besmettingen dan Zwolle en Deventer samen.Oost-Nederland 
laat een flinke stijging zien in het gemiddelde aantal positieve testen ten opzichte van een 
week geleden. Regio IJsselland ging van 74 positieve testen een week geleden naar 143 
positieve testen vandaag. Noord-Oost Gelderland ging van 102 positieve testen naar 155 
positieve testen vandaag.   

Alleen Flevoland blijft gestaag stijgen. Van 51 positieve testen is Flevoland naar 54 positieve 
testen gegaan. In Flevoland werd één persoon opgenomen in het ziekenhuis.   

Staphorst blijft onverminderd hoog scoren op de coronaladder met 47 coronabesmettingen in 
de afgelopen 24 uur. Dat is meer dan Zwolle (28) en Deventer (11) samen.   

Omgerekend zijn dit 272 positieve testen per 100.000 inwoners, waarmee Staphorst bovenaan 
de lijst van alle gemeenten in Nederland staat qua relatief aantal besmettingen. De gemeente 
wordt gevolgd door Elburg met 15 positieve testen.  
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De gemeenten rondom Staphorst kleuren nu wat donkerder dan gisteren, toen er weinig tot 
geen positieve testuitslagen gemeld werden. Aan de rechterkant van de gemeente Staphorst 
blijft het bij Meppel, Hardenberg en Ommen bij het laagste alarmeringsniveau van onder de 
10 positieve testen per 100.000 inwoners, maar aan de linker- en onderkant van Staphorst 
liggen Dalfsen, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle in een gemiddelde zone met meer 
dan 20 positieve testen per 100.000 inwoners.  

De gemeenten Apeldoorn en Putten schurken tegen gemiddeld hoge testresultaten aan. Negen 
personen kregen een positieve testuitslag in Putten. Apeldoorn kent een verdubbeling van 100 
procent ten opzichte van vorige week: vandaag komt de gemeente op 50 positieve testen.  

Tussen Hattem en Brummen ligt een grijze strook van zes gemeenten met weinig tot geen 
besmettingen. Ook in Zeewolde en de gemeente Noordoostpolder zijn geen besmettingen 
gemeld. Bron: De Stentor, 7 oktober 2021.   

Historisch: voor het eerst is tanken in België ook voor Rotterdammers 
lonend 

Verlegen om een ritje? Ga tanken in België! Benzine is in Nederland zo duur geworden dat 
automobilisten uit Rotterdam en omstreken bij onze zuiderburen - weliswaar niet duurzamer 
- maar wel goedkoper uit zijn, zelfs als de reiskosten worden meegerekend. Goedkope adresjes 
dichter bij huis zijn spaarzaam. 

Een litertje Euro95 voor minder dan 2 euro gevonden? Bofferd! Het is tegenwoordig de 
minimumprijs bij veel pompstations in Rotterdam en omstreken. Het goedkoopst is 
benzine volgens de vergelijkingssite brandstof-zoeker.nl bij de Tango aan de Borgtweg in 
Spijkenisse (1,82 euro, vanwege een actie) en bij Lukoil (1,88 euro) aan de Schemerhoek in 
Capelle aan den IJssel. Bron: AD, 9 oktober 2021.  

Filosoof deed onderzoek naar complotdenkers: ‘Ze zijn gevaarlijk en 
kwaadaardig’  
 
Complotdenkers zijn gevaarlijk en kwaadaardig. Dat concludeert filosoof Cees Zweistra, die 
een boek schreef over deze mensen. ‘Er is een groep die erkenning zoekt en gezien wil worden 
in hun onmacht en teleurstelling.’ 
 
Bij Zweistra ging twee weken geleden de telefoon. Aan de andere kant van de lijn sprak een 
vrouw. Ze had in Bodegraven een bos bloemen gelegd bij een graf ter nagedachtenis aan 
‘vermoorde kinderen’. Wat daar nu helemaal mis mee was, vroeg ze zich af. Bron: AD, 9 
oktober 2021. 
 
Opgepakte terreurverdachten Eindhoven hadden Rutte, Baudet en Wilders 
in vizier 
 
De negen terreurverdachten die vorige week in Eindhoven werden opgepakt op verdenking van 
het voorbereiden van een terroristische aanslag, hadden het mogelijk gemunt op demissionair 
premier Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet.  
 
De dreiging wordt door politie en Openbaar Ministerie zeer serieus genomen, schrijft De 
Telegraaf. 
 
Maandag werd bekend dat premier Rutte extra zware beveiliging heeft gekregen na signalen 
vanuit de hoek van de georganiseerde misdaad dat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of 
ontvoering. Politie en OM zouden de dreigingen los van elkaar zien.  
 
De vorige week in Eindhoven opgepakte mannen hebben de leeftijd van 18 tot en met 31 jaar, 
met stuk voor stuk een Nederlands paspoort. Acht van hen zijn ook hier geboren, één 
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verdachte is afkomstig uit Afghanistan. Volgens justitie zou de groep sympathiseren met IS 
en het jihadistische gedachtegoed van die terroristische organisatie.  
 
De Telegraaf meldt dat bij invallen geen wapens of explosieven in beslag zijn genomen, maar 
wel gegevensdragers. Advocaat Peter Plasman, die twee van de verdachten bijstaat, bevestigt 
tegenover de krant dat er ‘heel nare teksten binnen de groep zijn gebezigd waarin de politici 
voorkomen’. Plasman zegt dat ‘nergens van een begin van een serieus plan is gebleken’. De 
verdachten zouden wel gesprekken hebben gevoerd, maar volgens de advocaat gaat het 
daarbij om ‘sarcasme en zeer foute humor, in melige buien’.  
 
‘Er is bij hen niets aangetroffen dat duidt op enige affiniteit met het jihadistische 
gedachtegoed. Ze zijn nog nooit in aanraking met justitie geweest en zij leiden een regulier 
leven. Dat justitie geschrokken is van de teksten begrijpen ze, ze slaan zichzelf voor het hoofd, 
maar hebben er vertrouwen in dat in het onderzoek zal blijken dat van hen niets te duchten 
is,’ aldus Plasman.  
 
De negen mannen worden verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, het 
voorbereiden van een aanslag en het volgen van terroristische training. De rechter-
commissaris in Rotterdam oordeelde woensdag dat er genoeg reden is om de groep nog 
veertien dagen langer vast te houden.  
 
Afgelopen zondag werd ook het Haagse raadslid en voormalig PVV’er  Arnoud Van Doorn 
aangehouden in Den Haag. Hij werd verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf 
op Rutte. Van Doorn zou zich verdacht hebben opgehouden in de buurt van de premier. 
Omdat na onderzoek bleek dat Van Doorn onschuldig was, liet het OM de verdenking tegen 
hem later deze week vallen. Bron: Het Parool, 2 oktober 2021.  
 

 

Bar Blend in de Reguliersdwarsstraat. Bezoekers worden gecontroleerd op hun QR-code. © 
Jakob van Vlie 

QR-code leidt tot weinig problemen in horeca, veel mensen blij dat ze 
weer kunnen  
 
De QR-code voor de horeca is nu bijna twee weken verplicht. Vooraf werd gevreesd voor 
problemen aan de deur met vaccinweigeraars, in de praktijk zijn gasten vooral 
‘heppiedepeppie’ dat ze weer uit mogen.  
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Vooraf had eigenaar Anne-Marie Grijzenhout van Café Nol in Amsterdam zich best een beetje 
zorgen gemaakt. ‘Het kwam eigenlijk door wat je leest op sociale media dat ik ertegen opzag: 
dit wordt één groot drama. Al dacht ik ook: er zijn 14 miljoen gevaccineerden, en ik kan er 
toch maar honderd kwijt.’ Bron: AD, 9 oktober 2021.  

Rappende GGD-arts ‘Ashis B.’ maakt veel los: ‘Ik wil geen 
vaccinatieplicht’ 

De filmpjes waarin GGD-arts Ashis Brahma jongeren al rappend voorlicht over de coronaprik 
maken veel los. De Apeldoorner moet handtekeningen uitdelen, maar hij kreeg via sociale 
media ook beledigingen over zich heen.  

Ashis Brahma (50) die als James Bond in een snelle auto rondscheurt of met zijn maten een 
rapnummer opneemt in een studio. Dat komt allemaal voorbij in twee kortje filmpjes (zie 
verderop in dit verhaal) waarin de Apeldoornse GGD-arts jongeren oproept om na te denken 
over vaccinatie tegen corona.   

De video’s maken deel uit van de najaarscampagne van zorgminister Hugo de Jonge. Hij richt 
zich daarin op doelgroepen die achterblijven bij het halen van de coronaprik, zoals jongeren. 
De filmpjes zijn binnenkort te zien in de bioscoop maar kwamen gisteren al online. Dat bleef 
niet onopgemerkt.   

Wat willen jullie met de filmpjes bereiken? Brahma: ‘Jongeren halen hun informatie over 
vaccins van heel verschillende kanalen. Sommige zijn rebels, andere hebben een alternatieve 
kijk op de wereld. Veel van die kanalen hebben behoorlijke invloed. Dat mag er allemaal zijn, 
maar er is ook een ander verhaal dat je hiernaast kunt leggen. Dat is waar wij in voorzien. Ik 
zie graag dat jongeren zich breed informeren en dan een eigen beslissing nemen.’ Bron: De 
Stentor, 8 oktober 2021. 

 
Ashis Brahma is GGD-arts, maar tegenwoordig ook als ‘rapper’ en ‘actieheld’ te zien. © 
Videostill  
 
Rellen in Rome bij grote demonstratie tegen verplichte Green Pass, 
politie gebruikt traangas 
 
Bij een grote demonstratie in Rome tegen de verplichte Green Pass zijn vanmiddag rellen 
uitgebroken. De politie heeft charges uitgevoerd en traangas gebruikt. 
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Zo’n tienduizend mensen demonstreerden op het centrale Piazza del Popolo tegen de invoering 
van de Green Pass op de werkvloer. Vanaf aanstaande vrijdag wordt zo’n QR verplicht voor 
Italiaanse werknemers in zowel de publieke als private sector.  
 
Enkele honderden demonstranten, volgens de Italiaanse media met name leden van 
extreemrechtse partijen als Forza Nuova, braken van de demonstratie los. Zij probeerden naar 
het verderop gelegen parlement op te trekken, om daar het aftreden van premier Draghi en 
president Mattarella te eisen. ‘Vanavond nemen we de hoofdstad in’, verklaarde de 
vicevoorzitter van de Romeinse afdeling van Forza Nuova, Giuliano Castellino. ‘Wij gaan het 
groene certificaat stoppen. Dit is de kracht van de straat tegen de gezondheidstirannie.’  
 

 
© Reuters  

De groep demonstranten werd halverwege tegengehouden door de politie. Midden in Rome’s 
drukste winkelstraat kwam het tot een treffen. De demonstranten gooiden met stoelen en 
stenen naar de politie, die reageerde met charges en traangas.  

Met een waterkanon wist de politie de aanval bij het Italiaanse parlement af te weren, waarna 
de demonstranten zich verplaatsten richting stadspark Villa Borghese. Daar bezetten ze enige 
tijd het hoofdkantoor van de vakbond CGIL. Inmiddels is de rust weer teruggekeerd in de 
Italiaanse hoofdstad en druipen de demonstranten af.  

Bij de rellen in Rome werden twee demonstranten gearresteerd en vielen twee gewonden, 
waaronder, volgens ooggetuigen, de Forza Nuova voorman Giuliano Castellino. 

De gouverneur van de regio Lazio, Nicola Zingaretti, heeft zijn afschuw uitgesproken over de 
gebeurtenissen van vandaag: ‘Opnieuw zien we dat er achter de zogenaamde ‘no vax’ beweging 
oude mechanismes schuilgaan van gewelddadige neofascistische groepen.’ Bron: AD, 9 
oktober 2021.  

 
Protesten in Rome tegen de invoering van een coronapas voor alle werknemers zijn ontaard in 
ernstige rellen. Duizenden demonstranten trokken zaterdag door de straten van de Italiaanse 
hoofdstad en kwamen herhaaldelijk in botsing met de politie. Er zijn ten minste vier 
mensen gearresteerd, onder wie voorman Giuliano Castellino van het rechts-extreme Forza 
Nuova, meldt persbureau ANSA. Een aantal agenten zou gewond zijn geraakt.  
 
Er braken gewelddadige schermutselingen uit en agenten gingen relschoppers te lijf met de 
wapenstok, pepperspray, traangas en waterkanonnen. Demonstranten probeerden door 
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barricades te breken en gooiden met stoelen en vuurwerk, zo is op beelden te zien. Ook 
werden politiemensen met flessen en stenen bekogeld.  
 
Aan het begin van de avond werd het hoofdkwartier van de grootste vakbond van het land, 
CGIL, bestormd. Op amateurbeelden is te zien hoe actievoerders agenten en bewakers 
aanvielen met stokken en vlaggenmasten en door de deur het gebouw binnendrongen. 
Uiteindelijk wist de politie ze het pand weer uit te jagen.  
 
De Italiaanse premier Mario Draghi veroordeelde het geweld en benadrukte 
dat vakbonden garant staan voor democratie en arbeidersrechten, en dat elke poging tot 
intimidatie streng moet worden bestraft. Maurizio Landini, algemeen secretaris van de CGIL, 
noemde de aanval een 'georganiseerde daad van fascistisch geweld, een aanval tegen de 
democratie en tegen de hele zakenwereld, die we zullen afslaan. Niemand moet denken dat ze 
ons land terug kunnen duwen naar het fascistische tijdperk.'  
 
Italië voert vanaf 15 oktober de coronapas voor alle werknemers in. Die moeten daarmee 
kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd of recent hersteld van het virus. Italianen kunnen 
zich als alternatief ook laten testen, maar daar moeten ze wel zelf voor betalen.  
 
De zogeheten groene pas is in Italië nu al een vereiste voor mensen die bijvoorbeeld in het 
onderwijs werken of restaurants, musea of sportscholen bezoeken. De pas, oorspronkelijk 
bedoeld om reizen in de EU te vergemakkelijken, krijgt steeds meer toepassingen, ook in 
andere landen. Bron: AD, 10 oktober 2021.   
 
Italiaanse rellen afgelopen weekend blijken zorgvuldig voorbereide 
aanvallen 
 
De vreedzame anti-Green Pass demonstratie in Rome liep afgelopen weekend uit op rellen. 
Rellen die zorgvuldig geplande aanvallen bleken. Neofascisten kapen de Italiaanse onvrede. 
 
Zaterdagmiddag was de binnenstad van de Italiaanse hoofdstad Rome het toneel van 
stadsguerrilla, honderden demonstranten vochten met de politie en vielen later het 
hoofdkantoor van de grootste vakbond CGIL in Italië aan. De ruimtes op de begane grond van 
het gebouw werden grotendeels vernield. Op de trappen voor de ingang stonden twee 
prominente leden van de neofascistische partij Forza Nuova, oprichter Roberto Fiore en 
voorzitter van de Romeinse tak Giuliano Castellino. Fiore is in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw veroordeeld voor terrorisme, maar ontliep zijn gevangenisstraf door naar Londen uit te 
wijken. Castellino zit in zijn proeftijd voor geweld tegen twee journalisten. Beiden werden, 
samen met nog tien anderen, in de nacht na de rellen opgepakt. Bron: AD, 12 oktober 2021. 
 
Onrust in KLM cabine over niet gevaccineerd personeel 
 
Bij KLM is grote onrust ontstaan onder het cabinepersoneel over het ontbreken van een 
vaccinatieplicht bij de luchtvaartmaatschappij. Bronnen melden aan de Telegraaf dat er soms 
onmin ontstaat op vluchten, omdat gevaccineerde collega’s meer moeten opvangen dan niet 
gevaccineerde stewardessen. KLM vreest voor operationele problemen als meer landen een 
vaccinatie verplicht zullen stellen. Bron: de Telegraaf, 9 oktober 2021. 
 
In VS zijn bijna 402 coronavaccinaties toegediend 
 
Tot nu toe zijn in de VS bijna 402 miljoen coronaprikken gezet, maakte de Amerikaanse 
gezondheidsdienst CDC zaterdag bekend. Iets meer dan 487 miljoen doses zijn gedistribueerd. 
 
Bijna 217 miljoen Amerikanen hebben tenminste één prik gehad. Van de 330 miljoen 
inwoners zijn er volgens persbureau Reuters 187 miljoen volledig gevaccineerd. 
 
Mensen van boven de 65, jongere volwassenen met een medische indicatie en mensen die in 
een omgeving wonen of werken waar het risico op een besmetting groter is, zoals 
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verzorgingstehuizen, scholen of ziekenhuizen, komen in de VS in aanmerking voor een derde 
prik. Bron: AD, 10 oktober 2021. 
 
In Hengelo werden zaterdagavond ongeveer 200 coronapolsbandjes 
uitgereikt aan uitgaanspubliek  
 
In Hengelo werden zaterdagavond zo'n 200 coronapolsbandjes uitgereikt 
aan uitgaanspubliek. Voorzitter Berto Mulder van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling 
Hengelo en initiatiefnemer van deze eerste actie in Twente had verwacht dat de polsbandjes 
meer aftrek zouden hebben. Hij had er duizend ingeslagen.   
 
De polsbandjes moeten het bezoek aan cafés en restaurants makkelijker maken, omdat dan 
bij de ingang niet meer gecontroleerd hoeft te worden.  
 
Toch is Mulder tevreden. „Het was de eerste keer, ik denk dat het een kwestie van wennen is’, 
zei hij na afloop tegen Tubantia. De bandjes konden van 18.00 tot 22.00 uur worden 
opgehaald. Bron: AD, 10 oktober 2021.   
 

 
 
De QR-code van een horecabezoeker wordt gescand door beveiligingsmedewerker Dominique 
Krommendijk. © Annina Romita 
 
Van de duizend ingekochte coronapolsbandjes werden er in Hengelo maar 
200 uitgereikt: ‘Nog even wennen’  
 
In Hengelo zijn zaterdagavond ruim 200 coronapolsbandjes uitgereikt aan uitgaanspubliek. 
Dat gebeurde voor het stadhuis vanachter een statafel naast een mobiele bouwkeet, door vier 
medewerkers van het beveiligingsbedrijf Saint-Security. 
 
Voorzitter Berto Mulder van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hengelo en 
initiatiefnemer van deze eerste actie in Twente had verwacht dat de polsbandjes meer aftrek 
zouden hebben. Hij had er duizend ingeslagen. De polsbandjes moeten het bezoek aan cafés 
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en restaurants makkelijker maken, omdat dan bij de ingang niet meer gecontroleerd hoeft te 
worden.  
 
Toch is hij tevreden. „Het was de eerste keer, ik denk dat het een kwestie van wennen is’, zei 
hij na afloop. De bandjes konden van 18.00 tot 22.00 uur worden opgehaald.  
 
Het voordeel van de bandjes is dat uitgaanspubliek bij horecabezoek alleen het bandje hoeft 
te laten zien en zich niet telkens met QR-code en identiteitsbewijs hoeft te legitimeren. Dat 
scheelt tijd en irritatie bij zowel de horeca als het uitgaanspubliek.  
 
Twee bezoekers kregen geen polsbandje, omdat ze geen legitimatiebewijs bij zich hadden 
waarmee de QR-code op hun mobiele telefoon kon worden vergeleken. Voor hen kenden de 
medewerkers van Saint-Security geen pardon.  
 
Maandag wordt er volgens Mulder beslist over een vervolg. Het is bedoeling dat de bandjes 
volgend weekeinde op meerdere locaties in de stad verkrijgbaar zijn.  
 
In het eerste uur van de uitreiking meldden zich nauwelijks mensen bij de statafel. Ria 
Koebrugge was de eerste om stipt 18.00 uur. Zij haalde het bandje echter niet voor 
horecabezoek, maar voor haar dag- en plakboek dat de Hengelose sinds het begin van de 
coronacrisis bijhoudt.  
 
Tegen 18.45 uur wilde het eerste  stel bandjes om een ‘terrasje te kunnen pikken'. Rond 21.00 
uur was het veel drukker en waren er bij de statafel en de bouwkeet enkele dranghekken 
geplaatst om het bezoek in goede banen te leiden.  
 
Iedereen gaf dezelfde reden op om een bandje te halen: „Lekker makkelijk en ook goed voor 
de horeca.’ De medewerkers van het beveiligingsbedrijf zeiden louter positieve reacties te 
hebben gekregen. Voor hen was het geen alledaagse klus, wel een uitdaging, lieten ze weten. 
Bron: Tubantia, 10 oktober 2021. 
 

 

Foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / ANP  
 
Code geel vanwege mistbanken in vrijwel het hele land 
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Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft code geel afgegeven vanwege 
mistbanken en lokaal dichte mist. De waarschuwing geldt voor het hele land, op de Wadden 
na.   
 
Op veel plaatsen komen mistbanken voor, plaatselijk kan dichte mist ontstaan waarbij het 
zicht terugloopt naar minder dan tweehonderd meter. Verkeer en andere buitenactiviteiten 
kunnen daar hinder van ondervinden.  
Volgens het KNMI kunnen mistbanken verraderlijk zijn doordat het zicht van plaats tot plaats 
sterk kan verschillen. De verwachting is dat de mist in de loop van de ochtend verdwijnt. 
Bron: AD, 10 oktober 2021. 

Er liggen 479 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen dat zijn er 
negen meer dan de dag ervoor 

Er liggen zondag 479 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 9 meer dan zaterdag. 
De intensive cares behandelen 130 mensen met Covid-19 en op de verpleegafdelingen liggen 
er 349. Dat valt op te maken uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 

Zaterdag ging het in totaal om 470 coronapatiënten: 127 op de ic en 343 op de 
verpleegafdeling. Bron: AD, 10 oktober 2021. 
 
RIVM meldt in 24 uur 2288 nieuwe coronabesmettingen  
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdag- en 
zondagochtend 2288 meldingen gekregen van mensen met een positieve coronatest. Dat is 
meer dan het zevendaags gemiddelde van 2249, maar nog wel minder dan zaterdag, toen 
(gecorrigeerd) 2502 nieuwe gevallen werden geregistreerd. 
 
De gemeente Amsterdam telde het grootste aantal positieve testen, 113, gevolgd door Den 
Haag (90), Rotterdam (60), Utrecht (49) en Leiden (35). Er zijn geen nieuwe sterfgevallen 
gemeld als gevolg van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Bron: 
AD, 10 oktober 2021. 
 
Extra toezicht tegen comazuipen bij Snollebollekes: ‘Geen nieuwe drank 
voor mensen die te veel hebben gedronken’ 
 
Bij de concertreeks van Snollebollekes in de GelreDome wordt extra toezicht gehouden om 
overmatig alcoholgebruik te voorkomen.  
 
‘Na anderhalf jaar corona hebben mensen geld gespaard én zin om te drinken. We gaan ze 
niet teleurstellen, maar houden bij de verkooppunten van alcohol wel extra toezicht’, aldus 
Hérald Van de Bunt, directeur van GelreDome. ‘Mensen die duidelijk veel te veel hebben 
gedronken, kunnen geen nieuwe drank meer kopen. We willen niet dat de ziekenhuizen na 
coronapatiënten worden gevuld met comazuipers. We houden qua alcohol dus een beetje de 
rem erop.’   
 
De vrees voor comazuipers is niet ongegrond, bleek eind september al bij het heropenen van 
de horeca. In het Nijmeegse Radboudumc was het in het eerste weekend na de versoepelingen 
drukker dan normaal met de behandeling van mensen met een alcoholvergiftiging. Daarbij 
ging het met name om jongeren.  
 
Hérald Bunt sprak vrijdagavond onder meer met de politie, wethouder Bob Roelofs en 
burgemeester Ahmed Marcouch. Marcouch zette ‘een bescheiden hoeveelheid’ politie in voor 
de concerten van Snollebollekes, een van de eerste grote evenementen na de coronacrisis. ‘Het 
is fijn dat het weer kan. Ik ben zelf ook liefhebber van het Nederlandse lied, dat lied mag 
gevierd worden’, vertelde de Arnhemse burgervader.  
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Snollebollekes (Rob Kemps) in GelreDome. © ANP  
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Een 'boks' van Ahmed Marcouch (links) en Rob Kemps van Snollebollekes. © Rolf Hensel  

Hérald Bunt prijst zich gelukkig dat zijn interne organisatie tijdens de crisis overeind is 
gebleven. ‘Ik kon mijn mensen, en daarmee veel kennis, behouden. Daardoor weten we 
bijvoorbeeld goed hoe we met jongeren moeten omgaan tijdens dit soort evenementen.’ 

Bunt, Marcouch en Roelofs bezochten vrijdag ook de entree bij de GelreDome. Bezoekers 
moeten bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat verliep toen voorspoedig. 
Het stadion had daar extra vrijwilligers voor ingezet. Bron: AD, 10 oktober 2021.  
 
Fitnessketen Basic-Fit kruipt uit coronadal: ‘Heeft ons honderden 
miljoenen euro's gekost’ 
 
Sportscholen hebben achter de maand oktober een paar stevige uitroeptekens gezet. Volgens 
brancheorganisatie NL Actief is deze tijd van het jaar cruciaal als het gaat om de terugkeer 
van leden. Door de verplichte coronasluiting raakten fitnesscentra in ruim een jaar tijd 30 
procent van hun leden kwijt. De grootste keten, Basic-Fit, investeert weer in nieuwe clubs.  
 
Afgelopen zomer kwam de helft van de 500.000 gestopte leden van fitnesscentra weer terug 
op het honk, maar dat is volgens brancheorganisatie NL Actief voor een groot deel van de 
ondernemers nog niet voldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. ‘Daarom is oktober zo 
belangrijk. Het wordt sneller donker, mensen gaan meer binnen sporten. Daar kunnen, nee 
moéten wij van profiteren’, zegt Ronald Wouters.  
 
Door de verplichte coronasluiting raakten fitnesscentra in ruim een jaar tijd dertig procent 
van hun leden kwijt. Afgelopen zomer kwam de helft van de 500.000 gestopte leden weer terug 
op het honk, maar dat is volgens brancheorganisatie NL Actief voor een groot deel van de 
ondernemers nog niet voldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. 
 
‘Daarom is oktober zo belangrijk. Het wordt sneller donker, mensen gaan meer binnen 
sporten. Daar kunnen, nee moéten wij van profiteren’, zegt Ronald Wouters, algemeen 
directeur van brancheorganisatie NL Actief. 
 
De grootste keten, Basic-Fit, kruipt uit het coronadal en investeert weer in nieuwe clubs. ‘De 
sluiting heeft ons honderden miljoenen euro's gekost’, zegt financieel directeur Hans van der 
Aar.  Bron: AD, 10 oktober 2021.    
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Atleten worden toegejuicht op het Stratumseind. © Rene Manders/DCI Media 
 
 
Eindelijk los op marathon-feest als vanouds in Eindhoven: ‘Dit is Holland 
op zijn best’ 
 
Een volgepakte stad. Duizenden lopers die weer los mogen. De Eindhovense marathon voelde 
weer als een feest. Alsof corona niet meer bestaat. 
 
De één voor een toptijd. Anderen om geld op te halen voor de kankerbestrijding. Of om als 80-
jarige eens een keer de tien kilometer te lopen. 
 
Het was een waar marathonfeest in Eindhoven vandaag. Een volgepakte stad. Duizenden 
lopers die weer los mochten. Het eerste grote evenement sinds corona zorgde met schitterend 
weer voor een druk stadscentrum met overvolle terrasjes in de Brabantse stad.   
 
‘Het is weer even wennen’, aldus voorman Perry Kusters van café Queen. Hij schat de drukte 
in de stad op bijna hetzelfde niveau als in andere jaren. Het geeft in deze tijden een kroegbaas 
moed. ‘Het is heel lekker. Je krijgt het gevoel dat het leven weer op gang komt.’  Bron: AD, 10 
oktober 2021.  
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© ANP — Toeschouwers langs het parcours van de 37ste editie van de marathon van 
Eindhoven. 
 
Tim Douwsma laat Nederland achter zich ’na intens anderhalf jaar’ 

Na een ’intens anderhalf jaar’, waarin hij zich meerdere keren uitsprak tegen de verschillende 
coronamaatregelen, heeft Tim Douwsma (33) besloten Nederland voorlopig achter zich te laten 
voor een avontuur met zijn gezin in de zon.  

Bij een foto van zijn vriendin Elske Wind (33) en hun zoon Dez (2), poserend voor een camper, 
laat de zanger op sociale media weten: „Na een intens anderhalf jaar voor de wereld, maar ook 
voor mij, is het tijd om even terug te keren naar de basis! Op naar Portugal!’ 

Een kleine maand geleden schreef Tim een emotioneel statement naar aanleiding van de 
invoer van de coronapas. „Een pas die zorgt voor een tweedeling. Ik zal daar niet aan meedoen. 
Ik wil niet dat mensen zich door mijn optredens gepusht voelen om iets te doen wat niet fijn 
voelt. Ik doe niet mee aan medische apartheid. Mijn wereld is voor iedereen.’ 

De Friese zanger roept op tot ’verbinding’, in plaats van ’verdeling’. „Met een brok in de keel 
schrijf ik dit, en ik heb geen idee wat ik nu moet gaan doen.. maar we vinden een weg. Want 
waar er een deur dicht gaat, gaat er een andere deur open.’ Bron: De Telegraaf, 9 oktober 
2021. 
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Tim Douwsma en zijn vriendin Elske Wind gaan op zoek naar de zon. Ⓒ ANP/HH   

 
Protest-wandeltocht tegen QR-code in Roosendaal: ‘Geen idee of het druk 
gaat worden’ 
 

Tegenstanders van de CoronaCheck-app worden op opgeroepen zich zondag in Roosendaal te 
melden voor een protest-wandeltocht. Wie er achter de actie zit, is onbekend. Ook onduidelijk 
is of het druk gaat worden.  

 

Ze is niet één van de initiatiefnemers, benadrukt ze, maar Anne Marie Zijlstra uit Roosendaal 
ondersteunt de wandeltocht van harte. Ze deelt de oproep op verschillende Facebook-pagina’s 
en nodigt mensen uit om vooral aan te sluiten. ‘Ik zit er niet achter, maar zolang niemand 
hier zijn verantwoordelijkheid voor neemt, doe ik het maar.’    

 

Want ze is het pertinent oneens met het QR-code-systeem, noemt het discriminerend: ‘Mensen 
kunnen wel zeggen dat het dat niet is, maar voor mij voelt het wel zo. Vaccineren is een keuze, 
maar die keuze heb ik niet. Mijn huisarts heeft het mij om medische redenen afgeraden. Maar 
daardoor kan ik niet meer mee als mijn vrienden ’s avonds naar de kroeg willen. Dat zorgt 
voor verdeeldheid en ongelijkheid en daar ben ik boos over.’  

 

Zijlstra heeft al politie en ambtenaren aan de deur gehad, om te vragen wat de bedoeling van 
die mars is. Zijlstra: ‘Dat weet ik ook niet. Ik weet niet of het druk wordt, wat de route is. Ik 
weet alleen dat mensen zich om 16.00 uur moeten verzamelen op de Markt.’   

 

Of er spandoeken te verwachten zijn? ‘Geen idee, ik heb wel opgeroepen geen gekke dingen te 
doen, zoals vorig weekend met die galg in Amsterdam. Dan wordt zo’n hele tocht uit z’n 
verband getrokken. Ik hoop op een fijne wandeltocht, met gelijkgestemden. Om voor een beetje 
verbintenis te zorgen.’  

 

Of de gemeente Roosendaal maatregelen rond die tocht neemt, is nog niet bekend. 
Gemeentewoordvoerster Patricia Stroo zegt daar voorlopig nog niks over te kunnen zeggen, 
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omdat er ook geen officiële aanvraag voor een protest is binnengekomen. Bron: AD, 8 oktober 
2021.    

 

 
 
Het wandel-protest is in volle gang in Roosendaal. Het is onduidelijk hoe druk het nog gaat 
worden. © Pieter van den Akker  
 

Protest-wandeltocht van honderd mensen tegen QR-code in Roosendaal: 
'We willen het niet’ 
 

Tegenstanders van de CoronaCheck-app hebben zich zondagmiddag verzameld op het EKP-
parkeerterrein aan het Kadeplein in Roosendaal. Om 16.00 is daar een protest-wandeltocht 
van start gegaan. Daarbij trokken ongeveer honderd actievoerders door de stad. 

 

Waar rond 15.30 uur nog niemand van zich had laten horen op het plein, liepen er inmiddels 
zo’n honderd man door de stad. De algemene opvatting die bij de aanwezigen heerst is 
duidelijk: ‘We willen het niet.’ En: ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur.’ De wandeltocht mocht tot 
17.30 uur duren, maar het gros van de actievoerders vertrok al rond 17.00 uur.  

 

De gemeente Roosendaal is via sociale media op de hoogte gehouden van de plannen voor het 
protest. Omdat geen organisatie zich heeft gemeld bij de gemeente, zijn er extra 
veiligheidsmaatregelen genomen. Waaronder begeleiders en matrixborden die ervoor zorgen 
dat de deelnemers van het protest zich verzamelen op het parkeerterrein aan het Kadeplein. 
De politie is op het plein aanwezig om de veiligheid te garanderen. 
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Online werd volgens de gemeentewoordvoerster voorafgaand in verschillende groepen het 
bericht gedeeld: ‘Het (protest) krijgt ondersteuning. Hoe druk het wordt, is onbekend.’ De 
organisator van het protest is door de gemeente niet weten te achterhalen. 

 

‘Ik wil die rotzooi niet in mijn lijf. De vrijheid van meningsuiting wordt ermee beperkt en 
mensen worden erdoor in hokjes geplaatst.’ Arno Suijkerbuijk (55) vindt het gek dat er 
onderscheid wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld horeca en de supermarkt. ‘Bij de Albert Heijn 
heb ik geen code nodig, maar bij de horeca wel. Een van mijn hobby's is biljarten, dat kan ik 
nu niet meer doen.’  

 

Ze is niet één van de initiatiefnemers, benadrukt ze, maar Anne Marie Zijlstra uit Roosendaal 
ondersteunt de wandeltocht van harte. Ze deelt de oproep op verschillende Facebook-
pagina’s en nodigt mensen uit om vooral aan te sluiten. ‘Ik zit er niet achter, maar zolang 
niemand hier zijn verantwoordelijkheid voor neemt, doe ik het maar.’ Bron: AD, 10 oktober 
2021. 

 

 
De telefoon van Wilko Rook staat roodgloeiend. © Wilbert Bijzitter  
 
Haardhout door stijgende energieprijs niet aan te slepen: ‘Lijkt op 
schaatsgekte’ 
 
De explosie van de prijzen voor gas en elektra zorgen voor een ware run op openhaardhout. 
Kachels staan roodgloeiend, net als de telefoon van houtverkoper Wilko Rook uit Marknesse.  
 
‘Nu al net zoveel verkocht als normaal tot december.’ Haardhoutverkoper Wilko Rook  - hij 
heeft zijn achternaam mee - heeft het druk. Nu de energieprijzen naar recordhoogte dreigen 
te stijgen, is er een run op hout ontstaan. ‘Ik zit wat verkoop betreft op een punt dat ik normaal 
pas in december bereik. Iedereen wil hout hebben. De vraagt stijgt explosief.’  Bron: AD, 10 
oktober 2021. 
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Rusland wil zuurstofvoorraden bewaren voor coronapatiënten ipv testen 
met raketmotoren 
 

Rusland voert tot het eind van deze maand geen testen meer uit met raketmotoren in 
Voronezh. De Russen willen daarmee zuurstofvoorraden sparen voor coronapatiënten.  

 

‘Vanwege de groeiende vraag naar zuurstof hebben we besloten geen testen meer uit te 
voeren’, twitterde het hoofd van het Russische ruimteagentschap Roskosmos. ‘Ons bedrijf 
alleen al kan per dag 33 ton zuurstof leveren.’  

Rusland heeft te maken met een sterke opleving van het coronavirus. Zaterdag registreerde 
het land het hoogste dodental (968) op één dag sinds het begin van de pandemie en 29.362 
nieuwe besmettingen. Vandaag werden 962 overlijdens gemeld en 28.600 positieve testen.  

 

Het Kremlin wijt de hoge aantallen aan de trage voortgang van de nationale 
vaccinatiecampagne. Bron: AD, 10 oktober 2021. 

 
Man (19) komt ziekenhuis binnen met gezondheidspas van president 
Macron 
 

In Frankrijk is een 19-jarige man opgepakt die erin geslaagd was een ziekenhuis in Marseille 
binnen te komen met de gezondheidspas van de Franse president, Emmanuel Macron. De 
gewaagde zet leverde hem een boete op, zo meldt Sud Ouest.  

 

De man beschikte zelf niet over een zogeheten 'pass sanitaire'. Hij had er echter wel één nodig 
om toegang te krijgen tot het ziekenhuis waar hij een afspraak had. Daarom besloot hij de QR-
code van de gezondheidspas van Macron van het internet te halen. Die was daar sinds eind 
september na een lek te vinden via Twitter en Snapchat. 

 

De beveiliging liet de man binnen, maar belde vervolgens wel de politie. Die pakte hem op en 
gaf hem een boete van 750 euro, of 135 bij onmiddellijke inning. 

 

De QR-code van de gezondheidspas van de president is inmiddels gedeactiveerd. Bron: AD, 
11 oktober 2021.  

 
Duizenden mensen zijn nog dagelijks in nood: ‘Kiezen tussen eten of 
luiers’ 
 

Door de coronacrisis zijn nog duizenden mensen in Nederland dagelijks in nood. Zelfstandigen 
en alleenstaande moeders leven bijvoorbeeld in armoede en zijn afhankelijk van voedselhulp. 

 

Volgens hulporganisatie Rode Kruis gaat het in Nederland om naar schatting ruim 19.000 
mensen die het nog niet alleen redden. Vooral gezinnen, mensen met lage inkomens en 
alleenstaande moeders zijn door corona in de problemen geraakt. ‘Behoefte aan voedsel’ blijft 
volgens het de hulporganisatie voor veel kwetsbare mensen ‘een grote zorg’.   

 

Op hygiëne wordt volgens het Rode Kruis vaak bezuinigd, hoewel dit ook een eerste 
levensbehoefte is. Directeur Rode Kruis Nederland Marieke van Schaik: ‘We zien dat mensen 
de keuze moeten maken tussen voedsel, zeep of luiers. Kwetsbare mensen hebben vaak geen 
geld voor essentiële verzorgingsproducten, zoals maandverband, incontinentieproducten, 
luiers, tandpasta of wasmiddelen. Als mensen zichzelf en hun huishouden niet goed kunnen 
verzorgen, maakt dat het voor hen vaak moeilijker om uit hun penibele situatie te komen.’  
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Hoewel de versoepelingen zorgen voor meer werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld voor de 
(particuliere) schoonmaakbranche en voor horecapersoneel, start het werk voor anderen maar 
langzaam op. Mensen hebben noodgedwongen informele schulden gemaakt.  

 

In de taxibranche vielen door corona harde klappen. De Amstelveense taxichauffeur Marco is 
één van de mensen die niet rond kan komen. ‘Als ik geluk heb moet ik het nu doen met één, 
misschien twee ritjes op een avond. Dat is gekmakend. En ondertussen doet de hele wereld 
net of corona al bijna voorbij is, maar voor mij is er nog niets veranderd.’  

 

Het Rode Kruis roept op om deze zelfstandigen, (alleenstaande) ouders, ouderen en gezinnen 
niet te vergeten en ze ook tijdens de nasleep van de coronacrisis te ondersteunen. Het Rode 
Kruis ondersteunt wekelijks mensen die buiten de reguliere hulp vallen met 
boodschappenkaarten. Van Schaik: ‘Wij laten deze mensen niet zitten en willen hen zeker tot 
het einde van dit jaar ondersteunen met eerste basislevensbehoeften zoals. Om dat te kunnen 
blijven doen is hulp hard nodig.’ Bron: AD, 11 oktober 2021.  

 

Griepprik voor alle kinderen 

Griepepidemie kan zorgen voor druk op ziekenhuizen. Kinderen inenten tegen de griep kan 
helpen om de zorg te ontlasten als er naast een coronagolf ook een verwachte zware 
griepepidemie komt. 

In Engeland worden kinderen nu massaal geënt tegen de griep en is er al zeven jaar een 
speciaal kindergriepvaccin. „De kinderen besmetten geen ouderen en zo wordt het aantal 
ziekenhuisopnames beperkt’, zegt professor Maarten Postma, die in de Engelse 
Gezondheidsraad zit. 

Vandaag wordt in Nederland door experts gepraat over deze ’Engelse methode’. „Een 
griepepidemie kunnen de ziekenhuizen niet aan als er ook weer corona-uitbraken zijn’, zegt 
Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting. 

Virusdeskundigen verwachten deze winter een griepepidemie. „Onze weerstand tegen de griep 
is verlaagd omdat er nauwelijks griep was vorig jaar. Door de lockdown waren er weinig 
besmettingsmomenten.’ Bron: De Telegraaf, 11 oktober 2021.  

 
Cocktail van antilichamen van AstraZeneca voldoet aan verwachtingen 

 

Farmaceut AstraZeneca meldt dat zijn cocktail van antilichamen tegen Covid-19, het eerste 
middel dat geen vaccin tegen de ziekte is, voldoet aan de verwachtingen. Proeven met het 
medicijn tonen aan dat het coronaklachten en sterfte onder niet in een ziekenhuis opgenomen 
patiënten kan verminderen of voorkomen. 

 

Het medicijn, dat voorlopig AZD7442 heet, verkleint het risico op ernstige coronaklachten of 
overlijden met 50 procent. ‘Vroege toediening van onze antilichamen kan significant 
voorkomen dat de ziekte ernstige vormen aanneemt’, zegt vicedirecteur van Astra's 
onderzoeksdivisie Mene Pangalos. 

 

AZD7442 werd getest op honderden proefpersonen die het coronavirus onder de leden 
hadden. De meesten van hen liepen risico op ernstige klachten, doordat ze bijvoorbeeld leden 
aan overgewicht of longaandoeningen. De ene helft kreeg het geneesmiddel, de andere helft 
een placebo om de uitkomsten te kunnen vergelijken. 

 



127 
 

Ruim 400 proefpersonen ontvingen het middel binnen zeven dagen na de eerste symptomen. 
Van hen kregen 18 mensen zware klachten. In de even grote placebogroep gebeurde dit bij 37 
mensen. 250 proefpersonen kregen het middel binnen vijf dagen. Van hen werden er negen 
flink ziek, tegen 27 in de  controlegroep.  

 

AZD7442 biedt volgens Pangalos 'voortdurende bescherming gedurende meer dan zes 
maanden'. AstraZeneca ontwikkelt op basis van het middel ook een therapie voor mensen die 
zwakkere afweerreactie hebben tegen de huidige vaccins. Vorige week heeft de 
farmaceut noodgoedkeuring voor AZD7442 in de VS aangevraagd. Bron: AD, 11 oktober 
2021.  

 
Rode Kruisziekenhuis draait weer volgens normale planning na 
opnamestop 
 

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk draait sinds 8 uur vanochtend volgens de normale 
planning, na de opnamestop van een dag eerder. Die stelde het ziekenhuis in na een ICT-
storing gisteren aan het begin van de avond. De oorzaak van de storing is nog onbekend, zegt 
een woordvoerster. 
Rond 23.15 uur zondagavond werkte 'bijna alles weer', aldus de zegsvrouw. Uit voorzorg was 
al besloten om tot maandagochtend geen nieuwe patiënten op te nemen. De opnamestop 
heeft ruim twaalf uur geduurd. De patiënten in het ziekenhuis hebben geen last gehad van 
de storing. Bron: AD, 11 oktober 2021.   

China heeft 1.4 miljoen vaccinaties gezet 

China heeft gisteren 1,4 miljoen coronaprikken gezet, waarmee het totale aantal vaccinaties 
in het land op 2,223 miljard uitkomt, zo blijkt uit cijfers van de Chinese gezondheidsdienst. 
Bron: AD, 12 oktober 2021. 

 

In de Biblebelt loopt aantal coronabesmettingen snel op 
 

Het coronavirus wint weer terrein. Het aantal besmettingen loopt snel op, met name in 
de Biblebelt, een gebied waar de inwoners overwegend gereformeerd zijn en waar de 
vaccinatiegraad lager ligt dan in andere regio's. 

 

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 15.742 positieve testen, gemiddeld bijna 2250 per 
dag. In de week ervoor waren er 11.557 nieuwe gevallen. Op weekbasis is het aantal positieve 
testen met 36 procent gestegen. Dat is de snelste toename sinds 19 juli, de piek van de vierde 
golf. 

 

De meeste positieve testen zijn zoals gebruikelijk in de grote steden. Amsterdam noteerde in 
de laatste zeven dagen 710 positieve testen onder de inwoners, tegen 525 de week ervoor. In 
Rotterdam steeg het aantal positieve testen van 623 naar 707, in Den Haag van 531 naar 540 
en in Utrecht van 237 naar 282.  

 

Bij de vierde golf in juli vielen studentensteden als Groningen en Nijmegen op achter de vier 
grote steden. Nu springt de Biblebelt eruit. Staphorst is daar een voorbeeld van. De 
Overijsselse plaats heeft, na Urk, de laagste vaccinatiegraad onder 12-plussers in het hele 
land. In de afgelopen zeven dagen zijn 205 inwoners positief getest.   

 

Omgerekend naar het aantal inwoners telde Staphorst afgelopen week bijna 1188 positieve 
testen op elke 100.000 mensen. In Nederland als geheel waren er 90 positieve testen per 
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100.000 inwoners. Een week eerder had Staphorst nog 'slechts' 75 bevestigde besmettingen. 
Het aantal nieuwe gevallen is dus met 173 procent gestegen. Bron: AD, 11 oktober 2021.  

 

Consumentenbond is van mening dat reisorganisaties hun wettelijke 
zorg- en informatieplicht verzaken 
 

De Consumentenbond is van mening dat reisorganisaties hun wettelijke zorg- en 
informatieplicht verzaken door klanten niet te waarschuwen voor de financiële risico's die 
kleven aan pakketreizen naar gebieden waarvoor een oranje reisadvies geldt vanwege de 
coronasituatie aldaar. Het kabinet wijst reizen naar deze gebieden af.  

 

Reizigers moeten zelf de kosten betalen van eventuele repatriëring of bij annulering, maar veel 
van hen zijn hiervan niet op de hoogte wijst een steekproef uit. De bond onderzocht ANWB 
Reizen, Corendon, Expedia Travel, KLM Holidays (AirTrade), Prijsvrij, Sunweb, The Travel 
Club, Tix.nl, TUI en Dé VakantierDiscounter. 

 

Alleen KLM Holidays wijst klanten actief op het risico van reizen naar een door corona oranje 
verklaard gebied, zegt de bond. The Travel Club en TUI zeggen dat reizigers hun geld 
terugkrijgen bij een negatief reisadvies, maar zeggen niet dat dit alleen geldt als het gebied 
geel of groen was op het moment van boeken.  

 

Ook deugen reisverzekeringen in een aantal gevallen niet, omdat ze geen dekking bieden in 
oranje gebieden. De bond wil dat de aanbieders verzekeringsinformatie op orde brengen en 
roept reizigers op polissen goed te vergelijken. De bond heeft de uitkomsten gedeeld met 
toezichthouder Autoriteit Consument & Markt en ANVR. Bron: AD, 11 oktober 2021. 

Rusland meldt afgelopen etmaal 29.409 nieuwe coronabesmettingen 

In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 29.409 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Gisteren 
waren dat er 28.647. De Russische gezondheidsautoriteiten registreerden het laatste 
etmaal 957 coronagerelateerde sterfgevallen. Zaterdag meldde Rusland met 968 doden het 
hoogste dagelijkse aantal sinds het begin van de pandemie. Volgens de cijfers van de 
Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit zijn in totaal 7.658.923 Russen 
besmet geraakt. 212.576 van hen overleden aan de gevolgen. Bron: AD, 11 oktober 2021. 

Leraren en gezondheidswerkers in Nieuw-Zeeland worden verplicht zich 
te vaccineren 

Leraren en gezondheidswerkers in Nieuw-Zeeland worden verplicht zich te vaccineren tegen 
Covid-19, laat premier Jacinda Ardern weten. Wie zich niet laat inenten tegen het longvirus 
mag zijn of haar beroep niet meer uitoefenen. Een uitbraak van de Deltavariant in Auckland 
noopt Nieuw-Zeeland tot de maatregel. 

 

‘We kunnen niets aan het toeval overlaten’, zegt de verantwoordelijke minister Chris Hipkins. 
‘Daarom stellen we het verplicht.’ Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, die in 
direct contact komen met patiënten, moeten zich voor 1 december laten vaccineren. 
 
Onderwijspersoneel dat rechtstreeks in contact komt met studenten moeten voor 
1 januari volledig zijn ingeënt. Het college van Huisartsen steunt de vaccinatieplicht, maar 
noemt het 'een gedurfde, maar noodzakelijke stap'. ‘Vaccinatie blijft het effectiefste middel om 
ons te beschermen tegen infectie en ziekte’, vult Hipkins aan. Bron: AD, 11 oktober 2021.   
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Wachttijd voor maagverkleining verdubbeld: ‘Corona heeft mensen aan 
het denken gezet over hun gewicht’  
 

De wachttijd voor een maagverkleining in het Groene Hart is in korte tijd verdubbeld tot soms 
wel een jaar. Dat komt niet alleen doordat veel operaties zijn uitgesteld in de coronacrisis, 
maar ook omdat er meer aanvragen zijn voor zo’n ingreep.  

 

Ook de Goudse Wendy Kortland (46) moest tot haar teleurstelling lang wachten voor ze dit 
jaar een gastric bypass (maagverkleining) kreeg in het Groene Hart Ziekenhuis. ‘Balen 
natuurlijk, maar de operatie was het wachten wel waard. Vóór de ingreep woog ik honderd 
kilo en nu nog maar 67. Dat is bijna mijn ideale gewicht.’ Ze ging van maat 50 naar 40.  Bron: 
AD, 11 oktober 2021.  

 
Farmaceut Merck heeft in VS noodgoedkeuring gevraagd voor 
molnupiravir 
 

Farmaceut Merck, in Nederland opererend onder de naam MSD, heeft in de VS 
noodgoedkeuring voor diens medicijn molnupiravir aangevraagd. Het antivirale middel is het 
eerste dat geslikt kan worden en is bedoeld voor de behandeling van patiënten met matige tot 
milde coronaklachten. 

 

Uit de testresultaten blijkt dat het door Ridgeback Biotherapeutics 
ontwikkelde molnupiravir het risico om ernstige klachten te ontwikkelen, in 
een ziekenhuisbed terecht te komen of te overlijden, bij mensen met een zwakke gezondheid 
met 50 procent kan verkleinen.  

 
‘Ik denk dat het een zeer krachtig hulpmiddel is om aan de gereedschapskist toe te voegen’, 
zegt arts Nicholas Kartsonis, onderdirecteur op de afdeling besmettelijke ziekten van Merck. 
‘Doordat het een pil is, heb je niet te maken met vaccinatiecentra.’ Bron: AD, 11 oktober 2021. 

In de week van 4 tot 10 oktober zijn 368.000 testafspraken gemaakt 

De Stichting Open Nederland, die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid een 
landelijk netwerk van testlocaties heeft opgezet, meldt dat er in de week van 4 tot 10 
oktober 368.000 testafspraken zijn geboekt in het kader van Testen voor Toegang. 

Mensen die (nog) niet volledig zijn gevaccineerd, of niet onlangs een corona-infectie hebben 
doorgemaakt, hebben voor toegang tot veel plekken een negatieve testuitslag nodig. Die is 
telkens 24 uur geldig. 

Op vrijdag werden via testenvoortoegang.nl, net als een week eerder, iets meer dan 90.000 
testafspraken gemaakt. Zaterdag was met 118.000 testen de drukste dag. Het gros van de 
aanvragers gaf aan een test te willen voor café- of restaurantbezoek. 

Het aantal locaties van Testen voor Toegang is vanaf vandaag verdubbeld tot 250. De locaties 
zijn niet evenredig verspreid over het land, waardoor sommige mensen nog langer dan een half 
uur moeten reizen om zich te laten testen. 

Op drukke plekken is de vraag naar testen groter. Doordat testaanbieders per afgenomen test 
worden betaald, is het commercieel interessanter om daar testen aan te bieden dan in meer 
afgelegen gebieden. Open Nederland verwacht dat dit een tijdelijke situatie is. Bron: AD, 11 
oktober 2021.  



130 
 

Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal 
iets toegenomen. Het zijn er nu 497. Dat zijn er 18 meer dan zondag, maakte het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend. 

Vergeleken met een week geleden liggen er nu 43 coronapatiënten meer in de 
ziekenhuizen. Een jaar geleden waren het er echter meer dan twee keer zoveel, namelijk 1233. 

Op de intensive cares liggen nu 138 mensen met corona, 8 meer dan zondag. Op 
de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 10 tot 359.  

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2275 positieve coronatesten geregistreerd. 

Op zondagen en maandagen zijn de aantallen positieve testen doorgaans het laagst. Dat komt 
doordat in weekeindes minder mensen zich laten testen bij de locaties van de GGD. Wel wordt 
er veel getest bij Testen voor Toegang, maar 99,9 procent van die zijn negatief. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 16.847 meldingen van positieve testen. Dat komt 
neer op gemiddeld 2407 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 
september, precies een maand geleden. Het gemiddelde aantal nieuwe gevallen stijgt voor de 
elfde achtereenvolgende dag. Bron: AD, 11 oktober 2021.   

Telegram-kanalen complotdenkers gesloten om bedreigingen tegen 
bestuurders  

Twee chatkanalen op de app Telegram zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie gesloten. 
Gebruikers van de kanalen Bataafse Republiek en Bataafs Nieuws deelden er bedreigingen en 
opruiingen tegen bestuurders.  

De chatkanalen komen al langer voor in strafrechtelijke onderzoeken, laat het Openbaar 
Ministerie weten. Sinds afgelopen mei zijn er meerdere verdachten veroordeeld omdat ze op 
deze kanalen bedreigingen, en opruiende en lasterlijke berichten hadden geplaatst, of 
verwijzingen naar andere kanalen met strafbare inhoud. De kanalen hadden op het moment 
van afsluiten meer dan 13.000 leden en waren groeiende.  

Zo deelden complotdenkers Joost Knevel, Micha Kat en Wouter Raatgever er informatie uit 
hun online Red Pill Journal. Daarin werd onder meer RIVM-baas  Jaap van Dissel bedreigd. 
Hij zou, volgens de drie, betrokken zijn bij een complot over een kindermoord in Bodegraven. 

Op de kanalen werden ook privégegevens gedeeld van mensen die betrokken zijn bij de 
vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Daarnaast deelden de beheerders 
samenzweringstheorieën over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden.  

De afgelopen week werd aangekondigd dat in een nieuw kanaal video’s geplaatst zouden gaan 
worden met bedreigende, opruiende en lasterlijke inhoud. Over deze video’s had een rechter 
in Den Haag eerder al geoordeeld dat ze verboden inhoud bevatten dat ze van het internet 
verwijderd moesten worden en niet meer opnieuw geplaatst mogen worden.  

Het OM zag dat in Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws reclame werd gemaakt voor het 
nieuwe kanaal en heeft de politie opdracht gegeven de kanalen te sluiten, voordat de ‘leden 
kennis konden gaan nemen van de strafbare inhoud’.  

Leden kunnen geen nieuwe berichten meer plaatsen. Het aangekondigde nieuwe kanaal is 
door de eigenaar vrijdagavond al vrijwillig verwijderd. Bron: AD, 11 oktober 2021.  
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Vrouwen die RIVM-topman bedreigden geloven níet in corona, maar wel 
in pedo-netwerken 

De twee vrouwen die zijn opgepakt voor doodsbedreigingen tegen RIVM-topman Jaap van 
Dissel zijn niet alleen tegen het coronabeleid, maar geloven ook dat er in Nederland een 
netwerk bestaat waarin hooggeplaatsten ritueel kinderen misbruiken. Die complotdenkers 
hebben Van Dissel al maanden op de korrel. 

In februari dit jaar verschenen er plots tientallen mensen op een begraafplaats in Bodegraven. 
Dag na dag kwamen ze bloemen leggen. Eerst bij enkele graven op het kerkhof en toen dat 
niet meer mocht, legden ze de bloemen voor de ingang van de begraafplaats. De 
bloemenleggers van Bodegraven denken dat er op het lokale kerkhof enkele slachtoffers liggen 
van een netwerk van hooggeplaatsten dat zich bezighoudt met ‘satanisch en ritueel 
kindermisbruik’. Zo zou er in de jaren tachtig een jong meisje zijn vermoord en later enkele 
getuigen daarvan.  Bron: AD, 3 mei 2021.  

Wat drijft Vincent om bloemen te leggen bij wildvreemd graf? ‘Wij zijn 
geen wappies’ 

Nu complottheorieën over satanische pedofiele netwerken gemeengoed zijn geworden in 
Amerika, krijgen ze ook hier meer voet aan de grond. Een maand geleden kwamen ze ineens 
tevoorschijn op een begraafplaats in Bodegraven. ‘Dit hebben we nog nooit eerder gezien in 
Nederland.’ 

Waarom Vincent op een koude middag in februari vanuit zijn woonplaats in de Randstad 
vijftig kilometer naar een begraafplaats in Bodegraven reed? En waarom hij daar een bos 
bloemen neerlegde bij het graf van een overleden jonge man die hij totaal niet kent? Bron: AD, 
23 maart 2021.  

Met ruim 100 doden door corona hard getroffen Zwartewaterland krijgt 
drie herinneringsmonumenten 

In de door corona zwaar getroffen gemeente Zwartewaterland worden drie 
herinneringsmonumenten geplaatst. Hoe die er uit komen te zien is nog niet duidelijk en 
daarover mag de bevolking voorstellen doen.   

Ook komen er één of meer herdenkingsbijeenkomsten, zo heeft de gemeente maandag bekend 
gemaakt. In Zwartewaterland zijn ruim 100 inwoners overleden aan corona. Het ergst 
getroffen zijn de kernen Hasselt en Genemuiden. Daar trok vanaf maart 2020 de dood letterlijk 
bijna dagelijks door de straten. Ook zijn mensen overleden aan coronagerelateerde gevolgen, 
zoals eenzaamheid.   

‘Voor veel nabestaanden waren de mogelijkheden voor afscheid nemen van hun dierbaren zeer 
beperkt’, aldus burgemeester Eddy Bilder. „Een traumatische ervaring voor familieleden en 
vrienden. Ook zorgmedewerkers hadden geen tijd voor rouw. Al die mensen verdienen onze 
steun. Herinneringsplekken en bijeenkomsten kunnen hierbij helpen.’  

De gemeente roept bewoners op om mee te denken over die inhoud van die bijeenkomsten én 
over het coronamonument. Het gaat dan om zaken als hoe dat er uit moet komen te zien en 
wat geschikte locaties zijn in  Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis.  „Denk hierbij aan een 
herdenkingsbank, herinneringsteken of een monument’, geeft Bilder zo wat voortzetjes. „Maar 
iets anders in de openbare ruimte kan ook. Een speciaal ingerichte plek, waar mensen hun 
geliefden kunnen gedenken, waar zij naartoe kunnen gaan om herinneringen op te halen en 
troost te vinden.’  
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Bilder herhaalt nog maar eens dat de gemeenschap zwaar is getroffen door corona. „Er zijn 
mensen in onze samenleving die nog dagelijks leven met de emotionele of fysieke gevolgen van 
het virus. Maar ook de coronacrisis heeft diepe sporen nagelaten in Zwartewaterland. Het is 
goed om dit met elkaar te delen, te dragen en te herdenken.’ Hij zegt het iedereen te gunnen 
om het verdriet dat deze pandemie heeft veroorzaakt een plek te geven. „En met elkaar de 
kracht te vinden om door te gaan.’ Bron: De Stentor, 11 oktober 2021.   

Hoe corona het leven in Hasselt ontwrichtte: ‘Het was dokteren in een 
rampgebied’ 

Met de begrafenisstoeten zagen ze de dood letterlijk door de straten van Hasselt trekken. Als 
respectievelijk predikant, huisarts en begrafenisondernemer stonden Henk van Veldhuizen, 
Erik van Gijssel en Helmich van Dijk midden in de pandemie die precies een jaar geleden 
uitbrak. De drie inwoners van ’s lands kleinste Hanzestad werden zelf ook ziek.  

Omdat Hasselt met krap aan 7000 inwoners zo klein is, kent iedere inwoner wel een door 
corona getroffen gezin of familie. Maar door hun beroep maakten Van Dijk, Van Gijssel en 
Van Veldhuizen het leed achter tientallen voordeuren wel van heel nabij mee. En dat is 
ingrijpend, stellen ze eensgezind vast.  Het verdriet van toen is nog niet verwerkt: ‘Velen zijn 
nog in rouw.’  

We kijken terug met ze, uitgerekend op het moment dat Zwartewaterland opnieuw is getroffen 
door een heftige coronagolf. Tientallen mensen worden positief getest en deze week overleed 
opnieuw iemand. Natuurlijk gaan de gedachten onmiddellijk terug naar vorig jaar maart.   

Dit weekeinde is het precies een jaar geleden dat de eerste coronabesmettingen in de gemeente 
Zwartewaterland opdoken. Twee bejaarde inwoners van Hasselt bleken besmet. Het was nog 
een kort berichtje in de Stentor. Maar het aantal besmettingen nam snel toe, meer en meer 
mensen kwamen te overlijden en de artikelen werden langer en de krantenkoppen heftiger.  
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Eind maart hing Hasselt massaal de vlag uit, zoals hier aan de Prinsengracht, als symbool 
om het moreel hoog te houden. © archief Pedro Sluiter Foto  

Op de vraag hoe Hasselt is omgegaan met corona en de verschrikkelijke gevolgen zegt Van 
Gijssel: ‘Als kleine gemeenschap een brandhaard zijn, heeft een geheel eigen, onbekende 
dimensie. Psychisch was het voor een ieder in Hasselt een zware tijd. De dagelijkse 
sterfgevallen in de eerst weken zorgden voor veel verdriet, angsten en rouw. Pittig is nog steeds 
het leven op afstand, en zeker voor de jongeren en alleenwonenden. De sociale maar ook de 
economische gevolgen van Hasselt zijn groot.’  

De huisarts constateert dat vooral het sociale isolement zwaar is gevallen. ‘Pas later bleek dat 
velen ziek zijn geweest en niet om hulp hebben gevraagd. Het isolement zorgde ook voor 
tandenknarsen. Niet meer de ander opzoeken, niet mogen werken, thuis met iedereen. Niet 
meer samen zingen en naar de kerk.’  

En daarmee is het bruggetje geslagen naar predikant Henk van Veldhuizen. Die heeft vooral 
een beweging van terugtrekking gezien. ‘Mensen beperkten zich in contacten, zeker in de 
eerste maanden. Daarna werd de moraal losser, wellicht in het geheel van onze samenleving, 
maar de mensen in onze kerk bleven voorzichtig. We hebben van heel dichtbij gezien, hoe dit 
virus kan huishouden in het leven van mensen.’  

‘Maar’, stelt Van Gijssel, ‘de veerkracht was groot. Samen dragen en treuren. En er ontstonden 
nieuwe initiatieven, zoals een vlaggendag met de wapperende Hasseltse driekleur aan de 
huizen en troostend carillonspel door de beiaardier van de Grote Kerk.’  

Een jaar na het uitbreken van corona ziet hij dat er in Hasselt nu ook een realisme heerst. 
‘We zullen nog veel moeten verwerken, velen kampen met de late gevolgen, velen zijn in rouw. 
De jongeren lijden vooral aan de gevolgen van alle maatregelen en het ontwricht hun leven. 
En daar is ook begrip voor. We zijn er niet doorheen’, zegt Van Gijssel. Maar hij hoort ook een 
ander geluid . ‘Dat is de rust die de lockdown geeft aan gezinnen, door het samen zijn.’ 

Henk Van Veldhuizen zegt ervan overtuigd te zijn dat, naast alle zorgen en schade die de crisis 
in persoonlijke levens en in de samenleving heeft opgeleverd, er ook een tegenbeweging door 
in gang gebracht wordt. ‘Mensen worden zich meer bewust van hun persoonlijke en 
gezamenlijke kwetsbaarheid. Voor mij komt daar ook de betekenis van het geloof om de hoek 
kijken. In onze kwetsbaarheid zijn we niet alleen, maar ik geloof dat we ieder voor zich en wij 
allemaal samen geborgen zijn in de hand van God. Van daaruit ontstaan er nieuwe kansen in 
onze gemeenschap, gericht op de toekomst. Een inclusieve gemeenschap voor alle mensen.’ 

Bewonderenswaardig’, noemt uitvaartverzorger Helmich Van Dijk hoe de bevolking is 
omgegaan met corona en alle daarmee gepaard gaande beperkingen. ‘Eerst is er schrik en 
later kwamen er allerlei initiatieven om het voor nabestaanden toch dragelijk te maken en dan 
noem ik alleen al bij begrafenissen de erehagen langs de routes. De coronacrisis heeft naast 
verdriet ook verbinding gebracht met elkaar. Het is mooi om te zien dat mensen zich 
behulpzaam opstellen en omzien naar elkaar’, aldus Van Dijk. Hij zegt wel heel benieuwd te 
zijn wat, als alles weer normaliseert, overblijft van de initiatieven zoals de erehagen, livestream 
en uitvaarten in kleine kring. 

Natuurlijk had corona z’n weerslag op het werk van de predikant, huisarts en 
uitvaartondernemer. Henk van Veldhuizen: ‘De invloed op mijn werk als predikant is erg groot. 
Spontaan op bezoek gaan bij mensen thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgings- of 
verpleeghuis kan niet meer. De kerkzaal is leeg en het traditionele winterwerk met 
gespreksgroepen en catecheseavonden zijn eveneens vervallen’, zo geeft Henk Van Veldhuizen 
de situatie weer waarin hij belandde.  

‘Een gevoel van verlamming heeft lange tijd in ons midden geheerst. Angst en zorg om de 
ziekte verder te verspreiden heeft gewerkt als rem in de mogelijke activiteiten.’ De Hasselter 
predikant zegt dat voor het houden van kerkdiensten een grote terughoudendheid heerst. 
‘Daar waar anderen al eerder begonnen met weer mensen uit te nodigen in een dienst, bleef 
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bij ons de deur dicht en toen die open ging, kwam men nauwelijks. En toen men begon te 
komen, was er de tweede lockdown.’ 

‘Veel medewerkers in de patiëntenzorg in Hasselt werden besmet, en ook vier huisartsen in 
Zwartewaterland, al werd gelukkig niet een ieder erg ziek. Maar het had een groot effect op de 
praktijkvoering’, zegt huisarts Erik Van Gijssel. Alle huisartsenpraktijken gingen in een 
noodplan samenwerken. De reguliere zorg werd gescheiden van de infectiezorg. 

’De assistenten hebben onder hoge druk gewerkt en de telefoon stond niet stil. Vele helpende 
handen van jonge huisartsen hebben de mijne vervangen. Het was voor hen dokteren in een 
rampgebied. Covid19 is een indrukwekkende ziekte met veel gezichten, maar ook uitdagend. 
Het heeft de onze praktijkvoering blijvend veranderd. Mooi was de steun en begrip die het 
team kreeg van patiënten.’ 

Uitvaartverzorger Helmich van Dijk kreeg te maken met allerlei regels waardoor een normale 
begrafenis niet meer mogelijk was. ‘Ineens moesten we gaan nadenken hoe de uitvaarten in 
kleine kring te organiseren. Voor de nabestaanden was en is het erg lastig om de afweging te 
maken wie je wel en niet uitnodigt voor de uitvaart. Gelukkig werd in korte tijd in de meeste 
kerken livestream mogelijk zodat familie en vrienden toch de uitvaart voor een deel konden 
meebeleven.’   

Van Dijk merkt dat het afstand houden en elkaar geen hand kunnen geven ongewoon blijft. 
‘Het gebeurt nog een enkele keer, wanneer er coronabesmettingen zijn binnen families, wij 
niet bij mensen thuis kunnen komen en de regeling van de uitvaart op afstand, dus online, 
moeten doornemen. Ook dat zal nooit wennen.’  

De huisarts 

Erik van Gijssel, 61 jaar en 22 jaar huisarts in Hasselt, hoorde uitgerekend op de eerste dag 
dat het noodplan voor de huisartsenzorg in Zwartewaterland in werking trad, dat hij mogelijk 
besmet was en ging direct in quarantaine.   

‘Een dag later werd ik positief getest. In het begin had ik lichte klachten. Bananen smaakten 
naar augurken, later ontregelde mijn astma, kreeg een bijkomende longinfectie en een 
verstoorde slaap. Het herstel vroeg veel tijd. Pas na zes maanden kon ik weer volledig werken. 
Sporten lukt nog niet. Voor verbetering van mijn conditie heb ik wekelijks fysiotherapie. Ik 
ben dankbaar voor de vele steun en het meeleven in kaarten, bloemen, fruit en zelfs een 
serenade van de fanfare voor mijn huis.’ 

 

Huisarts Erik van Gijssel zat ruim zes maanden thuis. © videostill  
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De uitvaartverzorger  

Helmich van Dijk, 53 jaar en 24 jaar uitvaartverzorger in Hasselt en omgeving, was in de 
beginperiode van de eerste golf, samen met zijn vrouw, ziek. ‘Waarschijnlijk had ik corona, 
maar kon toen niet getest worden. Het regelen van een uitvaart moest ineens anders. Niet bij 
families thuis, maar via telefoon, app en mail. Dat was behelpen, maar te doen. Ik deed thuis 
het regelwerk en mijn medewerkers Nienke en Herbien het veldwerk zoals opbaring verzorgen, 
rouwkaarten bezorgen en de uitvaart begeleiden.’ 

 
Uitvaartverzorger Helmich van Dijk (rechts) moest veel taken overlaten aan zijn 
medewerksters. © Van Dijk 

De predikant 

Henk van Veldhuizen, 59 jaar en 4,5 jaar predikant in Hasselt, werd vorig jaar op 9 maart 
ziek met verschijnselen van griep zoals hoofdpijn, koorts, spierpijn en hoesten. ‘Ik was niet 
erg benauwd en na een kleine twee weken ben ik weer min of meer aan het werk gegaan. 
Vanwege de druk vanuit het werk, waar ik me verantwoordelijk voor voel, maar ook omdat 
mijn collega toen corona had. Maar eigenlijk de hele zomer bij tijd en wijle gebrek aan energie 
gehad.’ Bron: De Stentor, 13 maart 2021.  

 

Predikant Henk van Veldhuizen in kerk De Baak, waar de stoelen al het hele jaar leeg 
blijven. © archief Vincent Jannink 
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Brandbrief kinderopvang: Regels moeten nu soepeler om nijpende 
tekorten aan te pakken 

De regels voor kinderopvang moeten zo snel mogelijk worden versoepeld om meer personeel 
vrij te kunnen spelen, nu de tekorten de spuigaten uitlopen. Dat schrijven bestuurders van 
ongeveer 125 kinderopvangorganisaties, samen goed voor ruim een kwart van de 
opvangcapaciteit, in een brandbrief aan het kabinet en de toezichthouder.  

Ze willen onder meer dat beroepskrachten in opleiding al meegeteld mogen worden als ‘vaste 
gezichten’ voor de kinderen. Ook moet het mogelijk worden om 
studenten pedagogische wetenschappen en psychologie, eventueel na een korte aanvullende 
scholing, in te zetten in de opvang. En studenten die al een hbo-opleiding tot pedagogisch 
medewerker volgen, kunnen best wat vroeger in hun studie voor de groep staan. 
 
Zulke concrete ingrijpen zijn volgens de schrijvers onvermijdelijk. ‘Als bestuurders in de 
kinderopvang ervaren wij het dagelijks: er is een groot tekort aan pedagogisch medewerkers. 
We staan met elkaar voor een belangrijke uitdaging. Het is tijd om de noodklok te luiden en 
oplossingen aan te dragen’, staat in de brief. 

Initiatiefnemer Nicole Krabbenborg is algemeen directeur van Kindergarden, dat bijna 70 
vestigingen in Nederland heeft met 2000 medewerkers. ‘We kampten natuurlijk al met een 
personeelstekort, maar hebben te laat gevoeld hoe nijpend dit tekort zou worden’, vertelt ze. 
‘Door corona verwachtten we dat economie zou teruglopen en dat na de vaccinaties het 
ziekteverzuim onder onze medewerkers minder zou zijn. Nu zien we in de praktijk dat de vraag 
naar opvang enorm toeneemt, terwijl het ziekteverzuim niet snel daalt; ook door de werkdruk. 
Want we vragen veel van deze collega’s.’ 

Het personeelstekort in de kinderopvang loopt steeds verder op. Het aantal vacatures per 1000 
banen in de kinderopvang ligt op 34, en in het westen van ons land zelfs op 40. Ter 
vergelijking: in het onderwijs, dat ook kampt met tekorten, staat dit cijfer op 21. De 
wachtlijsten in de opvang lopen op, zijn soms al langer dan een jaar en dan niet alleen op de 
traditionele dagen, maar ook op de woensdag en de vrijdag.  

De gevolgen voor gezinnen, die op de kinderopvang rekenen, nemen langzaam maar zeker toe. 
Ouders die dachten eindelijk een plekje te hebben, moeten nu soms worden afgebeld omdat 
de fysieke plek beschikbaar is, maar er geen medewerkers meer zijn. Uitbreidingen worden 
uitgesteld of afgeblazen. En regelmatig moeten groepen tijdelijk worden gesloten vanwege het 
tekort aan medewerkers.  

Zo stuurde TintelTuin, een organisatie met vestigingen in de regio’s Amsterdam, Zaanstreek 
en Waterland, onlangs een waarschuwende brief naar ouders: ‘We willen er zijn voor alle 
kinderen en hun ouders; dus voor jullie. Helaas is dat in de huidige omstandigheden niet 
meer elke dag voor iedereen mogelijk.’ Deze organisatie wijt de tekorten ook deels aan de 
coronacrisis. En eerder werden uitzendkrachten ingehuurd om de gaten op te vullen. ‘Sinds 
enkele weken is de krapte echter dusdanig, dat we daar niet meer mee uitkomen. De 
uitzendbureaus laten ons weten ook geen extra personeel meer te hebben.’    

Volgens de sector is nu ‘de rek er echt uit’, melden de opvangorganisaties onder meer aan 
demissionair staatssecretaris Wiersma (Sociale Zaken) en voorzitter Rouvoet van ‘waakhond’ 
GGD-GHOR Nederland. Krabbenborg: ‘We willen snel een versoepeling van de regels, 
waardoor we weer het beste kunnen doen voor ouders, kinderen en personeel én tegelijk de 
kwaliteit kunnen behouden zoals die is vastgelegd.’  

Naast de hierboven genoemde ingrepen, hebben de bestuurders nog meer wensen. Zo willen 
ze geen taaleis voor de reguliere dagopvang, waardoor het mogelijk is om ook buitenlandse 
werknemers aan te nemen. Verder moet de groepshulp extra kunnen worden ingezet, naast 
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de pedagogisch medewerker. Ook kan prima per locatie worden bekeken hoeveel 
beroepskrachten er nodig zijn voor een groep kinderen. Maatwerk dus.      

De organisaties willen graag via hun brancheverenigingen in overleg met het kabinet en de 
toezichthouder over andere mogelijke ingrepen. ‘Als experts in de kinderopvang zijn wij van 
mening dat dit oplossingen zijn die we op heel korte termijn kunnen inzetten en die zeker 
lucht gaan geven met behoud van de huidige kwaliteit. Daarnaast hebben we ook concrete 
ideeën voor de langere termijn waarover we graag in gesprek gaan.’ De Brancheorganisatie 
Kinderopvang laat weten het initiatief te omarmen. Bron: AD, 11 oktober 2021.  

Basisschool in Goor week dicht vanwege corona 

Basisschool De Boomhut is komende week dicht vanwege coronabesmettingen. Een 
leerkracht en drie leerlingen zijn positief getest. Na overleg met de GGD Twente heeft 
schoolbestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente vrijdagmiddag tot de 
sluiting besloten. 

‘We hebben eerder ervaren met basisschool Elserike dat je beter kunt doorpakken. Die school 
bij Markelo zat in februari ook een week dicht vanwege corona’, zegt bestuurder Jasper Kok. 
De drie positief geteste leerlingen van De Boomhut zitten in groep 6, 7 en 8. De school verzorgt 
volgende week thuisonderwijs. Voor kinderen uit groep 1 tot en met 5 met ouders met vitale 
beroepen is noodopvang mogelijk in school. Bron: AD, 21 mei 2021.  

Zorg over vele coronabesmettingen bij pluimveeslachterij Plukon in Goor 

De SP maakt zich zorgen over de ‘vele’ coronabesmettingen bij werknemers van 
pluimveeslachterij Plukon aan de Breukersweg in Goor. Volgens fractievoorzitter Herman 
Kalter zijn bij het bedrijf in enkele dagen veertien besmettingen met het coronavirus 
vastgesteld. 

Kalter: ‘Bij Plukon werken grotendeels arbeidsmigranten, onder wie veel Bulgaren en Polen. 
Hoe gaat Plukon met die besmettingen om, lopen andere weeknemers nu een grotere kans te 
worden besmet? En waar wonen ze? Worden daar maatregelen genomen?’ 

Burgemeester Ellen Nauta is op de hoogte van de situatie bij Plukon met zo'n 400 
medewerkers. Zij zegt dat de toestand niet zo nijpend is dat er aan sluiting van het bedrijf 
wordt gedacht: ‘Daarvoor zijn nu geen aanwijzingen. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij 
Plukon en die neemt de onderneming ook.’ 

Plukon bevestigt de  toename van het aantal besmettingen, noemt geen aantallen en zegt dat 
er in de fabriek geen personeel is besmet. Alle medewerkers krijgen de mogelijkheid tot een 
covidtest voor aanvang van hun werk. Met deze zogenaamde ‘field lab’ approach wordt een 
mogelijke besmettingshaard binnen het bedrijf praktisch uitgesloten, zegt een woordvoerster. 

De GGD wil alleen kwijt 'dat ons contact met Plukon goed is’. Bron: AD, 2 juni 2021. 

Twentse coronacijfers: 58 nieuwe besmettingen, geen nieuwe 
sterfgevallen 

In Twente zijn het afgelopen etmaal 58 mensen positief getest op het coronavirus. Er waren 
geen nieuwe sterfgevallen door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM zondagmiddag 
bekendmaakte. Landelijk werden 2288 nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 64,4 positieve testen per dag (vorige 
week 56,1). In die periode zijn 451 besmettingen geregistreerd, 58 meer dan vorige week 
zondag toen het aantal nog op 393 stond. Zaterdag werden 70 nieuwe besmettingen geteld. 
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Vandaag komen de meeste meldingen uit de gemeenten Enschede (19), Hengelo (10) en Almelo 
(9). Binnen de regio is Almelo met 9 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (12,3). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
vandaag 9,2. Daarmee staat de regio 21e op de daglijst van de 25 
Nederlandse veiligheidsregio's. Bij deze ranglijst geldt: hoe lager de positie, des te beter.  

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 9 nieuwe besmettingen gemeld: Winterswijk (4), 
Aalten (2), Berkelland (2), Oost Gelre (1). In dit deel van de Achterhoek werden geen aan 
corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 2288 nieuwe besmettingen 
in het afgelopen etmaal, 232 minder dan zaterdag. Toen werden er 2520 positieve testen 
gemeld. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen. Landelijk zijn er 479 mensen met 
corona opgenomen, 9 meer dan zaterdag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. Op de 
intensive care worden 130 patiënten behandeld vanwege corona, 3 meer dan gisteren. Deze 
nieuwe cijfers zijn vanmiddag door het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiëntenspreiding) bekendgemaakt. Bron: Tubantia, 10 oktober 2021.  

WHO adviseert mensen met zwak immuunsysteem een derde vaccinatie 
te halen 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert mensen met een zwak immuunsysteem 
een derde inenting tegen het coronavirus te halen. Veel landen, waaronder Nederland, waren 
daar al mee begonnen. 

De WHO adviseerde landen eerder om dat niet te doen. De vaccins konden beter worden 
gedeeld met armere landen die geen toegang hebben tot vaccins, zei de organisatie. 

In meerdere onderzoeken staat dat een derde prik mensen met een hoger risico op een ernstig 
ziekteverloop beter zou beschermen, vooral tegen de Deltavariant van het coronavirus. De 
bescherming van de meeste vaccins zou na een aantal maanden iets afnemen. Een derde 
zogeheten booster shot zou de bescherming dan weer verhogen. 

‘De aanbeveling wordt gedaan omdat uit onderzoeken naar voren komt dat het aantal mensen 
dat ondanks inentingen het virus oploopt het hoogst is bij deze groep’, aldus WHO-directeur 
Kate O'Brien. Bron: AD, 2 juni 2021. 

Belastingdienst geen preferente schuldeiser voor ondernemingen in 
problemen 

De Belastingdienst gaat achterin de rij van schuldeisers staan wanneer gezonde 
ondernemingen, ondanks alle steunmaatregelen, door corona toch zo diep in de 
problemen komen dat een schuldsanering nodig is. Op die manier hoopt het demissionaire 
kabinet te bevorderen dat er voor deze bedrijven snel een oplossing komt.  

De overheid heeft tijdens de coronacrisis met steunpakketten en belastinguitstel geprobeerd 
zoveel mogelijk bedrijven overeind te houden. Maar nu de meeste gezondheidsmaatregelen 
zijn opgeheven, stopt de steun en moeten ondernemers weer gewoon belasting betalen. En 
vanaf volgend jaar moeten zij eventuele belastingschulden aflossen. Zij hebben daar vijf jaar 
de tijd voor. Het kabinet verwacht dat dit voor het overgrote deel voldoende tijd is. 

Als een in de kern gezond bedrijf het desondanks niet redt, kan het in een 
schuldsaneringstraject belanden. De Belastingdienst is dan normaal gesproken de 
schuldeiser die het grootste deel van zijn openstaande vordering alsnog krijgt. Maar die 



139 
 

zogenoemde preferente positie kan de fiscus nu tijdelijk opgeven. Dat moet de kans vergroten 
dat er een akkoord komt over gedeeltelijke kwijtschelding met alle schuldeisers. Bron: AD, 2 
juni 2021.  

Diverse locaties Testen voor Toegang gesloten, mensen met afspraak 
voor dichte deur: ‘Waardeloos’ 

Er is veel onduidelijkheid rondom Testen voor Toegang-locaties, waar mensen gratis worden 
getest om ongevaccineerd een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld een café of restaurant. Sinds 
maandag zijn verschillende locaties gesloten en stonden mensen met een afspraak voor een 
dichte deur.  

Lisette Van Gorkum uit Rijen stond maandagochtend voor een dichte deur bij Testen voor 
Toegang op Breepark in Breda. Ze had een afspraak bij aanbieder Hestia voor een sneltest. Ze 
gingen die avond naar het theater met het gehele gezin. ‘Dan is het wel even stressen als blijkt 
dat je niet getest kunt worden. Ik had netjes een afspraak gemaakt en een bevestiging 
ontvangen. Ik vind dat waardeloos.’  

Meerdere mensen konden maandag ondanks de gemaakte afspraak niet terecht  bij Hestia op 
Breepark. Toen Van Gorkum belde naar het algemene nummer van het bedrijf, kreeg ze te 
horen dat geen enkele testlocatie die dag open was. Uiteindelijk kon ze zelf nog snel terecht 
bij een andere aanbieder van Testen voor Toegang in Gilze. ‘Ik ben blij dat ik er 's ochtends al 
achter kwam, want mijn man en kinderen zouden net voordat we weggingen daar getest 
worden. Die heb ik nog kunnen omboeken naar Gilze.’  

Anneke Stins, commercieel directeur bij Breepark, wist dat de locatie van Hestia maandag 
niet open zou zijn. Afgelopen weekend werd er nog wel getest. Of de sluiting definitief is, weet 
ze niet. ‘Wij faciliteren alleen maar. Ik weet inmiddels wel dat die partijen snel schakelen.’ 

Ze doelt op het contract tussen de commerciële aanbieders en de overheid dat tot afgelopen 
zondag liep. Testbedrijven kregen betaald voor de beschikbare capaciteit, ook als er weinig 
vraag naar testen was. Dat zorgde voor kritiek, want op die manier kregen bedrijven miljoenen 
euro's zonder veel testen af te nemen. Vanaf maandag krijgen de testaanbieders een 
vergoeding per afgenomen test, namelijk 12,77 euro.  

Een maand geleden liet Hestia, met locaties in West-Brabant, Zeeland en Rijnmond, al weten 
deze nieuwe voorwaarden niet te kunnen permitteren. Dat zou verklaren waarom de locatie 
in Breepark dicht was, net als de andere Hestia-locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom. 
Het bedrijf was maandag niet bereikbaar voor een reactie.  

Stichting Open Nederland, die Testen voor Toegang organiseert, laat weten dat er 28 partijen 
zijn geselecteerd om vanaf maandag op zo'n 400 locaties in Nederland toegangstesten te doen. 
Dat is bijna het driedubbele van het aantal dat een dag eerder nog actief was. Of Hestia bij 
deze 28 partijen zit, is niet duidelijk.   

Andere bedrijven hebben nog wel een Testen voor Toegang-locatie in West-Brabant, namelijk 
in Bergen op Zoom (Lead Healthcare), Klundert (HealthCheckCenter), Oosterhout en Gilze 
(Spoedtestcorona) én in Breda bij de Donk (The Corona Lab), het NAC-stadion 
(Spoedtestcorona), Heerbaan (HealthCheckCenter) en in Bavel en op Breepark (beide Lead 
Healthcare). Koen Lasschuit van Lead Healthcare laat weten dat het bedrijf nog een extra 
vestiging in West-Brabant start, op de Haagdijk in Breda.  

Met het sluiten van de Hestia-locaties heeft Roosendaal geen Testen voor Toegang meer en 
moeten mensen naar de dichtstbijzijnde in Bergen op Zoom of Klundert.  
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Naast Testen voor Toegang telt West-Brabant nog veel meer commerciële testlocaties, maar 
die zijn bedoeld voor bijvoorbeeld bedrijven of het maken van reizen.  Bron: AD, 11 oktober 
2021. 

In Biblebelt stijgt aantal coronabesmettingen explosief  

Het aantal coronabesmettingen loopt snel op. Met name in de Biblebelt, waar de 
vaccinatiegraad lager ligt dan in andere regio’s, stijgt de hoeveelheid positieve 
coronatestuitslagen haast explosief. 

In Staphorst zijn de afgelopen week 205 mensen positief getest op corona. Geen enkele 
gemeente in Nederland kwam in diezelfde periode, in verhouding tot het aantal inwoners, ook 
maar in de buurt bij dit getal.  

Ter vergelijking: de gemeente Zandvoort meldde vorige week periode 9 positieve 
coronatestuitslagen. De Noord-Hollandse badplaats is qua inwoneraantal vergelijkbaar met 
Staphorst (17.144 om 17.285), maar niet wat betreft vaccinatiegraad (80 procent om 56 
procent). Bron: AD, 11 oktober 2021.  

Onvrede in Flevoland na uitspraken burgemeester Urk over coronapas  

Voorzitter Franc Weerwind van Veiligheidsregio Flevoland vindt het ‘niet goed’ dat Urk niet 
actief controleert op het naleven van de coronaregels in de horeca. Het gaat tegen de landelijke 
regels in, zegt hij. ‘We hebben een duidelijke afspraak dat we rijksbeleid uitvoeren.’  

Weerwind reageerde zaterdag in het radioprogramma Opiniemakers (WNL) op uitspraken van 
de Urker burgemeester Cees van den Bos in de Stentor. Van den Bos liet weten dat hij niet 
actief laat controleren of bezoekers van de horeca op Urk een QR-code hebben aangevraagd.  

Weinig Urkers zijn gevaccineerd en weinig inwoners laten zich testen. Daardoor zijn er ook 
amper mensen met een QR-code op Urk. Volgens Van den Bos nemen Urkers wel op een 
bepaalde manier hun verantwoordelijkheid. Immers, het aantal besmettingen ligt er laag. ‘Dat 
is van cruciaal belang voor hoe hard en of je gaat ingrijpen. Zo probeer ik vorm te geven aan 
die handhaving, zodat ik het doel van de rijksoverheid wel dien.’  

‘Ik vind het niet goed’, zei Weerwind, ook burgemeester van Almere, over de uitspraken van 
Van den Bos. Het is lokaal beleid, gaf hij aan. ‘Hij mag het invullen zoals hij wil, maar we 
hebben een duidelijke afspraak dat we rijksbeleid uitvoeren. We willen niet dat de reguliere 
zorg nog zwaarder wordt belast. Dat geldt ook voor Urk.’  

Hij heeft zaterdag geprobeerd om Van den Bos telefonisch te bereiken, maar dat was 
tevergeefs. Weerwind wilde eerst met zijn collega in gesprek voordat hij meer zou zeggen over 
diens uitspraken. ‘Ik ken hem als een goede collega die het nodige heeft meegemaakt en die 
wel degelijk midden in de samenleving op Urk staat.’ 

Inmiddels hebben de twee burgemeesters een ‘prima gesprek’ gehad, laten woordvoersters van 
beide gemeenten maandag weten. Over de inhoud van dat gesprek willen ze niets loslaten. 
Ook is het niet bekend of de uitspraken van Van den Bos een staartje krijgen. Bron: AD, 12 
oktober 2021.   

Brits rapport: Duizenden onnodige sterfgevallen omdat regering te lang 
wachtte met lockdown 

De Britse regering heeft te lang gewacht met het opleggen van een lockdown in de begindagen 
van de coronapandemie. Daardoor miste ze een kans om de ziekte in een vroeg stadium in te 
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dammen, wat leidde tot duizenden onnodige sterfgevallen. Dat is de vernietigende conclusie 
van een parlementair rapport dat vandaag verschijnt.  

De vertraging was volgens de onderzoekers te wijten aan ministers die de aanbevelingen van 
wetenschappelijke adviseurs in die eerste drie maanden blindelings opvolgden, zonder daarbij 
kritische vragen te stellen. Daardoor wezen ze de veel agressievere aanpak van sommige 
Aziatische landen af, die wel direct ziektegevallen isoleerden en een lockdown instelden.  

Volgens het gezamenlijke rapport van wetenschaps- en gezondheidscommissies van het 
Lagerhuis ging de conservatieve regering van premier Boris Johnson pas overstag toen de 
Britse gezondheidsdienst overweldigd dreigde te raken door de snel stijgende 
besmettingscijfers. De onderzoekers hebben het over ‘een van de grootste 
volksgezondheidsdebacles’ uit de Britse geschiedenis.  

‘De regering wilde een lockdown vermijden vanwege de enorme schade die die zou veroorzaken 
aan de economie, de normale gezondheidsdiensten en de samenleving’, aldus het rapport. ‘De 
lockdown had er eerder moeten komen, zeker aangezien ook andere maatregelen uitbleven, 
zoals het isoleren van besmettingen, bron- en contactonderzoek en strenge grenscontroles.’ 
Premier Johnson kondigde voor het eerst een lockdown af op 23 maart 2020. Dat was twee 
maanden nadat Britse regeringsadviseurs voor het eerst bijeen waren gekomen over de 
coronacrisis.  

Het Britse parlementaire rapport wil een antwoord geven op de vraag waarom Groot-Brittannië 
tijdens de begindagen van de pandemie ‘aanzienlijk slechter’ presteerde dan veel andere 
landen. Het 150 pagina’s tellende rapport is gebaseerd op zo’n vijftig getuigenissen, van onder 
anderen de voormalige minister van Volksgezondheid Matt Hancock en voormalig 
overheidsinsider Dominic Cummings.  

Het Verenigd Koninkrijk is zwaar getroffen door het coronavirus, met bijna 138.000 
coronadoden sinds maart vorig jaar. Het onderzoeksrapport loopt vooruit op een formeel 
openbaar onderzoek naar het handelen van de regering rond de coronapandemie, dat volgens 
Johnson pas volgend voorjaar zal beginnen.  

De onderzoekscommissie prees wel de vroege focus van de regering op vaccinaties als de 
ultieme uitweg uit de pandemie en haar beslissing om te investeren in de ontwikkeling van 
vaccins. Deze beslissingen hebben geleid tot het succesvolle inentingsprogramma van Groot-
Brittannië, waarbij bijna 80 procent van de mensen van 12 jaar en ouder nu volledig is 
gevaccineerd. Bron: AD, 12 oktober 2021.  

Gouverneur van Texas vaardigt mandaat uit dat bedrijven verbiedt om 
vaccinatie te verplichten 

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, heeft maandag een mandaat uitgevaardigd dat alle 
bedrijven, ook particuliere, verbiedt om vaccinatie verplicht te stellen aan werknemers. Hij 
riep collega-gouverneurs op hetzelfde te doen. 

De stap komt nadat de regering van president Joe Biden juist nieuwe regels heeft 
uitgevaardigd die vereisen dat werkgevers met meer dan honderd mensen in dienst het 
inenten, of een wekelijkse coronatest, verplicht moeten stellen aan hun werknemers. 

Verschillende grote bedrijven, waaronder het in Texas gevestigde American Airlines en 
Southwest Airlines, hebben al gezegd dat ze zich aan het federale mandaat van Biden zouden 
houden.  

Maar Abbott is daar fel op tegen. ‘Geen enkele entiteit in Texas kan een persoon dwingen om 
zich te laten vaccineren als hij of zij daar bezwaar tegen maakt’, zei hij. Abbott, die zelf wel is 
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gevaccineerd en ook al eens positief testte, merkte verder op dat ‘vaccineren sterk wordt 
aangemoedigd, maar altijd vrijwillig moet zijn voor Texanen’. 

Abbott verbood eerder al verplicht vaccineren bij overheidsinstanties, maar liet tot nu toe 
particuliere bedrijven hun eigen regels maken. Bron: AD, 12 oktober 2021.   

Drukste ochtendspits sinds coronapandemie: door regen recordfile van 
ruim 750 kilometer 

Het is dinsdagochtend een stuk drukker op de Nederlandse snelwegen. De ANWB meldt de 
drukste ochtendspits sinds het uitbreken van de coronapandemie. Op het hoogtepunt stond 
er om 08.35 uur 759 kilometer file, aldus een woordvoerder van de ANWB. De voornaamste 
oorzaken zijn de regenbuien in het zuiden van het land en de toename van verkeer op de weg 
omdat meer mensen weer met de auto naar hun werk gaan. 

Op de website van de verkeersdienst was te zien dat er 155 files van in totaal 775 kilometer 
stonden, inmiddels is dat afgenomen.   

Vooral op de A59 bij Oss was het druk, vanwege een aanrijding. De linkerrijstrook was tijdelijk 
dicht. Inmiddels is die weer open, maar bestuurders moesten rekening houden met een 
vertraging van 45 minuten.  

Automobilisten op de A12 van Arnhem naar Den Haag hadden last van bijna een uur 
vertraging, eveneens door een ongeluk. Ook op de A28 van Groningen naar Zwolle is een 
ongeluk gebeurd. Daar waren twee rijstroken dicht ter hoogte van Staphorst. 

Vorige week werden de jaarlijkse filerecords al gebroken, met 468 kilometer file op 
dinsdagochtend en 650 kilometer file op vrijdagavond. Dat soort filelengtes waren sinds 
corona niet meer voorgekomen. 

De verkeersinformatiedienst verwacht niet dat dit de laatste drukke spits van het jaar zal zijn. 
‘Dat komt onder meer omdat er steeds meer mensen in de auto stappen en de wintermaanden 
voor de deur staan, waarbij het eerder donker is en er slechter weer in het verschiet ligt’, aldus 
de ANWB. Bron: AD, 12 oktober 2021. 

Japanse vicepremier meldt dat wordt begonnen met toedienen 
boostershots  

De Japanse vicepremier Yoshihiko Isozaki meldt dat zijn land voor het einde van het jaar wil 
beginnen met het toedienen van boostershots. Wie die aanvullende prik gaan krijgen en op 
welke manier de vaccins zullen worden verstrekt, is nog punt van discussie. Experts buigen 
zich daar momenteel over. 

‘We willen ervoor zorgen dat de uitrol van de boostershots zo naadloos mogelijk verloopt’, 
aldus Isozaki. Nu een groot deel van de Japanse bevolking ingeënt is, groeit de roep om de 
aanvullende coronaprik. Op dit moment heeft 74 procent van de Japanners minstens één 
coronavaccin ontvangen. 65 procent is volledig ingeënt. 

De nieuwbakken premier Fumio Kishida liet het Japanse parlement eerder weten de extra 
prikken met overheidsgeld te willen financieren. Het ministere van Volksgezondheid meldde 
vrijdag dat farmaceut Pfizer vanaf januari nog eens 120 miljoen doses gaat leveren. Bron: AD, 
12 oktober 2021.   
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Zuid-Korea schenk Vietnam 1.1 doses AstraZeneca 

Zuid-Korea schenkt Vietnam 1,1 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin. Thailand 
krijgt 470.000 doses, volgens het bureau voor  Ziektebestrijding en -Preventie. Van de 52 
miljoen Zuid-Koreanen heeft momenteel bijna 80 procent tenminste één prik gehad. Bron: 
AD, 12 oktober 2021. 

Rusland breek triest record 

Rusland breekt vandaag een triest record. De gezondheidsautoriteiten in het land hebben het 
afgelopen etmaal 973 coronadoden geteld, het hoogste aantal sinds het begin van de 
pandemie. 
 
Naast de aan corona gerelateerde sterfgevallen werden 28.190 nieuwe besmettingen met het 
longvirus vastgesteld. Een daling ten opzichte van gisteren, toen er 29.409 infecties werden 
gemeld. Bron: AD, 12 oktober 2021.  

Poetin verzekert mensen om zich heen dat hij niet ziek is 

De Russische president Poetin verzekert de mensen om zich heen dat hij niet ziek is. 'Maak 
jullie niet druk, alles is goed met mij’, zegt Poetin nadat hij gisteren flink hoestend te zien was 
tijdens een videoconferentie met landbouwofficials. 

Tijdens het agrarische overleg informeerde de kamervoorzitter, Valentina Matviyenko, al naar 
zijn gezondheidstoestand. ‘Iedereen is bezorgd’, klonk het.  

De beelden van de blaffende president werden ook uitgezonden op de nationale televisie. ‘Ze 
testen me praktisch elke dag en niet alleen voor Covid-19, maar voor alle andere 
infecties. Alles is oké.’ Bron: AD, 12 oktober 2021. 

Thailand schrapt quarantaineplicht voor bezoekers uit 10 landen 

Met ingang van 1 november schrapt Thailand de quarantaineplicht voor bezoekers uit tien 
landen met een laag coronarisico, meldt premier Prayuth Chan-ocha. Het Zuid-Aziatische 
land probeert de gehavende economie te herstellen door het toerisme weer op gang te brengen. 
 
Volledig gevaccineerde vliegreizigers uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Singapore, 
Duitsland, China en de Verenigde Staten, hoeven bij aankomst niet meer verplicht in isolatie. 
 
Wel moeten ze voor vertrek en na de landing in Thailand een PCR-test laten doen. De 
definitieve lijst zal eind deze maand bekend worden gemaakt. Prayuth zei tijdens een 
televisietoespraak dat meer landen zullen volgen. Bron: AD, 12 oktober 2021.  

Vlaamse horeca overspoeld door Nederlanders die coronaregels willen 
ontwijken 

De Vlaamse horeca verdient momenteel goed geld aan de Nederlandse coronaregels. In België 
heb je geen coronapas nodig en ook van een middernachtsluiting is geen sprake. Daar maken 
Nederlanders gretig gebruik van. 

Waar we in Nederland nog leven met coronaregels in de horeca, is de situatie in België weer 
zo goed als normaal. Veel Nederlanders trokken de afgelopen weekenden daarom massaal 
naar Vlaamse hotels, cafés en restaurants. In Antwerpen was het bijvoorbeeld ontzettend 
druk. Bron: AD, 12 oktober 2021. 
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Saskia Van de Graaf heeft nu fijn de tijd voor pianospelen en hond Nevi. © Pim Ras  
 
Door corona had Saskia (73) eindelijk rust: ‘Mijn zoon zegt: Hé mam, 
eindelijk ben je met pensioen’  
 
Heeft het pandemietijdperk, dat we met al z’n ellende beetje bij beetje achter ons laten, ook 
voor iets pósitiefs gezorgd? In de serie ‘Het keerpunt’ brengen we de komende tijd verhalen 
van mensen die hun leven op de schop namen. Vandaag: voormalig luitenant-kolonel Saskia 
van de Graaf (73) uit Veenendaal die haar propvolle agenda zonder pardon leeg veegde. 
 
‘Ik ga tegenwoordig drie tot vier keer per dag achter de vleugel in de woonkamer zitten. Even 
wat prutsen, even wat proberen, een kleine vingeroefening. Ik doe nu een poging Aus Liebe 
will mein Heiland sterben onder de knie te krijgen. Dat prachtige stuk uit de Matthäus Passion. 
De aria die ook opduikt in die leuke film van Herman Finkers, De Beentjes van Sint-Hildegard. 
Die aria wil ik spelen, dacht ik na die film, want die muziek ontroert me altijd zo. Ik heb er nu 
eindelijk de rust voor. Bron: AD, 12 oktober 2021.  
 
Onderzoekers doen opmerkelijke ontdekking: bepaalt voeding hoe ziek 
je wordt van corona? 
 
Wat maakt dat de ene persoon Covid-19 ervaart als een stevige verkoudheid en de ander op 
de ic belandt? Belgische onderzoekers van de Universiteit Gent hebben ontdekt dat onze 
voeding een rol zou kunnen spelen. ‘Het gaat om een risicofactor waar amper over gesproken 
wordt.’  
 
Mensen die erg ziek worden van het coronavirus, vertonen een opmerkelijke gelijkenis, blijkt 
uit een nieuwe studie van wetenschappers van de Universiteit Gent. Ze bestudeerden daarvoor 
het bloed van 138 coronapatiënten die vorig jaar opgenomen werden in de ziekenhuizen UZ 
Gent en AZ Jan Palfijn. ‘We wilden nagaan hoe het zat met het niveau van bepaalde 
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voedingsstoffen in het bloed van de patiënten’, legt professor Gijs Du Laing uit. Mensen met 
een tekort aan zink en selenium in hun bloed hebben een verminderde weerstand. Zink en 
selenium zitten in noten, vlees, vis en zuivelproducten. Bron: AD, 12 oktober 2021. 
 

 

Arnout Anneveld en Rosan de Cock Buning met zoontje Berend zijn weer terug in Zuid-
Beijerland na een reis van twee jaar op hun boot Doejong. © Arie Kievit  
 
Arnout en Rosan zeilden met peuter de wereld over tijdens pandemie: 
‘Hele zeilerswereld stond op tilt’  
 
Ze hadden voldoende gespaard om een jaar met hun zeilboot Doejong onderweg te zijn. De 
wereldwijde coronapandemie maakte er echter twee jaar van. Rotterdammers Arnout 
Anneveld en Rosan de Cock Buning zijn, met zoontje Berend, terug in de vertrouwde 
thuishaven van watersportvereniging De Hitsert in Zuid-Beijerland. Bron: AD, 12 oktober 
2021. 
 
Vaccin voor Australian Open geadviseerd, maar niet verplicht: ‘Bang dat 
de grote sterren afzeggen’ 
 
Tennissers die volgend jaar willen meedoen aan de Australian Open kunnen zich maar beter 
laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt minister Martin Pakula van de staat Victoria. 
‘Dat geeft de grootste kans om de Australian Open te spelen met minimale restricties die voor 
deze groep zullen gelden.’  
 
Officieel hebben de organisatie van de Australian Open, het grandslamtoernooi dat in januari 
in Melbourne wordt gespeeld, en de autoriteiten in Victoria nog niets gezegd over de 
coronamaatregelen waar de tennissers mee te maken gaan krijgen.   
 
Maar op basis van anonieme bronnen bij de overheid meldde een Australische krant onlangs 
dat er min of meer een vaccinatieverplichting voor de deelnemers gaat komen. Die geldt nu al 
voor grote groepen mensen in Victoria.   



146 
 

 
Naar verwachting krijgen tennissers die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus meer 
bewegingsvrijheid. ‘Dat wordt het onderwerp van discussie tussen de landelijke regering en 
de deelstaten’, aldus Pakula.  
 
Toernooidirecteur Craig Tiley zou zich lange tijd hebben verzet tegen de eis. Hij was bang dat 
topspelers met twijfels over verplichte vaccinatie, onder wie de nummer 1 van de wereld Novak 
Djokovic, het toernooi gaan mijden.   
 
‘We zijn in gesprek met de Australische tennisbond en het ministerie van Gezondheid over de 
regels die gaan gelden bij de Australian Open’, zegt Pakula, minister van onder meer sport en 
grote evenementen in Victoria. De Australische grenzen zijn al geruime tijd gesloten voor 
buitenlanders, om zo het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te 
houden.  Bron: AD, 12 oktober 2021.  
 
Stichting Sywert Van Lienden schrapt beloftes over financiële 
verantwoording 
 
De non-profitstichting Hulptroepen Alliantie van Sywert Van Lienden en Bernd Damme heeft 
de afgelopen maanden toezeggingen over financiële transparantie en verantwoording van de 
eigen site gewist, schrijft de Volkskrant. De stichting schermde met een onafhankelijke audit, 
maar de daarbij genoemde accountants zeggen van niets te weten. 
 
De stichting hamerde er altijd op zonder winstoogmerk mondkapjes aan de zorg te leveren, 
maar de drie oprichters bleken een bedrijf te hebben opgezet waarmee ze in het geheim wel 
winst boekten, uiteindelijk ruim 28 miljoen euro. Vrijwilligers, medewerkers en zakelijke 
partners wisten niets van die commerciële belangen. Meerdere ex-betrokkenen vragen zich af 
of de charitatieve stichting is gebruikt om zakelijke activiteiten te faciliteren. Zonder 
onafhankelijke audit zal daar mogelijk nooit duidelijkheid over komen.  
 
Uit inventarisatie van de Volkskrant blijkt dat de stichting op meer plekken verwijzingen naar 
het afleggen van financiële verantwoording heeft verwijderd. Aanvankelijk stond er in een 
verklaring op de site: ‘De missie van onze stichting zullen we voortzetten en dat zal zoals we 
zijn begonnen op een non-profitbasis geschieden. Met financiële verantwoording.’ Nu staat er 
alleen nog: ‘De missie van ons initiatief zullen we voortzetten.’  
 
De Volkskrant schrijft dat in interne stukken is gemeld dat er onafhankelijk toezicht zou 
komen door een gerenommeerd accountantskantoor, zoals PwC of EY, maar beide bedrijven 
zeggen van niets te weten. Stichtingsvoorzitter Damme reageert op een navraag: ‘Waar is een 
‘onafhankelijke audit’ beloofd? Zou je mij dit kunnen toesturen?’ Als hij een afbeelding krijgt 
van de oude belofte op zijn site, wil hij niet meer reageren.  
 
Damme wijst erop dat zijn stichting uitvoerig verantwoording aflegt in een forensisch 
onderzoek van Deloitte dat nu in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) plaatsvindt. Een woordvoerder van VWS bevestigt dat Deloitte alleen 
onderzoek doet naar de commerciële deal van 100,8 miljoen euro met de overheid en niet naar 
de verdere gang van zaken bij de organisatie. Bron: AD, 12 oktober 2021.  
 
In kerstperiode meer hogesnelheidstreinen van Brussel naar Londen 
 
In de kerstperiode - tussen 12 december en 8 januari - wordt het aantal dagelijkse 
hogesnelheidstreinen van Brussel naar Londen en omgekeerd verhoogd van drie tot vijf. Twee 
van de Eurostartreinen rijden ook van en naar Amsterdam.  
 
In totaal rijden nu dagelijks negen snelle treinen van en naar Londen: drie via Brussel en zes 
via Parijs. In de kerstperiode wordt dat aantal tot totaal veertien opgeschroefd: vijf via Brussel 
en negen via Parijs. 
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Reizigers moeten een mondkapje dragen en worden nadrukkelijk gevraagd goed voorbereid op 
reis te gaan en zich vooraf te informeren over de Britse coronaregels. Tickets zijn tot zeven 
dagen voor vertrek omwisselbaar. Bron: AD, 12 oktober 2021. 
 
Farmaceut CureVac stopt met ontwikkeling van coronavaccin 
 
De Duitse farmaceut CureVac stopt met de ontwikkeling van zijn coronavaccin. In juni bleek 
al dat het vaccin, dat gebruikmaakt van dezelfde mRNA-techniek als de vaccins van Pfizer en 
Moderna, slechts voor 47 procent effectief is tegen het longvirus. 
 
‘We hadden gehoopt op een betere tussentijdse uitkomst’, sprak CureVac-topman Franz 
Werner Haas toen. Het onderzoek naar het vaccin, CVnCoV genaamd, ging echter door, omdat 
de effectiviteit nog zou kunnen verbeteren.   
 
Medicijntoezichthouder EMA keek al sinds februari mee met de proeven met het middel. 
CureVac zegt zich nu te willen richten op andere middelen die dezelfde mRNA-technologie 
gebruiken. Nederland had 10,7 miljoen doses van het middel besteld. 
 
De Europese Unie had 450 miljoen doses van het CureVac-vaccin besteld, met de voorwaarde 
dat het middel wordt goedgekeurd. Zover kwam het nooit. De vaccins van Pfizer/BioNTech en 
Moderna ligt rond de 90 procent effectiviteit. Bron: AD, 12 oktober 2021.  
 
Ook derde prik voor ouderen: ‘oppepper van immuunsysteem’ 
 
Vanaf november komen Nederlandse ouderen in aanmerking voor een derde inenting tegen 
het coronavirus. De ‘oudste ouderen’ in verpleeghuizen zijn waarschijnlijk als eerste aan de 
beurt. Begin november worden de details bekend.  
 
Dat meldde demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid vanmiddag na 
ministerieel coronaberaad. Nu kunnen alleen mensen met een verzwakt immuunsysteem een 
derde prik krijgen, maar het kabinet maakt die groep groter.  
 
‘We gaan starten met de boostercampagne, dan denk je met name aan de oudste ouderen. 
Daar nemen de antistoffen als eerste licht af, dus voor hen is dat van belang. Een derde prik 
kan een soort oppepper zijn van het immuunsysteem. Je wil niet weer zoveel problemen in 
verpleeghuizen hebben’, zei De Jonge. ‘Er zijn zoveel mensen ziek geworden. Als je het virus 
daar buiten de deur kunt houden, moet je dat doen. In het buitenland gebeurt dit ook.’ 
 
Na advies van het RIVM en de Gezondheidsraad over de precieze doelgroepen en startdatum 
hakt het demissionaire kabinet hierover de knoop door. 5 november is er weer een 
coronapersconferentie. Het liefst zou De Jonge dan ook de laatste restricties - nachthoreca, 
bezoekrestricties bij evenementen en de coronapas - in één klap overboord gooien, maar dat 
gaat vermoedelijk niet lukken.   
 
Mogelijk kan wel het nachtleven open en mogen concertzalen weer alle bezoekers tegelijk 
ontvangen, maar de stok achter de deur in de vorm van het coronabewijs zal dan zeker nodig 
blijven, stelde De Jonge. ’Alle cijfers stijgen weer wat. Niet alleen het dagelijkse aantal infecties 
en het virus in het rioolwater, maar ook de ziekenhuisopnames. Dus met de 
coronatoegangsbewijzen zullen we voorlopig echt nog even moeten werken, verwacht ik. Ik 
denk niet dat we begin november al dik boven de negentig procent zitten met onze 
vaccinatiegraad.’  
 
Vrijdag lekte al uit dat de coronapas nog niet snel de prullenbak in kan. Het aantal infecties 
stijgt na weken stabilisatie weer wat, het is vooral de vraag of de druk op de ziekenhuizen nog 
erg zal toenemen. De vaccins beschermen in hoge mate tegen ernstige ziekte en overlijden, 
dus een stijging van het aantal besmettingen is lang niet zo zorgwekkend als in het begin van 
de pandemie.   
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Inmiddels is ruim acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder volledig ingeënt. De Jonge 
wil begin november ‘alles op de zeef’ leggen: ‘Kunnen we van maatregelen af? Zijn er soms 
extra ingrepen nodig? Natuurlijk willen we dat concertzalen weer honderd procent van het 
publiek mogen ontvangen, dat de nachtsluiting eraf kan. Maar de cijfers stijgen weer, we 
moeten behoedzaam blijven.’   
 
De seinen gaan op rood als er dagelijks meer dan 25 nieuwe IC-opnames en 100 
ziekenhuisopnames bij komen, maar nu schommelen die indicatoren rond de 10 (op de IC) en 
40 (in het ziekenhuis).  
 
Het kabinet wil wel ‘in overleg’ blijven met gebieden waar de infectieaantallen harder oplopen. 
In de Biblebelt stijgt het aantal besmettingen snel: Staphorst telt met een van de laagste 
vaccinatiegraden van het land momenteel erg veel besmettingen. In de afgelopen week zijn 
225 inwoners positief getest,  bijna evenveel als in Utrecht, dat twintig keer zo veel inwoners 
heeft.  
 
De Jonge vindt dat de vaccinatiegraad overal hoger moet: ‘De epidemie gaat nu met name 
rond onder niet-gevaccineerden. In grote steden, onder jongeren, en in de Biblebelt. Daar 
moeten we dus extra ons best doen om die vaccinatiegraad op te krikken.’  Bron: AD, 12 
oktober 2021.   
 
Geen ‘testen voor toegang’-locaties meer in de Achterhoek, onduidelijk 
of ze terug komen 
 
In de hele Achterhoek is momenteel géén ‘testen-voor-toegang’-locatie meer. De oorzaak is het 
invoeren van een nieuw systeem door de Stichting Open Nederland. Of er in de toekomst nog 
testlocaties in de Achterhoek komen, is onduidelijk.  
 
‘We zijn op 11 oktober overgestapt op een nieuw systeem waarbij testaanbieders per 
afgenomen test worden betaald. Ze kunnen zelf aangeven waar ze testlocaties openen. Dit is 
een belangrijk verschil met de situatie van voor 11 oktober. Daarbij kregen testaanbieders een 
vergoeding op basis van beschikbare testcapaciteit en niet op basis van de werkelijk 
afgenomen testen’, laat een woordvoerder van de stichting weten.  
 
De Oost-Achterhoek had twee testlocaties, in Doetinchem en Winterswijk. Mensen die een test 
willen laten afnemen voor een QR-code, bijvoorbeeld om uit te gaan eten, kunnen hier op dit 
moment niet meer terecht.  
 
Door het nieuwe systeem is de Achterhoek wederom een blinde vlek geworden. Net als eind 
september toen de QR-code verplicht gesteld werd voor een bezoek aan tal van plaatsen.  
 
Toen hanteerde Stichting Open Nederland nog een maximale reistijd van 20 minuten om bij 
een testlocatie te komen. Dat bleek voor mensen die in de Achterhoek wonen onhaalbaar. Na 
aandringen van onder meer burgemeester Joris Bengevoord en de VNOG, kwam daar 
verandering in. Zo rekte de stichting de maximale reistijd op naar 30 minuten en werd er 
alsnog een testlocatie in Winterswijk geopend.  
 
Die laatste blijkt maar van korte duur, omdat hij nu al niet meer in gebruik is.   
 
‘De procedure voor dit nieuwe systeem is al in september gestart. Bij het sluiten van de eerste 
inschrijfmogelijkheid op 20 september zijn 28 partijen geselecteerd die zich hebben aangemeld 
met meer dan 400 locaties. Deze 28 aanbieders worden nu aangesloten op de CoronaCheck-
app en testenvoortoegang.nl. Hiervan zijn nu de eerste 10 aanbieders volledig aangesloten 
met 275 locaties. Daar zit nog geen locatie in de Achterhoek bij’, zegt de woordvoerder.  
 
‘We zitten op dit moment nog vol in het proces van het aansluiten van nieuwe testaanbieders 
en er volgen nog meer locaties de komende dagen.’ 
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Of daar ook een plek in de Achterhoek bij zit, is onbekend. ‘We hebben er vertrouwen in dat 
de markt haar werk zal doen. Het nieuwe systeem is net ingegaan en er zijn nu al meer dan 
275 locaties aangesloten – veel meer dan de circa 120 locaties die we hadden. Dus onze 
verwachting is dat dit aantal locaties de komende tijd steeds verder zal toenemen’, zegt de 
woordvoerder.  
 
‘Het is aan de testaanbieders om te bepalen waar zij testlocaties openen dus wij kunnen niet 
aangeven waar alle nieuwe locaties komen. We gaan wel wijzen op plekken waar geen dekking 
is en verbinden gemeenten en testaanbieders graag om testlocaties mogelijk te maken.’ 
 
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem reageert in een Tweet op het nieuws. ‘Niet uit 
te leggen’, vindt hij. Bron: AD, 12 oktober 2021.  

 
Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is gestegen 
 
Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag gestegen tot 512. Dat zijn 
er 15 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Het gaat om het hoogste aantal sinds 23 september.  
 
Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met Covid-19 toe met 15 tot 374. Op 
de ic's liggen 138 coronapatiënten, evenveel als maandag. 

In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 59 nieuwe coronapatiënten 
binnen. Op de ic's werden 10 mensen binnengebracht.   

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is met bijna de helft gestegen. In de afgelopen zeven 
dagen zijn 17.832 positieve testen geregistreerd, tegen 12.016 in de week ervoor. Dat is 
een stijging van ruim 48 procent. De uitbraak staat nu op het hoogste niveau sinds eind 
augustus. ‘De verwachte najaar-stijging lijkt ingezet’, aldus het RIVM.  

Het aantal positieve testen stijgt in elke leeftijdsgroep. Zo is het virus afgelopen week 
aangetroffen bij 1434 kinderen van 5 tot en met 9 jaar. Dat is 55 procent meer dan de week 
ervoor. Bij 45- tot en met 49-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met bijna 62 procent. 
Onder de zeventigers was een toename van bijna 75 procent te zien en onder 90-plussers van 
bijna 80 procent, maar daar gaat het nog om redelijk kleine aantallen. Bron: AD, 12 oktober 
2021.   

RIVM: ‘Stijging coronacijfers veroorzaakt door versoepelingen en 
najaarseffect’ 

Het aantal gemelde positieve coronatesten was afgelopen week bijna de helft hoger dan de 
week daarvoor. Het aantal meldingen steeg in alle regio's en in alle leeftijdsgroepen. ‘Daarmee 
lijkt de verwachte najaar-stijging van het coronavirus ingezet’, stelt het RIVM.  

In de afgelopen week lieten 158.000 mensen zich testen, bijna 18.000 van hen bleken positief. 
Vorige week testen 12.000 mensen positief. Door die stijging staat de uitbraak nu op het 
hoogste niveau sinds eind augustus.  

Het aantal mensen dat positief testte was 10,3 procent. Vorige week was dat percentage nog 
8,3 procent. Ook het reproductiegetal (het R-getal) steeg weer, nu tot 1,12. Dat is de hoogste 
waarde sinds juli.  

Volgens het RIVM neemt het aantal coronabesmettingen toe in alle leeftijdsgroepen en in alle 
regio’s. ‘De meeste meldingen komen uit leeftijdsgroepen onder de 50 jaar.’ Zo is het virus 
afgelopen week aangetroffen bij 1434 kinderen van 5 tot en met 9 jaar. Dat is 55 procent meer 
dan de week ervoor. Bij 45- tot en met 49-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met bijna 
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62 procent. Onder de zeventigers was een toename van bijna 75 procent te zien en onder 90-
plussers van bijna 80 procent, maar daar gaat het nog om redelijk kleine aantallen.  

De hoogste aantallen gemelde coronabesmettingen per 100.000 inwoners kwamen uit de 
regio's IJsselland, Gelderland-Midden, Hollands-Midden en Gelderland-Zuid.   

Het RIVM spreekt van een ‘verwachte najaar-stijging’ in de coronapandemie. ‘Maar die 
verwachte stijging heeft vooral te maken met de versoepelingen van 25 september’, zegt Susan 
van den Hof, epidemioloog bij het RIVM.  Sinds die dag zijn veel coronamaatregelen in 
Nederland opgeheven. Zo mogen cafés en restaurants weer volledig open en hoeven groepen 
mensen geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Wel is voor veel horeca en evenementen een 
coronatoegangsbewijs vereist. Met die QR-code kunnen mensen aantonen dat ze volledig 
gevaccineerd, hersteld van corona of recent negatief getest zijn.  

‘Mensen hebben sinds die datum weer meer contacten, dus de stijging van het aantal 
besmettingen was wel verwacht. We moeten nu vooral in de gaten houden of dat niet zorgt 
voor een te hoge belasting in de zorg’, stelt Van den Hof. ‘Maar de stijging van het aantal 
mensen in de ziekenhuizen lijkt nog niet zo hard te gaan als de stijging van het aantal 
besmettingen.’  

Het instituut stelt dat ‘ook de seizoensinvloed meespeelt'. ‘In het najaar verspreiden 
luchtwegvirussen zich altijd sneller. Dat zie je nu ook gebeuren.’ Het RIVM verdacht dan ook 
dat het aantal besmettingen niet op korte termijn weer zal gaan dalen. ‘Het gaat nu rond, er 
zijn meer contacten, dus meer besmettingen.’  

Gezondheidsminister Hugo de Jonge meldde eerder vandaag dat Nederlandse ouderen vanaf 
november in aanmerking komen voor een derde coronavaccinatie, een zogenoemde 
boosterprik. Die prik moet ervoor zorgen dat hun afweer tegen corona op peil blijft. Bron: AD, 
12 oktober 2021.  

Veel mensen hebben coronavirus op school of op het werk opgelopen 

Relatief veel mensen hebben het coronavirus opgelopen op school of op het werk. Het zijn 
belangrijke 'settingen van besmettingen' geworden, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het 
RIVM over de stand van de corona-uitbraak. 

Van de nieuwe gevallen van wie de bron bekend is, is meer dan de helft thuis besmet geraakt, 
door toedoen van een huisgenoot of gezinslid. Bij elkaar op bezoek gaan leidde tot 14 procent 
van de gevallen.  

Bij ongeveer 14 procent van de mensen kon de besmetting worden herleid naar een school of 
een kinderopvang. Dat is vergelijkbaar met vorige week.  

Na het onderwijs volgt de werksituatie: zo'n 8 procent van de mensen is daar besmet geraakt. 
Dat percentage is vergelijkbaar met vorige week, maar het ligt boven het niveau sinds begin 
augustus. Feesten als verjaardagen, borrels en bruiloften leidden vaker dan in voorgaande 
weken tot een coronabesmetting. Bron: AD, 12 oktober 2021.  

103.000 mensen hebben een eerste of tweede vaccinatie gekregen 

Afgelopen week hebben ongeveer 103.000 mensen een eerste of tweede prik met een 
coronavaccin gekregen. Dat is het laagste aantal gezette prikken per week sinds de eerste 
periode van de vaccinatiecampagne in januari, zo valt af te lezen uit de meest recente 
vaccinatiecijfers van het RIVM.  
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In totaal hebben tot dusver 12,9 miljoen mensen een eerste prik gehad. Een deel van hen is 
na die eerste prik al volledig gevaccineerd, omdat van het vaccin van Janssen maar één dosis 
nodig is voor optimale bescherming. Ruim 10,8 miljoen mensen kregen ook een tweede dosis, 
bijvoorbeeld van het vaccin van Pfizer/BioNTech. 80,9 procent van de Nederlanders van 12 
jaar en ouder is volledig gevaccineerd. Van de volwassenen is 83,2 procent nu volledig ingeënt. 
Bron: AD, 12 oktober 2021.  

Kennisniveau van leerlingen en studenten heeft minder te lijden gehad 
onder coronamaatregelen dan gedacht 

Het kennisniveau van leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren heeft minder te lijden 
gehad onder de coronamaatregelen dan aanvankelijk werd gevreesd, meldt de 
onderwijsinspectie in een nieuwsbrief. Er is door het onderwijs goed gefocust op bijvoorbeeld 
basisvaardigheden als taal en rekenen en dat heeft gewerkt. 

Wel was het onderwijsaanbod over het algemeen magerder, waardoor met name de sociaal-
maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen er niet genoeg op vooruit 
konden gaan. Stages en beroepspraktijkvorming gingen immers vaak niet door. Bron: AD, 12 
oktober 2021. 

Amerikaanse beleggers reageren geschokt omdat CureVac stopt met 
ontwikkeling vaccin 

Amerikaanse beleggers reageren dinsdag geschokt op de aankondiging dat farmaceut 
CureVac stopt met het ontwikkelen van een vaccin tegen Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Het aandeel van het Duitse bedrijf ging dinsdag circa 10 
procent omlaag bij de opening van de beurzen op Wall Street. Bron: AD, 12 oktober 2021. 

In een etmaal zijn 2914 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld 

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2914 nieuwe coronabesmettingen aan het 
licht gekomen. Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 31 juli.  

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 17.832 positieve testen, gemiddeld bijna 
2550 per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de twaalfde dag op rij.  

Het RIVM kreeg zes meldingen van sterfgevallen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil 
niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt 
het soms even voordat dit is geregistreerd. Bron: AD, 12 oktober 2021.  

NU’91 noemt hoge besmettingscijfers een zorgelijke ontwikkeling 

NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, noemt de hoge 
besmettingscijfers in de zorg een zorgelijke ontwikkeling. ‘We hebben geen blik 
verpleegkundigen dat we zomaar kunnen opentrekken die weer komen werken, we moeten 
het echt doen met de mensen die we hebben’, zegt Michel van Erp van de beroepsorganisatie. 

Het RIVM maakte vandaag bekend dat in de afgelopen week 1328 mensen die in de zorg 
werken positief zijn getest op corona. Dat is het hoogste aantal sinds eind juli. Vorige week 
meldde het RIVM 831 positieve testen onder zorgmedewerkers en nog een week eerder 744. 
Het RIVM houdt besmettingen in deze groep apart bij, maar dat wil niet zeggen dat ze in de 
zorg besmet zijn geraakt. Dat kan bijvoorbeeld ook in de privésituatie of in de horeca zijn 
gebeurd. Sinds het begin van de uitbraak zijn 195.130 zorgmedewerkers positief getest. Bron: 
AD, 12 oktober 2021.  
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Tientallen Nederlanders verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen in 
Duitsland 

De Duitse politie heeft ruim 30 Nederlanders in beeld die met vervalste vaccinatiebewijzen een 
Europees coronacertificaat probeerden te bemachtigen bij apotheken vlak over de 
Nederlandse grens in Limburg.  

De meeste verdachten komen uit Heerlen en omgeving. Ze sloegen vorige week maandag en 
dinsdag toe in apotheken in het grensgebied met Nederland waaronder Aken, Heinsberg, 
Gangelt, Selfkant-Tüddern en Übach-Palenberg. ‘Aanvankelijk ging het om een stuk of 20 
gevallen maar inmiddels zitten we op zo'n 30 gevallen met minstens 33 verdachten’, zegt een 
politiewoordvoerster van het district Heinsberg tegen deze site. 
 
De fraudeurs probeerden volgens haar met vervalste vaccinatiebewijzen een coronacertificaat 
te verkrijgen. ‘De apotheekmedewerkers hadden meteen door dat het om vervalste 
vaccinatiebewijzen ging, waardoor het bij pogingen bleef, en waarschuwden de politie. In 
sommige gevallen waren de verdachten al vertrokken bij aankomst van onze collega’s maar 
een aantal kon worden geïdentificeerd’, aldus de woordvoerder.  

Wie in Duitsland volledig is gevaccineerd, kan met het vaccinatiebewijs (stickers in gele boekje) 
en de inentingsdocumenten een QR-code ophalen bij apotheken die door de overheid zijn 
geselecteerd.  

Onder leiding van het Openbaar Ministerie in Aken is een onderzoek gestart wegens 
schriftvervalsing. De politie werkt daarbij nauw samen met collega's in Limburg. De 
verdachten hangt een geldstraf boven het hoofd. Het is nog onduidelijk waarom ze een 
coronacertificaat in Duitsland probeerden te bemachtigen.  Bron: AD, 12 oktober 2021.  

Onderzoek naar fraude met vaccinatiebewijzen, medewerkers GGD op 
non-actief 

Een aantal medewerkers van GGD-regio’s is op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude 
met vaccinatiebewijzen. Dat meldt minister De Jonge (Volksgezondheid) vanavond in een 
Kamerbrief.   

Volgens koepel GGD GHOR Nederland bestaat het vermoeden dat de betreffende medewerkers 
misbruik hebben gemaakt van het systeem waartoe zij vanwege hun werkzaamheden toegang 
hadden. Deze mensen zouden op aanvraag valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, 
waardoor er onterecht QR-codes konden worden uitgegeven.  

De mogelijke fraude werd enkele weken geleden ontdekt. De medewerkers zijn direct op non-
actief gesteld en tegen hen is aangifte gedaan bij de politie.   

De politie Midden-Nederland heeft vandaag een verdachte aangehouden op verdenking van 
fraude met vaccinatiebewijzen. De verdachte, een 20-jarige man uit Alphen aan de Rijn, zit 
momenteel vast.   

De politie doet nog verder onderzoek naar deze verdenking. Meerdere aanhoudingen worden 
niet uitgesloten. In het belang van het onderzoek deelt GGD GHOR Nederland geen verdere 
informatie, aldus de minister.  

GGD GHOR Nederland en de betrokken GGD-regio’s nemen de malversaties hoog op, melden 
ze in een apart persbericht. ‘Wij tolereren niet dat medewerkers hun werkzaamheden bij de 
GGD’s of in het landelijk callcenter misbruiken voor het plegen van fraude’, legt een 
woordvoerder uit.  
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Bij de selectie van medewerkers wordt altijd naar een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) 
gevraagd en moet een geheimhoudingsverklaring ondertekend worden.   

‘Helaas kunnen we, ondanks alle waarborgen, niet volledig uitsluiten dat er medewerkers zijn 
die misbruik maken van het systeem waartoe ze vanwege hun werkzaamheden toegang 
hadden. Indien een overtreding ontdekt wordt, wordt hier direct op geacteerd. Hetgeen kan 
leiden tot aangifte en ontslag op staande voet.’  

De SP laat via Twitter weten Kamervragen te gaan stellen over de kwestie. Bron: AD, 20 
september 2021.  

Levendige handel in Moskou: nep-vaccinbewijs voor 50 euro 

Een bewijs van inenting tegen het coronavirus en bijbehorende QR-code zonder dat 
je gevaccineerd bent? In Moskou kun je tegen betaling falsificaties aanvragen. 

Sinds maandag is de QR-code nodig om een restaurant of theater te kunnen betreden. 
Gevaccineerden kunnen de code ontvangen, door zich te laten registeren op de hoofdstedelijk 
website. Daarvoor moet de aanvrager dan wel het bewijs van vaccinatie leveren. En die zijn al 
enkele maanden te koop. 

Op het ‘darknet’ (zeg maar het ondergrondse internet) of de chatapp Telegram kun je een keur 
aan accounts vinden, die de bewijzen aanbieden. Het AD stuurde een bericht aan een van hen 
en kreeg per ommegaande instructies voor de nepvaccinatie. 

De belangstellende stuurt een scan op van zijn paspoort en andere persoonlijke gegevens. Hij 
betaalt vooruit (een kleine 50 euro) en de aanbieder zorgt voor een officieel medisch document, 
compleet met stempels. Hij belooft het nepbewijs zelfs de volgende dag per koerier bij de 
‘gevaccineerde’ af te leveren.  

De vraag is hoe de bestellers komen aan de documenten. Simpel: ze werken samen met artsen 
en verpleegkundigen in medische instellingen. Uit opinieonderzoek blijkt, dat ongeveer een 
derde van hen de vier Russische vaccins die er inmiddels zijn, waaronder Sputnik-V, niet 
vertrouwt.  
 
De medische diensten melden de vervalste certificaten aan bij de gemeentelijke diensten, 
waardoor de ‘gevaccineerden’ een QR-code kunnen aanvragen. Om later niet door de mand te 
vallen, legen ze ook de hoeveelheid ampullen die correspondeert met het aantal 
nepvaccinaties, blijkt uit onderzoek van de Russische nieuwssite Baza. De QR-code kost 
omgerekend bijna 130 euro.  

Russen die niet ingeënt willen worden zoeken hun toevlucht tot valse vaccinatiebewijzen en 
QR-codes, omdat burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou twee weken geleden een 
inentingsplicht invoerde voor zestig procent van de ambtenaren en personeel in de 
dienstverlening.  

Hij werd daartoe gedwongen, omdat de dagelijkse besmettingscijfers in Rusland de afgelopen 
maand meer dan verdubbeld zijn. Waren er eind mei nog iets meer dan 8000 nieuwe 
besmettingen per etmaal, inmiddels staat de teller op ruim 20.000. Moskou neemt grofweg 
een derde daarvan voor zijn rekening. Inmiddels hebben zo’n twintig Russische regio’s ook 
een vaccinatieplicht voor ambtenaren en dienstverleners afgekondigd. 
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Een doosje Sputnik-V. Veel Russen vertrouwen het vaccin niet, zodat de vaccinatiegraad in 
het land dramatisch achterblijft. © Reuters  

De dwangmaatregel was ook noodzakelijk, omdat het vaccinatieprogramma in Rusland verre 
van soepel verloopt. Uit onafhankelijke opinieonderzoeken blijkt steevast dat bijna twee derde 
van de bevolking zich niet wil laten prikken met een (Russisch) vaccin. Tot op heden heeft 
slechts een kleine 15 procent minimaal één inenting gehaald. Bron: AD, 1 juli 2021. 

In Spanje blijven mondkapjes binnen verplicht 

Het ziet er naar uit in Spanje dat mondmaskers binnen verplicht zullen blijven voor de lokale 
bevolking en toeristen tot minstens het voorjaar van 2022. Dat heeft de minister van 
Volksgezondheid, Carolina Darias, gezegd.  

De huidige regels stellen dat mondkapjes buiten niet gedragen hoeven te worden als er 1,5 
meter afstand kan worden aangehouden. Mensen moeten wel altijd een mondmasker op zak 
hebben zodat ze het kunnen dragen indien nodig, bijvoorbeeld bij het betreden van een 
binnenruimte zoals een kantoor, winkel, café of restaurant. Of wanneer er grote drukte heerst 
buiten en de social distancing niet kan worden bewaard.  

‘Binnen gaan we door met het dragen van een mondmasker en we zullen zien hoe de pandemie 
verder evolueert’, zei Darias. Ze riep de bevolking op om nog wat geduld te hebben, ondanks 
een aanzienlijke verbetering van de coronacijfers in Spanje. Bron: AD, 12 oktober 2021.   

Grote kerk in Staphorst grijpt in vanwege uitbarsting corona: ‘Een aantal 
leden is ernstig ziek’ 

De Hersteld Hervormde kerk in Staphorst laat vanaf komend weekend veel minder mensen 
toe bij de diensten in de Dorpskerk. Dat heeft alles te maken met de forse toename van het 
aantal coronabesmettingen. 

In Staphorst grijpt corona weer hard om zich heen. Zo werd er afgelopen etmaal in verhouding 
verreweg het grootste aantal positieve testen van Nederland genoteerd. Reden voor de 
kerkenraad om in te grijpen. ‘De banken zullen niet allemaal meer gebruikt worden’, zegt 
ouderling Jan Talen. ‘Tussen twee rijen mensen laten we steeds een bank vrij.’ Overigens werd 
de laatste tijd al niet de volledige capaciteit van het gebouw benut, zegt Talen. Bron: AD, 12 
oktober 2021. 
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Prognoses over ontwikkeling corona zijn slechter dan gedacht 

De prognoses voor hoe corona zich de komende herfst- en wintermaanden verder ontwikkelt, 
zijn slechter dan eerder gemodelleerd. Dat schrijft het Outbreak Management Team (OMT) in 
een advies aan de regering. Volgens het OMT is er ‘een grotere mate van onzekerheid, waarbij 
ook een forse toename van ziekenhuis- en ic-opnames niet uitgesloten is’. Daarom adviseren 
de experts ook om nu niet al verder te gaan versoepelen. 

 Eerder vandaag bleek uit de weekcijfers van het RIVM dat het aantal besmettingen in een 
week tijd met de helft is gestegen. Het OMT stelt dat er 'een kantelpunt lijkt te zijn bereikt in 
de epidemiologische situatie'. En koppelt dat aan de versoepelingen die twee weken geleden, 
op 25 september, zijn ingegaan. Bron: AD, 12 oktober 2021.  

Door corona willen meer mensen gezonder leven: ‘Op de ic zag ik allemaal 
dikke buiken’ 

Door corona zijn meer mensen zich bewust geworden dat een gezonde leefstijl helpt tegen 
ernstige ziekte. Langzaamaan bezoeken steeds meer Nederlanders een leefstijlcoach. ‘We 
moeten niet pas in actie komen als er al gezondheidsproblemen zijn.’ 

Eigenlijk wist de Bredase longarts Remco Djamin van het Amphia Ziekenhuis het al langer: 
‘Het ziekenhuis is vooral een reparatiefabriek.’ Dagelijks ziet hij patiënten die te zwaar zijn, 
ziek worden doordat ze roken, niet genoeg bewegen. Zijn beeld werd door de coronapandemie 
bevestigd. ‘Ik liep op een gegeven moment over de ic en zag allemaal dikke buiken. Toen dacht 
ik: ik moet hier iets mee gaan doen’, vertelt Djamin. Bron: AD, 12 oktober 2021. 

 

Lng-tankers, die vloeibaar gas vervoeren, verleggen soms hun koers omdat ze in een ander 
land een betere prijs voor hun gas kunnen krijgen. © VCG via Getty Images  
 
Gekkenhuis op gasmarkt: ‘Rekening voor huishouden kan wel met 900 
euro stijgen’ 
 
De hoge gasprijs treft Nederland hard. De inflatie loopt volgend jaar naar verwachting flink op 
en de economische groei loopt terug.  
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De hoge gasprijs treft zowel huishoudens als bedrijven, zegt Hugo Erken, econoom bij het 
Economisch Bureau van de Rabobank. Dat is de verwachting die de Rabobank uitspreekt in 
een studie naar de economische gevolgen ervan. 
 
Dat het een gekkenhuis is op de gasmarkt, blijkt maar weer eens als je de cijfers ziet. De 
gasprijs is in een jaar tijd wel met 600 tot 800 procent gestegen. ‘Dat is ongekend. Zelfs tijdens 
de oliecrisis in de jaren zeventig van de vorige eeuw zagen we dat niet. Toen ging de olieprijs 
met 300 procent omhoog.’  
 
De oliecrisis werd destijds veroorzaakt doordat Arabische olieproducenten een olieboycot 
tegen Nederland afkondigden. Die boycot was een reactie op Nederland dat volledig achter 
Israël ging staan tijdens de conflicten met de Arabische buurlanden.  
 
De oliecrisis leidde destijds tot autoloze zondagen en de oproep van de regering om ’s avonds 
de gordijnen te sluiten om energie te besparen. Zo ver zal het nu niet komen, maar die 
gordijnen zullen bij menig huishouden wel weer tijdig gesloten worden. ‘Als de hoge 
energieprijzen doorzetten, kan de rekening voor een huishouden volgend jaar wel met 900 
euro stijgen’, zegt Erken. Dat is nog veel meer dan waarmee nu rekening wordt gehouden. 
 
Nederland wordt harder door de hoge gasprijzen getroffen dan andere Europese landen. Gas 
is hier al tientallen jaren de belangrijkste energiebron, omdat we al die jaren ons eigen gas uit 
Groningen gebruikten. ’Daarom lopen we nu hopeloos achter op het gebied van hernieuwbare 
energie als wind en zon. Ook kernenergie speelt hier nauwelijks een rol’, aldus Erken. 
 
De consument voelt de gasprijzen direct in de portemonnee. En dat geldt niet alleen voor de 
energienota. De Rabobank verwacht dat de inflatie volgend jaar 1 of 2 procent hoger kan 
uitvallen als de energieprijzen zo hoog blijven. En dat neemt een forse hap uit de koopkracht. 
 
De hoge gasprijs heeft ook effect op de bedrijven. Aan de ene kant beperken bedrijven de 
productie vanwege de gestegen kosten. Energie-intensieve bedrijven als aluminiumsmelter 
Aldel en kunstmestfabrikant Yara hebben al aangegeven minder te gaan produceren. Ook in 
de chemische industrie loopt het gebruik van aardgas, een grondstof voor plastics, terug.  
 
Meer bedrijven hebben last van de hoge gasprijs. Datacenters, waar bedrijven hun 
computerverkeer laten afhandelen, waarschuwden al dat de hoge stroomprijzen een 
bedreiging vormen voor de sector. Dat is slecht nieuws, omdat door de digitalisering en het 
thuiswerken juist meer gebruik wordt gemaakt van de diensten van datacenters. 
 
De hogere gasprijzen komen op een uiterst vervelend moment. Bedrijven zien de kosten van 
grondstoffen en halffabrikaten als chips ook al stijgen. En het is in veel gevallen niet mogelijk 
om alle kosten door te berekenen. Dat betekent dat de marges omlaaggaan en dat heeft weer 
gevolgen voor de groei. Minder winst betekent minder mogelijkheden om te investeren. En 
investeren is nodig voor toekomstige groei en winst.  
 
Zo bijt de hoge gasprijs de economie aan twee kanten. Enerzijds moeten consumenten een 
groter deel van hun inkomen aan energie uitgeven, wat de vraag naar andere producten drukt. 
 
Anderzijds hebben de bedrijven minder geld om te investeren. Dat zorgt er samen voor dat de 
economische groei volgend jaar met 0,6 procent terugloopt, verwacht de Rabobank. ‘En dat is 
best een fors percentage’, vindt Erken. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor alle 
Europese landen. 
 
De grote vraag is nu of de hoge gasprijs een tijdelijk fenomeen is of niet. Erken is niet heel 
optimistisch dat de prijs weer snel flink zal dalen. ‘Juist door de energietransitie zal de vraag 
naar gas stijgen. Gas is een schonere brandstof dan kolen of olie.’ 
 
Europa zal zich de komende tijd moeten beraden op manieren om de leveringszekerheid van 
gas te verbeteren. Zeker nu de internationale concurrentie om gas toeneemt. Aziatische 
landen, China voorop, kopen grote hoeveelheden gas. Lng-tankers, die vloeibaar gas 
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vervoeren, verleggen soms hun koers omdat ze in een ander land een betere prijs voor hun 
gas kunnen krijgen.  
 
Dat spel heeft Europa blijkbaar minder goed in de vingers dan andere landen. Maar een 
betrouwbare gegarandeerde levering van gas is van het grootste belang. De regering zal niet 
elk jaar de portemonnee willen én kunnen trekken om burgers en bedrijven te compenseren. 
Bron: AD, 12 oktober 2021.  
 
Waarom de prijzen van benzine, energie en andere producten zo omhoog 
schieten 
 
De inflatie loopt steeds verder op. En het ziet er naar uit dat de prijsstijgingen nog wel even 
aanhouden. Acht vragen over de stijgende inflatie en de gevolgen daarvan voor onze 
portemonnee.  
 
Automobilisten die tankten langs de snelweg voelden de stijgende inflatie aan den lijve. Nog 
nooit was benzine zo duur in Nederland als afgelopen week. Voor een tankbeurt van 50 liter 
moest meer dan 100 euro worden afgerekend.  
 
En het is niet alleen de benzine die duurder wordt. Huishoudens met een energiecontract met 
variabele tarieven kunnen een prijsverhoging van honderden euro’s per jaar tegemoet zien. 
Ook auto’s en levensmiddelen worden duurder.  
 
In de EU stegen de prijzen in september met gemiddeld 3,4 procent. Dat is het hoogste 
percentage in dertien jaar tijd. Nederland deed het nog ‘goed’ met een inflatie van 2,7 procent. 
Wat is er aan de hand en moeten we ons zorgen maken?  
 
1.Waarom stijgt de inflatie? 
Daar zijn verschillende redenen voor. De meest in het oog springende zijn de stijgende 
energieprijzen. Gas en elektra worden met de dag duurder en dat tikt flink door in de 
inflatiecijfers. Maar ook andere producten worden duurder. Nu wereldwijd de economie weer 
is opgestart na de coronapandemie neemt de vraag naar producten enorm toe, bijvoorbeeld 
naar bouwmaterialen, metalen en elektronische chips. Maar fabrikanten hebben in de 
coronapandemie de productiecapaciteit juist verminderd. Daardoor ontstaan er nu grote 
tekorten, wat de prijs flink opdrijft.  
 
Daarnaast is het vervoer van goederen en grondstoffen veel duurder geworden. Door tekorten 
aan zeecontainers is het vervoer van een container van Shanghai in China naar Rotterdam 
bijvoorbeeld zes keer duurder dan een jaar geleden. En vaak worden spullen en grondstoffen 
niet op tijd geleverd, waardoor de productie stilvalt. Autofabrikanten hebben bijvoorbeeld 
wereldwijd al meerdere keren de lopende banden moeten stilleggen omdat er een tekort aan 
chips is.  
 
Lang namen fabrikanten de prijsstijging voor eigen rekening. Het idee was dat de hogere 
prijzen maar tijdelijk zouden zijn. Nu het er naar uit ziet dat ze langer hoog zijn wordt de 
rekening doorgeschoven naar de consument. 
 
2. Zijn de prijsstijgingen tijdelijk, of moeten we ons zorgen maken? 
Dat is de grote discussie. Zijn de hoge prijzen een tijdelijk fenomeen of moeten we ons instellen 
op een lange periode van hogere prijzen. Monetaire autoriteiten en veel economen gaan nog 
steeds uit van een tijdelijke prijsstijging.  
 
Ze wijzen op de vele eenmalige oorzaken van de prijsstijging, zoals de hoge energieprijzen en 
de logistieke problemen. Maar dit zijn tijdelijke problemen, de productie zal stijgen en de 
logistieke problemen verdwijnen ook. Dan zullen de prijzen ook niet meer stijgen is de 
verwachting.  
 
Of dat zo is wordt meer en meer betwijfeld. De energieprijzen kunnen nog wel eens lang hoog 
blijven is de vrees. De Opec, het kartel van olieproducerende landen, besloot eerder deze week 
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bijvoorbeeld de productie van olie niet extra op te voeren om aan de stijgende vraag te voldoen. 
Ze verdienen nu lekker aan de stijgende olieprijzen.  
 
En de logistieke verstoringen zijn tot nu ook veel hardnekkiger dan steeds gedacht, dus een 
terugkeer naar de oude situatie is nog lang niet zeker. En er zijn meer tekenen die op een 
langdurige hoge inflatie wijzen. De prijsstijgingen worden al lang niet meer alleen door hogere 
energie en voedselprijzen veroorzaakt.  
 
Volgens Carsten Brzeski, hoofd macro-economie bij ING, verspreiden de prijsstijgingen zich 
door de hele economie. ‘Bijna de helft van de 100 producten en diensten in het mandje 
consumentenproducten dat wordt gebruikt om de inflatie in de EU te meten heeft een 
inflatiepercentage van twee procent en meer’, schrijft hij in een analyse van de laatste 
inflatiecijfers.  
 
3. Iedereen merkt het dus? 
Ja dat kun je wel zeggen. Iedereen verbruikt energie en koopt eten. Voor werknemers kan de 
pijn meevallen omdat ze nog wat loonsverhoging hebben gekregen. Maar voor miljoenen 
gepensioneerden is het een extra aanslag. De aanvullende pensioenen worden al jaren niet 
verhoogd. Zij voelen elke prijsstijging direct in de portemonnee. De hoge inflatie zet ook een 
rem op het economisch herstel. Mensen kunnen minder kopen voor hun geld. Dat drukt de 
consumptie en de productie.  
 
4. Dus de koopkracht moet overeind blijven. Hoe doen we dat? 
De stijgende inflatie leidt tot onrust bij de werknemers en vakbonden pakken die onrust op. 
In Duitsland zijn inmiddels al de eerste stakingen uitgebroken waarbij werknemers 
prijscompensatie eisen voor de gestegen prijzen. In Duitsland ligt de inflatie al boven de 4 
procent. Ook in Frankrijk hebben de bonden al geëist dat de lonen moeten stijgen om de 
koopkracht op peil te houden. In Nederland wil de FNV, de grootste vakbond, ook dat de lonen 
automatisch worden verhoogd met de inflatie. Logische eisen, maar er zit wel een mogelijke 
adder onder het gras, het gevaar van een loon-prijsspiraal.  
 
5. Een loon-prijsspiraal, wat is dat? 
Lonen stijgen om de koopkracht te behouden waarna producenten de prijzen verhogen 
vanwege de hogere loonkosten. Hogere prijzen betekenen hogere inflatie waarna de lonen weer 
stijgen etcetera. Dat proces leidde in de jaren zeventig van de vorige eeuw tot stagflatie, een 
stagnerende economische groei met hoge inflatie. Dat is een schrikbeeld, want dat betekent 
hoge werkloosheid en groot verlies aan koopkracht.  
 
6. Is die angst reëel? 
Veel economen wijzen op de nog steeds hoge werkloosheid. Dat beperkt de macht van de 
vakbonden om hoge looneisen te stellen. Dat zou een loon-prijsspiraal voorkomen. Maar 
Brzesky wijst er op dat er in veel sectoren juist personeelstekorten zijn. Dat geeft werknemers 
wel de macht om loonsverhogingen af te dwingen.  
 
7. Kunnen we niet gewoon een verbod op prijsstijgingen invoeren? 
Dat doen ze in Frankrijk met de energieprijzen. Het klinkt sympathiek, maar zo simpel is het 
niet. Als energiebedrijven de hogere kosten niet kunnen doorberekenen gaan ze failliet en heb 
je niets meer. En anders komt de rekening bij de staat, dus de belastingbetaler, te liggen. 
 
8. Wat kunnen we wel doen aan de hoge inflatie? 
Daar breekt iedereen zich het hoofd over. Normaal ontstaat inflatie omdat de vraag naar 
goederen en diensten harder stijgt dan het aanbod. Centrale banken verhogen dan de rente 
om de vraag te temperen. Nu zit het probleem van de stijgende prijzen aan de aanbodkant. 
Zoals de president van de centrale bank van Engeland al zei ‘Met onze monetaire politiek 
kunnen we niet het tekort aan chips of vrachtwagenchauffeurs oplossen’. Voorlopig is het dus 
hopen dat de inflatie inderdaad maar tijdelijk is. Bron: AD, 8 oktober 2021.  
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Kabinet bij elkaar over exploderende gasprijs: ‘We beraden ons op 
ingrepen’  

Een deel van het kabinet komt dinsdag bij elkaar om een oplossing te verzinnen voor de fors 
stijgende gasprijs. Ook staat het onderwerp morgen op de agenda van de ministerraad. De 
energierekening dreigt voor veel burgers en bedrijven de pan uit te rijzen. ‘Het kabinet gaat 
zich beraden over of er ingrepen nodig zijn en zo ja, welke dan’, zegt demissionair minister 
Hoekstra (Financiën).  

Het kabinet wil ‘doen wat nodig is’ om te voorkomen dat de energierekening van veel 
huishoudens per 1 januari gigantisch omhoog schiet. Dat heeft minister Hoekstra vanmiddag 
gezegd. De komende weken moet duidelijk worden waar het kabinet precies mee komt. Vooral 
mensen met een variabel energiecontract dreigen de pineut te worden. Energieleveranciers 
kunnen twee keer per jaar  hun variabele prijzen aanpassen: op 1 januari en 1 juli. De vrees 
is dat de tarieven op 1 januari de pan uit rijzen.   

Volgens Haagse ingewijden is het kabinet bereid om miljarden euro’s op tafel te leggen, onder 
meer om de energiebelasting te verlagen. Volgende week dinsdag staat een ingelast 
Bewindsliedenoverleg (BWO) op de agenda over de exploderende gasprijs. Demissionair 
minister Blok en staatssecretaris Yeşilgöz (Economische Zaken en Klimaat), minister Wiersma 
(Sociale Zaken), staatssecretaris Vijlbrief (Financiën), minister Ollongren (Binnenlandse 
Zaken) én vermoedelijk minister Knapen (Buitenlandse Zaken) bekijken hoe de 
energierekening binnen de perken kan blijven.  

Sinds vorige week werkt een team van ambtenaren van deze ministeries ook samen om naar 
een oplossing te zoeken. ‘Dit is géén crisisteam, want er is op dit moment geen sprake van een 
crisis’, zegt een Haagse bron over het team. ‘We zien wel veel paniek. Maar de meeste mensen 
hebben gewoon een vast energiecontract, waardoor zij niks merken van de stijgende gasprijs. 
En de verwachting is dat de gasprijs in het voorjaar weer zal dalen.’  

Toch is het nodig dat de belangrijkste ministers volgende week bij elkaar komen. Ook wordt 
het onderwerp morgen besproken in de ministerraad. Blok en Yeşilgöz gaan over de 
energierekening van bedrijven en burgers, Wiersma gaat over de koopkracht, Hoekstra en 
Vijlbrief kijken naar de energiebelasting, Ollongren gaat over isolatiemaatregelen en Knapen 
overziet de internationale omstandigheden.   

Het Nibud maakte vandaag bekend zich zorgen te maken over de effecten van de snel stijgende 
gasprijzen. Honderdduizenden Nederlanders komen financieel in de knel door de prijsstijging, 
denkt het Nibud. Volgens de Rabobank kan de gasrekening voor een gemiddeld huishouden 
in het slechtste geval 900 euro hoger uitvallen. Dat is bovenop de 1500 tot 1600 euro die de 
consument nu betaalt.  

‘Dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf, er zijn gezinnen die dadelijk de eindjes niet meer 
aan elkaar kunnen knopen door de energierekening’, zegt CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. 
‘We vragen het kabinet om snel met maatregelen te komen om de pijn voor hen enigszins te 
verzachten. Een makkelijke oplossing is er echter niet. Op de langere termijn moeten we gaan 
bouwen aan een energiesysteem dat niet alleen duurzaam is, maar ook betrouwbaar en 
stabiel.’ 
 
Ook andere partijen in de Kamer willen dat er iets gebeurt. Bij de Algemene Financiële 
Beschouwingen heeft de Kamer vanmiddag om een brief gevraagd aan demissionair minister 
Hoekstra (Financiën). ‘We gaan kijken wat exact de gevolgen zijn voor mensen’, zegt Hoekstra. 
‘Dat kan een paar tientjes zijn, maar ook meer. Het kabinet gaat zich beraden over of er 
ingrepen nodig zijn en zo ja, welke dan.’ 

Hoekstra wil ook nieuwe koopkrachtplaatjes laten opmaken, maar hij waakt voor haast of 
paniek. Dit is iets wat in het nieuwe kalenderjaar gevolgen gaat hebben, zegt de minister: ‘Ik 
wil niet snel iets in elkaar flansen.’  

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is blij met het plan. ‘Fijn dat het 
kabinet de urgentie ziet’, aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Het instituut, dat 
huishoudens voorlicht over geldzaken, waarschuwde vandaag al voor verdere armoede als de 
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energieprijzen nog verder stijgen. Honderdduizenden huishoudens zouden hierdoor in de 
problemen kunnen komen. 

Het Nibud benadrukt dat het demissionaire kabinet zowel de korte als de lange termijn voor 
ogen moet houden bij het nemen van besluiten over de energierekeningen. Voor nu geldt dat 
de energierekening betaalbaar moet blijven. Maar in de toekomst moeten de kosten voor de 
energietransitie niet te zwaar drukken op de financieel kwetsbaarste huishoudens, zegt 
Vliegenthart. De grootste problemen doemen volgens hem op bij mensen met een laag 
inkomen en een slecht geïsoleerd huis. 

Volgens Vliegenthart is de makkelijkste manier om de energierekening betaalbaar te houden 
het verlagen van de belastingen op energie. Dat opperde Energie-Nederland al, de 
branchevereniging van energieleveranciers. Dat is volgens de Nibud-directeur wel een 
‘draconische maatregel die op lange termijn misschien duur uitvalt’. Bron: AD, 7 oktober 
2021.  

New York Nets laat een van haar sterspelers buiten selectie omdat hij 
niet is gevaccineerd 

De Amerikaanse profbasketbalclub de New York Nets laat voorlopig een van haar sterspelers, 
Kyrie Irving, buiten de selectie omdat hij ongevaccineerd is.  

De Nets, die uitkomen in de hoogste divisie van de NBA,  maakten dinsdag bekend dat  Irving 
voorlopig niet meer meespeelt of -traint. Vooralsnog was alleen bekend dat Irving wél mee zou 
spelen tijdens uitwedstrijden.  De stad New York verplicht professionele atleten gevaccineerd 
te zijn als ze hun werk verrichten in een openbaar gebouw, daarmee werd het voor Irving al 
onmogelijk mee te doen aan thuiswedstrijden.  

General manager Sean Marks zei dat Irving 'een besluit heeft genomen dat hem ervan 
weerhoudt een volledig lid van het team te zijn'. Irving zelf heeft nog nooit bevestigd dat hij 
niet gevaccineerd is, maar vroeg tijdens een persconferentie vorige maand om privacy.   

Basketbalbond NBA heeft zelf geen vaccinatieplicht aan de spelers opgelegd. Bron: AD, 12 
oktober 2021.  

De nooit in gebruik genomen XL-testlocatie naast IJsselhallen heeft 2 
miljoen euro aan gemeenschapsgeld gekost 

De nooit in gebruik genomen XL-testlocatie naast de IJsselhallen in Zwolle heeft 2 miljoen 
euro aan gemeenschapsgeld gekost. Dat blijkt uit documenten van het ministerie van 
Volksgezondheid waar RTV Oost over beschikt. Het bedrijf Hestia zou op de locatie 25.000 
coronatesten per dag gaan uitvoeren. De XL-locatie van Testen voor Toegang ging echter nooit 
open omdat het aantal mensen dat zich liet testen ver achter bleef bij de voorspellingen.   

Hestia en het minister van Volksgezondheid hebben een akkoord bereikt over de gemaakte 
kosten 'voor het werven van medisch personeel die de testen konden uitvoeren', meldt de 
omroep.  

Testen voor Toegang zou vier XL-testlocaties openen. Nu ook een vaccinatiebewijs toegang 
geeft tot evenementen en horeca, komen er echter veel minder mensen testen dan 
verwacht. Afgelopen zaterdag, de drukste dag, waren dat er 118.000, verdeeld over heel het 
land. Bron: AD, 12 oktober 2021. 

Economisch belemmerende coronamaatregelen worden eerder losgelaten 
dan het toegangsbewijs 

Coronamaatregelen die ’economisch belemmerend’ zijn, worden eerder losgelaten dan het 
coronatoegangsbewijs, zegt demissionair zorgminister Hugo De Jonge. ‘Die coronapas 
is hooguit vervelend’, aldus de bewindsman hierover in de talkshow Op1.  
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Het digitale bewijs waarmee mensen toegang kunnen krijgen tot een restaurant of een 
museum blijft langer in stand dan andere regels, zoals de 75 procent maximale capaciteit voor 
bepaalde evenementen en de sluitingstijd van middernacht voor horeca. 

‘Het eerste waar je hoopt dat je vanaf kunt, is die 75 procent, en de nachtsluiting’, aldus De 
Jonge. Verder wil hij niet te veel vooruit lopen op of het bewijs de hele winter nog getoond 
moet worden of op andere versoepelingen: begin november weegt het kabinet adviezen van het 
Outbreak Management Team hierover. 

Eind vorige week zei de minister nog dat het te vroeg is om de vraag te beantwoorden welke 
regels eventueel kunnen worden losgelaten. Bron: AD, 12 oktober 2021. 

Ruim 70 nieuwe besmettingen in regio: Hof van Twente uitschieter, 
Borne en Aalten coronavrij 

In Twente zijn het afgelopen etmaal 74 mensen positief getest op het coronavirus. Er 
waren geen nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus. Dat blijkt uit cijfers die het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdagmiddag bekendmaakte. Het 
gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 70,9 positieve testen per dag (vorige 
week 58,9).   

In die periode zijn 496 besmettingen geregistreerd, 84 meer dan vorige week dinsdag toen het 
aantal nog op 412 stond. Maandag werden 68 nieuwe besmettingen geteld.  

Hof van Twente 

Deze dinsdag komen de meeste meldingen uit de gemeenten Enschede (21), Hof van Twente 
(10) en Hengelo (9).  
Binnen de regio is Hof van Twente met 10 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (28,6).   

Voor de hele regio Twente is dat cijfer deze dinsdag 11,7. Daarmee staat de regio 19e op de 
daglijst van de 25 Nederlandse Veiligheidsregio’s. Bij deze ranglijst geldt: hoe lager de 
positie, des te beter. 

Achterhoek 

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 8 nieuwe besmettingen gemeld: in Oost Gelre (4), 
Berkelland (3) en Winterswijk (1). Ook in (dit deel van) de Achterhoek werden geen aan corona 
gerelateerde sterfgevallen geregistreerd.  

Landelijke cijfers: forse toename 

Het RIVM meldt landelijk 2914 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal, dat zijn er 650 
meer dan maandag. Toen werden er, na een correctie van de cijfers, 2264 positieve testen 
gemeld. 

Meer patiënten in ziekenhuis 

Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen. Landelijk zijn er 512 mensen 
met corona opgenomen, 15 meer dan maandag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling.  

Op de intensive care worden 138 patiënten behandeld vanwege corona, evenveel als maandag. 
Deze nieuwe cijfers zijn vanmiddag door het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiëntenspreiding) bekendgemaakt.  

Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 12-10-2021 

- Enschede (21) 
- Hof van Twente (10) 
- Hengelo (9) 
- Almelo (6) 
- Oldenzaal (5) 
- Rijssen-Holten (5) 



162 
 

- Hellendoorn (4) 
- Losser (3) 
- Tubbergen (3) 
- Twenterand (3) 
- Wierden (3) 
- Dinkelland (1) 
- Haaksbergen (1) 
- Borne (0) 
- Gemeente onbekend (0)  

Achterhoek 

- Oost Gelre (4) 
- Berkelland (3) 
- Winterswijk (1) 
- Aalten (0) 

Bron: Tubantia,12 oktober 2021. 
 

Corona of niet, Patricia Paay bezoekt moeder in verzorgingstehuis 

Een corona-uitbraak weerhoudt Patricia Paay er niet van om dinsdagochtend een bezoekje 
aan haar moeder te brengen in het verzorgingstehuis.  

Patricia heeft uit voorzorg een beschermingspak aan en laat op haar eigen Instagram weten 
dat ze een intense ochtend achter de rug heeft. ‘Vanmorgen even bij mijn moeder geweest. 
Wat een gedoe, compleet in beschermingspak. Bij haar in het verzorgingstehuis is opnieuw 
corona uitgebroken. De ouderen zijn eigenlijk niet te houden, zij blijven niet op hun kamer en 
willen graag bij elkaar zijn of rondwandelen. Gelukkig is mama in orde, maar ik vind het wel 
vervelend voor haar. Zo zie je maar, we zijn er nog niet vanaf. Take care everybody!’ Bron: de 
Telegraaf, 11 oktober 2021. 

IBM en American- en Southwest Airlines houden zich aan 
vaccinatieplicht voor medewerkers  

Techbedrijf IBM en luchtvaartmaatschappijen American Airlines en Southwest 
Airlines hebben dinsdag (lokale tijd) aangekondigd zich te houden aan de door president Joe 
Biden ingestelde verplichting om medewerkers in te enten tegen Covid-19. Met die beslissing 
gaan ze in de staat Texas in tegen een maandag uitgevaardigd decreet van gouverneur Greg 
Abbott. Daarin staat dat geen enkele instantie een vaccinatieplicht kan eisen van haar klanten 
of personeel. De drie bedrijven behoren tot de grootste werkgevers in de staat.  

‘IBM heeft contracten met de federale overheid en moet voldoen aan de federale vereisten, 
waardoor werknemers uiterlijk op 8 december volledig moeten zijn gevaccineerd tegen Covid-
19’, zei een woordvoerder van het in New York gevestigde bedrijf. ’We zullen doorgaan met 
het beschermen van de gezondheid en veiligheid van IBM-medewerkers en -klanten.’ 

Volgens de lokale kamer van koophandel werken alleen al in Austin meer dan 6000 mensen 
bij IBM. American en Southwest Airlines hebben nog meer werknemers in de staat. Bovendien 
staan hun hoofdkantoren in Texas, respectievelijk in Fort Worth en Dallas. Ook de beide 
luchtvaartmaatschappijen hebben contracten met de federale overheid. 

‘Wij geloven dat de federale vaccinatieplicht voorrang krijgt boven tegenstrijdige wetten op 
staatsniveau’, verklaarde American Airlines over het verbod in Texas. Southwest Airlines liet 
zich in vergelijkbare termen uit: ’Er wordt van ons verwacht dat we voldoen aan het decreet 
van de president.’ 
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Biden verplichtte in september alle bedrijven met contracten met de federale overheid om 
hun personeel te laten vaccineren voor de deadlijn van 8 december. Volgens Abbott gaat 
de overheidsbemoeienis van de regering-Biden daarmee te ver en zijn veel particuliere 
ondernemingen hiervan de dupe. De Republikeinse gouverneur heeft nog niet gereageerd op 
de beslissing van de drie bedrijven. Bron: AD, 13 oktober 2021.  

Twentse bedrijven verdeeld over thuiswerken of terug naar kantoor: 
'Liefst heb ik iedereen hier’ 

Gaan we na de pandemie meer thuiswerken of niet? Zes op de tien werkgevers weten nog niet 
precies hoe ze het aanpakken. De meningen in Twente en de Achterhoek zijn verdeeld: Nedap 
experimenteert, Grolsch gaat voor hybride en Huiskes-Kokkeler wil zoveel mogelijk mensen 
op kantoor. 

Bij Brouwerij Grolsch liggen de plannen klaar. Als de richtlijnen van het kabinet veranderen 
en iedereen weer naar kantoor kan, mag het kantoorpersoneel van de brouwerij deels de eigen 
week indelen. Hightechbedrijf Nedap in Groenlo zoekt nog uit wat wel of niet werkt en bij 
autodealer Huiskes-Kokkeler is het grootste deel van de medewerkers eigenlijk nooit weg 
geweest. 

In opdracht van de Coalitie Anders Reizen deed I&O Research onderzoek naar thuiswerken. 
De coalitie wil af van milieubelastende lange files en drukke spitsen, die het nieuws alweer 
domineren. Wat blijkt: maar liefst zes op de tien werkgevers hebben nog niet duidelijk gemaakt 
aan het personeel hoe er na de coronapandemie wordt omgegaan met thuiswerken. Van de 
thuiswerkers wil maar tien procent volle bak terug naar kantoor, 52 procent wil ruim de helft 
van de uren thuis blijven werken. 

‘Wij hebben ons vanaf het begin aan de richtlijnen van het kabinet gehouden en dat blijven 
we doen’, zegt Jaap Hulshof, woordvoerder en manager Corporate Sponsoring & Corporate 
Events bij Grolsch. ‘Nu mag je twee dagen per week naar kantoor. Als de regels worden 
losgelaten, worden dinsdag en donderdag de vaste brouwerijdagen, andere dagen zijn flexibel 
in te vullen. De meeste medewerkers hebben er het afgelopen anderhalf jaar een modus in 
gevonden.’ 

Bij Huiskes-Kokkeler gaat dat het niet worden. ‘We zijn een dienstverlenend bedrijf’, zegt 
Marco Golbach, directeur van het autobedrijf. ‘Het liefst heb ik iedereen hier en ik denk dat 
inmiddels ook 95 procent van het personeel weer aanwezig is. Bij ons kan de administratie 
thuiswerken, maar ik hou de lijntjes liever kort. We moeten het hebben van het 
klantencontact. In de showroom, bij de servicebalie en in de werkplaats, dat kan niet vanuit 
huis. Er is ook amper ‘gezoomd’ bij ons, ik bel liever.’ 

Grolsch en Nedap zijn nog lang niet terug in het ‘oude normaal’ en gaan dat waarschijnlijk 
ook niet meer doen. De kantoren zijn veel leger en minder bruisend dan voor de pandemie. 
‘We gaan voor het hybride werken’, zegt Hulshof van Grolsch. ‘We zorgen voor twee goede 
werkplekken, thuis en op kantoor. We hebben een inventarisatie gemaakt en dit is eruit 
gekomen. We denken dat er zo een goede verhouding tussen werk en privé ontstaat.’ 

‘Een ideale mix’, lijkt Mirjam Spitholt dat. Ze is gelukskundige en houdt zich bezig met wat 
ons happy maakt. ‘Toen alles door de lockdown wegviel, vond ik het heel lastig. Ik hou van 
echte mensen en moest opeens binnen blijven. Maar na een zoektocht in mezelf, bleek dat ik 
niet afhankelijk ben van anderen en dat ik het alleen ook prima red. Als je dan, zoals deze 
week, in de file staat, denk je: mocht ik maar weer vanuit huis werken. Dan is een mix veel 
fijner, vind ik.’ 

Bij Nedap in Groenlo ligt er nog niets vast. ‘Ik wou dat ik kort en bondig ons beleid voor wat 
betreft het hybride werken zou kunnen vertellen, maar dat is helaas niet het geval’, zegt 
topman Ruben Wegman. ‘Op dit moment is het voor iedereen - medewerkers, teams, 
leidinggevenden en organisatie - nog uitzoeken wat werkt of niet. Het is dus voor ons echt te 
vroeg om nu als directie regels op te gaan leggen en wij geven op dit moment veel ruimte om 
te experimenteren.’ 
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Onder de medewerkers van Nedap ziet Wegman nog geen duidelijke voorkeur. In het bedrijf 
heerst al veel langer een cultuur van vrijheid om te werken waar en hoe laat je wilt. ‘Het wisselt 
heel sterk’, zegt Wegman. ‘Op dit moment kunnen we nog geen duidelijke trends zien. Ik 
persoonlijk had verwacht dat meer mensen sneller naar kantoor zouden komen, maar dat is 
bij ons een meer geleidelijke proces.’ Bron: Tubantia,12 oktober 2021.  

Twee op de vijf bedrijven ontvingen tot eind juni coronasteun 

Bijna twee op de vijf bedrijven in Nederland hebben tot en met eind juni dit jaar minimaal één 
periode coronasteun gekregen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis 
van voorlopige cijfers over de steunmaatregelen van de overheid. Dit komt neer op in totaal 
bijna 162.000 bedrijven die loonsteun kregen of steun voor de vaste lasten of allebei. 
Zelfstandige ondernemers en steun in de vorm van belastinguitstel zijn in deze analyse niet 
meegenomen. 

Door de coronacrisis tuigde de overheid diverse regelingen op om bedrijven niet te laten 
omvallen als gevolg van de coronabeperkende maatregelen. Met name bioscopen, theaters en 
schouwburgen hebben doorlopend gebruikgemaakt van steun, becijfert het CBS. Bijvoorbeeld 
acht op de tien bioscopen hadden van maart 2020 tot en met juni 2021 voortdurend steun 
nodig, terwijl over de gehele linie slechts zes procent van de bedrijven in deze tijd continu 
steun ontving.  

In de horeca is eveneens veel gebruikgemaakt van de steunmaatregelen. Iets minder dan de 
helft van de hotel-restaurants en cafés maakte in alle onderzochte kwartalen aanspraak op 
steun. Daarnaast maakte nog ruim een kwart van deze bedrijven in bijna alle 
aanvraagperioden gebruik van de steunpakketten. Veel ondernemingen uit die laatste groep 
konden het alleen in de zomer van vorig jaar, toen er maatregelen werden versoepeld, zonder 
steun stellen.  

Over de gehele linie maakte in het tweede kwartaal van vorig jaar meer dan een derde van de 
Nederlandse bedrijven gebruik van steun. Daarna nam het gebruik van de steun snel af. 
Bijvoorbeeld tandartsen, rijscholen en kappers deden nauwelijks nog beroep op vervolgsteun 
in de derde periode van 2020.  

Het CBS constateert dat het aantal bedrijven dat steun nodig had, na de zomer van vorig jaar 
weer toenam. Dit speelde zeker toen eind 2020 en begin 2021 het aantal besmettingen fors 
opliep en er opnieuw een lockdown werd ingesteld.  

Tussen maart 2020 tot en met juni 2021 zijn vijf steunpakketten van kracht geweest. Daarna 
volgde nog een zesde steunpakket, dat eind derde kwartaal dit jaar afliep. Sindsdien zijn er 
alleen nog enkele gerichte steunmaatregelen, bijvoorbeeld voor nachtclubs die nog altijd last 
hebben van beperkende maatregelen. Bron: Tubantia,13 oktober 2021.  

Vlees, frisdrank en schoonmaakartikelen: prijs boodschappen gaat verder 
de lucht in 

Boodschappen zijn tijdens de eerste negen maanden van dit jaar flink duurder geworden. 
Vooral frisdrank, bier, conserven, verzorgingsproducten en schoonmaakartikelen stegen fors 
in prijs.  

De stijging blijkt uit een inventarisatie van marktonderzoeker GfK van dagelijkse 
boodschappen in alle Nederlandse (online)supermarkten. De hogere prijzen zijn volgens Koos 
Gardebroek, landbouweconoom bij de Wageningen Universiteit, vooral het gevolg van de 
geëxplodeerde vraag naar landbouwproducten. Hij ziet dat het aanbod stabiel is gebleven, 
maar de vraag - vooral de laatste maanden - enorm is gestegen. De economie in veel landen 
trekt razendsnel aan na de coronacrisis. Voedselvoorraden worden weer aangevuld, de vraag 
naar veevoer stijgt, en biobrandstoffen zijn interessant bij de hoge brandstofprijzen. Bron: AD, 
13 oktober 2021.  
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Ook mensen met negatief testresultaat mogen naar Coachella 

De organisatie van Coachella heeft de maatregel dat alleen gevaccineerde mensen naar het 
zeer populaire muziekfestival in Californië mogen komen teruggedraaid. Bezoekers komen in 
april ook naar binnen als ze een negatief testresultaat kunnen laten zien. 

In de Instagram Stories van het evenement schrijft de organisatie dinsdag: ‘Nu we eerder deze 
maand met eigen ogen hebben kunnen zien hoe bij andere festivals de implementatie van 
veiligheidsprotocollen hebben geleid tot een lage infectiegraad, hebben we er alle vertrouwen 
in ons beleid aan te passen’. De mogelijkheid tot testen is een toevoeging, voor gevaccineerden 
volstaat een bewijs daarvan.  

De aanpassing is opvallend omdat het festival al een tijdlang is uitverkocht en alle aanwezigen 
dus een toegangsbewijs hebben gekocht toen er nog een vaccinatieplicht zou gelden op het 
evenement. 

Coachella wordt volgend jaar van 15 tot en met 17 april en van 22 tot en met 24 
april gehouden. Het is een van de populairste festivals van Amerika en vindt jaarlijks verspreid 
over twee weekenden plaats net buiten Palm Springs. Onder anderen Beyoncé, Madonna, Daft 
Punk, Lady Gaga, Lizzo en Kanye West stonden er eerder op het podium. Bron: AD, 13 oktober 
2021. 

VS openen hun grenzen met Canada en Mexico 

De Verenigde Staten zullen vanaf begin november hun grenzen met Canada en Mexico 
openen voor volledig gevaccineerde reizigers, meldden drie vooraanstaande leden van het 
Congres, onder wie de Democratische Senaatsleider Chuck Schumer. Daarmee komt 
een einde aan reisbeperkingen die al sinds de uitbraak van de coronapandemie in maart 2020 
van kracht zijn. 

De nieuwe regels zullen betrekking hebben op landgrenzen en overtochten met veerboten. Een 
exacte datum voor de opheffing van de reisbeperkingen vanuit Canada en Mexico is nog niet 
bekend. 

Niet-Amerikaanse reizigers die over land of per veerboot de Verenigde Staten 
binnenkomen, moeten gevaccineerd zijn, maar hoeven alleen een bewijs van vaccinatie te 
tonen als ze daartoe worden verzocht door douanemedewerkers. Een recent negatief 
testresultaat is sowieso niet vereist. Voor luchtreizigers geldt daarentegen dat ze 
een vaccinatiebewijs en een recent negatief testresultaat moeten overleggen voordat ze in het 
vliegtuig mogen stappen.  Bron: AD, 13 oktober 2021. 

Op Sint Maarten is gisteren opnieuw een coronapatiënt overleden 

Op Sint-Maarten is gisteren opnieuw een coronapatiënt overleden, waardoor het totale 
dodental door corona uitkomt op zeventig. De helft daarvan overleed sinds 7 augustus. Dat 
betekent dat in de afgelopen tien weken net zoveel mensen zijn overleden als in de ongeveer 
anderhalf jaar daarvoor. Er liggen nog zes coronapatiënten in het ziekenhuis. 

Het eiland kende in de afgelopen periode een heel snelle stijging van het aantal 
coronabesmettingen. Op 1 augustus waren 81 personen besmet, op 17 augustus was dat 
gestegen naar 349. Daarmee bereikte het eiland het hoogste aantal besmettingen sinds het 
begin van de coronacrisis. 

Wat betreft het aantal besmettingen lijkt de situatie inmiddels meer onder controle. Dinsdag 
waren voor het eerst sinds twee maanden weer minder dan honderd mensen op het eiland 
besmet. Het aantal gevaccineerden blijft echter nog een reden tot zorg. Het aantal personen, 
op de gehele bevolking, dat minimaal één vaccinatie heeft gehad ligt net boven de 40 procent. 
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De overheid raadt mensen aan zich goed te informeren over de ziekte en een vaccinatie te 
overwegen. In de afgelopen week haalden iets meer dan honderd mensen voor het eerst een 
prik.  Bron: AD, 13 oktober 2021. 

Amsterdam Dance Event begint vandaag 

Het Amsterdam Dance Event (ADE) begint vandaag weer en duurt tot en met 17 oktober. Door 
de coronamaatregelen ziet het er wel iets anders uit dan andere jaren. Zo is bij 
binnenevenementen maar 75 procent van het maximale aantal bezoekers welkom, moeten 
mensen een coronatoegangsbewijs laten zien en zijn de feesten alleen tussen 06.00 uur en 
00.00 uur. 

Volgens een ADE-woordvoerder was vooral deze laatste beperking een grote uitdaging, omdat 
vergunningen moesten worden omgezet van de nacht naar de dag. Daarnaast moesten de 
organisatoren hun planning aanpassen, omdat de wisseling in tijden gevolgen heeft voor de 
reisplanning van artiesten, de bouw van de evenementen en de inzet van personeel. 

In totaal vinden 350 evenementen plaats en treden zo'n 2000 artiesten op, onder wie Oliver 
Heldens en Dave Clarke. Jaarlijks komen honderdduizenden mensen vanuit de hele wereld 
naar Amsterdam om het evenement bij te wonen. Vorig jaar was het door de 
coronamaatregelen helemaal digitaal.  Bron: AD, 13 oktober 2021. 

Huisartsen spelen geen rol in nieuwe grootschalige vaccinatiecampagnes 

Huisartsen kunnen géén rol meer spelen in nieuwe grootschalige vaccinatiecampagnes, zoals 
de afgelopen coronavaccinaties. Ze zitten met 'de handen in het haar' om de bezetting van 
hun praktijk rond te krijgen, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).  

Door inhaalzorg en een stijgende zorgvraag is het volgens de vereniging drukker dan ooit. 
Gaten in roosters van huisartspraktijken zijn niet te vullen. Voor de meeste huisartsen is de 
werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, constateert de LHV na 
onderzoek.  

‘Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om 
te herstellen. Veel huisartsen lopen op hun tandvlees. We moeten deze negatieve spiraal 
doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden’, waarschuwt de organisatie. 
Bron: AD, 13 oktober 2021.  

GGD stopt met vaccinaties Moderna vaccin 

De GGD'en stoppen met het zetten van eerste prikken met het coronavaccin van Moderna. In 
een kwartaalverslag schrijft koepelorganisatie GGD GHOR Nederland 'het gebruik van 
Moderna door de GGD’en (voorlopig) uit te faseren'. 

‘Om de vaccinportefeuille verder te optimaliseren en efficiënter te maken is besloten om geen 
eerste vaccinaties met Moderna meer te zetten’, aldus GGD GHOR. Dat betekent dat er 
momenteel alleen nog eerste prikken met het vaccin van Pfizer/BioNTech worden gezet. Van 
dat vaccin zijn, net als van Moderna, twee prikken nodig om volledig gevaccineerd te zijn. Ook 
met het vaccin van Janssen wordt nog geprikt, maar daar is geen tweede dosis van nodig. 

Er worden steeds minder eerste coronaprikken gezet. Ruim 43.000 mensen kregen vorige 
week een eerste coronaprik. Op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne deze zomer ging 
het nog om honderdduizenden eerste prikken per week.  Bron: AD, 13 oktober 2021. 

Coronapandemie in Nederland is zorgelijk 

De stand van de coronapandemie in Nederland is zorgelijk. Op dat risiconiveau staat het hele 
land in een nieuw waarschuwingssysteem dat de overheid heeft ingevoerd. Het is de opvolger 
van de regionale risiconiveaus, die vorige maand zijn afgeschaft. 
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Het nieuwe systeem kent drie risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Die worden 
bepaald op basis van het zevendaagse gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames en het 
aantal opnames op de intensive cares. Bij de regionale risiconiveaus telde ook het aantal 
positieve testen per 100.000 inwoners mee, maar dat is nu geen factor meer. 

Het risiconiveau bepaalt mede welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de druk op 
de zorg te groot wordt.  Bron: AD, 13 oktober 2021.  

Kogel is door de kerk: ook in Nijmegen vanaf vrijdag corona-polsbandjes 

Zonder gedoe de kroeg in: dat kan vanaf aankomende vrijdag ook in Nijmegen. Bij cafés in het 
centrum van de stad volstaat een corona-polsbandje als toegangsbewijs. De bandjes zijn te 
krijgen bij speciale checkpoints aan de Molenstraat en Grote Markt. 

Mensen die bij zo’n checkpoint een QR-code met vaccinatiebewijs of negatief testbewijs laten 
zien, krijgen zo’n bandje. Daardoor hoeven zij niet langer in de rij te staan voor kroegen om 
daar ook nog eens hun QR-code te zien en kunnen ze makkelijker van café naar café hoppen. 

Steeds meer steden maken inmiddels gebruik van polsbandjes tijdens stapavonden. Afgelopen 
weekend maakte Arnhem al een start met de bandjes en nu is ook Nijmegen overstag. Deze 
week liet Dennis Dekkers, voorzitter van de Nijmeegse afdeling van Koninklijke Horeca 
Nijmegen, al doorschemeren dat alle seinen op groen stonden. 

Ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls toonde zich positief, maar benadrukte dat de 
bal bij de horeca lag. ‘Ze moeten wel opschieten met dit plan’, zei Bruls met een knipoog naar 
de coronatoegangsbewijzen. ‘Straks zijn die bandjes al niet meer nodig.’  Bron: DG, 13 oktober 
2021.  

Binnenkort mogelijk stappen met coronapolsbandje in Nijmegen: ‘De 
voornaamste vraag is op welke dagen?’ 

Niet meer bij iedere kroeg je QR-code laten zien, maar met één coronapolsbandje overal naar 
binnen: grote kans dat dat in Nijmegen binnenkort op stapavonden kan. Dat zegt Dennis 
Dekkers, voorzitter van de Nijmeegse tak van Koninklijke Horeca Nederland: ‘Alle lichten staan 
op groen.’ 

Met het polsbandjesproject zou Nijmegen Arnhem volgen. Daar zijn de bandjes afgelopen 
weekend voor het eerst ingezet. De bandjes, die op een centraal punt in het centrum van de 
stad worden verstrekt, zijn een aanvulling op QR-codes die bij de toegang van horecazaken 
gecontroleerd worden. Uitbaters hoeven gasten met een polsbandje niet meer te vragen naar 
een coronatoegangbewijs. Dat scheelt een hoop tijd, moeite en frustratie, aldus Dekkers. Bron: 
DG, 13 oktober 2021.  

Proefpersonen vaccin CureVac kunnen bij GGD ander vaccin krijgen 

Het UMC Utrecht laat weten dat mensen die als proefpersoon hebben meegedaan aan 
het onderzoek naar het coronavaccin van de Duitse farmaceut CureVac bij de GGD een ander 
vaccin kunnen krijgen. De deelnemers zijn persoonlijk ingelicht, nadat CureVac liet weten te 
zullen stoppen met de ontwikkeling van het mRNA-vaccin. Aan de Nederlandse studie doen 
zo'n 3000 mensen mee. 

Ook de beoordeling door de Europese medicijntoezichthouder EMA wordt 
gestaakt. Proefpersonen hebben daardoor geen vaccinatiebewijs en moeten zich laten testen 
voor toegang tot restaurants, concerten of een buitenlandse reis. Een prik met een ander 
vaccin levert wel een inentingscertificaat op. Er is geen gevaar voor de gezondheid, aldus de 
woordvoerder. 

Het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het CureVac-vaccin, heeft geen invloed op 
het Nederlandse vaccinatiebeleid. Hoewel er 10,7 miljoen doses van het middel waren besteld, 
was nog niet op de levering daarvan gerekend, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Voor 
de vaccinatiestrategie heeft Nederland 'op meerdere paarden gewed', aldus het ministerie.   
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CureVac maakte dinsdag bekend dat het bedrijf stopt met de ontwikkeling van het 
coronavaccin. Ook de beoordeling van het middel door het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) wordt afgebroken. Het vaccin wordt dus niet geregistreerd als officieel coronavaccin in 
Europa. 

Dat betekent dat proefpersonen die CureVac hebben gehad geen vaccinatiebewijs krijgen. Zij 
kunnen dus ook niet zonder zich te laten testen een coronatoegangsbewijs krijgen, waarmee 
ze naar onder meer restaurants, concerten en op vakantie kunnen. Door zich te laten inenten 
met een vaccin dat wél geregistreerd staat, zoals dat van Pfizer/BioNTech, krijgen ze alsnog 
een vaccinatiebewijs. Volgens het UMC Utrecht levert het zetten van een extra vaccin geen 
gevaar voor de gezondheid op.  

Het ziekenhuis laat weten dat de studie, in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis in 
Breda, het Amsterdam UMC en de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, wordt voortgezet. 
Ook deelnemers die een ander vaccin nemen, kunnen blijven meedoen. De CureVac-prikken 
zijn volgens het UMC Utrecht in alle gevallen lang genoeg geleden gezet om onderscheid te 
kunnen maken tussen eventuele bijwerkingen van de verschillende vaccins. Bron: AD, 13 
oktober 2021.  

Het Russische vaccin Sputnik Light is voor 70 procent effectief tegen 
Deltavariant 

Het Russische investeringsfonds RDIF, dat de marketing en verkoop van het Sputnik-V 
vaccin regelt, zegt dat de eenpriksversie van het middel - ook wel Sputnik Light genoemd - 
voor zeventig procent effectief is tegen de Deltavariant van het coronavirus. Dat 
onderzoeksresultaat publiceert het Gamaleya-insituut, de ontwikkelaar van het vaccin, op de 
medische website medRxiv. 

De studie werd verricht onder 28.000 proefpersonen en vergeleken met 5,6 miljoen niet 
gevaccineerde Russen. Sputnik Light kan volgens de makers ook als booster voor andere 
vaccins worden gebruikt en is net zo werkzaam tegen de Deltavariant als Sputnik-V, waarvan 
twee prikken noodzakelijk zijn. 

De lichte versie beschermd volgens RDIF voor 83 procent tegen besmetting en 94 procent 
tegen ziekenhuisopname. Kirill Dmitriev, het hoofd van het fonds, verwacht dat Sputnik Light 
uiteindelijk Ruslands hoofdvaccin wordt. ‘We denken dat het over een jaar het hoofdvaccin is, 
omdat mensen alleen een aanvullende prik nodig hebben of al ziek zijn geweest en geen 
Sputnik-V meer behoeven.' Bron: AD, 13 oktober 2021.   

Ik laat mij niet dwingen om te vaccineren’, galmde het vanuit haar villa 
in het Gooi 

Vrouwen zien dingen anders dan mannen en krijgen in de media niet genoeg ruimte om hun 
mening te ventileren. Daarom duikt journalist Debby Gerritsen met een vrouwelijke blik in de 
actualiteit en deelt ze wat haar opvalt.   

‘I will not get the shot’, appte mijn vriendin Sam op hoge toon vanuit LA, waar ze als privéchef 
veganistisch kookt voor bekende Hollywoodsterren. ‘Gewoon gezond blijven eten, de juiste 
vitaminen nemen, and you’ll be fine!’, kreeg ik als gratis tip mee. Ik sputterde nog even tegen, 
maar deze tanker lag op ramkoers. Ze had diepgravend online research gedaan en geloofde 
meer in de geneeskrachtige werking van kurkuma dan in het wereldwijd goedgekeurde vaccin. 
Deze opvatting van mijn ooit zo nuchtere vriendin was even schrikken, maar het verbaasde 
me aan de andere kant ook niet. Ze had de laatste jaren een paar afslagen genomen op het 
holistische spectrum en houdt er sindsdien opvattingen op na die nogal botsen met de 
wetenschap, die volgens haar ‘ook maar een mening is’.   

Ik hoorde zelfbenoemde foodexpert Rens Kroes hetzelfde verkondigen toen ze een paar jaar 
geleden onder vuur kwam te liggen, nadat ze beweerde dat een glas klei hartstikke goed is 
voor je gezondheid. Ook Rens’ zus Doutzen Kroes zet haar vraagtekens bij de werking van het 
vaccin en ziet meer heil in het boosten van het immuunsysteem met vitamines en gezonde 
voeding. ‘Ik laat mij niet dwingen om te vaccineren’, galmde het vanuit haar riante vrijstaande 
villa in het Gooi. De dames kunnen elkaar de ongewassen hand schudden.  
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Zou mijn vriendin Sam in Nederland wonen, dan had ze mij waarschijnlijk ingeruild voor de 
antivax-vriendinnenclub van Doutzen en haar Moonsisters Jetteke en Lieke van Lexmond. De 
Moonsisters lanceerden vorige week - na mooie verkoopcijfers in 2021 dankzij opkontjes van 
bevriende bladenmakers - hun tweede maankalender in het samenzijn van een select groepje 
influencers, (ex)voetbalvrouwen en, je verwacht het niet, spirit animal Doutzen. De nieuwe 
maankalender biedt vrouwen, in combinatie met een setje chakrastenen (voor 39,95 euro 
verkrijgbaar in de MoonShop), houvast in deze barre, bange tijden. Dat klinkt nogal Jomanda 
2.0. En dat is het ook. Behalve dat de dames van Lexmond niet in blauw gewaad maar in een 
mantelpakje van Chanel met Cartier Love Bracelets gekleed gaan.  

Je zou kunnen denken: laat die luxepoezen lekker aanrommelen met chakrastenen en 
geurkaarsen. Ieder beest z’n zelfgekozen feest. Maar dat dachten we destijds ook van medium 
Jomanda. En we weten allemaal wat daarmee gebeurde. De Moonsisters lagen al eens onder 
vuur, zeker nadat ze vorig jaar in een uitzending van Koffietijd ‘de pittige transitie van Mars 
naar Stier’ als verklaring voor de bestorming van het Capitool in de VS gaven.  

Ook deze week was het raak toen bekend werd dat Rituals met de zussen in zee ging. Twitter 
was te klein, maar daar hadden Lieke en Jetteke een zusje dood aan. Die kunnen zich heel 
goed afsluiten van negatieve energie, iets wat mij helaas niet lukt – typisch gevalletje Tweeling. 
In onzekere tijden zijn mensen op zoek naar houvast.  

Vrouwen die in maankalenders en #selfcare geloven gaan op zoek naar alternatieven en komen 
via dokter Google uit bij de Moonsisters en hun mede-moederharten die onwetenschappelijk 
bagger uitkramen. Over ‘in je kracht staan’ dankzij de stand van de maan, transities van 
planeten en de geneeskrachtige werking van edelstenen en kruiden. En ondertussen openlijk 
hun wantrouwen tegen vaccinaties uitspreken. Dat is gevaarlijk. Want je wil niet dat ook maar 
één persoon gelooft dat dit #selfcare-gezwets een geneeskrachtig alternatief biedt tegen 
corona. En als straks in de herfst de besmettingscijfers weer omhoogvliegen, er nieuwe 
varianten muteren en er wellicht nieuwe maatregelen moeten worden genomen omdat de ic’s 
het niet aankunnen, is het makkelijk praten vanuit je villa in het Gooi. Bron: AD, 13 oktober 
2021.  

Klanten failliete Hotelkamerveiling kunnen mogelijk fluiten naar geld 

Voor een prikkie een lastminute hotelkamer op de kop tikken via Hotelkamerveiling zit er niet 
meer in. De coronacrisis heeft het bedrijf genekt. Consumenten moeten maar afwachten of ze 
hun geld nog terugzien. Ook hotels zijn gedupeerd. 

Een jaar geleden leek het bedrijf nog stevig te profiteren van de coronacrisis. Na de eerste 
lockdown zag de online veilingsite van hotelkamers een forse stijging in het aantal verkochte 
veilingen. In november verklaarde directeur Matthijs Stekelenburg nog tegenover 
vakblad Hospitality management dat hij zo’n plotselinge groei niet eerder had gezien. ‘Het 
aantal nieuwe veilingwinnaars en hotelpartners nam een grote vlucht’, aldus Stekelenburg.  

Nu wordt diezelfde coronacrisis aangehaald als reden voor het omvallen. ’De veranderde markt 
als gevolg van de coronapandemie heeft Hotelkamerveiling.nl hard geraakt, waardoor een 
faillissement onvermijdelijk is geworden’, schrijft de curator op de website van 
Hotelkamerveiling.nl. De rechtbank verklaarde het bedrijf afgelopen vrijdag failliet.   

Via de site konden hotels hun leegstaande hotelkamers kwijt, consumenten konden bij opbod 
bieden. Waar het precies is misgegaan, is niet duidelijk. Mogelijk is het faillissement het gevolg 
van een geringer aanbod ‘goedkope’ hotelkamers, doordat hotels liever zagen dat in coronatijd 
een hotelkamer voor een hoger bedrag van de hand ging. Of wellicht was de animo bij 
consumenten minder tijdens de tweede lockdown, toen bars en restaurants dicht moesten 
blijven.  

Hoeveel consumenten gedupeerd zijn is niet bekend. Ook is niet duidelijk of zij hun geld nog 
terugkrijgen. Op de site raadt de curator mensen aan om hun vordering in te dienen via de 
website crediteurenlijst.nl. Intussen regent het klachten van gedupeerden op onder andere 
reviewsite Trustpilot.  
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Veel mensen spreken er schande van dat het bedrijf tot op het laatst hotelovernachtingen 
bleef veilen. ‘Twee dagen voor het faillissement gekocht, heel de organisatie moet ervan 
geweten hebben. Maar toch hebben ze ons geld geïnd zodat ze er lekker mee vandoor konden 
gaan of andere financiële gaten konden vullen’, schrijft een van de gedupeerden.  

Ook hotels zeggen verrast te zijn door het faillissement en ook zij zijn gedupeerd. Hotels 
werden pas achteraf betaald. Zij zouden eind deze week de reserveringen over de maand 
september ontvangen, maar kunnen naar dat geld fluiten.  

Verschillende hotels hebben klanten al laten weten dat hun reserveringen via 
Hotelkamerveiling.nl zijn komen te vervallen, omdat zij niet betaald krijgen voor het 
verblijf. ’We vinden het ook een vervelende situatie en bieden mensen daarom de mogelijkheid 
om alsnog te verblijven op ons landgoed voor een speciaal tarief’, laat bijvoorbeeld Hotel 
Landgoed Ehzerwold in Almen weten. Daar komen veel telefoontjes van gedupeerde klanten 
binnen. Hoe groot de schade is, wil de hotelier niet kwijt. ‘We zagen dit in elk geval niet 
aankomen’, aldus de woordvoerder. 

Hotelkamerveiling.nl werd in 2008 opgericht door hotelier Klaas Stekelenburg en zijn twee 
zonen Matthijs en Jasper. Voor corona groeide het bedrijf hard. Buiten Nederland en België 
wist het bedrijf zijn hotelaanbod ook uit te breiden naar andere landen in West-Europa en 
New York. Later kwam er de veiling van een dagje sauna bij. Het bedrijf telde naar eigen zeggen 
zo’n honderdduizenden leden en verwerkte meer dan 5 miljoen boekingen. Bron: AD, 13 
oktober 2021.  

Staphorst piekt steeds harder met besmettingen: ‘Ik voel me niet 
onveilig’ 

Staphorst piekt. Nergens anders gaat het coronavirus zo hard rond als in de 
Biblebeltgemeente in de Kop van Overijssel. Ligt dat aan de lage vaccinatiegraad? Of zijn 
inwoners ook minder voorzichtig?  

Het is halverwege de middag als een oudere vrouw de Hema in het winkelcentrumpje aan de 
Ebbinge Wubbelaan in Staphorst binnenloopt. Ze houdt haar hand onder de hygiënezuil. Die 
is leeg. Ze kijkt om zich heen en loopt enkele passen naar een tafeltje verderop. Ze pakt de 
bus voor het reinigen van het winkelmandje en sprayt het goedje op beide handen. Twee keer 
flink wrijven en ze loopt verder de winkel in. Bron: De Stentor, 13 oktober 2021. 

Topschakers zijn door rechter in het ongelijk gesteld 

De zes Nederlandse topschakers die een kort geding hadden aangespannen tegen de 
Nederlandse schaakbond en de gemeente Hoogeveen zijn door de voorzieningenrechter in 
het ongelijk gesteld. Ze moeten daarom een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Het 
toernooi in Hoogeveen begint vrijdag.  

‘De voorzieningenrechter oordeelt dat het schaaktoernooi van dusdanig hoog niveau is dat het 
hier niet om een amateursporttoernooi gaat. De huidige regelgeving laat niet toe dat 
wedstrijden als deze worden georganiseerd zonder dat de deelnemers beschikken over een 
coronatoegangsbewijs’, staat in een schriftelijke verklaring.  

De rechter vindt niet dat de schaakbond het toernooi op het laatste moment ergens 
anders hoeft te organiseren. ‘Van de bond kan niet worden verlangd dat ze de belangen van 
een handvol schakers stelt boven de belangen van de schaakbond en de andere deelnemers.’ 

De gemeente Hoogeveen heeft het NK voor mannen en vrouwen als 'evenement' aangemerkt. 
Daardoor hebben alle deelnemers een geldige QR-code nodig en kan de verplichting ontstaan 
om zich dagelijks te laten testen op het coronavirus. Volgens het zestal is dat niet noodzakelijk 
en bovendien vinden de schakers dat de verplichting ten koste gaat van hun prestaties. Bron: 
AD, 13 oktober 2021.   
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Lucas van Foreest Foto: SCS/Michel Utrecht © Hollandse Hoogte / Soenar Chamid 
sportfotografie  
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Schakers doen niet mee aan NK na verloren kort geding om coronapas, 
kampioen ontbreekt 
 
De zes Nederlandse topschakers die een kort geding hadden aangespannen tegen de 
Nederlandse schaakbond en de gemeente Hoogeveen zijn door de voorzieningenrechter in 
Haarlem in het ongelijk gesteld. Ze moeten daarom een coronatoegangsbewijs kunnen laten 
zien om mee te kunnen doen aan het NK. Daarop hebben vier van de zes schakers, waaronder 
regerend kampioen Lucas van Foreest, laten weten niet deel te nemen. 
 
Het toernooi in Hoogeveen begint morgen.  De gemeente Hoogeveen heeft het NK schaken voor 
mannen en vrouwen als ‘evenement’ aangemerkt. Daardoor hebben alle deelnemers een 
geldige QR-code nodig en kan de verplichting ontstaan, voor deelnemers die niet zijn 
gevaccineerd, om zich dagelijks te laten testen op het coronavirus. Volgens het zestal is dat 
niet noodzakelijk en bovendien vinden de schakers dat de verplichting ten koste gaat van hun 
prestaties. ‘Schaakpartijen duren soms zes uur. Dan is het niet fijn als je je daarna nog druk 
moet maken om je test van de volgende dag. Gevaccineerde schakers hebben nergens last 
van. Zo creëer je een ongelijk speelveld’, stelde kampioen Van Foreest (20) eerder al tegen deze 
site  
 
‘De voorzieningenrechter oordeelt dat het schaaktoernooi van dusdanig hoog niveau is dat het 
hier niet om een amateursporttoernooi gaat. De huidige regelgeving laat niet toe dat 
wedstrijden als deze worden georganiseerd zonder dat de deelnemers beschikken over een 
coronatoegangsbewijs. Een gemeente is bij uitstek gehouden deze regelgeving na te leven. Zij 
is immers het bevoegd gezag dat moet toezien op naleving van deze regelgeving’, staat in een 
schriftelijke verklaring.  
 
‘De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de schaakbond het toernooi, dat al lang in 
voorbereiding is, niet op het laatste moment ergens anders hoeft te organiseren. Van de bond 
kan niet worden verlangd dat ze de belangen van een handvol schakers stelt boven de 
belangen van de schaakbond en de andere deelnemers.’ 
 
De KNSB heeft de schakers begin augustus uitgenodigd voor deelname aan het Nederlands 
kampioenschap, dat zal plaatsvinden van vrijdag tot zaterdag 23 oktober op een etage in het 
gemeentehuis van Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen heeft besloten om een 
coronatoegangsbewijs verplicht te stellen voor de 32 deelnemers van het schaaktoernooi. 
 
Een andere speellocatie voor het toernooi werd geopperd als een mogelijkheid om de 
coronapas te laten vervallen, maar de schaakbond zag dat niet meer gebeuren. ‘Het is een NK, 
daar komt organisatorisch veel bij kijken’, zei advocaat Lex de Jager. 
 
De andere vijf schakers die het kort geding hadden aangespannen zijn oud-kampioen Sergey 
Tiviakov, Sipke Ernst, Migchiel de Jong, Ivo Maris en Machteld van Foreest. Van de zes 
schakers hebben er vier, waaronder Van Foreest, laten weten vrijdag niet mee te doen, meldt 
Loek Van Wely namens de Schaakbond.  
 
Lucas Van Foreest (20) liet eerder deze week optekenen dat hij zijn titel niet gaat verdedigden 
als het coronatoegangsbewijs van toepassing zou blijven. Bron: AD, 13 oktober 2021. 

Werknemers van Boeing moeten op 8 december allemaal zijn 
gevaccineerd, anders dreigt ontslag 

Werknemers van het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf Boeing moeten op 8 december 
allemaal gevaccineerd zijn. Zo niet, dan dreigt ontslag. De verplichting komt voort uit een 
zogeheten executive order van president Joe Biden: alle leveranciers van de federale regering 
moeten gevaccineerd personeel in dienst hebben. Aangezien Boeing veel doet voor de regering, 
moet het bedrijf aan de regel voldoen.  



173 
 

Het gaat om ongeveer 125.000 werknemers. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor werknemers 
die vanwege een aandoening of geloofsovertuiging geen vaccinatie kunnen of willen 
krijgen.  Bron: AD, 13 oktober 2021. 

Coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen opnieuw toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw toegenomen, meldt 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Er liggen op dit 
moment 524 personen met coronaklachten in het ziekenhuis, twaalf meer dan gisteren. Het 
is de vijfde dag op rij waarop sprake is van een stijging. 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 387 coronapatiënten. Een toename van 13, nadat 
er het afgelopen etmaal 56 nieuwe patiënten werden opgenomen. Op de ic's liggen nu 137 
mensen met ernstige Covid-19-klachten. Per saldo één meer dan gisteren, door herstel of 
overlijden. De ic's namen negen nieuwe patiënten op. Bron: AD, 13 oktober 2021.  

Aantal positieve coronatesten is afgelopen etmaal explosief gestegen 

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen etmaal explosief gestegen. Het RIVM 
registreerde 3746 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 27 juli. Vergeleken met vorige 
week woensdag, toen er 1909 coronabesmettingen werden geturfd, gaat het bijna om 
een verdubbeling.  

Dinsdag kwamen ruim 2900 nieuwe coronabesmettingen aan het licht. Het weektotaal komt 
nu uit op 19.644. Dat is 62 procent hoger dan het weektotaal tot en met vorige woensdag, de 
grootste toename op weekbasis sinds 18 juli. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaf dinsdag al aan dat de verwachte najaar-
stijging ingezet lijkt te zijn. Daarbij stijgt het aantal positieve testen in elke leeftijdsgroep. Het 
RIVM maakte ook bekend dat het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich 
verspreidt, verder aan het oplopen is. Bron: AD, 13 oktober 2021. 

Najaarsgolf corona: explosieve stijging besmettingen, weer meer 
patiënten in ziekenhuis 

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen etmaal explosief gestegen. Het RIVM 
registreerde 3746 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 29 juli. Vergeleken met vorige 
week woensdag, (1909 coronabesmettingen), gaat het bijna om een verdubbeling. Ook het 
aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft stijgen. 

Dinsdag kwamen ruim 2900 nieuwe coronabesmettingen aan het licht. Het weektotaal komt 
nu uit op 19.644. Dat is 62 procent hoger dan het weektotaal tot en met vorige week 
woensdag.  
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf dinsdag al aan dat de verwachte 
najaarsstijging ingezet lijkt te zijn. Daarbij stijgt het aantal positieve testen in elke 
leeftijdsgroep. Het RIVM maakte ook bekend dat het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel 
het coronavirus zich verspreidt, verder aan het oplopen is. 

‘Die verwachte stijging heeft vooral te maken met de versoepelingen van 25 september’, stelde 
Susan van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Sinds die dag zijn veel coronamaatregelen in 
Nederland opgeheven. Zo mogen cafés en restaurants weer volledig open en hoeven groepen 
mensen onderling geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Wel is voor veel horeca en 
evenementen een coronatoegangsbewijs vereist.  Van den Hof: ’Mensen hebben sinds die 
datum weer meer contacten.  We moeten nu vooral in de gaten houden of dat niet zorgt voor 
een te hoge belasting in de zorg.’  Omdat het virus weer sneller rondgaat, verwacht het RIVM 
niet dat de cijfers op korte termijn weer zullen gaan dalen.   

De stijging van het aantal mensen in de ziekenhuizen lijkt vooralsnog niet zo hard te gaan als 
de stijging van het aantal besmettingen. Wel steeg de bezetting de afgelopen 24 uur weer, zo 
maakte het Landelijk Coördinatiecentrumum Patiënten Spreiding (LCPS) vanmiddag 
bekend. Momenteel behandelen intensive cares en verpleegafdelingen 524 patiënten met 
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Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 12 meer dan 
dinsdag. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen 
toeneemt. De ziekenhuizen stelden eerder al dat de meeste patiënten ongevaccineerd zijn.  

Gisteren werd ook al bekend dat het Outbreak Managment Team (OMT) het kabinet 
adviseert voorlopig geen nieuwe versoepelingen door te voeren. Het OMT stelde dat de huidige 
ontwikkelingen ‘ongunstiger zijn dan eerder gemodelleerd’ en spreekt van ‘een kantelpunt in 
de epidemiologische situatie’.  

Het RIVM stelt dat het aantal besmettingen oploopt onder alle leeftijdsgroepen en in alle 
regio's.  Het afgelopen etmaal werden de meeste coronabesmettingen vastgesteld in 
Rotterdam, in totaal 203. Amsterdam telde 145 nieuwe gevallen en Den Haag 95. Ook in 
Almere (58) en Zwolle (57) kwamen relatief veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht. In 
de plaatsen Ede, Barneveld en Staphorst kregen eveneens veel mensen een positieve 
testuitslag. Die plaatsen maken onderdeel uit van de zogenoemde Biblebelt: religieuze 
gemeenten waar de vaccinatiegraad vaak lager is dan gemiddeld. 

De stijgende bezetting in de ziekenhuizen verschilt per afdeling. Op de verpleegafdelingen nam 
het aantal Covid-patiënten afgelopen etmaal toe met 13. De klinieken behandelen nu 387 
coronapatiënten. Er werden afgelopen 24 uur 56 nieuwe mensen met het coronavirus onder 
de leden opgenomen op een verpleegafdeling.  

Op de ic’s liggen op dit moment 137 ernstig zieke coronapatiënten, per saldo 1 minder dan 
dinsdag. De ic’s zagen negen nieuwe Covid-patiënten binnenkomen, maar doordat er meer 
mensen werden ontslagen of overleden daalde het totaal aantal coronapatiënten op de ic’s 
toch. Het weekgemiddelde van nieuwe ic-opnames is iets gedaald ten opzichte van een week 
geleden. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 9 nieuwe coronapatiënten per dag op de 
ic’s opgenomen, vorige week stond dat aantal op 10 patiënten per dag.  

Dinsdag was de eerste dag sinds 23 september dat er weer meer dan 500 mensen met Covid-
19 in een ziekenhuis lagen. Het LCPS sprak toen al de verwachting uit dat het aantal 
coronapatiënten in de ziekenhuizen deze week verder zal stijgen.  

Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 12. Dat wil 
niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Dinsdag werden 6 overlijdens 
geregistreerd. Bron: AD, 13 oktober 2021.  

Vraag naar aloë vera enorm gestegen in coronatijd vanwege schrale 
handen door vele wassen  

Door het vele handen wassen in coronatijd, kregen veel mensen last van schrale handen. Een 
geluk voor kweker Freek Wesstein (27), de eerste aloëverakweker van Nederland. ‘De plant is 
niet alleen mooi voor de vensterbank, maar kalmeert de huid.’ 

Aanstaande zaterdag zijn er rondleidingen op zijn plantage. Kweker Freek Wesstein rekende 
op enkele tuinierende moeders. Hij had het mis. De toeloop is groter dan gedacht. 
 
Zijn bedrijf Dr. Green is het enige glastuinbouwbedrijf in Europa dat zich heeft gespecialiseerd 
in het kweken van aloë vera. Een bijzondere plant die lange tijd aan de Kleine Achterweg in 
Naaldwijk voor z’n vorm werd gekweekt, maar inmiddels ook wordt gewaardeerd vanwege heel 
andere kwaliteiten. 

‘Toen we vijftien jaar geleden begonnen met aloë was het een plant voor de vensterbank. Dat 
is-ie natuurlijk nog steeds. Deze rijen gaan allemaal naar tuincentra’, vertelt Wesstein tussen 
duizenden vetplanten in potten. ‘Maar deze gaan naar een badkamer of een keuken’, zegt hij 
terwijl hij laat zien hoe afgehakte bladeren aloë in kartonnen brievenbusdoosjes worden 
verpakt en gelabeld voor verzending. Sinds mensen via YouTube kennismaken met het haren 
wassen of insmeren met plantengel brengt Dr. Green niet alleen planten, maar ook de 
doorzichtige gelei aan de man.  
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‘We hadden al veel ervaring met het kweken van aloë toen we de eerste vragen kregen van 
mensen die het wilden eten of op hun lichaam wilden smeren. Daar keken we van op. Waarom 
zou je dat nou doen, vroegen we ons af. Maar we werden wel nieuwsgierig. Inmiddels weten 
we meer. Het is doodzonde om je aloë alleen maar voor de mooiigheid in je vensterbank te 
hebben staan. Aloë is superveelzijdig. De gel die in de bladeren zit, wordt gebruikt in heel veel 
cosmeticaproducten. Aftersun is waarschijnlijk het meest bekend, maar het zit in oneindig 
veel zaken.’  

Toch waren een paar hippe ‘early adopters’ die vanuit Den Haag op de fiets naar het bedrijf in 
Naaldwijk kwamen om bladeren aloë te kopen, niet genoeg om Wesstein te laten omschakelen 
van vensterbank naar badkamer. ‘We waren ons er al wel op aan het voorbereiden. Zo 
gebruiken we al een paar jaar geen chemicaliën meer’. 

Maar er was corona voor nodig om Dr. Green te verleiden de plant voor z’n gel te gaan 
verkopen. ‘Aan het begin van corona stortte de handel in kamerplanten volledig in. Zes weken 
lang hebben we bijna geen potplant verkocht. Aan de andere kant kregen we veel meer 
verzoeken om de gel van de plant omdat mensen schrale handen kregen van het wassen.’ 
 
‘Het is nu of nooit, dacht ik. In een paar weken tijd heb ik toen een website gemaakt, 
verpakkingen uitgezocht en bladeren gehakt om onder meer af te leveren bij het Groene Hart 
Ziekenhuis en Pieter van Foreest. Zodat zorgmedewerkers en verpleegkundigen hun 
schraalgewassen handen konden kalmeren.’ 

Voor de gemiddelde Nederlandse consument komt lotion uit een tube of een pompje. Niet uit 
een blad van een vetplant dat in een doosje door de brievenbus komt. Hoe werkt dat nou? Gel 
uit een blad? ‘Kijk’, demonstreert Wesstein terwijl hij met een mes een stuk blad afhakt. De 
binnenkant bestaat uit een glanzende doorzichtige gel die je met een lepel, een mes, of met je 
nagels eruit schraapt en over je huid of haar verdeelt. Het trekt snel in en heeft een 
kenmerkende, beetje ui-achtige geur. 

‘Je kan dagelijks een klein stukje van het blad afsnijden en over je huid wrijven of je kan in 
één keer alle gel uit het hele blad oogsten en in een pot bewaren.’   

Volgens Wesstein is het verschil tussen aloë vera uit een pompje of uit het blad 
significant. ’Iedere drogist verkoopt tegenwoordig aloë gel voor acne of psoriasis. Maar die gel 
is wel geraffineerd. Zelfs als er 100 procent aloë op staat. Hij wordt onder meer verwarmd en 
gefilterd. Vaak wordt er een beetje parfum bij gedaan en een beetje conserveringsmiddel. Dat 
is niet hetzelfde als hoe moeder natuur het heeft gemaakt. Dit is echt 100 procent aloë en 0 
procent meuk’, zegt hij, terwijl hij de fotograaf de bladeren met gel toont. ‘Zo’n blad blijft in je 
badkamer of koelkast wekenlang goed’, belooft de aloëkweker.  

Dat de tropische aloë steeds meer in Nederland bekend wordt, blijkt uit het feit dat de bladeren 
tegenwoordig ook in sommige supermarkten liggen én aan de stormloop op de Groei en Bloei-
excursie van aanstaande zaterdag.  

‘Jullie zijn vanzelfsprekend welkom voor een rondleiding, had ik Groei en Bloei laten weten. 
Niet beseffende hoeveel mensen nieuwsgierig zijn naar deze plant. Binnen een dag was de 
excursie volgeboekt. Op verzoek van Groei en Bloei hebben we er nu meer afgesproken. De 
teller staat inmiddels op drie’, weet Wesstein. 

Tijdens de rondleidingen zal de aloëkweker vertellen over het gebruik van de plant bij huid- 
en haarverzorging. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur, er is koffie met wat lekkers en 
er is de mogelijkheid om de gel uit het blad te proberen en te kopen. De kosten van de excursie 
bedragen 5 euro per persoon. Reserveren is noodzakelijk en kan via de website van Groei en 
Bloei Westland. Bron: AD, 13 oktober 2021.   

Coronacijfers in België blijven stabiel 

De coronacijfers in België blijven relatief stabiel, blijkt uit de laatste gegevens 
van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gemiddelde aantal besmettingen gaat met tien 
procent omhoog tot 2.095 per dag en het gemiddelde aantal overlijdens met zestien procent 
tot bijna 10 per dag. Het aantal ziekenhuisopnames is dan weer met zes procent gedaald, tot 
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gemiddeld 56 per dag. Het reproductiegetal ligt op 0,98, wat betekent dat de epidemie aan 
kracht verliest.  Bron: AD, 13 oktober 2021.  

Na Janssen-vaccin veel sterkere afweer na boosterprik met vaccin 
Moderna of Pfizer 

Amerikanen die oorspronkelijk een Janssen-vaccin kregen, hebben een veel sterkere 
afweerreactie op Covid-19 na een zogenoemde boosterprik met een mRNA-vaccin van 
Moderna of Pfizer/BioNTech dan na een booster met Janssen. Dat is een van de voorlopige 
conclusies van een onderzoek dat de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) 
woensdag publiceerden. Het onderzoek is nog niet door andere wetenschappers beoordeeld of 
in een medisch tijdschrift verschenen. 

De onderzoekers gaven negen groepen van vijftig mensen elk een boosterprik. Drie groepen 
kregen een booster met hetzelfde vaccin dat ze oorspronkelijk kregen, de overige zes groepen 
met een ander vaccin. Alle 450 deelnemers hadden twee weken na de boosterprik een sterkere 
afweerreactie, maar dat effect was het grootst bij mensen die oorspronkelijk Janssen en 
daarna Moderna of Pfizer kregen. De boosterprikken gaven bovendien geen nieuwe of extra 
bijwerkingen.  

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA gaf in september autorisatie voor een derde 
prik met het Pfizer-vaccin voor kwetsbare personen, zoals ouderen of mensen met een 
afgezwakt immuunsysteem. De FDA beoordeelt nu of Amerikanen die oorspronkelijk het 
Janssen- of Moderna-vaccin ontvingen een boosterprik moeten krijgen. Woensdag liet de FDA 
al weten dat uit beperkte data die Johnson & Johnson (Janssen) voorlegde een tweede 
prik met dat vaccin mogelijk de afweerreactie tegen Covid-19 verhoogt. Bron: AD, 14 oktober 
2021.  

Waarschuwingsniveau van Nederland gaat omhoog op coronakaart EU 

Het waarschuwingsniveau van Nederland gaat omhoog op de coronakaart van Europa. 
Limburg gaat donderdag vrijwel zeker van oranje naar rood, als eerste provincie. Rood is het 
een na hoogste niveau dat er is. Utrecht is nog maar een paar gevallen verwijderd van die 
grens. En als meer dan 4 procent van alle testen positief is, gaat de rest van het land ook 
naar rood. 

In de afgelopen weken was de positie van Nederland juist verbeterd, doordat het aantal 
positieve tests week na week daalde. In september was het hele land rood, sinds vorige week 
is het hele land oranje. Er waren zelfs vooruitzichten dat de eerste provincies groen konden 
worden, de laagste waarschuwingskleur. Dat is van de baan door de 'najaarsstijging'. 

Limburg is momenteel nog de grootste brandhaard. In de afgelopen twee kalenderweken zijn 
ongeveer 2250 inwoners van de provincie positief getest. Dat komt neer op 201 gevallen op 
elke 100.000 mensen. De provincie Utrecht telde 2635 positieve tests, omgerekend 199,7 per 
100.000 mensen. Dat is nog net onder de grens tussen oranje en rood. Als er nog vier nieuwe 
gevallen bij waren gekomen, zou Utrecht ook rood worden.  

Overijssel is de snelste stijger. Daar zijn in de afgelopen twee weken meer dan 1950 mensen 
positief getest, bijna 38 procent meer dan bij de coronakaart van vorige week. 
In Gelderland steeg het aantal positieve tests met 35 procent en in Drenthe met 30 procent. 

De gezondheidsdienst ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het 
aantal 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. Bron: AD, 14 oktober 
2021. 

Toerismebureaus positief over aantal mensen 

De toerismebureaus van Aruba en Curaçao zijn positief over het aantal mensen dat de 
eilanden heeft bezocht in september. Curaçao zat afgelopen maand op 85 procent van het 
niveau in september 2019, voordat de coronapandemie begon. Op Aruba komt het toerisme 
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ook weer op gang, met 82 procent van het aantal bezoekers ten opzichte van twee jaar geleden. 
De eilanden benadrukken dat het aantal Nederlandse toeristen opvallend hoog is.  

Beide landen zeggen dat er nu duidelijk weer sprake is van een positieve situatie voor wat het 
toerisme betreft sinds de corona-uitbraak. De pandemie zorgde voor een enorme terugval van 
het toerisme, waardoor de eilanden economisch het zwaar te verduren hadden. 

Op Curaçao verbleven in september bijna 28.000 toeristen minstens één nacht op het eiland. 
Van hen kwamen ruim 17.000 uit Nederland. Voor Aruba, dat in september ruim 60.000 
toeristen ontving, is de Amerikaanse markt nog steeds de grootste. Het aantal Nederlandse 
toeristen neemt echter duidelijk toe, stelt het toerismebureau, zonder absolute aantallen te 
geven. Bron: AD, 14 oktober 2021. 

Eind aan lockdown in Melbourne 

In de Australische miljoenenstad Melbourne komt volgende week een einde aan de 
maandenlange lockdown, omdat in deelstaat Victoria 70 procent van de bevolking volledig 
gevaccineerd is. Tegelijkertijd wordt er een recordaantal besmettingen geregistreerd, liet 
premier Daniel Andrews donderdag weten. 

In 24 uur tijd werden 2297 nieuwe coronabesmettingen gemeld, het hoogste aantal in alle 
Australische staten sinds het begin van de coronapandemie. 

‘Toch zullen we de lockdown beëindigen. Jullie laten je vaccineren, wij zullen heropenen. Ik 
doe wat ik zeg’, aldus Andrews. In de naburige deelstaat New South Wales, waar Sydney deel 
van uitmaakt, werden de coronamaatregelen na ruim honderd dagen afgelopen week al 
versoepeld omdat 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is.  

Als de vaccinatiegraad in de staten stijgt naar 80 en 90 procent hebben de autoriteiten meer 
versoepelingen beloofd en mogen bijvoorbeeld ook nachtclubs weer open. Australië heeft ruim 
een jaar lang geprobeerd het virus buiten de deur te houden maar begint nu met Covid-19 te 
leren leven, maakte de Australische premier Scott Morrison vorige maand bekend. Bron: AD, 
14 oktober 2021. 

Meer coronabesmettingen dan week ervoor 

In ons land zijn de afgelopen week bijna de helft meer coronabesmettingen gemeld, dan de 
week ervoor. Ook in België duiken er weer meer besmettingen op, maar gaat het veel minder 
hard. 

De besmettingen stijgen namelijk met tien procent in een week tijd, minder erg dan de experts 
hadden gevreesd. En nog veel belangrijker: ook het aantal patiënten op de intensive care valt 
mee.  

Viroloog Steven Van Gucht zegt tegen VTM NIEUWS dat België het worstcasescenario heeft 
kunnen vermijden. ‘Dat was meer dan 1000 bedden op intensieve zorg, en meer dan de helft 
van de bedden bezet met Covidpatiënten.’  

Toch wil hij niet te vroeg juichen. ’Als het echt gaat verergeren, denk ik niet dat we die zones 
nog gaan bereiken. Maar het zou natuurlijk wel druk kunnen worden in de komende weken. 
We hopen van niet, en hopen dat het meevalt. Voorlopig doen we het beter dan die vroegere 
voorspellingen, dus dat is een goeie zaak.’ Bron: AD, 14 oktober 2021. 

Nieuwe test voor corona én griep: 'Bedrijven bang voor veel zieken' 

Het Nederlandse Coronalab.eu biedt vanaf volgende week een nieuwe combinatietest waarmee 
corona en de griep kan worden aangetoond. Enkele grote bedrijven met bijvoorbeeld grote 
distributiecentra hebben al testen besteld, zegt directeur Patrick de Boer van Coronalab.eu. 
Zo proberen werkgevers dit najaar nieuwe besmettingen en uitval van medewerkers te 
voorkomen. 
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De combinatietest test op SARS-CoV-2 en influenza A en B, de twee stammen die de meeste 
griep veroorzaken in Nederland. Er is maar één afname voor nodig. In het laboratorium wordt 
het wattenstaafje vervolgens op meerdere infecties getest. 

Dit soort combinatietesten is niet nieuw. In ziekenhuizen worden al jaren PCR-
combinatietesten gebruikt. Om een kwetsbare patiënt in één keer op meerdere infectieziekten 
te testen bijvoorbeeld.  

De combinatietest voorziet in een behoefte. Nu de coronacijfers weer oplopen en er mogelijk 
een zwaar griepseizoen aankomt, maken bedrijven zich zorgen. De Boer: ‘Elk bedrijf komt nu 
moeilijk aan personeel, tegelijkertijd gaan veel werknemers weer naar kantoor en is er meer 
onderling contact. Sommige bedrijven hebben wel tienduizenden werknemers. Zij willen 
voorbereid zijn en niet weer 10 procent uitval hebben zoals vorig jaar.’  

Coronalab.eu vraagt 79 euro voor de combinatietest, een tientje meer dan de 'gewone' PCR-
test. Het laboratorium van het bedrijf (Microbe&Lab) is een door het RIVM gevalideerd 
laboratorium voor coronatesten. De combinatietesten zijn gecertificeerd voor professioneel 
gebruik. ‘Onze artsen of verpleegkundigen nemen de test af’, vertelt De Boer. Het gaat dus 
niet om zelftesten. 

Is het een gewenste ontwikkeling dat we nu ook op griep gaan testen? ‘Je kunt een 
praatprogramma vullen over die ethische afweging’, is het diplomatieke antwoord van 
directeur De Boer. Hij benadrukt dat bedrijven een verantwoordelijkheid hebben voor de 
gezondheid van hun medewerkers.  

Hoe bedrijven de test gaan gebruiken, moet de praktijk uitwijzen. Vragen ze medewerkers met 
klachten de combinatietest te doen of krijgt iedereen dat verzoek? Wat gebeurt er met een 
werknemer die positief test op griep, ook al heeft diegene geen klachten? Moet hij of zij dan 
naar huis? 

Coronalab.eu heeft bedrijven als klant die één keer per week het personeel of een deel ervan 
laten testen op corona. De Boer: ‘Sommige vinden het handig daar ook de griep aan toe te 
voegen. Zij willen zicht hebben op ziekte in hun bedrijf. Hoe met de uitslag wordt omgegaan, 
dat weet ik niet. Maar feit blijft dat je zelf de baas bent over je lichaam en de keuze om te 
testen.’ Bron: RTL Nieuws, 14 oktober 2021. 

Met combinatietest wordt het mogelijk om zowel voor corona als griep te 
testen 

Met een combinatietest wordt het vanaf volgende week mogelijk om zowel voor corona als voor 
griep te testen. Deze testen worden op de markt gebracht door Coronalab.eu, dat meldt RTL 
Nieuws. 

De combinatietesten zijn al door een aantal grote bedrijven besteld. Dit om in het najaar uitval 
en nieuwe besmettingen te voorkomen. 

De combinatietest test op SARS-CoV-2 en influenza A en B, de twee virussen die de meeste 
griep veroorzaken in Nederland. Er is maar één test nodig om te zien of iemand of griep heeft 
of corona. In het laboratorium wordt het wattenstaafje vervolgens op meerdere infecties getest. 

Dit soort combinatietesten wordt in ziekenhuizen al jaren gebruikt, bijvoorbeeld om kwetsbare 
patiënten te testen. Nu springt het in op de vraag van werkgevers. Bron: AD, 14 oktober 2021. 
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Vaccineren is onzin volgens Bolsonaro 
 
De president van Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft de woede van zijn landgenoten op de hals 
gehaald door te zeggen dat hij het nemen van een vaccin onzin vindt. Die uitspraak deed hij 
nét nadat bekend werd dat er 600.000 mensen gestorven waren aan het virus.  
 
De actie wordt gezien als stom en egoïstisch. Velen denken dat het een manier is om 
de aandacht af te leiden van de groeiende armoede, honger en stijgende inflatie in het land. 
Daarnaast wordt er benadrukt door onderzoekers dat een vaccin er niet alleen voor jezelf is, 
maar juist voor de mensen om je heen. Bolsonaro heeft namelijk gezegd dat hij geen vaccin 
neemt, omdat de anti-stoffen in zijn lichaam al hoog genoeg waren. Natália Pasternak, een 
onderzoeker aan de Colombia Universiteit die nu op bezoek is in Brazilie zegt dat het niet 
uitmaakt hoeveel anti-stoffen je hebt. ‘Anti-stoffen schommelen constant. Het gaat erom of je 
cellen zich het virus herinneren en hoe je daarop reageert.’ Bron: AD, 14 oktober 2021.  
 
Kleine groep ondernemers in problemen 
 
Volgens het economische team van ABN-Amro komt er maar een kleine groep ondernemers 
in de problemen door het stopzetten van de Tozo per 1 oktober. 17.000 ondernemers hebben 
afgelopen twaalf maanden constant gebruik gemaakt van de regeling en konden in september 
ook niet rondkomen zonder.  
 
Toch is er volgens de ABN Amro geen man overboord, omdat veel ondernemers hebben 
gespaard.  
 
De Tozo vulde het inkomen van ondernemers aan tot het minimuminkomen als zij hard 
geraakt werden door de coronamaatregelen. Op dit moment wordt wel nog het loon van 
mensen in de cultuursector en evenementenbranche aangevuld. Bron: AD, 14 oktober 2021. 

QR-code wordt in 1 op 3 gevallen niet gecontroleerd 

De QR-code, het coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca en bij evenementen, wordt in 
een op de drie gevallen niet gecheckt door het personeel. Vooral in de kantines van 
amateursportclubs wordt er vaak niet gecontroleerd. In bioscopen, theaters, concertzalen en 
in stadions meestal wel (minstens 82 procent). In cafés en restaurants zijn de verschillen 
groot. Ruim de helft van de horecagasten werd gecheckt, een vijfde tot een kwart helemaal 
niet. 

Uit onderzoek dat I&O Research in opdracht van de NOS van vrijdag tot en met maandag 
uitvoerde onder bijna 2300 mensen blijkt verder dat bijna negen op de tien Nederlanders (86 
procent) de zogenoemde CoronaCheck-app op hun mobiele telefoon hebben geïnstalleerd. Of 
ze hebben een geprint vaccinatietoegangsbewijs. Driekwart gebruikt hem ook, 14 procent 
heeft de app niet. 

De meerderheid van de ondervraagden (64 procent) met een vaccinatietoegangsbewijs, heeft 
daar positieve ervaringen mee. Mensen zijn volgens I&O Research blij met de schifting bij de 
ingang omdat dat een veilig gevoel geeft. Bijna een op de tien (8 procent) is negatief over 
controles. Ze zeggen dat de CoronaCheck-app technisch niet goed werkt en dat er niet 
consequent wordt gecontroleerd. Dat zou een schijnveiligheid geven of ronduit onveilig zijn. 
Mensen met een negatief oordeel over de QR-code vinden dat de 'schifting aan de poort' juist 
voor een ongewenste tweedeling zorgt. Bron: AD, 14 oktober 2021.  

Onderzoek in VK naar besmettelijkheid van coronavirus na twee 
vaccinaties 

In Groot Brittannië is er bij het Imperial College London onderzoek gedaan naar de 
besmettelijkheid van het coronavirus na twee vaccinaties. Hoewel de vaccinaties de eerste drie 
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maanden een goede bescherming boden en de infectie-graad omlaag ging van 1,76% naar 
0.36%, blijkt dat meer mensen het coronavirus weer makkelijker kunnen oplopen na die drie 
maanden. De radius staat nu op 0,55%. Hoewel de twee vaccinaties zeker blijven beschermen 
tegen ziekenhuisopnames, laat het wel zien volgens de onderzoekers dat een boostershot bij 
mensen met een kwetsbare gezondheid nodig is. Na zes maanden kun je het virus weer 
makkelijker oplopen en doorgeven, met of zonder symptomen. Bron: AD, 14 oktober 2021. 

Limburg kleurt rood op wekelijkse kaart 

Het waarschuwingsniveau voor Limburg gaat omhoog. De provincie kleurt rood op de 
wekelijkse kaart van coronabesmettingen in Europa. Rood is het op een na hoogste niveau. De 
rest van het land blijft voorlopig nog oranje. 

In de afgelopen weken kon Nederland steeds een stap terug doen op de kaart van de Europese 
gezondheidsdienst ECDC. In september was het hele land rood, vorige week was het hele land 
oranje. 

In de afgelopen week loopt het aantal positieve tests op. Als die stijging doorzet, gaan volgende 
week meer provincies van oranje naar rood. Die kans is het grootst in Utrecht, Zuid-Holland, 
Overijssel en Gelderland. 

De ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 
publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal 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. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om 
de regels voor reizigers uit andere landen aan te scherpen. Bron: AD, 14 oktober 2021. 

VS laat dieren in dierentuinen vaccineren  

In de Verenigde Staten zijn er verschillende dierentuinen en aquaria die hun dieren inenten 
tegen corona. Zo ook de Audubon Zoo in Louisiana, zij geven aan dat het vaccin een 'extra 
laag van bescherming' is voor de dieren. Sinds verschillende dierentuinen in Amerika vorig 
jaar hoorden dat de eerste coronabesmetting bij een hond had plaatsgevonden in Taiwan, zijn 
ze aan de slag gegaan met een speciaal vaccin voor hun dieren. Het vaccin is speciaal gemaakt 
door een bedrijf dat Zoetis heet.  

Zoetis heeft meer dan 11.000 vaccinaties gedoneerd aan verschillende dierentuinen verdeeld 
over 27 staten.   

De Audubon Zoo in Louisiana geeft aan dat ze de dieren niet zomaar een vaccin geven, ze 
hebben de dieren getraind om te zitten of staan als het gebeurt en om een arm of poot aan te 
reiken als ze dat kunnen. Ze willen het liefst niet de dieren eerst onder narcose brengen om 
ze vervolgens in te enten. Bron: AD, 14 oktober 2021.  

In Hongarije is aantal coronabesmettingen gestegen tot 1141 

In Hongarije is het aantal coronabesmettingen gestegen tot 1141 nieuwe infecties. Dat maakt 
Reuters donderdag bekend. Het is de eerste keer tijdens de vierde golf die het land teistert dat 
het aantal boven de 1000 uitkomt.  

Het virus heeft 831.866 mensen in het land te pakken gehad. Dat is bijna tien procent van de 
gehele bevolking. Hongarije heeft 10 miljoen inwoners. Op dit moment zijn er 30.341 personen 
aan overleden. Bijna 5,7 miljoen mensen zijn gevaccineerd en net iets minder dan 950.000 
mensen krijgen zelfs hun derde boostershot. Bron: AD, 14 oktober 2021.  
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In Nieuw-Zeeland is aantal coronabesmettingen op nieuw gestegen  

In Nieuw-Zeeland is het aantal coronabesmettingen opnieuw gestegen en staat nu op het 
hoogste punt in zes weken. 71 mensen hebben het virus onder de leden, gisteren waren dat 
er nog 55.  

De besmettingen vinden vooral plaats in Auckland. Plaatsvervangend minister 
president Grant Robertson geeft aan dat de snelle stijging te verwachten was met het punt 
waar ze nu zitten in de uitbraak van de Deltavariant van het virus.  

Zo'n 1.7 miljoen mensen in Auckland zitten nu in een strenge lockdown. Ze mogen alleen de 
deur uit als dat nodig is, al zijn er de nodige huisfeesten en -bijeenkomsten gaande. De 
regering hoopt dat de bewoners zich in ieder geval tot maandag aan de lockdown houden. In 
de tussentijd wordt er naar een oplossing gezocht.  

Dit is de eerste keer sinds het begin van de pandemie dat Nieuw-Zeeland dit soort aantallen 
had in coronacijfers. Bron: AD, 14 oktober 2021. 

KPMG is zeer kritisch over aanpak coronacrisis door kabinet 

Adviesbureau KPMG is zeer kritisch over de aanpak van de coronacrisis door het kabinet in 
het afgelopen halfjaar. Volgens een onderzoeksrapport ging het op meerdere vlakken fout, 
zoals op het gebied van communicatie, het samenwerken met sectororganisaties en het 
uitvoeren van de vaccinatiestrategie.  

‘Het deels afwijken van de opgestelde vaccinatiestrategie door de Gezondheidsraad heeft 
mogelijk geleid tot gezondheidsschade en onnodig lange extra druk op ziekenhuizen’, 
schrijven de onderzoekers.  

Ook wijst KPMG erop dat Nederlanders meerdere keren bij de aanpak van de crisis te horen 
kregen dat 'zorgvuldigheid boven snelheid' ging. ‘Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de 
vaccinatiecampagne. Dat snelheid als zodanig in werkelijkheid juist een onderdeel is van 
zorgvuldigheid werd daarmee genegeerd en daarmee werd een schijntegenstelling gecreëerd’, 
aldus het onderzoeksbureau.  

KPMG merkt ook op dat de samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, het 
RIVM, GGD GHOR Nederland en GGD'en, moeizaam verliep. ‘Het meest in het oog springende 
voorbeeld betreft de lange wachttijden voor de teststraten in het najaar van 2020. 
Volksgezondheid en RIVM stelden het nieuwe testbeleid op, informeerden de GGD'en relatief 
laat en ook de inkoop van testcapaciteit door Volksgezondheid was te laag’.  

Ook de samenwerking met buurlanden om het coronavirus onder controle te houden ging 
vaak niet goed. ‘Nederland zou baat hebben gehad bij het internationaal coördineren van 
maatregelen. Toen Nederland koos voor een lockdown, konden mensen alsnog naar terrasjes 
in België en Duitsland. Wanneer Nederland het virus onder controle had, kwamen inwoners 
van buurlanden juist naar Nederland’, staat in het rapport. Bron: AD, 14 oktober 2021.  

Grootste gratis coronatester van Twente vreest dit weekend ‘chaos’ 

De capaciteit voor gratis coronatesten is in Twente de afgelopen dagen fors afgenomen. Waar 
vorige week nog 15.000 mensen per dag terecht konden, ligt dat aantal inmiddels duizenden 
tests lager. Aanbieder CovidTestNederland vreest voor wachtrijen, voetbalfans die niet tijdig 
een code hebben en gedupeerde ondernemers. Kortom: ‘Chaos.’ 

Lange tijd was het in de teststraten rustig, maar dat is met de invoering van de coronapas 
veranderd. Afgelopen week nam CovidTestNederland, de organisatie die in Twente het 
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afgelopen halfjaar verantwoordelijk was voor het gratis toegangstesten, nog 13.000 testen af. 
Nagenoeg allemaal bij niet-gevaccineerde mensen die een gezondheidsbewijs nodig hadden 
voor een bezoek aan de horeca, theaters of een evenement. Maar juist nu het in die teststraten 
drukker wordt, daalde de Testen voor Toegang-capaciteit in deze regio.  

Dat heeft alles te maken met nieuwe contracten, die per maandag in zijn gegaan. Zoals deze 
krant eerder meldde, wilde de overheid af van het relatief dure systeem waarbij aanbieders 
betaald werden per dag dat ze een locatie open hadden. Dat kostte alleen in Twente wekelijks 
al meer dan honderdduizend euro, ook in een periode dat er nauwelijks getest werd. Daarom 
werd besloten voortaan per afgenomen test te betalen. Iedere aanbieder kon aan die nieuwe 
aanbesteding meedoen. 

CovidTestNederland was kritisch op dat nieuwe model, schreef zich wel in, maar heeft nog 
geen contract. Het waarom is Mart Groenman en Almar Dassen onduidelijk. ‘We hebben alle 
zeilen bijgezet, om aan nieuwe regelgeving te voldoen, maar tevergeefs’, zegt Groenman. ‘We 
weten niet waar de schoen wringt.’ 

Dassen: ‘Het bijzondere is dat we vrijdag door de Stichting Open Nederland goedgekeurd zijn. 
We hebben het afsprakenportaal open gezet, driehonderd mensen hebben een afspraak 
gemaakt, maar later op de dag hoorden we van VWS dat we weer dicht moesten. We hebben 
ze allemaal weer af moeten zeggen.’   

De grootste aanbieder van Twente mag dus niet testen. Dit weekend niet, en misschien wel 
langer niet. Het gaat voor problemen zorgen, vrezen Groenman en Dassen, omdat de 
aanbieders die wel een contract hebben - Spoedtest.nl, Lead Healthcare en The Corona Lab - 
bij lange na niet dezelfde capaciteit hebben als CovidTestNederland. En dit weekend speelt FC 
Twente thuis.  

Bij de laatste wedstrijd van de Enschedeërs moesten tussen de twee- en drieduizend fans zich 
van tevoren laten testen, de meesten omdat ze niet gevaccineerd zijn. Het is maar zeer de 
vraag of al die supporters dit weekend, maximaal 24 uur voor de wedstrijd, terecht kunnen 
in een van de beschikbare teststraten. ‘Het kan zijn dat het reuze meevalt’, zegt Groenman. 
‘Maar wij verwachten dat ze hier al heel snel aan de capaciteit zitten.’ Dassen: ‘Wij voorzien 
enige chaos.’  

Woordvoerder Jasper Jansen van Stichting Open Nederland (SON) deelt die zorgen niet. Hij 
wijst erop dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan het openen van nieuwe locaties, sinds 
maandag zijn ze - landelijk - van 250 naar 400 gegaan. In Twente kunnen er volgens hem 
tussen de 6.000 en 10.000 mensen per dag getest worden. Het aantal locaties neemt nog 
verder toe.  

CovidTestNederland hoopt dat VWS hen snel alsnog goedkeuring verleent, zodat er meer gratis 
testcapaciteit in Twente is. Zo lang dat niet zo is, kunnen mensen alleen bij hen terecht als ze 
zelf betalen, en is hun systeem niet aangesloten op de CoronaCheck-app. ‘De niet-
gevaccineerde burger is de dupe van de nieuwe aanbesteding’, vindt Groenman. ‘En in het 
verlengde daarvan ook de ondernemers, die mensen nu niet kunnen ontvangen omdat ze geen 
negatieve test hebben.’ Bron: Tubantia, 14 oktober 2021.  

Nieuwe bijwerkingen vastgesteld van vaccins Janssen en AstraZeneca 

De Europese medicijnautoriteiten hebben weer enkele nieuwe bijwerkingen vastgesteld van 
de coronavaccins van Janssen en AstraZeneca, dat meldt de NOS. Ook nu gaat het 
om specifieke aandoeningen in het bloed. Zo kunnen bij het Janssen-vaccin in uitzonderlijke 
gevallen bloedpropjes in de aderen ontstaan. Bij zowel Janssen als AstraZeneca lopen mensen 
een zeer klein risico op immunotrombocytopenie (ITP). Dat is een ziekte waarbij het 
eigen afweersysteem de bloedplaatjes aanvalt. 
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Eerder werd al bekend dat de coronavaccins van Janssen en AstraZeneca in heel zeldzame 
gevallen een combinatie van stolselvorming in de aderen en een verlaagd aantal bloedplaatjes 
kan veroorzaken. Ook wel trombose met trombocytopenie syndroom (TTS). 

In Nederland wordt het vaccin van AstraZeneca al maanden niet meer gebruikt. Janssen is 
nog wel op aanvraag beschikbaar. Bron: AD, 14 oktober 2021. 

Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag voor de zesde dag op 
rij toegenomen. Er liggen nu 534 mensen met Covid-19. Dat zijn er 10 meer dan woensdag, 
meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 7 tot 394, het hoogste 
aantal in een maand tijd. Op de ic's liggen nu 140 coronapatiënten, 3 meer dan woensdag. 

In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 53 nieuwe coronapatiënten 
binnen. Op de ic's werden 16 mensen binnengebracht. Het LCPS gaf eerder aan dat de 
bezetting in ziekenhuizen met coronapatiënten deze week zou stijgen. Bron: AD, 14 oktober 
2021. 

 

Maike Den Uil geeft bokstraining  © Pim Ras Fotografie  
 
Maike reisde tot pandemie de wereld over: ‘Voelde opluchting toen 
corona alles stillegde’  
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Heeft het pandemietijdperk, dat we met al z’n ellende beetje bij beetje achter ons laten, ook 
voor iets positiefs gezorgd? In de serie Het Keerpunt brengen we de komende tijd verhalen van 
mensen die hun leven ingrijpend op de schop namen. Vandaag: globetrotter Maike Den Uijl 
(36) kwam eindelijk weer thuis en vond de liefde. 
‘Ja, wat maakt mijn vriend zo lief? Dat hij voorstelt om te gaan wandelen, omdat hij weet dat 
ik blij word van wandelen. Dat hij iets gezonds voor me klaarmaakt als ik thuiskom van werk, 
omdat hij weet dat ik gezond eten belangrijk vind. En dat hij me in het weekend ontbijt op 
bed brengt. Bak kwark met fruit, kop thee, versgeperste jus. Heel fijn, ik heb dit nog nooit 
meegemaakt, want heb nooit een relatie gehad. Het kon niet, ik had er geen behoefte aan, het 
paste vóór corona niet in mijn leven.  
 
Ik heb de afgelopen vijftien jaar over de hele wereld gezworven en dat zwerven begon zo’n 
beetje toen ik op mijn 22ste voor mijn opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding 
in Amsterdam stage mocht lopen aan de overkant van de oceaan. Op Nevis, een Engelstalig 
Caribisch eilandje, piepklein, zo mooi. De relaxte sfeer, de muziek, het buitenleven, de 
vrolijkheid, ik wist: ik wil meer van dit, veel meer, ik wil avontúúr.  
 
En dat avontuur, dat kwam er. Ik heb door 89 landen gereisd, heb Spaans geleerd, vrienden 
voor het leven gemaakt en allerlei bijzonders gedaan. Zo werkte ik op een boerderij in Australië 
met kamelen, verzorgde ik in een opvangcentrum in Bolivia afgedankte circusapen, leidde ik 
twee maanden een hostel in Zimbabwe en organiseerde ik als hobby voor familie en vrienden 
actieve reizen naar onder andere IJsland, Roemenië en Georgië.  
 
Ik moest al dat gereis natuurlijk wel kunnen betalen en dus werkte ik van half maart tot half 
november bij een bergsportbedrijf in de Belgische Ardennen. Ik begeleidde er outdoorkampen 
voor scholieren en leiderschapstrainingen voor managers. Kanoën, tokkelen, mountainbiken, 
klimmen. Leuk werk, maar ook zwaar. Lange dagen en dat vaak drie weken achter elkaar. 
Maar ik deed het, want tegenover acht maanden buffelen stonden wel vier maanden vakantie. 
 
Zo’n twee jaar geleden kwam er een kentering. Ik merkte dat ik het aan het eind van de zomer 
moeilijk had. Ik kon me na het seizoen in de Ardennen nauwelijks meer opladen, had in de 
winter nog maar zestig procent van mijn oude energie, zat tegen een burn-out aan. Ik voelde 
me uitgewrongen, had een kort lontje, en kreeg lichamelijke klachten, rugpijn. 
 
Toen alles in de lente van 2020 stil kwam te liggen, voelde ik dus vooral opluchting. Eindelijk 
had ik een lege agenda, want er was niks, en er moest niks. Eindelijk had ik in Amersfoort, 
waar ik een appartement had aangehouden, weer tijd voor mijn ouders, tijd voor mijn vrienden 
én tijd om aan een relatie te denken. Ik ontmoette mijn vriend ooit al via een datingsite, ging 
toen natuurlijk weer naar het buitenland, maar heb hem weer opgezocht toen corona uitbrak 
en nu zijn we al ruim een jaar bij elkaar.  
 
In de stille coronamaanden kreeg ik ook mijn energie terug en ben ik voor mezelf begonnen; 
iets wat ik altijd al wilde. Mijn eigen bedrijf in personal training en lifestylecoaching dat ik 
Oehoe fit coach heb genoemd – vrij naar mijn achternaam – loopt inmiddels zo goed dat ik er 
bijna van rondkom. Dus, ja, het gesettelde leven bevalt, meer dan ik ooit kon denken, maar 
de verre reizen zweer ik natuurlijk nooit helemaal af. Lapland. Daar gaan mijn vriend en ik, 
als het weer even kan, samen naartoe.’  
 
Ook Henk Klerkx (Eindhoven) ziet een voordeel: ‘Iets kleins, maar toch positiefs: mensen 
blijven netter in de rij staan. Dat merk ik bijvoorbeeld als ik een bakje kibbeling of een 
lekkerbekje op de Woenselse markt koop. Vroeger werd ik als ‘oud mannetje’ van 86 jaar 
weleens over het hoofd gezien. omdat iedereen bij de viskraam stond te dringen. Met corona 
moest iedereen opeens netjes afstand houden en dat blijft na corona nog steeds zo. Ik kom 
nu altijd keurig aan de beurt.’  Bron: AD, 14 oktober 2021.  
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Vodafone Nederland kampt voor tweede keer deze week met storing 
 
Provider Vodafone Nederland kampt vanmiddag opnieuw met een storing. Een deel van de 
gebruikers deelt dat ze niet meer gebruik kunnen maken van de services van het 
telecombedrijf. 
 
‘De helft van onze gebruikers kan hierdoor niet bellen en internetten’, zegt een woordvoerster. 
Zij vermoedt dat sms’en ook niet gaat. Het is de tweede storing deze week bij de provider, 
dinsdag waren er ook problemen met bellen en het gebruik van mobiel internet. 
 
De provider probeert het mobiele verkeer om te leiden, zodat gebruikers alsnog gebruik 
kunnen maken van hun telefoon. ‘Ook zien we dat geleidelijk de diensten weer terugkomen’, 
aldus de woordvoerster. Bron: AD, 14 oktober 2021.  
 
Koopkracht sinds 1977 met bijna 60 procent gestegen 
 
In de periode 1977-2020 is in Nederland de koopkracht met 58 procent toegenomen. Dat blijkt 
uit de publicatie ‘Inkomen verdeeld, trends 1977–2019' van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en de Universiteit Leiden. 
 
De grootste groei van de koopkracht vond plaats in de periode 1999-2009. In die periode steeg 
de koopkracht van de Nederlandse bevolking met maar liefst 22 procent. Door de economische 
crisis van 2008 was de koopkrachttoename de tien jaar erna echter vier keer zo klein. Over 
de gehele periode gezien kenden de jaren tachtig van de vorige eeuw de minste economische 
vooruitgang (nog geen 2 procent). De uitkomsten laten verder onder meer zien dat in de 
periode 1977-2019 de inkomensongelijkheid is toegenomen, maar dat sinds 1990 de 
inkomensverschillen vrij stabiel zijn gebleven.  
 
De koopkracht van Nederlanders is in de jaren tien van deze eeuw veel minder gestegen dan 
in de twee decennia daarvoor, aldus het onderzoek. Gepensioneerden gingen er zelfs 
gemiddeld op achteruit. In 2020 steeg de koopkracht juist relatief hard, door onder meer 
fiscale maatregelen en coronasteun van de overheid. Zelfstandigen en werknemers gingen er 
van 2009 tot en met 2019 nog steeds op vooruit, respectievelijk met bijna 14 en 17,5 procent. 
Gepensioneerden gingen er echter voor het eerst in decennia op achteruit, met bijna 5 procent. 
 
In 2019 zat volgens het CBS 7,7 procent van de huishoudens op of onder de armoedegrens. 
Die grens ligt op een inkomen van 1090 euro per maand voor een alleenstaande en 2080 euro 
voor een gezin met twee kinderen. In de onderzochte periode kende 1985 een recordaantal 
mensen dat te kampen had met armoede. In dat jaar leefde 22 procent op of onder de 
armoedegrens. Ons land kwam toen net uit een zware economische recessie. Bron: AD, 14 
oktober 2021.  
 
WHO stelt nieuw team samen om nogmaals op zoek te gaan naar 
oorsprong van coronavirus 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een nieuw team samengesteld dat nogmaals 
op zoek gaat naar de origine van het coronavirus. Volgens Mike Ryan, afdelingshoofd van het 
WHO Health Emergency Programme, is het mogelijk de ‘laatste kans’ is om de oorsprong van 
SARS-CoV-2 te achterhalen. 
 
De wetenschappelijke adviesgroep (SAGO) bestaat uit 26 wetenschappers afkomstig uit 26 
landen. Zes leden, onder wie de Nederlandse Marion Koopmans, maakten reeds deel uit van 
het vorige onderzoeksteam dat in januari al eens naar Wuhan trok. Toen luidde het verdict 
nog dat het ‘hoogst onwaarschijnlijk’ is dat het virus in een lab ontstond. Later corrigeerde 
directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus deze stelling en zei hij dat het 
te vroeg was om de hypothese volledig uit te sluiten. 
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Volgens Mike Ryan van het Health Emergency Programme is de timing voor het tweede 
onderzoek alvast beter. De vorige studie vatte aan in januari, toen de wonde nog vers was. De 
resultaten werden in februari bekendgemaakt. ‘De WHO heeft een manier gezocht om een 
stapje terug te nemen en een omgeving te creëren waarin we enkel naar de wetenschappelijke 
feiten kijken.’ Hij hoopt dat China ditmaal beter zal meewerken aan het onderzoek dat 
losgekoppeld moet worden van het politieke debat.  
 
China weigerde tijdens het vorige onderzoek om documenten te delen uit het laboratorium dat 
onderzoek voerde naar vleermuizen. ‘Dit is onze beste kans, en mogelijk ook onze laatste om 
de oorsprong van het virus te achterhalen.’  
 
Ook nu was er al tegenkanting van China. Zo zei de Chinese VN-ambassadeur Chen Xu tijdens 
een persconferentie dat de conclusies van het eerste onderzoek ‘duidelijk’ waren. Volgens hem 
heeft het weinig zin om een nieuw onderzoeksteam naar China te sturen: ‘Het is tijd om de 
teams naar andere plaatsen te zenden.’  
 
Het onderzoeksteam zal ook toekomstige uitbraken van epidemieën permanent in de gaten 
houden en studies voeren naar nieuwe pathogenen. Bron: AD, 14 oktober 2021.  
 

 

De WHO wil niet langer uitsluiten dat de coronapandemie is begonnen in het Wuhan Institute 
Of Virology, of één van de andere labo's in de Chinese stad. © Reuters  
 
‘Toch nog niet uit te sluiten dat pandemie in een labo in Wuhan is 
gestart’: waarom keert WHO op z’n stappen terug? 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sluit niet langer uit dat het coronavirus zijn dodelijke 
tocht over de wereld in een lab in Wuhan is begonnen. In maart publiceerde de WHO nochtans 
een rapport dat die mogelijkheid ‘extreem onwaarschijnlijk’ noemde. Waarom trekt de 
organisatie die verklaring nu toch weer in? Welke mogelijke scenario's zien de 
wetenschappers? En wat vindt China van deze ommekeer? Bron: HLN, 14 oktober 2021. 
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Internationaal onderzoek in China naar oorsprong Covid-19: het team 
gaat op pad 
 
Elf maanden na het begin van de pandemie komt er schot in het onderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar de oorsprong van Covid-19. Donderdag meldde de 
WHO dat een team van tien internationale wetenschappers ‘snel’ afreist naar Wuhan, de 
Midden-Chinese stad van de eerste uitbraak in december 2019. 
 
Vaststellen waar het virus vandaan komt en hoe het op de mens is overgesprongen, is 
belangrijk om toekomstige Covid-pandemieën te voorkomen, maar het onderzoek loopt stroef 
door de vele politieke controverses over Covid. Zo kibbelen China en de Verenigde Staten over 
de oorsprong van het virus door complottheorieën te verspreiden. Daardoor ligt het WHO-
onderzoek gevoelig. Het is daardoor onduidelijk hoeveel ruimte de Chinese overheid het WHO-
team toestaat.  Bron: HLN, 28 november 2020. 
 
Rotterdam meldt meer dan 100.000 positieve testen 
 
Rotterdam is vandaag door de grens van 100.000 positieve testen gegaan, als tweede 
gemeente in Nederland. Sinds het begin van de epidemie in februari vorig jaar zijn in de 
Maasstad 100.144 coronabesmettingen bevestigd. In de afgelopen dag zijn er 168 positieve 
tests in de gemeente bijgekomen.  
 
Het betekent dat ongeveer één op de zes Rotterdammers het coronavirus heeft opgelopen. Het 
werkelijke aantal besmettingen zal hoger liggen, zoals overal in het land. Amsterdam had als 
eerste gemeente meer dan 100.000 positieve tests. Dat gebeurde op 16 juli. Schiermonnikoog 
sluit de rij met 49 positieve tests. Bron: AD, 14 oktober 2021.  
 
Ministerie gaat aangifte doen van handel in valse QR-codes 
 
Het ministerie van Volksgezondheid gaat aangifte doen omdat er online wordt 
gehandeld in valse QR-codes voor de app CoronaCheck. Dat bevestigt het ministerie naar 
aanleiding van een bericht van de NOS.  
 
De gedeelde QR-codes worden sinds afgelopen weekeinde geblokkeerd, zodat niemand er 
meer gebruik van kan maken. De site waar de codes werden gedeeld is inmiddels offline, maar 
het ministerie zegt meer sites in het vizier te hebben. Bron: AD, 14 oktober 2021.   

 
Vier van de vijf coronapatiënten op intensive care zijn niet gevaccineerd 
 
Ruim vier op de vijf coronapatiënten die tussen 1 september en 3 oktober op de intensive 
care zijn beland, zijn niet gevaccineerd. Dat becijfert het RIVM. Een minderheid van 16 
procent was volledig gevaccineerd en kwam desondanks ernstig ziek op de ic terecht, 1 procent 
was deels gevaccineerd. 
 
Van alle mensen die door corona in het ziekenhuis terechtkomen, was in dezelfde 
periode bijna driekwart (73 procent) ongevaccineerd en 2 procent gedeeltelijk gevaccineerd. 
Het overige kwart was wel volledig gevaccineerd. 
 
De groep Nederlanders die is gevaccineerd tegen het coronavirus bedraagt nu zo'n 80 procent 
van de bevolking van 12 jaar en ouder. De cijfers bevestigen volgens het RIVM nog eens dat 
vaccinatie de kans op ernstige ziekte drastisch verkleint. Bron: AD, 14 oktober 2021.  
 
Moeder wil niet wijken van ziekenhuisbed dochter: met handboeien 
afgevoerd  
 
Amerikaanse moeder is - met handboeien en al - door handhavers uit een ziekenhuis gehaald. 
Ze wilde haar dochter niet alleen laten. De coronaregels lieten dat echter niet toe. 
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De vrouw zegt tegen lokale media dat het haar niet spijt dat agenten zich genoodzaakt voelden 
haar uit het ziekenhuis weg te halen. Volgens UF Health North in Jacksonville, Florida hield 
Lynn Savage (70) zich niet aan de bezoekuren en heeft de zorginstelling zich aan het protocol 
gehouden. Dochter Amber was op dat moment herstellende van een hersenoperatie. ‘Ik kon 
niet met een schoon geweten en een goed hart haar bed verlaten, niet wetende hoe ze de nacht 
door zou komen’, zegt ze tegen nieuwszender WKRC. 

Savage was sinds ’s morgens vroeg bij haar dochter. Een dokter vroeg haar nog om Amber te 
kalmeren. ‘Zodra ik bij haar bed stond, was alles goed.’ In de avond zei een verpleegkundige 
dat ze toch echt naar huis moest. ‘Volgens de coronaregels moest ik vertrekken.’ 

De beveiligers die de vrouw kwamen ophalen ‘waren heel vriendelijk. Ze bleven maar proberen 
om mij over te halen om weg te gaan.’ Uiteindelijk moest de politie eraan te pas komen en 
belandde Savage zelfs een dagje in de gevangenis. ‘Het was angstaanjagend, maar ik zat liever 
in de cel dan dat ik vrijwillig bij mijn dochter was weggelopen.’  Bron: De Telegraaf, 14 oktober 
2021.  

Zo wil Amsterdam de corona-achterstanden op scholen wegwerken 

Meer naschoolse opvang, kortere lijntjes naar jeugdzorg en een nieuw ‘onderwijsnetwerk’: zo gaat 
Amsterdam de 14,6 miljoen euro van het rijk gebruiken om de corona-achterstanden op scholen 
weg te werken. 

De coronapandemie heeft er hard ingehakt, terwijl het al crisis was in het onderwijs. Een 
lerarentekort dat alsmaar groter wordt, steeds scherpere scheidslijnen tussen kansrijke en 
kansarme leerlingen, en een grote hoeveelheid scholieren die niet voldoet aan de minimale 
eisen voor rekenen en taal. 

Om de onderwijsachterstanden weg te werken die leerlingen hebben opgelopen door het 
sluiten van de scholen, maakte het kabinet vorig jaar 8.5 miljard euro vrij. Het grootste deel 
van dat geld gaat direct naar de scholen; de gemeente Amsterdam ontvangt 14.6 miljoen 
euro uit het steunpakket. Onderwijswethouder Marjolein Moorman stelt nu 8,8 miljoen euro 
beschikbaar voor steun aan het basisonderwijs, naar het voortgezet onderwijs gaat 5,8 miljoen 
euro. 

Samen met experts en schoolbesturen heeft de wethouder de afgelopen maanden onderzocht 
hoe het geld het beste ingezet kan worden. Ongeveer de helft, zo’n 7 miljoen euro, wordt 
vrijgemaakt om jongeren ‘sociaal-emotionele ondersteuning’ te bieden. Het geld gaat naar 
kinderen met een ‘kwetsbare sociale emotionele ontwikkeling’ of een ‘problematische’ 
thuissituatie. Verschillende onderzoeken laten zien dat zij door de coronacrisis het hardst 
geraakt zijn.  

In de praktijk wordt vooral geïnvesteerd in scholen in Zuidoost, Nieuw-West, Oost en Noord. 
Scholen gaan nauwer samenwerken met jeugdzorg en op basisscholen moeten meer 
logopedisten, ouder- en kindadviseurs (OKA) en orthopedagogen komen om kinderen te 
ondersteunen. Voor middelbare scholen wordt het aanbod van preventieve jeugdzorg 
uitgebreid, voor scholieren met mentale klachten.  

Het aanbod van buitenschoolse opvang wordt ook uitgebreid. Het gaat om een ‘breed 
activiteitenaanbod dat aansluit bij aanleg, interesse en plezier van het kind’. Jongeren moeten 
hiernaartoe kunnen om hun talenten in sport, techniek of cultuur door te ontwikkelen. Ook 
wordt ingezet op extra leertijd, bijvoorbeeld met de inzet van huiswerkklassen.  

Om structureel iets aan de onderwijscrisis te doen, gebruikt de wethouder 1,6 miljoen euro 
voor een nieuw initiatief: het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (ONA). Volgens Moorman 
is er internationaal veel kennis beschikbaar over ‘bewezen’ interventies in het onderwijs en 
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maakt Nederland daar nog maar weinig gebruik van. Scholen kunnen van elkaar en van 
experts leren, en het ONA moet daarbij helpen.  

Het is de bedoeling dat de maatregelen begin volgend jaar van start gaan. Deze zullen lopen 
tot juli 2023.  

Het grootste deel van de 8,5 miljard euro die het rijk beschikbaar heeft gesteld, vloeit dus 
direct naar scholen. Gemiddeld krijgt een middelbare school 1,3 miljoen euro, terwijl 
basisscholen zo’n 180.000 euro ontvangen. De scholen mogen zelf bepalen hoe zij het geld 
besteden. De ondersteuning vanuit de gemeente komt daarbovenop.  

Moorman schrijft in een brief aan de raad nog steeds zorgen te hebben over de ‘onbedoelde 
effecten’ van het steunpakket. Volgens de wethouder leidt het fonds juist tot grotere 
ongelijkheid in onderwijs. Het lerarentekort in Amsterdam neemt bijvoorbeeld toe, omdat 
scholen uit buurgemeenten nu de financiën hebben om leerkrachten weg te kapen. Scholen 
daar hebben bijvoorbeeld ruimte om kleinere klassen te organiseren en meer docenten aan te 
nemen, terwijl Amsterdamse scholen dit niet altijd kunnen.  

Daarnaast helpt het noodfonds niet om het aantal kleine scholen te verminderen – deze zijn 
vaak kwetsbaarder bij een lerarentekort. Schoolbesturen houden kleine scholen liever nog 
even open wegens de extra coronagelden, terwijl dat niet altijd goed is voor de 
onderwijskwaliteit. Bron: Het Parool, 14 oktober 2021.  

Met corona besmette mensen kunnen mensen met wie ze contact hadden 
waarschuwen 

Mensen die met corona zijn besmet, kunnen via de app CoronaMelder op hun telefoon zelf 
meteen actie ondernemen om anderen te waarschuwen bij wie ze langere tijd in de buurt zijn 
geweest. Ze kunnen hun eigen positieve testuitslag van de GGD op de website Coronatest.nl 
inzien en daarna op de site een speciale code invoeren die in de CoronaMelder-app staat. Tot 
nu toe was dit een taak van de GGD tijdens het bron- en contactonderzoek. 

Op deze manier worden mensen volgens het ministerie van Volksgezondheid eerder 
gewaarschuwd en dat is belangrijk omdat de 1,5 meterregel is afgeschaft. Driekwart van de 
mensen die een coronatest hebben aangevraagd nadat ze via de CoronaMelder een melding 
hadden gekregen, is volgens VWS nog niet bekend geworden in het bron- en contactonderzoek 
van de GGD. 

De tijdwinst is alleen te halen bij mensen die de CoronaMelder hebben gedownload. Dat heeft 
volgens het departement een derde van de bevolking gedaan, sinds de lancering in oktober 
vorig jaar. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de app nog 'aan' hebben staan, omdat ze 
bluetooth ook geactiveerd moeten hebben. Bron: AD, 14 oktober 2021.   

FDA adviseert boosterprik voor 65 plussers en risicogroepen 

Een expertgroep van de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA vindt het verstandig om 
65-plussers en andere risicogroepen in de VS een boosterprik van Moderna te geven. De FDA 
keurde eerder al zo'n extra inenting goed van het Pfizer/BioNTech-vaccin voor dezelfde groep. 

De tientallen miljoenen mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn daardoor volgens 
onderzoek beter beschermd tegen het coronavirus. 

De onafhankelijke experts buigen zich ook over de vraag of Amerikanen die zijn gevaccineerd 
met het coronavaccin van het Nederlandse Janssen in aanmerking moeten komen voor een 
boostershot. Daar komt vrijdag duidelijkheid over. Na andere adviezen volgt later deze maand 
een officieel besluit. Bron: AD, 14 oktober 2021.   
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Curaçao past avondklok aan 

Curaçao past per 19 oktober de avondklok aan. Sinds 13 augustus gold een avondklok 
waardoor alle zaken moesten sluiten vanaf 23.00 uur en niemand tussen middernacht en 
04.30 uur de straat op mocht. Per 19 oktober wordt de avondklok ingekort, die geldt voorlopig 
tussen 01.00 uur tot 04.30 uur, zo heeft de regering donderdag bekendgemaakt. 

Ook is aangekondigd dat vanaf 19 oktober alleen nog mensen met een gezondheids-
app worden toegelaten tot evenementen met meer dan honderd bezoekers, zoals dansfeesten 
en sportwedstrijden.  

Minister-president Gilmar 'Pik' Pisas: ‘Iedereen heeft het recht om niet voor vaccinatie te 
kiezen. Maar als land moeten we beslissingen nemen en een van die beslissingen is dat we 
meer evenementen gaan toestaan, maar die zijn niet toegankelijk voor mensen die zich niet 
willen laten vaccineren.’ Bron: AD, 14 oktober 2021.   

Van Lienden wijkt niet af van plannen na oproep vrijwilligers om 
miljoenenwinst terug te storten 
 
Vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie, de non-profitorganisatie 
van Sywert Van Lienden en zijn compagnons, willen dat zij hun miljoenenwinst terugstorten. 
Dat schrijven ze in een brief in de Volkskrant. Van Lienden blijft echter bij zijn oorspronkelijke 
plan. Hij wil de negen miljoen euro beleggen en het rendement gebruiken voor onder meer 
kankeronderzoek bij jonge mensen. Bron: AD, 18 juni 2021. 
 
Advocaat Plasman doet aangifte tegen Sywert Van Lienden om omstreden 
mondkapjesdeal  
 
Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Sywert Van Lienden en diens zakenpartners 
vanwege de omstreden mondkapjesdeal waarmee ze in totaal 28 miljoen euro opstreken. 
Plasman stapt naar de politie namens mensen die zich opgelicht zeggen te voelen door de 
ondernemers. Er is nog een uitweg: als het geld van de deal wordt teruggeven, ‘is het klaar'. 
 
De advocaat maakte zijn voornemen vanavond bekend aan tafel bij Jinek. De miljoenen euro's 
die Van Lienden en zijn partners verdienden, moeten sowieso terug naar de belastingbetaler, 
meent Plasman. Hij wordt daarbij gesteund door cabaretier Youp van ‘t Hek. 
 
Volgens Plasman hebben zich meerdere mensen bij hem gemeld die zich opgelicht voelen. Ze 
voelen zich ‘opgelaten’, omdat ze op vrijwillige basis ‘hebben meegewerkt’ aan de 
totstandkoming van de deal. ‘Te goeder trouw’, aldus Plasman. ‘Maar zonder hen was het niet 
gelukt, dus dat geeft nog wel een extra lading aan je belazerd voelen.’  
 
Van Lienden en zijn partners sloten een deal met het ministerie van Volksgezondheid voor 40 
miljoen mondkapjes in de strijd tegen het coronavirus. Daarbij maakten ze via hun bedrijf 
Relief Goods Alliance zo’n 28 miljoen euro winst, terwijl Van Lienden had gezegd zich 
belangeloos in te zetten. Uiteindelijk keurde het RIVM een deel van de mondkapjes af. Geen 
van de mondkapjes is uiteindelijk gebruikt. Zelf hield Van Lienden er zo’n 9 miljoen euro aan 
over.   
 
Ondanks meerdere verzoeken, onder meer vanuit de Tweede Kamer, weigert Van Lienden het 
geld terug te storten. Hij zei het geld te willen beleggen en het rendement te willen inzetten 
voor kankeronderzoek bij jonge mensen. Onder meer KWF Kankerbestrijding liet daarop weten 
geen geld van Van Lienden aan te willen nemen.  
 
De betrokkenen zijn bang in allerlei procedures te belanden met ‘mensen die over veel geld 
beschikken’, gaat Plasman verder. Ze hebben volgens hem nog altijd veel last van de situatie: 
‘Ze zitten er echt heel erg mee. En ook met de tot nu toe totaal onbevredigende afloop.’ 
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Begin deze maand liet Van Lienden op Twitter al weten dat zijn 'grens is bereikt’. ‘Vriendelijke 
waarschuwing voor iedereen die al maanden meedoet aan deze laster: het is een keer genoeg’, 
zo schreef hij. ‘Doe je mee aan deze onzin, dan loop je het risico een keer aangesproken te 
worden. Elk mens heeft z’n grens. Die van mij is bereikt.’ Wat hij daar precies mee bedoelde, 
is onduidelijk. Hij wilde geen nadere toelichting geven. Inmiddels is de tweet verwijderd. Eva 
Jinek zei vanavond dat Van Lienden tegen haar redactie heeft gedreigd met advocaten.  
 
‘Misschien een kat in het nauw, die maakt rare sprongen’, aldus Plasman. Hij roept Van 
Lienden op tekst en uitleg te geven waarom het nou ‘zo complex is om die hoeveelheid geld uit 
zijn zak te halen en die gewoon netjes terug te betalen. Dat doet hij niet’. 
 
De non-profitstichting Hulptroepen Alliantie van Van Lienden en Bernd Damme heeft de 
afgelopen maanden toezeggingen over financiële transparantie en verantwoording van de 
eigen site gewist, meldde de Volkskrant deze week. ‘Daar is maar één verklaring voor’, meent 
Plasman: ‘Dat hij niet transparant wil worden en waarschijnlijk omdat hij dat niet kan 
worden.’  
 
Volgens Plasman is de kous af als Van Lienden en zijn partners alsnog besluiten het geld 
terug te storten naar de staatskas. Een strafzaak is dan van de baan. ‘Als hij terugstort, zijn 
wij klaar.’ 
 
De betrokkenen die meedoen met de aangifte hoeven zich geen zorgen te maken over eventuele 
financiële consequenties als er civiele procedures komen. Cabaretier Youp van ‘t Hek zegt een 
benefietoptreden te doen om geld in te zamelen. ‘In Carré. En mocht er meer nodig zijn, dan 
verhuizen we naar de Ziggo Dome. En mocht dat niet genoeg zijn, dan wordt het de Arena’, 
citeert hij Van 't Hek. ‘Ik denk dat dat voldoende dekking is voor welke kosten dan ook.’ Bron: 
AD, 15 oktober 2021.   
 
Sywert pikt het niet langer, maar wil niet uitleggen wat hij daarmee 
bedoelt 
 
Ondernemer Sywert Van Lienden, die het nieuws haalde omdat hij negen miljoen euro 
verdiende met ongebruikte mondkapjes, heeft op Twitter een ‘vriendelijke waarschuwing’ geuit 
omdat zijn ‘grens is bereikt’. Hij wil echter niet uitleggen wat hij daar precies mee 
bedoelt. Bron: AD, 5 oktober 2021.   
 
Stichting Sywert Van Lienden schrapt beloftes over financiële 
verantwoording 
 
De non-profitstichting Hulptroepen Alliantie van Sywert Van Lienden en Bernd Damme heeft 
de afgelopen maanden toezeggingen over financiële transparantie en verantwoording van de 
eigen site gewist, schrijft  de Volkskrant. De stichting schermde met een onafhankelijke audit, 
maar de daarbij genoemde accountants zeggen van niets te weten.  Bron: AD, 12 oktober 
2021.   
 
Urker visser Hendrik overleefde corona maar net: ‘Prikweigeraars mogen 
mijn deel hebben’  
 
Hendrik Visser (64), een visser van Urk, belandde in april met corona op de ic. Hij was tachtig 
dagen van de wereld. Visser was niet gevaccineerd - dat was er nog niet van gekomen. 
 
Dat hij amper thuis slaapt, is zo ongeveer het enige in het leven van Hendrik Visser (64) wat 
in een jaar tijd niet is veranderd. Destijds verbleef de Urker visser voornamelijk op zijn boot, 
de UK-200, waarmee hij over de noordelijke wateren voer om te vissen op schol. Nu slijt hij 
zijn dagen in een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag, als zwaar getroffen ex-
coronapatiënt.  Bron: AD, 14 oktober 2021.  
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In Suriname wordt vaccinatie verplicht als vaccinatiegraad laag blijft 

Suriname overweegt vaccinatie tegen corona verplicht te stellen als de vaccinatiegraad laag 
blijft. Hoewel een verplichting nu nog niet aan de orde is, wilde Javier Asin van het Surinaamse 
vaccinatieprogramma het donderdagavond tijdens de wekelijkse coronapersconferentie in 
Paramaribo ‘onder bepaalde omstandigheden’ niet uitsluiten. 

De regering is al enige tijd bezig daarvoor een wet voor te bereiden. ‘De wet is in voorbereiding, 
zodat vaccinatie verplicht kan worden wanneer het nodig is om mensen te beschermen’, aldus 
vaccinatiecoördinator Asin, die eraan toevoegde dat het ‘hopelijk niet nodig’ is. ‘We hebben er 
alle vertrouwen in dat onze vaccinatiecampagne voldoende is. Maar de druk is wel zeer ernstig. 
We willen voorkomen dat we hier dezelfde situatie krijgen als in India en Brazilië waar de lijken 
in de open lucht op brandstapels verbrand werden.’ 

Volgens arts Soenita Nannan Panday-Gopisingh is de bereidheid van Surinamers om zich te 
laten vaccineren in de afgelopen periode toegenomen. Volgens de laatste cijfers heeft de helft 
van de 480.000 inwoners die voor vaccinatie in aanmerking komen een eerste prik gehad. Een 
kleine 38 procent heeft twee prikken gehad. 

In Suriname zitten bijna 1900 met corona besmette mensen thuis in quarantaine. Arts 
Meredith Cameron vertelde tijdens de persconferentie over de lastige afwegingen die zij tijdens 
haar werk soms moet maken omdat er momenteel maar 180 zuurstofapparaten beschikbaar 
zijn. ‘Het komt voor dat vijf mensen in een huis het moeten doen met één zuurstofapparaat. 
Ook moet ik soms de zuurstofconcentrator meenemen omdat iemand anders het harder nodig 
heeft’, vertelde Cameron. Bron: AD, 15 oktober 2021.   
 
Stakingen in Italië vanwege invoering coronapas voor werknemers 
 
Italië maakt zich vrijdag op voor stakingen, nationale protesten en blokkades vanwege de 
invoering van een coronapas voor alle werknemers. Afgelopen weekend ontaardden protesten 
in Rome vanwege de pas al in ernstige rellen. 
 
Het land voert vanaf vrijdag de coronapas voor alle werknemers in. Die moeten daarmee 
kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld van het virus. Italianen 
kunnen zich als alternatief ook laten testen, maar daar moeten ze wel zelf voor betalen.  
 
Meer dan 86 procent van alle Italianen ouder dan 12 jaar heeft inmiddels zeker één 
coronavaccinatie gehad en krijgt daarmee automatisch de coronapas. Er zijn volgens 
schattingen echter nog tot drie miljoen Italiaanse werknemers die ongevaccineerd zijn. Een 
woordvoerder van lobbyorganisatie Confetra meldt bijvoorbeeld dat 25 tot 30 procent van de 
900.000 vrachtwagenchauffeurs, postbezorgers en magazijnmedewerkers die de organisatie 
vertegenwoordigt ongevaccineerd zijn.  
 
In de haven van Trieste, een stad in het noordoosten van het land, hebben werknemers al 
gedreigd vrijdag te staken als zij zich niet gratis kunnen laten testen op het coronavirus. 
Volgens de BBC is slechts veertig procent van de 950 havenmedewerkers gevaccineerd. 
Medewerkers die geen coronapas hebben en zich niet hebben laten testen riskeren een boete 
van maximaal 1500 euro. Ook kunnen ze zonder salaris naar huis worden gestuurd.  
 
Hoewel er vrijdag in Italië 'chaos' wordt verwacht vanwege stakend personeel, blijkt uit 
peilingen dat twee derde van de Italianen achter de verplichte coronapas staat.  
 
De zogeheten groene pas is in Italië nu al een vereiste voor mensen die bijvoorbeeld in 
het onderwijs werken of restaurants, musea of sportscholen bezoeken. De pas, oorspronkelijk 
bedoeld om reizen in de EU te vergemakkelijken, krijgt steeds meer toepassingen, ook in 
andere landen. Bron: AD, 15 oktober 2021.  
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Verplichte quarantaine voor gevaccineerde reizigers in New South Wales 
wordt beëindigd 
 
De Australische staat New South Wales gaat de verplichte quarantaine voor gevaccineerde 
internationale reizigers beëindigen. In de staat ligt de grootste en oudste stad van het 
land: Sydney. 
 
Sydney is ook de hoofdstad van New South Wales, de dichtstbevolkte staat van 
Australië. Dominic Perrottet, premier van de staat, zei dat gevaccineerde reizigers die kort 
voordat ze naar Sydney vliegen negatief zijn getest op Covid-19 vanaf 1 november niet meer 
veertien dagen in hotelquarantaine hoeven te verblijven. 
 
‘We kunnen niet leven in een koninkrijk van kluizenaars. We moeten het land openen, en dit 
is een grote beslissing, maar het is ook de juist beslissing om New South Wales wereldwijd 
verbonden te maken,’ zei Perrottet. ‘Dit zal heel goed zijn voor onze toerisme-industrie’, voegde 
hij toe. 
 
Eerder deze week versoepelde New South Wales de coronamaatregelen al, omdat zeventig 
procent van de bevolking volledig gevaccineerd is. Ook in de Australische 
miljoenenstad Melbourne, waar eveneens zo'n zeventig procent van de bevolking gevaccineerd 
is, komt een einde aan de maandenlange lockdown: volgende week, om precies te zijn. Bron: 
AD, 15 oktober 2021. 

 

Vliegen naar buitenland is alleen mogelijk met coronabewijs 
Vliegen naar het buitenland is alleen mogelijk met een coronabewijs. Toch is nog altijd een 
handjevol mensen dat zonder CoronaCheck-app op Rotterdam The Hague Airport aankomt. 

Zij hebben nog één last-minute oplossing: SpeedCovidTest. Een van de elf vestigingen van dit 
commerciële corona testcentrum vlakbij. ‘Het komt voor dat burgers niet kunnen boarden 
omdat ze geen QR-code of geldige reisverklaring hebben’, bevestigt Michael Van den 
Muijsenberg van SpeedCovidTest, dat een directe lijn heeft met Transavia. De kosten van zo'n 
supersnelle test kunnen wel flink oplopen. Bron: AD, 15 oktober 2021.  

Nog snel testen voor de vlucht: SpeedCovidTest is enige mogelijkheid, 
maar of het ook altijd lukt? 

Vliegen naar het buitenland is alleen mogelijk met een coronabewijs. Dat weet inmiddels 
iedereen. Zou je denken. Toch is er zijn nog altijd een handjevol mensen dat zonder 
CoronaCheck-app op Rotterdam The Hague Airport aankomt.  

De herfstvakantie begint, de koffers kunnen weer van zolder. Zon en temperaturen boven de 
20 graden lonken in Zuid-Europa, dus wordt vanaf de regionale luchthaven vaker richting 
Middellandse Zee gevlogen. Of alle reizigers hun coronabewijzen op orde hebben? ‘De meesten 
wel’, zegt woordvoerder Raymond de Jong. ‘Je krijgt alleen een boardingcard als je een 
negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs hebt dat je hersteld bent van corona. 
Mensen die online hebben ingecheckt, worden daar bij de gate op gecontroleerd.’ 

Een handvol’ mensen voldoet echter niet aan de geldende regels. ‘Hen moeten we helaas 
weigeren.’ Of de luchthaven ze in dat geval op weg helpt? ‘Dat is geen beleid’, zegt De Jong. 
‘Mensen moeten zelf zoeken naar een alternatief.’ 

Eigenlijk is er maar een last-minute oplossing en dat is SpeedCovidTest. Een van de elf 
vestigingen van dit commerciële corona testcentrum zit immers vlakbij. ‘Het komt voor dat 
burgers niet kunnen boarden omdat ze geen QR-code of geldige reisverklaring hebben’, 
bevestigt Michael Van den Muijsenberg van SpeedCovidTest, dat een directe lijn heeft met 
Transavia.  
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‘De spoedgevallen hebben vaak betrekking op familiaire aangelegenheden en niet zozeer 
vanwege het onvoorbereid op vakantie gaan’, zegt de woordvoerder. Maar meer nog betreft het 
zakelijke reizigers die onvoorzien naar het buitenland moeten. ‘Voor hen bestaat de 
mogelijkheid om binnen anderhalf tot drie uur een testuitslag te krijgen. Daar wordt 
regelmatig gebruik van gemaakt.’ 

Aanvankelijk was SpeedCovidTest gevestigd in het Wings Hotel pal naast de vertrekhal. Maar 
daar is inmiddels geen plek meer, waarna de testers uitweken naar het Best Western Hotel 
aan de Vliegveldweg, net buiten het officiële luchthaventerrein. Vanaf de vertrekhal is dat nog 
best een aardige tippel. Komen de last minute testers buiten adem binnen gerend? ‘Soms wel. 
Maar mensen nemen ook gewoon even de auto,’ weet een medewerkster. 

Hoewel SpeedCovidTest zich in de markt zet als testcentrum zonder wachtrijen, kun je er niet 
onaangekondigd binnenvallen. Er moet wel eerst een online afspraak worden gemaakt, maar 
die kan meestal wel al na vijf minuten plaatsvinden. Voor wie binnen Europa blijft, is er de 
antigeen-speekseltest met een uitslag binnen een kwartier. De kosten bedragen veertig euro 
per persoon.  

Wie naar Marokko vliegt, de enige niet-Europese vliegbestemming vanaf Rotterdam The Hague 
Airport, is een stuk meer kwijt. Voor Noord-Afrika moet liefst 169,50 euro worden afgetikt, 
maar dan krijgt de reizigers ook ‘de snelste (NAAT) PCR uitslag van Nederland’. De uitslag 
hoort er binnen twintig minuten te zijn. 

Of het ook altijd lukt om op tijd en mét testuitslag terug op de luchthaven te zijn? ‘In de 
meeste gevallen lukt dat’, zegt de medewerkster. ‘Een enkele keer wordt het niet gehaald en 
moet een nieuwe vlucht worden geboekt.’  

Ondertussen kan op de luchthaven ook nog altijd op afspraak gratis wordt getest in de 
teststraat van de GGD. Volgens Van den Muijsenberg zijn de meeste mensen goed op de hoogte 
van regelingen in zowel binnen- als buitenland. ‘Tot en met 30 september konden reizigers 
een gratis test boeken om naar het buitenland reizen. Mede door het uitwisselen van 
onderlinge ervaringen en diverse informatiebronnen, lijken mensen beter geïnformeerd dan 
een halfjaar geleden.’  Bron: AD, 15 oktober 2021.  

Gemeenten geven geen waarschuwing aan horeca als ze coronaregels niet 
handhaven 

Gemeenten geven amper waarschuwingen aan horecazaken omdat ze de controle op 
coronapassen niet handhaven of andere coronaregels niet navolgen, blijkt uit een rondgang 
van NU.nl langs de vijf grootste gemeenten.  

Horecazaken moeten sinds drie weken aan de deur controleren of iemand gevaccineerd is voor 
die persoon een tafeltje mag uitkiezen. Uit een onderzoek donderdag bleek nog dat bij één op 
de drie bezoeken geen check gebeurt, maar dat blijkt niet tot evenveel waarschuwingen te 
leiden. 

In Amsterdam werden er sinds de invoering van de maatregels 14 waarschuwingen gegeven 
aan horecazaken. Zes daarvan gingen over het overtreden van de sluitingstijd om 
middernacht, de andere acht hadden betrekking op de controle van de QR-code. In andere 
steden gaat het om een verwaarloosbaar aantal. Bron: AD, 15 oktober 2021. 

India heeft grenzen geopend voor volledig gevaccineerde toeristen 

India heeft haar grenzen geopend voor volledig gevaccineerde toeristen. Zij kunnen sinds 
vandaag het land weer inkomen via chartervluchten. Het is de eerste keer dat India 
buitenlandse toeristen toelaat sinds het begin van coronamaatregelen in maart 2020. Toen 
begon de eerste landelijke coronalockdown in India. 
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Of toeristen wel in quarantaine moeten als ze het land binnenkomen, is nog onduidelijk. Ze 
moeten in elk geval volledig gevaccineerd zijn en negatief testen op het virus binnen 72 uur 
voor hun vlucht. Bron: AD, 15 oktober 2021. 

Schiphol verwacht tijdens herfstvakantie 2 miljoen reizigers 

Schiphol verwacht dat tijdens de herfstvakantie 2 miljoen reizigers via de luchthaven reizen. 
Dat zijn er drie keer zoveel in vergelijking met een jaar eerder, toen door de coronapandemie 
reizen moeilijker of onmogelijk was. Volgens Schiphol is de toename toe te schrijven aan 
versoepeling van de maatregelen, maar ook aan de invoering van de coronapas. 

Istanbul, Londen en Barcelona zijn volgens Schiphol de populairste bestemmingen. Dan gaat 
het om mensen die op Schiphol instappen en niet om reizigers op doorreis. 

In de herfstvakantie van 2019 maakten nog 3 miljoen reizigers gebruik van Schiphol. Daarmee 
is het herstel wel ingezet, maar nog lang niet op het niveau van voor de crisis. Bron: AD, 15 
oktober 2021. 

Haven van Triëst lamgelegd door betogers 

De haven van de Italiaanse stad Triëst is volgens plaatselijke media lamgelegd door betogers 
tegen de invoering van een coronatoegangsbewijs op het werk. Honderden stakers hebben 
zich voor de ingang van het haventerrein verzameld en er zijn naar schatting 250 mensen die 
er niet werken bijgekomen om er ook tegen de coronamaatregel te demonstreren. 

De krant Triesteprima verwacht in de loop van de morgen meer betogers. Zeker 40 procent 
van de bijna duizend havenarbeiders in de stad is niet ingeënt. 

Het is vanaf vrijdag in Italië verplicht voor werkenden dat ze aantonen dat ze gevaccineerd 
zijn, genezen zijn of een negatieve uitslag van een coronatest hebben. De testen zijn niet gratis. 
Het is een van de strengste coronamaatregelen in Europa. In heel Italië worden protesten 
verwacht tegen de verplichting te werken met wat met de overheid de 'groene pas' noemt, 
vooral in havens. 

Werknemers die zonder de pas op het werk verschijnen, worden geschorst en riskeren dat ze 
na vijf dagen geen loon meer ontvangen. Ondernemingen en werknemers die 
verantwoordelijkheid voor personeel dragen, kunnen hoge boetes krijgen als er op de 
werkplaats tóch mensen zonder de pas blijken te werken. 

Uit peilingen blijkt dat twee derde van de Italianen achter de verplichte coronapas staat. Die 
is in Italië nu al een vereiste voor mensen die bijvoorbeeld in het onderwijs werken of 
restaurants, musea of sportscholen bezoeken. De pas, oorspronkelijk bedoeld om reizen in de 
EU te vergemakkelijken, krijgt steeds meer toepassingen in de samenleving, ook in andere 
landen. Bron: AD, 15 oktober 2021.  

De do's en dont’s van het handen wassen: ‘Draai de kraan dicht met een 
doekje’ 

Handen wassen. We deden het voorheen mondjesmaat, een beetje plichtmatig. Nu vinden we 
het belangrijker dan ooit. Deskundige Charlotte Michels vertelt op de Internationale 
Handenwasdag wat we goed doen en wat beter kan. 

Eerst even een kleine spoedcursus handen wassen, als de kraan eenmaal openstaat en de 
zeep erop zit. 1: wrijf de handen over elkaar. 2: steek de handen in elkaar en was de zijkanten 
van de vingers. 3: was ook de duimen. 4: draai de vingertoppen over de handpalm. 5: was de 
pols. Doe dat zeker tien tot twintig seconden is wereldwijd het advies.  
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Charlotte Michels, deskundige infectiepreventie, somt het nog maar eens op. ‘Het gaat steeds 
beter’, zegt ze. ‘Mensen zijn van goede wil, maar in de uitvoering gaat het weleens 
mis. Doorloop alle stappen, zodat het ook effect heeft.’  

Neem de duim. Die valt vaak buiten de boot, terwijl die net zo belangrijk is. Michels: ‘Bij alles 
wat je oppakt, gebruik je ook de duim. Als je die overslaat en je wast de rest van de hand wel 
goed, is het hele feest voor niks geweest.’  

Een beetje bijscholing vandaag op de ‘Internationale Dag van het Handen Wassen’ kan geen 
kwaad. Het is een dag waar sinds 2008 overheden, scholen, internationale (hulp)organisaties 
en bedrijven aandacht vragen voor het belang van handen wassen met zeep als middel om 
verspreiding van ziektes en virussen tegen te gaan.  

Volgens Unicef vermindert handen wassen het risico op diarree bij kinderen met meer dan 40 
procent, en de kans op een coronabesmetting met 36 procent. Essity, een internationaal 
bedrijf voor hygiëne en gezondheid, becijferde vorig jaar dat Nederlanders door de 
coronapandemie iets vaker hun handen wassen: gemiddeld negen keer op een dag. We doen 
dat niet zozeer voor anderen, maar vooral voor onszelf, zei bijna driekwart van de 
Nederlanders. Michels: ’De bewustwording van een goede handhygiëne is enorm vergroot. Het 
is nu zaak dat vast te houden.’  

Handen zijn de belangrijkste overbrengers van micro-organismen, zoals bacteriën, virussen 
en schimmels. ‘Van heel veel micro-organismen heb je geen last, maar er kunnen ook 
ziekteverwekkers tussen zitten.’  

In theorie zou je dan de hele dag je handen moeten wassen. Maar het is zeker niet nodig om 
elkaar smetvrees aan te praten. Volgens Michels is het belangrijker om het te beperken tot 
cruciale risicomomenten: na toiletbezoek, voor het koken en eten en na contact met ‘vies’ 
materiaal. Wie rauw vlees heeft aangeraakt of gehaktballen heeft staan rollen, doet er 
verstandig aan de handen goed te wassen. 

Toch zijn er wereldwijd nog steeds mensen die hun handen niet wassen voordat ze gaan koken 
of eten, of nadat ze naar het toilet zijn geweest. Vorig jaar bleek uit een groot Europees 
onderzoek dat slechts 44 procent van de EU-burgers ervan overtuigd was dat het niet wassen 
van hun handen met zeep nadat ze niesden een hoog risico op een infectie opleverde. 

En uit het onderzoek van Essity bleek dat maar 62 procent twintig seconden de tijd neemt 
voor het handen wassen. En slechts 36 procent neemt ook de moeite om onder de nagels te 
poetsen. Dat laatste geldt vooral voor vrouwen met lange nagels of nepnagels. Bij korte nagels 
volstaat het rondraaien van de vingertoppen op de handpalm.  

Slechts een kwart draait vervolgens de kraan dicht met een schone (wegwerp)doek. De rest 
gebruikt zijn ‘blote’ handen. Daar gaat het ook vaak mis, weet Michels. De kraan is een 
belangrijke bron van infectie. Ze adviseert een papieren handdoekje te gebruiken. ’Anders ben 
je net zo ver als toen je de kraan opendraaide. Kranen zijn warmer en vochtiger. Dat zijn twee 
belangrijke groeifactoren voor bacteriën.’  

Veel openbare gelegenheden hebben waterkranen met een sensor en een blazer om handen te 
drogen. Dat is zeker gunstig, zegt Michels. ‘Het nadeel van ‘drogers’ is dat Nederlanders 
zichzelf de tijd niet gunnen om te wachten tot de handen droog zijn. De kans op een 
restbesmetting is groter als je je handen niet goed afdroogt. Katoenen handdoekjes zijn 
onacceptabel.  Daar groeien bacteriën in door. Dan droog ik nog liever mijn handen af aan 
mijn broek of een stukje wc-papier.’  

Uit het Essity-onderzoek blijkt dat mensen zich comfortabeler voelen als ze weten dat anderen 
ook hun handen hebben gewassen. Michels: ‘Als heel Nederland de handhygiëne op orde heeft, 
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kun je prima weer handen schudden. Elkaar een boks geven, is geen risico. Dat doe je met 
een deel van de hand waar je geen gehaktballen mee draait.’ Bron: AD, 15 oktober 2021.  

Sunweb gaat weer reizen aanbieden naar de Rode Zee 

Reisorganisatie Sunweb gaat weer reizen aanbieden naar de Rode Zee in Egypte. Hoewel voor 
de regio nog altijd een 'oranje' reisadvies geldt, waarbij het advies luidt alleen daarheen te 
reizen indien dat strikt noodzakelijk is, merkt Sunweb een groeiende vraag van klanten. 
Onderzoek naar de lokale situatie leert ook dat vakanties weer veilig kunnen worden 
uitgevoerd, aldus de reisorganisatie.  

Sunweb biedt met ingang van 1 november weer vakanties aan naar de Rode Zee. Volgens 
topman Mattijs ten Brink worden steeds meer maatregelen versoepeld, maar gaat het niet snel 
genoeg. ‘Daarom nemen we nu zelf het initiatief’, zegt hij in een verklaring. Eerder meldde 
Sunweb al reizen naar oranje gebieden binnen de EU aan te bieden. Bron: AD, 15 oktober 
2021.  

Iedereen kan binnen een half uur reizen een locatie Testen voor Toegang 
bereiken 

Nagenoeg iedereen kan op dit moment binnen een halfuur reizen met auto of ov een locatie 
van Testen voor Toegang bereiken. Dat zegt Stichting Open Nederland (SON), de organisatie 
achter het testsysteem vrijdag.  

Sinds maandag worden de testaanbieders op een andere manier betaald, namelijk per test in 
plaats van op basis van beschikbaarheid. Aanbieders moesten zich hiervoor inschrijven. De 
kaart met testlocaties is daardoor veranderd.  

Testaanbieders mogen zelf beslissen waar ze locaties openen. Op drukke plekken is de vraag 
naar tests groter, dus het kan commercieel interessant zijn om juist daar tests aan te bieden 
en niet in afgelegen gebieden. Waar tot maandag nog voor vrijwel iedereen een testlocatie te 
bereiken was binnen een halfuur, bleek dat de locaties in het nieuwe systeem nog niet 
evenredig waren verspreid over het land. In onder meer de Achterhoek, delen van Drenthe en 
Zeeland en op Texel waren begin deze week geen testlocaties. Dat is op de meeste plekken nu 
opgelost, aldus SON. Bron: AD, 15 oktober 2021.  

Farmaceut Pfizer vraagt toestemming voor coronavaccin voor kinderen 
van 5 tot 11 jaar 

Pfizer en BioNTech vragen goedkeuring coronavaccin voor 5- tot 11-jarigen aan bij  het 
Europees Medicijnagentschap (EMA). Dat kondigde Pfizer zojuist zelf aan.  

Pfizer en BioNTech willen dat hun coronavaccin ook kan worden gebruikt om kinderen van 5 
tot en met 11 jaar oud in Europa te vaccineren. Ze hebben gegevens over de proeven met het 
middel gedeeld met het EMA in Amsterdam. 

De toezichthouder moet de uitkomsten beoordelen en beslissen of het middel inderdaad 
gebruikt kan worden voor iedereen van 5 jaar en ouder, licht een woordvoerder van Pfizer toe. 
Het coronavaccin is al goedgekeurd voor iedereen van 12 jaar en ouder. Bron: AD, 15 oktober 
2021. 
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Het reproductiegetal is opgelopen naar 1.26 

Het coronavirus verspreidt zich steeds sneller en daardoor loopt het 
zogeheten reproductiegetal op. Het cijfer stijgt naar 1,26. Dat is het hoogste niveau sinds 6 
juli. Toen daalde het aantal positieve tests na de piek van de vierde golf. 

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie 
van zo'n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het 
cijfer van 1,26 van vrijdag beschrijft de situatie op 30 september. Bron: AD, 15 oktober 2021. 

In een etmaal zijn 3736 positieve coronatesten gemeld 

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 3736 positieve coronatesten geregistreerd. 
Dat is vergelijkbaar met de twee voorgaande dagen. Het weekgemiddelde stijgt voor de 
vijftiende dag op rij. 

Vorige week vrijdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 
2800 coronabesmettingen. Doordat er nu meer positieve tests zijn, loopt het gemiddelde weer 
op. In de afgelopen zeven dagen kwamen er gemiddeld zo'n 3068 positieve tests per dag bij. 
In totaal zijn er in de afgelopen week 21.478 gevallen aan het licht gekomen. Dat is het hoogste 
weektotaal sinds 2 augustus. 

Het aantal sterfgevallen steeg met zes. Bron: AD, 15 oktober 2021. 

VS openen grenzen voor volledig gevaccineerde reizigers 

De Verenigde Staten openen op 8 november de grenzen voor reizigers die volledig zijn 
gevaccineerd. Mensen kunnen dan weer met vliegtuigen of via land de VS binnengaan. 

De reizigers moeten voor vertrek met het vliegtuig een vaccinatiebewijs laten zien en ook 
een recente testuitslag die aantoont dat ze niet besmet zijn met het coronavirus.  

De Amerikanen voerden aan het begin van de pandemie een streng inreisbeleid in, waardoor 
het momenteel vrijwel onmogelijk is om naar het land af te reizen zonder Amerikaans paspoort 
of verblijfsvergunning. Ze kondigden in september al aan dat gevaccineerden uit een groot 
deel van Europa 'begin november' weer naar de VS zouden kunnen komen. Bron: AD, 15 
oktober 2021.  

Aantal opgenomen coronapatiënten opnieuw gestegen 

Voor de zevende dag op rij stijgt het totale aantal opgenomen coronapatiënten. Ziekenhuizen 
behandelen momenteel 543 mensen vanwege Covid-19. Dat is het hoogste aantal sinds 21 
september, ruim drie weken geleden. Ten opzichte van donderdag steeg het aantal opgenomen 
patiënten met 9. 

Op de verpleegafdelingen kwamen er netto 12 patiënten bij. Die afdelingen hebben nu 406 
coronapatiënten onder hun hoede. Voor het eerst sinds half september komt dat aantal 
patiënten boven de 400 uit. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 
3 naar 137. Rond dat niveau schommelt het aantal ic-patiënten al een paar weken. Bron: AD, 
15 oktober 2021. 
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Horeca Amsterdam controleert meer niet dan wel op 
coronatoegangsbewijs 

Uit een steekproef van Het Parool blijkt dat de Amsterdamse horeca meer niet dan wel 
controleert op het coronatoegangsbewijs. Van de 120 horecagelegenheden waar verslaggevers 
van de Amsterdamse krant binnen probeerde te komen zonder QR-code, werd bij 76 zaken 
niet gevraagd om een coronapas. Dat komt neer op 63 procent waar dus niet gecontroleerd 
werd.  

Amsterdam wijkt hiermee wel af van het landelijke beeld; uit onderzoek van I&O Research 
bleek afgelopen donderdag dat Nederlanders in zo’n 35 procent van de horecazaken niet altijd 
een QR-code bij zich hoeven te hebben. 

‘Het is onacceptabel als horeca te laks is met de controle,’ reageert burgemeester Femke 
Halsema. ‘We willen allemaal verder versoepelen. Dan is goede controle op toegang echt hard 
nodig.’ Bron: AD, 15 oktober 2021.  

Corona-uitbraak in Pannerden na de kermis: bijna vijftig man besmet 

In Pannerden zijn in de periode van de kermis (begin oktober) tot nu zeker 47 mensen besmet 
geraakt met het coronavirus. ‘De besmettingen zullen ongetwijfeld verband hebben met de 
kermis’, zegt een woordvoerder van de GGD Gelderland-Midden.  

‘Maar dat geldt niet voor alle gevallen.’ 

De blijdschap was groot begin deze maand toen bekend werd dat de lokale kermis kon 
doorgaan. Na de drie dagen feest testten echter opmerkelijk veel mensen positief op het 
coronavirus. ‘Bijna vijftig man die besmet zijn bij een evenement waar zo’n 1200 mensen 
waren, dat is best veel ja’, zegt de GGD-woordvoerder.   

‘We hebben er bovenop gezeten, want het was van groot belang dat ook mensen die amper 
klachten hadden zich lieten testen. Als je besmet bent, moet je namelijk in quarantaine en 
dan kun je geen andere mensen besmetten.’  

Volgens de woordvoerder is de corona-uitbraak inmiddels ‘enigszins gedoofd’.  

Schuttersgilde Claudius Civilis, organisator van de kermis, heeft geen idee wat er is misgegaan 
in Pannerden. ‘Alles is volgens de geldende regels gegaan. De controles op de kermis waren 
goed’, zegt Michiel Loef namens het bestuur.   

Verder wil hij er niets over kwijt. ‘Het gaat om mensen en die hebben recht op privacy.’ Bron: 
DG, 15 oktober 2021.  

Coronavaccins beschermen tegen overdracht van Deltavariant 

Coronavaccins beschermen tegen overdracht van de Deltavariant van het virus, schrijft 
het RIVM op basis van onderzoek met data uit augustus en september van dit jaar. Volledig 
gevaccineerde mensen die toch besmet raken, dragen het virus 63 procent minder vaak 
over aan ongevaccineerde huisgenoten dan besmette mensen die niet waren gevaccineerd. 
Bron: AD, 15 oktober 2021.  
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Controle op coronatoegangsbewijs moet veel beter  

De controle op het coronatoegangsbewijs moet veel beter, vindt demissionair minister Ferd 
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Uit onderzoek van I&O blijkt dat de controle op de QR-
code en een identiteitsbewijs nog niet overal goed gaat.  

‘Mensen moeten dit echt serieus nemen, ook ondernemers’, zei de bewindsman. Hij heeft naar 
aanleiding van het onderzoek gemeenten een brief gestuurd dat het beter moet. Er moet 'echt 
werk' gemaakt worden van de controle van de coronapas.  

Grapperhaus wijst er op dat hij juist extra geld heeft vrijgemaakt voor gemeenten en 
ondernemers om de controle en handhaving op de coronatoegangsbewijs te verbeteren. Er zijn 
volgens hem ook slimme oplossingen mogelijk zoals polsbandjes die al in verschillende steden 
worden gebruikt. Bron: AD, 15 oktober 2021.  

Sunweb gaat weer reizen aanbieden naar Rode Zee en Tui naar 
Kaapverdische Eilanden  

Reisorganisatie Sunweb gaat weer reizen aanbieden naar de Rode Zee in 
Egypte en TUI organiseert vanaf zaterdag vakanties naar de Kaapverdische Eilanden. Hoewel 
voor die regio's nog altijd een 'oranje' reisadvies geldt, waarbij het advies luidt alleen daarheen 
te reizen indien dat strikt noodzakelijk is, vinden beide reisorganisaties het verantwoord om 
weer reizen naar deze landen aan te bieden.  

Sunweb ziet een groeiende vraag van klanten. Onderzoek naar de lokale situatie leert ook dat 
vakanties weer veilig kunnen worden uitgevoerd, aldus de reisorganisatie. Ook TUI zegt dat 
ze zelf onderzoek doen naar 'oranje' landen. Ze kijken of het veilig is wat betreft besmettingen 
en vaccinatiegraad, en of het comfortabel genoeg is met mogelijke inreisvoorwaarden en 
avondklok.  

Bij TUI komen er vanaf 1 november nieuwe bestemmingen bij, waaronder de Malediven, 
Mauritius, Dubai en Marokko. Sunweb biedt met ingang van 1 november weer vakanties aan 
naar de Rode Zee. Volgens topman Mattijs ten Brink worden steeds meer maatregelen 
versoepeld, maar gaat het niet snel genoeg. ‘Daarom nemen we nu zelf het initiatief’, zegt hij 
in een verklaring. Eerder meldde Sunweb al reizen naar oranje gebieden binnen de EU aan te 
bieden. Bron: AD, 15 oktober 2021.  

43.000 Britten kregen foutief testbewijs  

Zo'n 43.000 Britten hebben mogelijk foutief te horen gekregen dat ze negatief getest zijn. Dat 
meldt BBC News. Het testlaboratorium in Wolverhampton is tijdelijk stil gelegd om te 
onderzoeken wat er precies mis is gegaan. De foutief geteste mensen zijn gecontacteerd om 
zich nogmaals te laten testen.  

De UK Health Security Agency noemt de fouten in Wolverhampton 'een geïsoleerd probleem'. 
Er zouden geen fouten zitten in de tests zelf, maar het lab zelf zou de schuld hebben. Ook 
garanderen ze dat de sluiting van het lab geen gevolgen heeft voor de Engelse testcapaciteit. 
Bron: AD, 15 oktober 2021. 

Verdachte (38) aanslagplan priklocatie Den Helder vrijgesproken: 
‘Terroristisch motief staat niet vast’ 

Een 38-jarige man uit Den Helder is vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristisch 
misdrijf door het plannen van een ontploffing bij een priklocatie in maart in zijn woonplaats. 
Hoewel de rechter vindt dat er ‘sterke aanwijzingen’ zijn dat hij een vuurwerkbom naar binnen 
wilde gooien, is het ‘niet vast komen te staan dat hij een terroristisch oogmerk had’.  
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Tegen Ralph K. was een straf van 2.5 jaar geëist. K. werd op 18 maart van dit jaar 
aangehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen dat er iets stond te 
gebeuren bij het oude gemeentehuis in Den Helder. Dat was op dat moment in gebruik als 
test- en vaccinatielocatie van de GGD. Uit onderzoek bleek dat de man die dag met 
verschillende personen contact had opgenomen omdat hij op zoek was naar zwaar vuurwerk, 
portofoons en een lont. Ook zocht hij contact met een kennis die als beveiliger werkte bij de 
GGD.  

De beveiliger, die zich zorgen maakte, heeft een opname van het gesprek gemaakt en aan de 
politie overgedragen. In dit gesprek stelde de man onder meer vragen over de beveiliging en 
zei hij dat hij de vaccinatielocatie zou opblazen, zodat er een week lang niet gevaccineerd zou 
kunnen worden.  

De rechtbank oordeelt vandaag dat er sterke aanwijzingen zijn dat K. inderdaad concrete 
plannen had om ’s nachts een vuurwerkbom naar binnen te gooien bij de vaccinatielocatie. 
Maar de rechter gaat niet mee in de verklaring van de man dat hij is uitgelokt om zijn 
uitspraken tegen de beveiliger te doen. Ook gelooft de rechtbank niet dat enkel sprake was 
van een grap of van stoerdoenerij, zoals de man heeft verklaard.  

Toch wordt de 38-jarige man vrijgesproken, en dat komt doordat onderdeel van de 
beschuldiging was dat hij een terroristisch oogmerk had met zijn plannen. Dat staat volgens 
de rechtbank niet vast. ‘De wet stelt specifieke eisen aan het bewijs van zo’n terroristisch 
oogmerk. Een dader moet daarvoor de bedoeling hebben om de bevolking van een land 
ernstige vrees aan te jagen, of om de overheid ergens toe te dwingen. Ook het willen 
ontwrichten van belangrijke structuren in een land levert een terroristisch oogmerk op’, 
motiveert de rechter. ‘In deze zaak is niet gebleken dat de man een dergelijke bedoeling had.’ 

Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten in hoger beroep te gaan. Bron: AD, 15 
oktober 2021. 

De Roerganger zet de deuren open 

 

 
@ Henk Pluimers 
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Donderdagavond heeft ‘de Roerganger’ haar deuren weer opengezet. Het was maanden 
geleden, dat ouders weer de school in konden vanwege corona. Ouders, opa’s en oma’s  lieten 
die kans niet lopen. Begeleid door hun kinderen, werden zij door de school geleid om te zien 
hoe de kinderen de laatste weken hebben gewerkt aan het thema ‘Familie’. Door de school 
hingen kinderfoto’s van de juffen en meesters, maar ook babyfoto’s van de kinderen. 

Martin van Zelm: ‘Ook de familiefoto’s die de kinderen tijdens de zomervakantie hebben 
gemaakt, waarop de Roerganger strandbal te zien was. Ook konden de ouders nu met eigen 
ogen de resultaten van de verbouwing zien en die maakte indruk. Kortom, de Roerganger is 
klaar voor de toekomst’. Bron: Enters Nieuws, 15 oktober 2021. 

   

@ Henk Pluimers 
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Toegang met QR-code nekt de 50ste editie Reggeshow: te veel 
vrijwilligers zijn afgehaakt 

Het had een feestelijk jaar moeten worden voor vereniging de Eendracht. Maar corona gooide 
roet in het eten. De 50-jarige Reggeshow gaat ook dit jaar niet door. De kleindieren-vereniging 
kon niet voldoende vrijwilligers vinden die wilden meewerken aan een show met toegang via 
de QR-code. 

De Rijssense  Pluimvee-, Konijnen- en Sierduivenfokkersvereniging heeft in september dit jaar 
nog een koninklijke onderscheiding gekregen voor het 100-jarig bestaan. Dit moest vanwege 
corona in afgeslankte vorm. Kers op de taart zou de jaarlijkse Reggeshow zijn. Speciaal voor 
het jubileum zou de KLO (Kleindier Liefhebbers Overijssel) de provinciale bondshow bij hun 
evenement houden. Maar de 50-ste editie van de Reggeshow gaat niet door.  

‘We waren al ver met de voorbereidingen. Het meeste was geregeld. De kooien waren 
gereserveerd en we hebben al printkosten gemaakt voor de catalogus. Maar het is allemaal 
voor niks’, vertelt een duidelijk aangeslagen voorzitter Gerrit Slooijer. Voor hem is het extra 
jammer dat in dit dubbele jubileumjaar de show niet doorgaat. Het zou zijn 25e Reggeshow 
zijn en hij is al vijftien jaar voorzitter.  

De provinciale bondshow, die speciaal voor het 50- en 100-jarige jubileum van de vereniging 
naar de Reggeshow zou komen, wordt nu doorgeschoven naar Kampen. „Ik denk dat we een 
verlies lijden van honderden euro’s’, berekent Slooijer de gemaakte kosten, los van de vele 
vrijwilligersuren die hij en anderen erin hebben gestoken.   

De diereneigenaren konden zich tot 12 oktober aanmelden voor de tentoonstelling. Die avond 
vond ook de ledenvergadering plaats. Toen bleek dat verschillende leden niet wilden 
meewerken aan een show met toegang via de QR-code. Een maand daarvoor stapte de 
secretaris al op. ‘Ze zeiden: ik ben zelf niet gevaccineerd en wil hier niet aan mee werken’, 
aldus Slooijer.  Bij de vraag of de vereniging dit niet eerder had kunnen inschatten bij haar 
leden, zegt Slooijer teleurgesteld: ‘Tja, achteraf misschien.’    

 

Ook dit jaar zou de Reggeshow plaats vinden in manege Achter ’n Bos, maar de organisatie 
heeft de show twee dagen na de inschrijftermijn afgelast. © Lars Smook 
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Er zijn meer dan vijfhonderd kippen, duiven, konijnen, cavia’s en andere kleine dieren 
aangemeld voor de tentoonstelling. Een evenement organiseren zonder QR-code was geen 
optie, aldus Slooijer. ‘We kunnen geen vergunningsvrij evenement zijn. Bij een show hoort ook 
dat je een biertje kunt drinken en de keurmeesters een lunch kunt aanbieden. Dat mag dan 
niet.’   

Andere vrijwilligers vinden, is ook niet gelukt. ‘Verschillende mensen in de organisatie zijn 
afgehaakt. Dan heb je mensen te kort. Op korte termijn kunnen we die niet meer vinden. Dat 
is een groot probleem. We konden de show niet door laten gaan met de gedachte dat het niet 
goed zou verlopen.’   

De voorzitter baalt enorm. Het inschrijfgeld wordt terugbetaald. ‘Dit is heel jammer. Vooral 
ook voor iedereen die zich heeft aangemeld en zich heeft voorbereid.’ Dat vindt ook Harald 
Asbreuk, voorzitter van de APKV het Oosten, een Almelose kleindierenvereniging.  

Zelf heeft hij zijn Belgische hazen ingeschreven voor de tentoonstelling. Ook andere leden van 
zijn vereniging wilden naar de Reggeshow. Het zijn vaak dieren die in het zelfde jaar gefokt 
zijn die meedoen aan de wedstrijden. „Dit is al de tweede show in de regio die niet door kan 
gaan.’ Ook de Grenslandshow in Vriezenveen is afgelast. Bron: Tubantia, 15 oktober 2021. 

KLM kondigt juridische stappen aan tegen tariefexplosie Schiphol: 
‘Onredelijk en onacceptabel’ 

KLM neemt juridische stappen als Schiphol haar ‘destructieve’ tariefsverhoging doorzet. 
Volgens de maatschappij is het wettelijk niet mogelijk de havengelden op het vliegveld de 
komende drie jaar veertig procent te verhogen. Schiphol wil zo haar coronaverliezen 
afwentelen op de luchtvaartmaatschappijen.  

Vorige maand ontstond al grote ophef over de tariefvoorstellen van Schiphol, waardoor de 
prijzen van de luchthaven volgend jaar negen procent en in 2023 en 2024 telkens veertien 
procent stijgen. Het gaat daarbij om in totaal ongeveer zeshonderd miljoen euro extra.  

Ondanks gesprekken tussen luchthaven en maatschappijen houdt Schiphol vast aan het 
voorstel. ‘Air France-KLM vindt deze opstelling onredelijk, ongepast en onacceptabel,’ schrijft 
de maatschappij in haar bezwaarschrift tegen de plannen.  

‘De verrekening zoals Schiphol voorstelt, betekent dat de luchtvaartmaatschappijen niet 
alleen hun eigen verlies door de sterk gereduceerde passagiersstromen moeten verwerken, 
maar daarnaast ook dat zij de vrijwel volledige rekening van het inkomstenverlies van de 
luchthaven Schiphol gepresenteerd krijgen.’  

Volgens KLM strookt de verhoging niet met de luchtvaartwet ‘die de gebruikers beschermt 
tegen te hoge tarieven vanwege de monopoliepositie van de luchthaven’. Bovendien zijn ze niet 
in de geest van de regelgeving, die niet geschikt is voor exorbitante omstandigheden zoals 
tijdens en na de coronacrisis, aldus KLM. ‘Indien de vastgestelde tarieven haaks blijken te 
staan op dit principe zal Air France-KLM verdere juridische stappen nemen.’  

Schiphol doet volgens de luchtvaartmaatschappijen geen enkele poging haar coronaverliezen 
uit 2020 en 2021 zelf te dragen. Volgens branchevereniging Barin legt Schiphol met de 
tariefsverhoging van ruim veertig procent de rekening voor vierentachtig procent neer bij de 
luchtvaartmaatschappijen.  

Dat brengt het prille herstel van de vliegbedrijven in gevaar. ‘Op dit moment proberen 
luchtvaartmaatschappijen het hoofd boven water te houden en er weer bovenop te komen,’ 
schrijft KLM, ‘en proberen zij zich te richten op herstel. Hun schouders zijn financieel niet 
breed genoeg om in deze tijd ook nog de verliezen van de luchthaven te dragen.’  

‘Daardoor zal het beoogde herstel veel langer duren. Dit raakt niet alleen individuele 
luchtvaartmaatschappijen maar ook de Nederlandse luchtvaart als geheel. Dit komt 
uiteindelijk ook de luchthaven niet ten goede.’  



205 
 

Volgens KLM staan de plannen bovendien op gespannen voet met de opdracht van het kabinet 
om bij KLM tot een bezuiniging van ten minste vijftien procent te komen  die vorig jaar werd 
opgelegd bij de noodleningen die aan de maatschappij werden verleend. Daarbij werd ook 
vastgelegd dat ‘partners van de maatschappij’ –  waaronder Schiphol – een bijdrage aan de 
kostenbeheersing moeten nemen. De luchthaven is voor zeventig procent in handen van het 
rijk.  

De maatschappijen zullen de tariefexplosie moeten doorberekenen in hun ticketprijzen, 
waardoor vliegreizen flink duurder worden. Omdat KLM haar thuisbasis niet links kan laten 
liggen, zal de maatschappij door de tariefsverhoging veel zwaarder worden getroffen dan 
directe concurrenten als Lufthansa, British Airways, Emirates of Iberia, die vanaf vliegvelden 
opereren waar tarieven niet of veel minder stijgen.   

‘Juist in deze periode zou Schiphol zich met de luchtvaartmaatschappijen moeten richten op 
spoedig en duurzaam herstel, met concurrerende tarieven die het luchtvervoer naar Schiphol 
laten terugkeren. De voorgestelde tariefverhogingen zijn dan ook onbegrijpelijk en zelfs 
destructief.’ 

Schiphol verhoogde haar tarieven de afgelopen drie jaar per saldo al 26 procent, waarbij de 
luchthaven in 2018 en 2019 topwinsten boekte. In coronajaar 2020 greep de luchthaven fors 
in de kosten in, waarbij onder meer honderden banen verdwenen en de investeringen 40 
procent werden teruggeschroefd. Volgens Barin worden die bezuinigen nu helemaal niet 
meegerekend in de tariefsverhoging, zodat Schiphol er dubbel van profiteert.  

Schiphol moet haar tariefvoorstellen eind deze maand bij toezichthouder ACM inleveren, en 
daarbij uitleggen of er rekening is gehouden met de kritiek of waarom deze wordt afgewezen. 
De Autoriteit controleert vervolgens alleen of Schiphol de procedure juist heeft doorlopen.  

Dat bestrijdt brancheclub Barin. De luchthaven rekent wel toekomstige investeringen in 
nieuwbouw en renovaties mee in de nieuwe tarieven, maar is nog bezig om de budgetten 
daarvoor vast te stellen. Zo is de opening van de nieuwe A-pier, mogelijk vanwege bouwfouten, 
opnieuw vertraagd en kan de luchthaven niet zeggen wanneer en voor hoeveel deze wordt 
opgeleverd. Om die reden stapt Barin ook naar de ACM.  

Ook de internationale brancheorganisaties van de luchtvaart, Iata, heeft zich tegen de 
tariefplannen gekeerd. Deze week liet Easyjettopman Johan Lundgren weten dat ‘luchthavens 
zoals Schiphol moeten begrijpen dat maatschappijen nog aan het herstellen zijn van de 
coronacrisis.’ Easyjet, de nummer twee op Schiphol, zal de extra kosten doorberekenen aan 
de consument.  

Schiphol houdt zich vooralsnog op de vlakte. ‘We gaan de zienswijzen bekijken en beoordelen 
en stellen de tarieven 31 oktober vast,’ zegt een woordvoerder. ‘Dan kunnen we ook meer 
zeggen over onze afwegingen.’ De maatschappijen hebben daarna tot 28 november om bij ACM 
bezwaar aan te tekenen, die dan voor het einde van het jaar moet oordelen en Schiphol 
eventueel kan opdragen de voorstellen aan te passen. De tarieven gaan 1 april 2022 in.  

Tarieven zijn niet het enige struikelblok op Schiphol. De mondiale brancheorganisatie van 
luchtvaartmaatschappijen, Iata, tekent bezwaar aan tegen de wijze waarop start en 
landingsrechten (‘slots’) op Schiphol, Eindhoven en Rotterdam worden toegewezen.  

Bij het verdelen van het beperkt aantal slots aan nieuwe maatschappijen geeft de 
onafhankelijke slotcoördinator ACNL in het vervolg voorrang aan bestemmingen die nog niet 
of te weinig vanaf Schiphol worden bediend. Op voorspraak van van de luchthaven is er een 
lijst met zulke steden opgesteld. 

Daarmee moet worden voorkomen dat er te veel vluchten naar dezelfde bestemming worden 
gemaakt, zoals onder meer naar Barcelona of Londen waar al vijf maatschappijen of meer 
heen vliegen.  

Volgens Iata beperkt Nederland daarmee de vrijheid van luchtvaartmaatschappijen om zelf 
uit te maken waar ze heen vliegen, beperkt het de concurrentie en worden vliegtickets 
kunstmatig duur gehouden. 
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De brancheorganisatie start nu een procedure bij de Europese Commissie.  ACNL heeft 
volgens Iata onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de maatschappijen. 
Bovendien zou Schiphol als monopolist geen invloed mogen hebben op het 
bestemmingennetwerk. Bron: AD, 15 oktober 2021.  

Komt complotdenker Kat weer naar Nederland? ‘Ze zijn in totale paniek, 
mensen’ 

Het is er dan toch van gekomen: Micha Kat, de complotdenker die je beter kan negeren, staat 
weer in de publiciteit. Vandaag gaat het in de rechtbank in Noord-Ierland over zijn uitlevering 
naar Nederland. 

Wat complotdenkers maar niet willen begrijpen, is bij de 58-jarige ex-journalist Micha Kat 
zichtbaarder dan ooit: je mag eindeloos van de daken schreeuwen, facebooken, youtuben en 
twitteren dat de wereld uitpuilt van pedofielen en geheimzinnige organisaties die de wereld 
willen resetten, je mag alleen niet ongefundeerd mensen beschuldigen. Laat staan 
bedreigen. Bron: AD, 15 oktober 2021. 

 

Acht van de tien verpleegkundigen in blijde verwachting met op de bordjes het aantal weken 
en dagen dat ze in verwachting zijn. © Gynaecologen Bernhoven  
 
Babyboom op kraamafdeling: tien verpleegkundigen tegelijk zwanger 
 
Op de kraamafdeling van ziekenhuis Bernhoven in Uden is sprake van een bijzondere 
babyboom: maar liefst tien verpleegkundigen die er werken zijn tegelijkertijd in verwachting. 
De eerste baby is vorige week geboren, de grote geboortegolf wordt in februari verwacht.  
 
Op Twitter werd het vrolijke nieuws van de ‘dikke-buiken-parade’ gemeld met een foto met 
daarop acht van de tien moeders in spe. Tegelijkertijd is Bernhoven direct aan het puzzelen 
geslagen om de roosters rond te krijgen. 
 
Op de kraamafdeling werken 46 mensen waarvan er 37 zogeheten obstetrieverpleegkundigen 
zijn, speciaal opgeleid voor deze afdeling. En laten er nou net van die groep zeven in 
verwachting zijn.  Bron: AD, 15 oktober 2021.  
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Waarom huisarts Rob (66) na pensioen nog coronaprikken zet: ‘Schrok 
toen fitte mensen ernstig ziek werden’ 
 
Meer dan 35 jaar was hij huisarts en na zijn pensioen per 1 juli hoefde Rob Luining (66) even 
niks meer. Toch helpt de Alphenaar nu drie dagen per week de GGD met de coronaprikken. 
Hij wil twijfelaars het vertrouwen geven dat ze die spuit beter kunnen nemen.    
 
Ook (huis)artsen kunnen heel bang zijn voor corona. ‘Bij mij was dat in het begin zeker zo’, 
vertelt Rob Luining bij de prik- en testlocatie van de GGD op het Alphense tenniscomplex 
Nieuwe Sloot.  Bron: AD, 15 oktober 2021.  
 
 
Steenkoolprijzen China stijgen naar recordhoogte, energie op rantsoen 
 
De prijzen van steenkool zijn in China naar recordhoogte gestegen. De energiecrisis is 
verergerd door het koude weer in een groot deel van het land. Dat noopt elektriciteitscentrales 
om hun kolenvoorraden aan te vullen. 
 
De vraag naar elektriciteit om huizen en kantoren te verwarmen zal deze week naar 
verwachting sterk toenemen als koude winden vanuit het noorden van China overwaaien. In 
sommige regio’s kan de temperatuur de komende twee tot drie dagen met maar liefst 16 
graden dalen.  
 
Tekorten aan steenkool, hoge brandstofprijzen en de grote vraag vanuit de industrie die weer 
is opgeleefd uit de crisis hebben geleid tot wijdverspreide stroomtekorten in de op een na 
grootste economie ter wereld. In minstens zeventien van de dertig regio’s in China is sinds 
september al aan rantsoenering gedaan, waardoor sommige fabrieken hun productie tijdelijk 
hebben moeten stopzetten.  
 
Voor een ton kolen moest op de termijnmarkt vrijdag 1669 yuan, omgerekend 223 euro, 
worden betaald. Dat is de hoogste prijs ooit. Dit jaar zijn de prijzen op de termijnmarkt met 
200 procent gestegen.  
 
Beijing heeft een reeks maatregelen genomen om de prijsstijgingen van steenkool binnen de 
perken te houden. Zo heeft de regering de binnenlandse steenkoolproductie verhoogd en de 
stroomtoevoer beperkt naar energievretende industrieën en andere fabrieken tijdens perioden 
van een piek in de vraag. Beijing heeft ook herhaaldelijk gezegd dat de energievoorziening voor 
deze winter veiliggesteld is.  
 
Desondanks wordt verwacht dat de energietekorten nog tot begin volgend jaar blijven bestaan. 
Analisten voorspellen een daling van twaalf procent van het energieverbruik door industrie in 
het laatste kwartaal van dit jaar, als de koolvoorraden ontoereikend zijn en de overheid de 
energiebehoefte van inwoners prioriteit geeft.  
 
China wil in 2060 CO2-neutraal zijn. Het land probeert zijn afhankelijkheid van steenkool te 
verminderen ten faveure van wind, zonne-energie en waterkracht. Toch zal steenkool naar 
verwachting voorlopig nog de belangrijkste energieleverancier blijven.  Bron: AD, 15 oktober 
2021.  
 
Voor niet-gevaccineerde Fransen geen gratis coronatest 
 
Vanaf vandaag kunnen niet-gevaccineerde inwoners van Frankrijk geen gratis coronatest 
meer laten afnemen. De beslissing is een nieuwe poging van de Franse regering om weigeraars 
aan te moedigen om zich toch te laten inenten en tegelijk de rekening voor de overheid te 
verlagen. Tot nu toe waren de tests in het land voor iedereen gratis, maar volgens de regering 
zijn coronatests geen alternatief voor vaccinaties, zeker nu iedereen erg gemakkelijk een prik 
kan laten zetten. 
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Voor 6,7 miljoen Franse burgers, die gedeeltelijk of niet zijn gevaccineerd, zal de 
ziekteverzekering de tests niet langer terugbetalen. Wel zijn er enkele uitzonderingen, namelijk 
als de test op medisch voorschrift gebeurde, in het geval van een risicocontact, een recente 
positieve test of contra-indicatie van het vaccin, waarbij er een reden of omstandigheid is om 
het vaccin niet toe te dienen.  
 
De prijs voor een PCR-test in een laboratorium zal vanaf nu 44 euro bedragen. Voor een 
antigeentest bij de apotheek zullen niet-gevaccineerden 25 euro moeten betalen. De maatregel 
zal volgens de regering niet alleen meer mensen aanzetten om zich te laten inenten, maar zal 
er eveneens voor zorgen dat de kosten zullen afnemen. Zo wordt geschat dat de regering dit 
jaar tot 6,2 miljard euro aan tests zou hebben gespendeerd. In 2020 bedroeg die som 2,2 
miljard. 
In Franse overzeese gebieden waar een gezondheidsnoodtoestand heerst, zoals de Antillen, 
Frans-Guyana en Mayotte, blijven de zogenoemde comforttests gratis. Sinds het begin van de 
vaccinatiecampagne in Frankrijk kregen 50,8 miljoen mensen al minstens één dosis. Ongeveer 
twaalf procent van de bevolking is niet gevaccineerd.  Bron: AD, 15 oktober 2021.  
 
Gevangenen op Hawaiï krijgen 50 euro als ze zich laten vaccineren  
 
Het Hawaiiaanse ministerie voor Veiligheid meldt dat bepaalde gevangenen op het eiland 50 
dollar (ongeveer 43 euro) zullen krijgen om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. 
Volgens het ministerie wordt er alles aan gedaan 'om de gevangenen zoveel mogelijk over het 
vaccin te leren en hen aan te moedigen om zich te laten inenten'. De campagne zou 
'een aanzienlijke toename in het aantal vaccinaties;  onder gevangenen tot stand moeten 
brengen. Toch is niet iedereen het eens met het initiatief.  
 
Gevangenen die sinds of na 3 maart van dit jaar opgesloten werden, komen voor de premie in 
aanmerking op voorwaarde dat ze twee dosissen van een coronavaccin laten toedienen. De 
campagne zou tot eind 2024 lopen. Hawaii kreeg een som van 615.000 dollar (zo’n 530.000 
euro) om het programma te financieren. Op het eiland raakten al 2.863 gevangenen besmet, 
minstens negen onder hen overleden als gevolg van het virus. Bijna vierhonderd 
personeelsleden liepen bovendien Covid-19 op.  
 
Sommige inwoners twijfelen of de gevangenen de premie wel moeten krijgen. Zo vinden een 
aantal Hawaiianen het niet kunnen dat hun belastinggeld voor het programma wordt 
gebruikt. Volgens advocaat Eric Seitz is de premie echter goedkoper dan het alternatief. 
‘Risicoanalyses hebben aangetoond dat gevangenen een van de gevaarlijkste 
bevolkingsgroepen zijn waaronder de ziekte zich kan verspreiden’, aldus de advokaat. ‘Het is 
daarnaast ook belangrijk dat het personeel is ingeënt. Zij kunnen het virus niet alleen in de 
gevangenis binnenbrengen, maar nemen het ook mee naar buiten, naar hun gezinnen’.  
 
Ook volgens Kat Brady van de organisatie ‘Community Alliance on Prisons’ is het programma 
niet meer dan eerlijk. ‘In heel wat landen worden nu premies gegeven voor vaccinaties, zoals 
vakanties en duizenden dollars. Maar mensen die in de gevangenis zitten en hun eigen 
gezondheid niet kunnen beschermen, worden uitgesloten’, aldus Brady.  Bron: AD, 15 oktober 
2021.  
 
Rusland breek opnieuw records met coronacijfers 
 
Rusland breekt vandaag opnieuw records met haar coronacijfers. Voor het eerst sinds het 
begin van de pandemie gaat het aantal dagelijkse coronadoden de 1000 voorbij. Er werden de 
afgelopen 24 uur 1002 sterfgevallen geregistreerd. Tegelijkertijd wordt ook het hoogste 
aantal nieuwe besmettingen gemeld: 33.208. 
 
De officiële cijfers spreken nu van 7.958.384 infecties met het longvirus en 222.315 doden ten 
gevolge daarvan. Tot frustratie van de overheid blijft de vaccinatiegraad ver achter bij die van 
veel westerse landen. President Poetin blijft er bij landgenoten op aandringen zich te laten 
inenten. Veel mensen geven geen gehoor aan zijn oproep. 
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Van alle Russen is slechts een derde volledig ingeënt. Veel mensen zijn sceptisch als het 
aankomt op de vaccins die in eigen land zijn ontwikkeld. Rusland heeft al maanden toegang 
tot de coronavaccins, waaronder het bekende Spoetnik V-vaccin. Uit peilingen blijkt dat meer 
dan de helft van de Russen zich er niet mee wil laten inenten. Bron: AD, 16 oktober 2021. 
 
Boeteregen blijft uit, vooral nog waarschuwingen voor bedrijven die geen 
coronacheck uitvoeren 
 
In de regio Utrecht is sinds de invoering van de coronapas bij tientallen bedrijven nagegaan 
of zij de pas controleren. Enkele ondernemingen kregen een waarschuwing. Naast de sluiting 
van het Utrechtse restaurant Waku Waku kreeg één onderneming in de gemeente Veenendaal 
een last onder dwangsom opgelegd voor het niet voldoen aan de verplichte sluitingstijd. 
 
Tot nu toe gaf de gemeente Houten één waarschuwing wegens het niet handhaven van de 
coronacheck. Dit betrof een sportvereniging. In Veenendaal zijn meerdere mondelinge 
waarschuwingen uitgedeeld, zegt een woordvoerder van de gemeente. „Deze waarschuwingen 
werden zowel in de horeca als bij sportverenigingen uitgedeeld.’ Bron: AD, 16 oktober 2021. 

Sydney versoepelt coronamaatregelen 

De Australische stad Sydney klautert uit een strikte lockdown en probeert middels vaccineren 
weer terug te keren naar normaal. Langzaam mag er weer meer. Zo'n 10.000 volledig ingeënte 
inwoners van Sydney kwamen vandaag af op een grote paardenrace. De Everest is een van de 
beroemdste races in het land. Veel maatregelen werden al versoepeld, toen zeventig procent 
van de inwoners volledig gevaccineerd was. 

Sydney haalde vandaag een vaccinatiegraad van 80 procent en loopt daarmee ruim voor op 
de rest van Australië. ‘Tachtig procent in New South Wales’, twitterde regiopremier Dominic 
Perrottet. ‘We hebben er lang op moeten wachten, maar het is ons gelukt.’ New South Wales 
telde vandaag 319 nieuwe besmetting, zonder uitzondering met de Deltavariant. Twee 
personen overleden. 

De naastgelegen deelstaat Victoria, met daarin hoofdstad Melbourne, ligt al weken in 
lockdown en rapporteert vandaag 1993 nieuwe besmettingen en zeven sterfgevallen door 
toedoen van Covid-19. Onder de overledenen het jongste slachtoffer tot nu toe: een 15-jarig 
meisje. Victoria hoopt voor eind volgende week 70 procent gevaccineerden te halen. De 
versoepelingen vinden er daarom langzamer plaats dan rond Sydney. Bron: AD, 16 oktober 
2021.  

In Frankrijk toename van 36 procent nieuwe corona infecties sinds de 
dag ervoor  

Frankrijk werd op de laatste dag dat ongevaccineerden zich gratis konden laten 
testen, geconfronteerd met een piek in het aantal besmettingen. Het hoogste aantal sinds eind 
juli. Het ministerie van Volksgezondheid meldt 6099 nieuwe infecties met het longvirus. 
Een toename van 36 procent ten opzichte van vorige week vrijdag, toen er 4470 gevallen 
werden vastgesteld. Bron: AD, 16 oktober 2021.  

Nieuw_Zeeland heeft 2.5 procent van bevolking gevaccineerd 

Nieuw-Zeeland heeft vandaag zeker 2,5 procent van bevolking ingeënt, meldt het ministerie 
van Volksgezondheid. De overheid heeft er alles aan gedaan om mensen over de streep te 
trekken voor een massale vaccinatieronde en premier Jacina Ardenr moedigde de hele dag het 
halen van een vaccinatie aan. 
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Het resultaat was dat tegen het einde van de dag 124.669 Nieuw-Zeelanders zich 
hadden laten vaccineren. ‘We hebben onszelf een doel gesteld, Aotearoa, en het is jullie gelukt, 
maar laten we doorzetten’, sprak Ardern, terwijl ze de Maori-naam voor Nieuw-Zeeland 
gebruikte. ‘Laten we voor de 150.000 gaan, we gaan groot of we gaan naar huis!’ 
 
Het land heeft het coronavirus lang buiten de deur weten te houden, maar een uitbraak van 
de Deltavariant in augustus dwong Nieuw-Zeeland tot een andere strategie. Nu zet het land 
met 4,9 miljoen inwoners in op vaccinatie en het leren leven met Covid-19. Vandaag 
werden 41 nieuwe besmettingen gemeld, waarvan 40 in de regio Auckland, Nieuw-Zeelands 
grootste stad. Bron: AD, 16 oktober 2021.  

Landelijke viering Roze Zaterdag in Leeuwarden 

Leeuwarden is zaterdag het toneel van de landelijke viering van Roze Zaterdag. Voor de 
centrale feestlocatie op het Wilhelminaplein werkt de organisatie met een polsbandje. Na 
een coronatoegangscheck bij de ingang kunnen de feestvierders tot middernacht vrij 
rondlopen. Op het Wilhelminaplein is plaats voor maximaal 8000 mensen. Op andere plekken 
waar evenementen zijn wordt aan de deur apart gecontroleerd.  

Roze Zaterdag in Leeuwarden is door de coronamaatregelen tweemaal uitgesteld. Het zou eerst 
in 2020 plaatshebben en toen in het afgelopen voorjaar. Roze Zaterdag is altijd rond eind juni. 
Maar omdat er toen nog steeds strenge beperkingen waren, is de feestdag voor iedereen van 
alle geaardheden doorgeschoven naar het najaar. Het is de bedoeling dat de volgende Roze 
Zaterdag in Rotterdam weer in het voorjaar is. 

Roze Zaterdag wordt sinds 1978 georganiseerd en sinds 1981 elk jaar aan een andere stad 
toegekend. Steden moeten daarvoor een bidbook indienen. In 2019 won Leeuwarden die strijd. 
De stad kwam met een 'kleurrijk en omvangrijk' programma, aldus de jury.  

Het feest begint om 11.00 uur met een Regenboogviering in de Grote Kerk van Leeuwarden. 
Op dezelfde tijd start een hoogtepunt van het programma: de Pride Parade door de grachten 
van Leeuwarden. Aan de parade doen zeker zestien pramen mee, aldus de organisatie. 
Kerkgangers hebben na de Regenboogviering nog voldoende tijd om de parade te zien. De rest 
van de dag is er veel muziek op diverse plekken in de stad. Op het Wilhelminaplein heeft 
de sleuteloverdracht plaats van Leeuwarden aan Rotterdam. Bron: AD, 16 oktober 2021. 

Complottheorieën krijgen voet aan de grond in evangelische kerk: 
‘Corona is plan uit de hel’ 
Binnen evangelische kringen groeit het aantal gelovigen dat corona als een complot ziet. Ze 
vinden vaccinaties misdadig en stellen dat de QR-code leidt tot een werelddictatuur. Een duik 
in de wereld van de populistische predikers. ‘Er zijn rapporten waarin staat dat binnen drie 
tot vijf jaar alle gevaccineerden naar de hel gaan.’ 
 
Het is een maandagavond in september. In de grote zaal van Baptistenkerk De Rank in 
Alkmaar houdt dominee Rennie Schoorstra, staand achter zijn katheder op het podium, een 
vlammend, zorgvuldig opgebouwd betoog, dat meer dan een uur duurt. Het thema: de 
coronatijd waarin we leven, en wat de Bijbel christenen daarover kan vertellen. Schoorstra is 
fel - het hele verhaal is op YouTube terug te kijken - en stelt dat ‘de waarheid wordt 
onderdrukt’ en ‘de leugen moet doorgaan’. Bron: AD, 16 oktober 2021. 
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Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw opgelopen 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw opgelopen, zij het licht. Vandaag 
worden er in totaal 546 mensen met Covid-19 behandeld, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Een dag eerder ging het om 543 mensen met 
coronaklachten. Op de ic's liggen momenteel 138 mensen met ernstige coronaklachten (één 
meer dan gisteren) op de verpleegafdelingen 408 (twee meer dan gisteren). Bron: AD, 16 
oktober 2021. 
 
Braziliaanse senaatscommissie wil Bolsonaro voor de rechter om 
coronabeleid 
 
Een onderzoekscommissie van de Braziliaanse senaat wil dat president Jair Bolsonaro 
strafrechtelijk wordt vervolgd wegens zijn beleid tijdens de corona-epidemie. Senator Renan 
Calheiros, die het onderzoek leidt, heeft vrijdag gezegd dat de commissie voldoende bewijs 
heeft voor elf criminele aanklachten tegen de rechts-radicale president. 
 
Volgens de senator heeft Bolsonaro zich onder meer schuldig gemaakt aan het stimuleren van 
de epidemie met de dood tot gevolg, dood door nalatigheid, genocide tegen de inheemse 
bevolking, wanbeleid, charlatanisme, misbruik van publieke middelen, overtreding van 
hygiënische regels, aanzetten tot misdrijven en vervalsing van documenten.  
 
Behalve Bolsonaro zelf wil de commissie ook zijn drie zoons Eduardo, Flavio en Carlos 
Bolsonaro laten vervolgen, evenals tientallen ministers, ex-ministers, huidige en voormalige 
regeringsmedewerkers, parlementariërs en artsen. Volgens Braziliaanse media zou het gaan 
om 63 mensen. 
 
De commissie presenteert dinsdag haar eindrapport, waarna het naar verwachting donderdag 
naar het openbaar ministerie wordt gestuurd, dat over vervolging moet beslissen. In het geval 
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van Bolsonaro en andere personen met parlementaire immuniteit, beslist de Procureur-
Generaal van de Republiek over mogelijke vervolging.  
 
Bolsonaro spreekt regelmatig zijn twijfels uit over de ernst van het coronavirus en Covid-19, 
de ziekte die het veroorzaakt. Hij staat sceptisch tegenover vaccins en agiteert regelmatig tegen 
coronamaatregelen. Ook heeft hij herhaaldelijk het malariamedicijn hydroxychloroquine 
aangeprezen, ondanks het feit dat de werking van het middel nooit is bewezen.  
 
Meer dan 602.000 Brazilianen zijn tot nu toe overleden aan Covid-19. Alleen in de Verenigde 
Staten (743.000) vielen meer doden als gevolg van de ziekte. Bron: AD, 16 oktober 2021.  
 
IJsselland is niet eens de ‘slechtste’ wat betreft corona, verschillen 
tussen plaatsen zijn groot 
 
De forse stijging van het aantal vastgestelde coronabesmettingen in IJsselland heeft de laatste 
48 uur niet verder doorgezet. Maar van een daling is ook nog geen sprake: het aantal blijft 
hoger dan gemiddeld in Nederland. In Noord- en Oost-Gelderland is er wel opnieuw een hoger 
aantal dan een dag eerder.  
 
Sinds begin oktober is het aantal positieve testuitslagen per dag in de veiligheidsregio 
IJselland verdrievoudigd. Woensdag, donderdag en afgelopen etmaal lag het op 180 of meer. 
Dat komt neer op 34,2 besmettingen per 100.000 inwoners. Landelijk ligt die waarde op 21,4. 
IJsselland is trouwens niet meer het slechtste jongetje van de klas; Gelderland Midden en 
Zuid-Holland Zuid komen nog hoger uit.  
 
In Noord- en Oost-Gelderland is de verhouding 26,1 besmettingen per 100.000 mensen, 
Flevoland komt op 24,1.  
 
In het verspreidingsgebied van de Stentor was er afgelopen etmaal niet één gemeente zonder 
positieve coronatest. Wel zijn de verschillen opnieuw groot. Zo kenden Lochem en Heerde 
maar één officiële besmetting, Dronten 2. Ook Deventer scoort, zeker vergeleken met andere 
steden, goed met ‘slechts’ 9 besmettingen (8,9 per 100.000 inwoners).  
 
De grotere getallen zijn te vinden op de Veluwe en in de Kop van Overijssel. Het aantal positieve 
testuitslagen in Zwartewaterland loopt stevig op. Waren het er maandag nog 11, in het 
afgelopen etmaal kwam het uit op 26. Afgezet naar de omvang van de bevoking komt 
Zwartewaterland op een hoog percentage. Alleen in Gennep en buurgemeente Staphorst zijn 
er verhoudingsgewijs nog meer besmettingen. Waarbij Staphorst vandaag exact hetzelfde 
aantal positieve test noteert als het voorgaande etmaal: 53.  
 
Ook in Raalte is de meerdaagse trend behoorlijk oplopend. Van 10 op dinsdag naar 22 gemelde 
besmettingen vandaag. Apeldoorn ging in dezelfde periode van 24 naar 77 geregistreerde 
besmettingen per etmaal. Nunspeet van 4 naar 19.  
 
Opvallend daarbij is dat Raalte een hoog percentage volledig gevaccineerden kent: 91 procent 
van de inwoners van 18 jaar of ouder valt in die categorie. In Apeldoorn (81 procent) en 
Nunspeet (70 procent) ligt dat duidelijk lager.  
 
Het landelijk beeld laat opnieuw oplopende waardes zien. In het afgelopen etmaal is bij 3736 
mensen vastgesteld dat ze covid-19 hebben opgelopen. Een maand geleden waren dat er 1400 
in 24 uur minder. 
 
Er zijn vandaag 6 overlijdens als gevolg van corona gemeld. De ziekenhuizen registreerden 45 
nieuwe opnames van corona-patiënten. Tien mensen zijn op de intensive care beland.  Bron: 
de Stentor, 15 oktober 2021.  
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Corona-uitbraak in woonzorgcentrum Meerssen  

Zorgcentrum Beukeloord in Meerssen kampt met een corona-uitbraak. Er zijn tien 
besmettingen vastgesteld. Alle 51 bewoners zitten op hun eigen kamer in contactbeperking. 

De afdelingen zijn zeker tot maandag gesloten voor bezoek. Alleen op de begane grond zijn nog 
mensen van buiten welkom. 

Alle bewoners en medewerkers worden nu getest. Op maandag volgt nieuwe informatie, meldt 
de directie op de website. Beukeloord is onderdeel van zorginstelling Envida. Bron: De 
Limburger, 15 oktober 2021. 

Corona in Groningen en Drenthe: 170 nieuwe besmettingen en 2 sterfgevallen 

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 103 nieuwe coronabesmettingen in Groningen 
en 67 in Drenthe. In Drenthe vielen bovendien 2 sterfgevallen te betreuren. 

In Groningen gaat het om 15 besmettingen meer dan een dag eerder en 25 meer dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.  

In Drenthe zijn het 11 besmettingen minder dan een dag eerder en 5 minder dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. 

Landelijk kwamen er 3737 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 717 meer dan het gemiddelde 
over de voorgaande 7 dagen. Bron: Dagblad van het Noorden, 16 oktober 2021.  

Rek is er uit: als er landelijk 50 coronapatiënten bijkomen op de ic's moet 
planbare zorg meteen worden afgeschaald 

Er hoeven, aan het begin van een nieuwe coronagolf, landelijk maar 50 coronapatiënten bij te 
komen op de ic’s of de planbare zorg moet opnieuw worden afgeschaald. Bron: Dagblad van 
het Noorden, 16 oktober 2021.  

Coronapas op de werkvloer nodig om te groot ziekteverzuim door griep en corona te 
voorkomen, zegt gezondheidseconoom. 

We hebben nu maatregelen nodig om het dreigende ziekteverzuim door de griep te kunnen 
afvlakken, zegt gezondheidseconoom Jochen Mierau. Anders is het de vraag hoe lang de 
huidige blijdschap over de versoepelingen nog duurt, zegt hij. 

Lessen die uitvallen en treinen en fabrieken die stilvallen omdat er te veel personeel ziek is. 
Het is een beeld waar we op afkoersen met de huidige besmettingscijfers, waarschuwt Mierau, 
gezondheidseconoom van de Rijksuniversiteit Groningen. 

‘Nu hebben we corona dat rondgaat en tegelijkertijd begint er een griepgolf te komen. Dus we 
hebben te maken met twee pandemieën, waarbij mensen ook corona én griep kunnen krijgen. 
We weten over die combinatie nog niet veel, maar we weten wel dat beide ziek maken en dat 
de kans groot is dat er steeds meer ziekte-uitval komt.’ 
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‘In 2018 zagen we tijdens de griepgolf in het voorjaar dat er zoveel personeel uitviel dat er 
grote tekorten kwamen in zorg en onderwijs. Nu hebben we dus ook corona en we weten nog 
niet hoe dat gaat, maar meerdere processen dreigen stil komen te liggen’, zegt Mierau.  

‘In Groningen zijn nu al zwembaden dicht omdat er te weinig personeel is, maar ook omdat er 
ziekteverzuim is. In de zomervakantie hadden we een ProRail-storing, want er waren wegens 
ziekte te weinig machinisten. En natuurlijk ook vanuit de ziekenhuizen horen we dat er 
verzuim is.’  

‘We zitten al tegen onze maximale capaciteit aan, zonder buffers’, zegt Mierau. En als corona 
en griep blijven doorzetten, en daar lijkt het op, dan leidt dat op alle plekken tot tekorten.’ 

Mierau zou graag willen zien dat er in cruciale processen, zoals in het onderwijs, de zorg en 
in fabrieken er een plan wordt gemaakt voor hoe er mee om wordt gegaan als er straks een 
tekort aan personeel is. ‘Beschouw het echt als twee pandemieën. Het is ook niet onverstandig 
om het griepvaccin breder aan te bieden, bijvoorbeeld in het onderwijs en dat je ook goed over 
het griepvaccin informeert.’  

‘En een snotneus terwijl je geen corona hebt, is nog steeds geen vrijbrief om naar het werk te 
gaan’, zegt Mierau. ‘Dan steek je mensen aan met de griep en dat is geen goed idee.’ 

In Italië is in het hoger onderwijs en op de werkvloer ook de coronapas ingevoerd, dat is iets 
dat we als Nederland ook moeten nastreven, zegt Mierau. ‘Nederland is altijd vrij traag met 
het invoeren van maatregelen. Maar in andere landen hebben ze nu maatregelen die wij ook 
zouden moeten invoeren. Met name dus die QR-codes. Daarmee zorg je ervoor dat je het 
ziekteverzuim niet onnodig laten oplopen.’ 

Maar natuurlijk zijn veel mensen blij dat de maatregelen juist zijn versoepeld. Maar het is de 
vraag hoe lang die blijdschap nog duurt, zegt Mierau. Bron: Een Vandaag, 15 oktober 2021. 

Nederlandse corona-aanpak leidde tot extra sterfte en 
gezondheidsschade 

Het coronabeleid van het demissionair kabinet is debet aan hogere sterftecijfers in Nederland. 
Dat concludeert adviesbureau KPMG in een kritisch rapport. Dit zijn de lessen van 1,5 jaar 
coronacrisis over de coronastrategie van de overheid. 

Doordat het beleid in Nederland werd gemaakt op basis van het aantal ziekenhuisopnames, 
en niet op basis van het aantal besmettingen, is er vaak te laat actie ondernomen waardoor 
er meer patiënten overleden, schrijft het adviesbureau. Daarmee deed Nederland het 
‘beduidend minder goed’ dan bijvoorbeeld landen als Noorwegen, Denemarken en Finland. 

‘De Denen bijvoorbeeld stuurden op het laag houden van de besmettingen. Als je pas ingrijpt 
als de ic's vol liggen, grijp je in op het laatste moment zodat het zorgsysteem niet 
overstroomt’, vertelt onderzoeker David Ikkersheim, tevens arts en gezondheidseconoom, 
in Met Het Oog op Morgen. ‘Bij voortijdig ingrijpen houd je de besmettingen laag, en daarmee 
ook de IC-opnames en de sterfte.’ 
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Nederland voerde pas laat de mondkapjesplicht in ANP 

KPMG komt met de eigen, tussentijdse evaluatie van het Nederlandse coronabeleid, anderhalf 
jaar na het begin van de pandemie ‘om beter te zijn voorbereid op een volgende pandemie’. 
Daarvoor zijn onder meer wereldwijde data geanalyseerd en Nederlandse cijfers vergeleken 
met die van andere landen. 

In economisch opzicht heeft Nederland het ‘best gemiddeld gedaan’ in vergelijking met andere 
Europese landen. ‘Dat komt onder meer door de steunpakketten en onze beperkte 
afhankelijkheid van toerisme. Ook zijn de groeiperspectieven goed’, aldus Ikkersheim. 

Nederland heeft zich meer dan eens laten verrassen door het virus, concluderen de 
onderzoekers: er lag geen draaiboek klaar, de vaccinatiedistributie moest op de schop en de 
Gezondheidsraad moest meermaals het vaccinatieadvies bijstellen. 

De samenwerking tussen instanties als VWS, RIVM en GGD GHOR verliep aanvankelijk 
moeizaam, Dat zorgde voor lange wachttijden bij de teststraten. Ook verliep het begin van de 
vaccinatiecampagne stroef, onder meer doordat het AstraZeneca-vaccin, waarop de overheid 
had ingezet, niet als eerste werd toegelaten. ‘Maar na die haperende aanloop verliep het goed 
door de prettige en duidelijke manier van organiseren’, zegt Ikkersheim. 

In het rapport verbaast KPMG zich over ‘het Nederlands exceptionalisme’. Bij meerdere 
belangrijke maatregelen hield de overheid zich niet aan het internationale advies. Zo begon 
Nederland pas laat met testen, het invoeren van de mondkapjesplicht en liep het weken achter 
met het starten van vaccineren. Dat heeft mogelijk geleid tot ‘gezondheidsschade en onnodig 
lange extra druk op ziekenhuizen’. 

Bij een volgende pandemie moet er internationale coördinatie en betere afstemming met 
andere EU-landen komen, adviseert KPMG. 

‘Alle lessen die er te leren zijn betrekken we om onze pandemische paraatheid te verbeteren. 
Ook deze analyse van KPMG’, zegt een woordvoerder van minister De Jonge (Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) in een reactie op het rapport. ‘Het is belangrijk om lessen te trekken over de 
aanpak van de coronacrisis. Daarom doet onder andere de Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
onderzoek, mede op verzoek van het kabinet.’ 
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Dat onderzoek moet begin volgend jaar klaar zijn. Ook heeft de minister op Prinsjesdag een 
plan van aanpak aangekondigd ‘ter versterking van de pandemische paraatheid’, dat aan het 
eind van dit jaar aan de Kamer wordt gestuurd. Bron: NOS, 14 oktober 2021. 

Corona in Zeeland: hoogst aantal nieuwe besmettingen sinds juli 

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanochtend 98 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat 
is het hoogste aantal sinds 22 juli, blijkt uit de cijfers van het RIVM. Een inwoner uit Goes 
moest in het afgelopen etmaal worden opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn geen overlijdens 
als gevolg van het coronavirus gemeld.  
 
De meeste nieuwe coronabesmettingen, achttien in totaal, zijn gemeld in de gemeente Borsele, 
gevolgd door Middelburg met dertien, Reimerswaal met twaalf en Veere met tien besmettingen. 
Sluis is de enige gemeente waar geen nieuwe coronabesmettingen zijn geregistreerd.  
 
Ook landelijk stijgt het aantal geregistreerde coronabesmettingen. In de afgelopen zeven dagen 
werden gemiddeld 3.068 positieve tests per dag geregistreerd, dat is 51 procent meer dan de 
week ervoor.  
 
Omdat de registratie van het RIVM van dag tot dag fluctuaties kan vertonen, is hieronder de 
zevendagenlijn voor vier Zeeuwse regio's te zien. Dat is het totaalaantal besmettingen van de 
voorgaande zeven dagen.  
 
In bijna alle regio's is een flinke stijging te zien. Alleen Noord-Zeeland, bestaande uit 
Schouwen-Duiveland en Tholen, laat een daling zien. Bron: Omroep Zeeland, 15 oktober 
2021. 

Een prik of vertrouwen op God? Dominees in de Biblebelt over de 
worsteling 
 
Corona slaat toe in de Biblebelt, waar de vaccinatiegraad relatief laag is. Strenggelovigen 
worstelen met het vaccin, want een vaccinatie zou een ontkenning kunnen zijn van Gods 
voorzienigheid. Hoe zien dominees in religieuze gemeenten dit? ‘Ik zie vooral weerstand bij 
jongeren, maar hun geloof is niet het belangrijkste motief.’  
 
‘Ik heb geen idee hoeveel mensen in onze kerk een coronavaccinatie hebben en ik wil het ook 
niet weten’, zegt dominee De Boer van de Christelijk gereformeerde kerk in Sliedrecht. 
Voorheen stond hij in Urk en Werkendam. Deze dominee, die in de behoudende hoek zit, 
worstelt met de vaccinaties. ‘Mijn ouders hadden vroeger ook veel moeite met vaccineren. Ik 
ben zelf ook niet volledig gevaccineerd.’ 

Maar de dominee ziet de coronavaccinatie anders dan andere vaccinaties. ‘Daarom heb ik zelf 
wel een coronaprik gehaald.’ 

Als reformatorische mensen zich niet laten vaccineren, is dat volgens de dominee vooral 
vanwege de term 'vaccineren'. ‘Bij dat woord wordt in onze kringen de associatie gelegd met 
de polio-epidemie in de jaren tachtig. Die gebeurtenissen beïnvloeden nog steeds christenen 
met gewetensbezwaren tegen vaccinatie. Vaccineren tegen polio zien deze mensen als een 
menselijke poging om in te grijpen in Gods regering. Anders gezegd: je grijpt met zo'n vaccin 
in op iets wat in de handen van God behoort te liggen. Dat is voor hen een reden om niet te 
kiezen voor vaccinatie.’ 

De situatie nu verschilt met die van toen, vindt De Boer. ‘In deze coronapandemie is geen 
sprake van voorkomen, maar van verantwoordelijk handelen. Om verwarring te voorkomen, 
gebruik ik de neutrale term coronaprik.’  
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Dominee De Boer ziet het coronavaccin dus anders en hoopt dat zijn gemeenteleden deze 
associatie los kunnen laten. ‘We zitten nu in een wereldwijde gezondheidscrisis en met een 
coronaprik kunnen we handelen om erger te voorkomen. Vergelijk het met een tromboseprik. 
Die krijg je standaard na een operatie en neem je ook.’ 

De predikant ziet veel jongeren in zijn kerk die weerstand hebben tegen het coronavaccin. 
Daarbij valt iets op. ‘Het motief om niet te vaccineren is bij corona veel minder vaak religieus 
van aard, dan bij andere vaccinaties. Het motief is vaker wantrouwen en angst. Zijn het vaccin, 
de wetenschap en de overheid wel betrouwbaar?’ 

Hij heeft zichzelf wél laten vaccineren tegen corona. ‘Vanwege twee redenen: ik zie het als je 
verantwoordelijkheid nemen. Ik handel naar een gezondheidscrisis die ons allen treft. En de 
tweede reden is dat ik veel bij mensen op bezoek ga. ‘Ik wil niet dat mensen besmet raken. 
Inenten zie ik als een verantwoordelijkheid richting mijn naaste.’ 

Hij spreekt zich vanaf de kansel niet uit over vaccineren omdat een dienst geen ruimte biedt 
voor een gesprek. ‘Maar als mensen naar me toe komen of als jongeren op catechisatie me 
vragen wat ze moeten doen, dan deel ik mijn verhaal. Ik draag informatie aan en vraag waar 
de angst vandaan komt. Ik probeer geen mensen over te halen. Dat roept alleen aversie op.’   

In de kerken waar Karin de Schipper bij betrokken is, zijn de meesten mensen volgens haar 
wel gevaccineerd. Ze is kerkelijk werker en directeur van de vereniging Samen Kerk in 
Nederland (SKIN). Daar vallen 200 kerken onder, vooral internationale of migranten kerken. 
Een aantal van die kerken ligt in de Biblebelt, in de regio Rotterdam.  

‘In de meeste kerken is het overgrote deel van de kerkgangers gevaccineerd.  Incidenteel 
komen we kerken tegen waar mensen complottheorieën aanhangen. Of we zien christenen die 
zich vanwege religieuze redenen niet laten vaccineren. Simpel gezegd vinden deze mensen dat 
God over hun leven beslist en daarom vaccineren ze niet.’ 

Hoe daar mee om te gaan? ‘We gaan geen religieuze discussies aan. We nemen hun gedachten 
en gevoelens serieus, maar informeren ze wel en delen kennis op basis van feiten. Wat we veel 
vaker zien is dat mensen geen vaccin halen omdat ze niet goed geïnformeerd zijn of dat het 
vertrouwen in de overheid laag is. Wij vinden dat kerkelijk leiders, zoals voorgangers en 
oudsten, een rol hebben in de vaccinatiediscussie. We hebben allerlei medewerkers die 
daarvoor langs de kerken gaan.’  

Het advies? ‘We gaan het gesprek aan. De kerk moet een veilige haven zijn voor mensen en 
het is belangrijk dat kerkgangers zich serieus genomen voelen. Feiten aandragen werkt beter 
dan iemand voor gek uitmaken. Op deze manier kunnen mensen tot de keuze komen toch 
nog een vaccin te halen.’  

Corona in de Biblebelt   

- Het aantal besmettingen loopt snel op, met name in de Biblebelt. De vaccinatiegraad 
ligt daar lager dan in de andere regio's.   

- In ons landen horen zo’n 250.000 mensen tot gereformeerde kerken, waar religieuze 
bezwaren kunnen leven tegen vaccinatie.  

- Bijna 83 procent van de volwassen Nederlanders is volledig gevaccineerd. Dat 
percentage ligt beduidend lager in strenggelovige gemeenten, zoals Nunspeet (69 
procent), Barneveld (68 procent) en Staphorst (56 procent).  

- Op Urk is de prikgraad het laagst: daar is 30 procent van de inwoners volledig 
gevaccineerd.  

- Sinds 2 augustus van dit jaar zijn 203 besmettingen via bron- en contactonderzoek 
gelinkt aan het bezoek van religieuze diensten. Niet heel veel dus, maar dat heeft ook 
te maken met het feit dat het moeilijk is om vast te stellen of een besmetting daar heeft 
plaatsgevonden.   
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- Wat wel opvalt is dat 47 van die 203 besmettingen - bijna een kwart (23 procent) - van 
afgelopen week zijn. 

Net als dominee De Boer is ook dominee Jan de Visser van de Exoduskerk in Sommelsdijk 
zelf wel gevaccineerd. ’Ik vind niet dat het moeilijk is om dit te rijmen met mijn geloof. Het is 
de zege van de wetenschap dat we een vaccin hebben en daar mag je gebruik van maken. Ik 
heb moeite met de gedachte dat mensen denken dat God de ziekte heeft veroorzaakt en dat je 
je daarom niet mag vaccineren. In mijn kerk ligt de vaccinatiegraad gelukkig hoog.’  

De Visser vindt dat er een rol voor de kerk is weggelegd in de vaccinatiediscussie. ‘Maar ik zie 
de rol niet door vanaf de preekstoel te roepen dat mensen zich moeten laten vaccineren en ze 
daarin te overtuigen. Ik heb absoluut geen zendingsdrang op dit gebied en zie mijn rol door 
mensen te helpen om een goed besluit te nemen.’ 

Dominee De Visser heeft vier criteria die hij deelt met zijn gemeenteleden. ‘Het eerste criterium 
is autonomie: mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen keuze en daar moet niemand aan 
tornen. Ook de kerk niet. Dan is er het criterium waarin mensen zichzelf de vraag kunnen 
stellen: hoeveel mensen worden er beter van mijn besluit om zich wel of niet te vaccineren? 
En het derde: zal ik de schade verminderen voor anderen bij een prik? Het past bij een goede 
levensopvatting om niet alleen voor jezelf te leven, maar ook rekening te houden met de ander. 
Dan is er een laatste criterium: rechtvaardigheid. Hoe rechtvaardig is je besluit?’ 

Dominee De Visser is tegen een coronatoegangsbewijs in zijn kerk. ‘De kerk moet vrij 
toegankelijk zijn voor iedereen en dat is ook het standpunt van de landelijke kerken. Er 
kunnen 200 mensen in onze kerk. Maar de kerk zit niet helemaal vol omdat mensen ook 
anderhalve meter afstand willen behouden. De angst voor corona is ook na anderhalf jaar nog 
lang niet verdwenen.’  Bron: RTL Nieuws, 15 oktober 2021.  

 

Het moment waarop Sijbrandij het feestelijke startsein geeft voor de beursgang. © GitLab / 
Twitter  
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Deze Nederlandse ondernemer (42) is in één klap miljardair 
 
De 42-jarige Nederlander Sytse - Sid - Sijbrandij (42) is sinds deze week in één klap 
multimiljardair. Na de Nasdaq-beurgang van zijn Amerikaanse bedrijf GitLab groeide de 
waarde van zijn softwareonderneming in één dag naar 15 miljard dollar. Sijbrandij’s eigen 
pakket aan aandelen is daarmee volgens kenners zo’n 2,44 miljard waard.  
 
Een nieuw hoofdstuk in de kleurrijke successtory van de geboren Tukker, die tegenwoordig 
in San Francisco woont. Als student van de Universiteit Twente ontwikkelde hij in 1999 een 
infraroodapparaatje, waarmee hij via z’n computer meerdere elektronische apparaten kon 
bedienen. Hij zat met die vondst in no-time aan een omzet van een half miljoen.   
 
Zijn hang naar succes en innovatie bleek niet te stillen. Eerst ging hij een avontuur aan met 
het bouwen van recreatieve duikboten: Uboat Worx. En daarna als websiteontwikkelaar. En 
zo richt hij in 2012 met twee Oekraïners GitLab op.   
 
Twee jaar na de oprichting kon hij zijn simpele kamertje verruilen voor de hippe wijk South 
of Market in San Fran, vlakbij Twitter. ‘Geweldig. Opeens ben ik participant in een wereld 
waarover ik eerst alleen van veraf de verhalen las’, zei hij daar toen over tegen De Volkskrant. 
 
GitLab is een bedrijf op bijzondere leest. Het maakte thuiswerken al hip ver voor corona. Het 
miljardenbedrijf heeft géén kantoor. Alle 1460 werknemers werken aan de softwareproducten 
op afstand; ze wonen en werken in 66 verschillende landen. 
 
De beurgangs deze week gebeurde bijna een jaar later dan gepland als gevolg van corona. 
Aanvankelijk had hij op 18 november 2020 naar de beurs gewild, op de dag dat zijn opa 
honderd jaar eerder werd geboren.  Sijbrandij is nu één van de 38 Nederlandse miljardairs. 
Bron: AD, 16 oktober 2021. 
 

Uitbraak corona op basisschool Opende; alle 230 leerlingen zitten thuis 

Door een uitbraak van corona op basisschool De Binding in Opende zitten alle 230 leerlingen 
thuis. In overleg met de GGD en de directie van de overkoepelende onderwijsorganisatie 
Quadraten is besloten de deuren dicht te houden en de leerlingen online les te geven. 

Afgelopen woensdag kreeg de school te maken met de eerste besmettingen en werd besloten 
een groep naar huis te sturen. Daar kwamen nog een aantal besmettingen bij, waarop nog 
een klas naar huis gestuurd werd. Omdat het aantal besmettingen daarna nog verder opliep, 
is besloten de school te sluiten. 

Peter Pijlman, adjunct-directeur van De Binding: 'Dit is voor iedereen een heel vervelende 
situatie, zeker ook voor de ouders die nu van alles moeten regelen omdat hun kind thuis zit 
in plaats van op school. Volgende week is het herfstvakantie en ik hoop dat het daarna 
allemaal weer achter de rug is.'  Bron: RTV Noord, 15 oktober 2021.   

3737 meldingen nieuwe coronabesmettingen in 24 uur 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen vrijdagochtend en 
zaterdagochtend 3737 meldingen gekregen van mensen met een positieve coronatest. 

Dat is meer dan het zevendaags gemiddelde van 3243, en ook iets meer dan vrijdag toen 
(gecorrigeerd|) 3718 nieuwe gevallen werden geregistreerd. 

Het aantal sterfgevallen nam tussen vrijdag en zaterdag met 5 toe, een minder dan op vrijdag 
toen er 6 sterfgevallen waren. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen 
etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden vaak later gemeld. 
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In Den Haag kregen 123 mensen sinds vrijdag te horen dat ze met het coronavirus besmet 
zijn geraakt. In Amsterdam waren dat er 120, evenals in Rotterdam. Uit Apeldoorn kwamen 
63 nieuwe meldingen, evenals uit Staphorst. Bron: AD, 16 oktober 2021. 

Drukte op Schiphol, meer herfstvakanties geboekt dan voor corona 

Waar het coronavirus tot voor kort een dikke streep zette door vakantieplannen, wordt er deze 
herfstvakantie weer volop gereisd. Reisorganisaties spreken van een 'inhaaleffect': ‘Het 
vertrouwen van reizigers is terug en iedereen lijkt zin te hebben in zon’, zegt TUI. 

Het is vandaag druk op Schiphol. De luchthaven verwacht de komende weken twee miljoen 
reizigers te vervoeren; drie keer zoveel als een jaar geleden toen door de coronapandemie 
reizen moeilijker of onmogelijk was. 

Dit jaar zijn er zelfs meer herfstvakanties geboekt dan in 2019, voor de coronapandemie, 
zeggen TUI en Sunweb. Populair zijn 'zonzekere' bestemmingen, zoals Kreta, de Canarische 
Eilanden en Curaçao. 

Er wordt dus weer 'als vanouds' vakantie gevierd, maar om de vakantievreugde meteen te 
temperen: zonder vaccinatiebewijs of zonder te voldoen aan aanvullende eisen kom je niet ver. 
Op vrijwel alle vakantiebestemmingen is een coronavaccinatiebewijs verplicht bij aankomst 
en gelden er aanvullende eisen voor reizigers. Wat deze eisen zijn, verschilt per bestemming. 

‘Op de bonnefooi, dat zit er nog niet in’, zegt woordvoerder Petra Kok van TUI. ‘Ons 
uitgangspunt is dat reizigers er veilig en comfortabel naartoe kunnen. Daarom bieden we geen 
reizen aan in landen waar een quarantaineplicht of strenge avondklok geldt’, aldus Kok. 

Stel: je vliegt deze herfstvakantie naar de Canarische Eilanden. ‘Je kunt niet denken: ik pak 
mijn koffer en ik ga’, zegt Kok. Naast een QR-code, die je digitaal maar ook uitgeprint mee 
moet nemen, moet je een door de Spaanse autoriteiten vereiste 'passenger locator form' 
invullen. Daarin staat op welke plek je zat in het vliegtuig en in welk hotel je verblijft. ‘Wij 
mailen onze reizigers hierover, we sturen ze een sms en dan nog komen sommige mensen 
zonder formulier aan op Schiphol. We hebben maar een extra printer bij onze balie gezet’, 
grapt Kok. 

Ook Curaçao is net als de Canarische Eilanden een gewilde bestemming. Daar heb je naast 
een QR-code een geldige coronatest nodig om binnen te komen. Sinds begin oktober worden 
deze testen niet langer vergoed door de overheid. Reizigers moeten dus zelf bij een commerciële 
organisatie een test afnemen. Kosten voor zo'n certificaat? Tussen de 70 en 95 euro, maar via 
een reisorganisator krijg je korting hierop. 

Vakantiegangers wagen zich ook weer aan verre bestemmingen, zegt Eveline Collier van 
Talisman Travel, een relatief klein reisbureau dat verre reizen op maat aanbiedt. ‘Mensen 
nemen genoegen met meer gedoe, zodat ze wél op reis kunnen.’ 

Maar populaire plekken als Bali of Thailand zijn nog niet in beeld voor Nederlandse 
vakantiegangers. Bali laat sinds deze week wel toeristen toe, maar niet uit Nederland. En naar 
Thailand kun je reizen, maar alleen als je eerst in quarantaine gaat, zegt Collier. Het is 
onduidelijk wanneer deze landen hun reisbeperkingen opheffen. ‘Dat zal te maken hebben 
met het aantal besmettingen, de vaccinatiegraad en met het risicoprofiel van Nederland.’ 

‘Je hebt wel allerlei creatieve initiatieven. Zo kun je in Thailand als toerist eerst zeven dagen 
naar een 'sandbox'; een resort waar je niet vanaf mag. Daarna kun je doorreizen.’ 
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Bovendien zijn er volgens Collier voldoende andere bestemmingen. ‘Mexico is nu bijvoorbeeld 
heel makkelijk.’ Het land heeft een oranje reisadvies, maar checkt geen coronabewijs bij 
aankomst, heeft geen quarantaineplicht en kent geen avondklok. Wel moet je om weer terug 
te keren naar Nederland een geldig coronavaccinatiebewijs hebben, of een negatieve PCR-test 
van minder dan 48 uur oud. 

Ook Sri Lanka is open, je kunt naar de Malediven of naar een groot deel van Afrika. ‘Op safari, 
dan komen de Masai gewoon op locatie een PCR-test afnemen voor je terugreis. Iedereen wordt 
creatief om het toerisme weer op gang te brengen. Veel is wél mogelijk: ik ga zelf binnenkort 
naar Zuid-Afrika en een collega naar Barbados. Op al die plekken is het nu heel rustig, een 
bijkomend voordeel voor iedereen die net even anders op reis wil.’ 

Maar zonder geldig vaccinatiebewijs op reis gaan, is niet gemakkelijk. ‘Je zult dan moeten 
testen’, aldus TUI. ‘We krijgen weinig vragen over reizen zonder vaccinatie. Afgelopen zomer 
was dat nog een hot topic, maar nu niet meer’, zegt woordvoerder Martine Langerak van 
Sunweb. 

Niet alleen de herfstvakantie, ook boekingen voor de kerstvakantie lopen storm. ‘Met name 
wintersportvakanties’, zegt Sunweb. Dat is echt een goed nieuwsverhaal: we lopen wat betreft 
boekingen voor op ons beste jaar ooit (2019). Mensen hebben een jaar moeten overslaan, dus 
de run op wintersportvakanties begon al in het voorjaar. Iedereen heeft het gevoel: het mag 
weer.’ Bron: NOS, 16 oktober 2021. 

 

Inwoners van Staphorst kunnen zich vanaf komende week laten vaccineren bij hun 
huisarts. © ANP  
 
Huisartsen Staphorst gaan inwoners vaccineren in strijd tegen corona 
 
Inwoners van Staphorst kunnen zich vanaf komende week laten vaccineren tegen corona bij 
de huisartsenpraktijk. Afgelopen week deed praktijkmanager Hilga Miggels al de oproep aan 
de inwoners van Staphorst om zich te laten vaccineren, gezien de besmettingen in het dorp in 
rap tempo oplopen en de vaccinatiegraad laag is.  
 
In Staphorst werden in de afgelopen zeven dagen (tot en met zaterdag) 328 nieuwe 
besmettingen geconstateerd. Negen mensen belandden in het ziekenhuis vanwege corona. 
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Huisartsen in het dorp maken zich grote zorgen, zo gaf praktijkmanager Hilga Miggels van 
huisartsenpraktijk Staphorst al aan in het lokale blad De Staphorster. Bron: De Stentor, 16 
oktober 2021. 
 
Corona markeert 'eindtijd' in evangelische kringen: 'Pandemie is het 
beest' 
 
In evangelische kring groeit het aantal gelovigen dat corona als een complot ziet. Dat blijkt uit 
een onderzoek van het Algemeen Dagblad. Rennie Schoorstra is een prediker uit Alkmaar. 
Ook in zijn lezingen komt veel overeen met de ideeën van complotdenkers. 

Op You Tube is te zien hoe Schoorstra spreekt over de coronatijd waarin we ons bevinden. 
Zijn woorden doen denken aan verschillende complottheorieën die claimen dat de pandemie 
niet echt is, en dat vaccineren slecht is. Wantrouwen tegenover de overheid komt bij 
evangelische groepen duidelijk terug, ziet ook cultuurtheoloog Frank Bosman. 

‘Het laatste Bijbelboek, de Openbaringen van Johannes, gaan over de Apocalyps, het einde 
der tijden’, vertelt hij aan EditieNL. ‘Dat was een protest tegen de Romeinse overheid. Dat is 
ontstaan als een verkapt protest.’ 

Maar op een gegeven moment werd het christendom een staatsgodsdienst, zegt Bosman. ‘Toen 
kon het natuurlijk geen protest tegen diezelfde staat zijn. Toen is het gedraaid naar een 
verhaal van het einde der tijden. Daar is altijd een vlam of een vonk over van dat anti-
overheidsdenken.’ 

Dat verklaart volgens hem de manier waarop sommige christenen omgaan met de 
coronaregels. ‘Op het moment dat je in een omgeving zit als christen waarin je het gevoel zou 
kunnen hebben dat je gedwongen wordt door de overheid, dan ligt het voor de hand om dat 
boek erbij te pakken en die dood en verderf uit de Openbaringen te koppelen aan de 
coronamaatregelen.’ 

En hier moeten we ons zorgen over maken, denkt theoloog Willem Ouweneel. ‘Je ziet ze niet 
alleen in de evangelische gemeenten, je ziet ze ook in de reguliere gemeenten’, vertelt hij aan 
EditieNL. 
Volgens hem zijn deze evangelische stromingen erg gericht op de eindtijd. ‘Vooral vanaf de 
negentiende eeuw is er een sterke drive. Ze willen overal tekenen van de eindtijd in zien. Zelfs 
in de streepjescode werd het teken van het beest gezien. Nu in corona en vaccinaties’ 

En predikers maken hier gebruik van. ‘Een heleboel predikers ontlenen hun identiteit aan het 
feit dat zij dingen weten die anderen niet weten. Zij snappen hoe het werkt, en de mensen 
erbuiten snappen het niet. Dat geeft hen een geweldig gevoel van voldoening.’ 
 
Wel is het volgens Ouweneel belangrijk om te onthouden dat het maar om een kleine groep 
evangelische christenen gaat die zo denken. ‘Het is een kleine, maar fanatieke groep. We weten 
niet of de groep complotdenkers onder christenen groter is dan buiten de kerken.’ Deze groep 
kan dus niet over één kam worden geschoren. ‘Ook in de evangelische wereld zijn veel mensen 
gevaccineerd.’ Bron: RTL Nieuws, 16 oktober 2021. 

Theaters voelen naweeën corona: 'Mijn show is vanavond afgezegd, dat is 
uniek' 
 
Nog steeds hebben theatervoorstellingen last van de coronacrisis. Theaterproducenten zien 
dat door de hele branche minder kaarten worden verkocht. Iets wat vóór corona geen probleem 
was. Soms worden zelfs voorstellingen gecanceld omdat er te weinig kaarten zijn verkocht. 
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Cabaretier Kees Van Amstel kan erover meepraten. Gisteren was zijn voorstelling in Den Haag 
nog uitverkocht. Vanavond heeft het theater in Bladel de show afgeblazen. ‘Dat heb ik nog 
niet vaak meegemaakt.’ 

Volgens hem is het uniek dat een theater belt dat er te weinig kaarten zijn verkocht. ‘Het is 
niet dat ik de zielige cabaretier ben die nu zijn zaal niet uitverkoopt. Maar het is wel opvallend. 
Ik hoor het ook van collega's om me heen.’ 

En zelfs al is een zaal uitverkocht, dan nog zijn er lege plekken, zegt hij. ‘Van mensen die toch 
niet durven te komen. Laatst was er een mevrouw die graag aan de zijkant wilde zitten. Ze 
durfde het nog niet aan, met mensen zo midden in de zaal.’ 

Wat niet helpt is dat veel minder theaterabonnementen worden verkocht, zegt Van Amstel. 
Met zo'n abonnement kun je naar acht of tien voorstellingen. ‘Iedereen boekt nu op het laatste 
moment. Ik zat echt in de lift vóór corona, nu is dat echt veel minder.’ 

Dat ziet ook theaterproducent en lid van Vereniging Vrije Theater Producenten Rick Engelkes. 
Hoewel er geen cijfers zijn, merkt hij dat er branchebreed minder kaartjes worden verkocht.  

Zelf heeft hij drie theaterproducties lopen. Een deel van het publiek komt nog niet, zegt hij. 
‘Het is Russische roulette. Het is volle bak investeren, terwijl nog niet alles loopt.’ 

Volgens hem heerst er angst of het nog veilig kan. Een tweede oorzaak: mensen plannen vaak 
vooruit. ‘Als er een show in januari is, kun je normaal gesproken maanden van tevoren 
kaarten kopen. Nu is die kaartverkoop pas in november en december. Last-minute kaarten 
kopen doen veel mensen niet. 40- en 50-jarigen zijn echte planners.’ 

Wat het extra lastig maakt: er is geen financiële steun meer vanuit de overheid, zegt hij. En 
veel theaters hebben de marketingafdeling tijdens de crisis beperkt. ‘Er is gekort op het 
personeel om voorstellingen te promoten. Ze worden dus ook minder goed bij de mensen 
gebracht.’ 

Na de versoepelingen begon de theaterbranche echt op nul, zegt hij. ‘We mogen weer, dat is 
heel fijn. Alleen zie je dat niet iedereen vanaf 1 oktober in de rij staat om de kaarten te kopen. 
Dat moet allemaal echt weer op gang komen.’ 

Op sommige plekken zie je het theater wel vol zitten, zegt voorzitter van de Vereniging Vrije 
Theater Producenten Boris Van der Ham. ‘Bijvoorbeeld bij voorstellingen waar mensen al een 
kaartje voor hadden. Die gaan dat nu inhalen.’  

Zo zegt entertainmentbedrijf Stage Entertainment nergens last van te hebben. ‘Aladdin gaat 
heel goed. En de musical over Tina Turner ook’, zegt een woordvoerder. 

Aan dat soort geluiden – tegenover Kees van Amstel die de ene dag uitverkoopt en de andere 
dag wordt afgezegd – zie je dat het heel wisselend gaat in de theaterwereld, zegt Van der Ham. 
‘Door corona zie je toch terughoudendheid bij het publiek.’ Bron: RTL Nieuws, 16 oktober 
2021.  

Coronapas op de werkvloer nodig om te groot ziekteverzuim door griep 
en corona te voorkomen, zegt gezondheidseconoom 

We hebben nu maatregelen nodig om het dreigende ziekteverzuim door de griep te kunnen 
afvlakken, zegt gezondheidseconoom Jochen Mierau. Anders is het de vraag hoe lang de 
huidige blijdschap over de versoepelingen nog duurt, zegt hij. 
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Lessen die uitvallen en treinen en fabrieken die stilvallen omdat er te veel personeel ziek is. 
Het is een beeld waar we op afkoersen met de huidige besmettingscijfers, waarschuwt Mierau, 
gezondheidseconoom van de Rijksuniversiteit Groningen. 

‘Nu hebben we corona dat rondgaat en tegelijkertijd begint er een griepgolf te komen. Dus we 
hebben te maken met twee pandemieën, waarbij mensen ook corona én griep kunnen krijgen. 
We weten over die combinatie nog niet veel, maar we weten wel dat beide ziek maken en dat 
de kans groot is dat er steeds meer ziekte-uitval komt.’  

‘In 2018 zagen we tijdens de griepgolf in het voorjaar dat er zoveel personeel uitviel dat er 
grote tekorten kwamen in zorg en onderwijs. Nu hebben we dus ook corona en we weten nog 
niet hoe dat gaat, maar meerdere processen dreigen stil komen te liggen’, zegt Mierau.  

‘In Groningen zijn nu al zwembaden dicht omdat er te weinig personeel is, maar ook omdat er 
ziekteverzuim is. In de zomervakantie hadden we een ProRail-storing, want er waren wegens 
ziekte te weinig machinisten. En natuurlijk ook vanuit de ziekenhuizen horen we dat er 
verzuim is.’ 

‘We zitten al tegen onze maximale capaciteit aan, zonder buffers’, zegt Mierau. En als corona 
en griep blijven doorzetten, en daar lijkt het op, dan leidt dat op alle plekken tot tekorten.’ 

Mierau zou graag willen zien dat er in cruciale processen, zoals in het onderwijs, de zorg en 
in fabrieken er een plan wordt gemaakt voor hoe er mee om wordt gegaan als er straks een 
tekort aan personeel is. ‘Beschouw het echt als twee pandemieën. Het is ook niet onverstandig 
om het griepvaccin breder aan te bieden, bijvoorbeeld in het onderwijs en dat je ook goed over 
het griepvaccin informeert.’  

‘En een snotneus terwijl je geen corona hebt, is nog steeds geen vrijbrief om naar het werk te 
gaan’, zegt Mierau. ‘Dan steek je mensen aan met de griep en dat is geen goed idee.’  

In Italië is in het hoger onderwijs en op de werkvloer ook de coronapas ingevoerd, dat is iets 
dat we als Nederland ook moeten nastreven, zegt Mierau. ‘Nederland is altijd vrij traag met 
het invoeren van maatregelen. Maar in andere landen hebben ze nu maatregelen die wij ook 
zouden moeten invoeren. Met name dus die QR-codes. Daarmee zorg je ervoor dat je het 
ziekteverzuim niet onnodig laten oplopen.’  

Maar natuurlijk zijn veel mensen blij dat de maatregelen juist zijn versoepeld. Maar het is de 
vraag hoe lang die blijdschap nog duurt, zegt Mierau. Bron: Een Vandaag, 15 oktober 2021. 

Jaap Van Dissel loog over oversterfte 

Eerder deze week kraakte adviesbureau KPMG harde noten over het Nederlandse 
coronabeleid. Het kabinetsbeleid stond haaks op (internationale) adviezen, de communicatie 
was slecht en de samenwerking liet te wensen over. Daardoor werd er vaak te laat 
ingegrepen en zijn in Nederland relatief meer doden gevallen dan in Scandinavische landen 
als Noorwegen, Denemarken en Finland. Daar werd sneller besloten tot een lockdown, 
grenscontroles en quarantaineregels. RIVM-topman Jaap van Dissel stelt in een interview met 
de NOS dat Nederland er 'helemaal niet negatief uitkomt'.  

‘Jaap van Dissel jokt aantoonbaar over de oversterfte in de eerste golf’, betoogt Baidjoe. ‘Met 
Zweden zaten wij in de top’, zegt hij wijzend op data over oversterfte. Er is sprake van 
oversterfte als er méér mensen overlijden dan verwacht. De KPMG-kritiek ligt in lijn met de 
koers van de kritische adviseurs van het Red Team, waar Baidjoe ook deel van uitmaakt. Die 
expertgroep hamerde er steeds op dat Nederland eerder moest ingrijpen bij oplopende 
infectieaantallen. Met het rapport loopt KPMG vooruit op een onderzoek van 
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de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat naar verwachting begin volgend jaar verschijnt. 
Ook komt er mogelijk nog een parlementaire enquête. Bron: AD, 16 oktober 2021.  

Robert Durst aan beademing vanwege coronabesmetting 

De 78-jarige Amerikaanse miljonair Robert Durst, die donderdag levenslang kreeg 
wegens moord op een vriendin, is in een ziekenhuis in Californië aan de beademing gelegd. 
Zijn advocaat verklaart in Amerikaanse media dat zijn cliënt Covid-19 heeft opgelopen. 

Tijdens het aanhoren van het vonnis was Durst er al slecht aan toe. Hij had moeite met 
ademhalen en communiceren. ‘Hij zag er slechter uit dan ik hem ooit gezien had en ik maakte 
me grote zorgen’, aldus zijn advocaat. Durst verbleef tijdens zijn proces onder politietoezicht 
in een vleugel van USC Medical Center. Het is niet duidelijk of hij daar nu nog ligt en ook niet 
waar en wanneer hij besmet is geraakt met het coronavirus. Bron: AD, 16 oktober 2021. 

Aantal coronapatiënten op ic’s zijn gelijk gebleven  

Het aantal patiënten met corona op de ic's is de afgelopen week ongeveer gelijk gebleven, maar 
op de verpleegafdelingen is het aantal gestegen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) verwacht dat het aantal patiënten de komende week ook op de ic's gaat 
stijgen, evenals op de verpleegafdelingen.  

Het LCPS meldde zaterdag dat op de intensive cares nu 138 mensen liggen. Op 
de verpleegafdelingen liggen nu 408 patiënten, twee meer dan op vrijdag. Bron: AD, 16 oktober 
2021. 

3703 meldingen positieve coronatesten afgelopen 24 uur 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen etmaal 3703 
meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is meer dan het weekgemiddelde van 3377, 
maar ietsje minder dan zaterdag toen er (gecorrigeerd) 3720 nieuwe gevallen werden gemeld. 

Het aantal sterfgevallen nam dit etmaal met zes toe. Zaterdag bedroeg dit aantal nog vijf. Dat 
betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden, sterfgevallen 
worden vaak later gemeld. 

In Amsterdam kregen 168 mensen sinds zaterdag te horen dat ze met het coronavirus besmet 
zijn geraakt. In Rotterdam waren dat er 142 en in Den Haag 75. Uit Staphorst kwamen 54 
nieuwe meldingen van besmettingen en uit Venlo 47. Bron: AD, 17 oktober 2021.  

Opnieuw meer coronapatiënten in de ziekenhuizen 

Opnieuw liggen er meer coronapatiënten in de ziekenhuizen dan een dag eerder. Het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt zondag dat nu in totaal 553 mensen 
behandeld worden vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 
Zaterdag stond dat cijfer op 546. 

Op de intensive cares liggen nu 142 mensen, zaterdag waren dat er 138. Op de 
verpleegafdelingen liggen nu 411 patiënten, zaterdag waren dat er 408. Bron: AD, 17 oktober 
2021. 

Experts vrezen dat stijging aantal coronabesmettingen nog aanhoudt 

Experts vrezen dat de stijging in Nederland nog wel even aanhoudt. De Nederlandse 
veldepidemioloog Amrish Baidjoe: ‘Er wordt weer dezelfde fout gemaakt. De overheid doet te 
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laat, te weinig, en hoopt op eigen verantwoordelijkheid’, betreurt hij. ‘Er resteren immers 
weinig maatregelen, de seizoenscondities voor het gedijen van een virus zijn goed. Terwijl 
mensen de maatregelen minder goed naleven, omdat niemand meer communiceert volgens de 
officiële kanalen.’ De veldepidemioloog vreest dat de griep ook nog roet in het eten kan gooien. 
‘Lokale overheden geven aan niet te kunnen/willen handhaven en de IC-
prognose al negatiever.’ 

De 3737 nieuwe geconstateerde besmettingen van het afgelopen etmaal baren hem 
zorgen. Dat is 15 procent meer dan het zevendaags gemiddelde van 3243, en ook iets meer 
dan vrijdag toen er na correctie 3718 nieuwe gevallen werden geregistreerd. Bron: AD, 16 
oktober 2021. 

Nederland kleurt komende week rood op EU kaart 

Nederland kleurt komende week grotendeels rood op de kaart van coronabesmettingen in 
Europa. Het aantal positieve tests loopt verder en verder op. In Nederland zijn in de afgelopen 
week bijna 23.000 mensen positief getest, ruim 50 procent meer dan in de week ervoor. 
De 'najaarsstijging' kan betekenen dat andere landen op den duur strengere regels voor 
Nederlandse reizigers invoeren, zoals bij de vierde golf in juli ook gebeurde. 

Limburg is momenteel als enige provincie rood op de kaart die de Europese gezondheidsdienst 
ECDC elke week maakt. Rood is de op een na hoogste waarschuwingskleur. Komende 
donderdag, als de nieuwe kaart komt, gaan Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Overijssel, 
Flevoland en Friesland van oranje naar rood. Zeeland zou daar ook nog bij kunnen komen. 
Noord-Holland, Noord-Brabant, Groningen en Drenthe lijken als enige provincies oranje te 
blijven. Een maand geleden zag de kaart er voor het laatst zo ongunstig uit voor Nederland. 

Met de aantallen positieve tests is Nederland terug op het niveau van eind juli en begin 
augustus. Dat waren de laatste dagen van de vierde golf, de 'discopiek' die ontstond na het 
heropenen van de horeca, het 'dansen met Janssen'. Tijdens die piek besloten landen als 
Duitsland en Frankrijk om de regels voor Nederlandse reizigers aan te scherpen. Dat deden 
ze op basis van de Europese coronakaart. 

Duitsland zou Nederland binnenkort opnieuw kunnen inschalen als een 'Hochrisikogebiet'. 
Dat kan gebeuren wanneer een land in een week tijd meer dan 100 positieve tests op iedere 
100.000 inwoners heeft, en dat over een langere termijn. Nederland zit sinds afgelopen 
dinsdag boven die grens en komt er ook steeds verder boven te zitten. In de zeven dagen tot 
en met zaterdag zijn 130 positieve tests op iedere 100.000 Nederlanders geregistreerd. 

Onder de bestaande hoogrisicogebieden zijn Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. 
Reizigers die vanuit zulke landen naar Duitsland willen gaan, moeten al voor vertrek hun 
komst online melden bij de Duitse overheid. Ook moeten ze aantonen dat ze gevaccineerd zijn 
tegen het coronavirus, dat ze onlangs negatief getest zijn, of dat ze net hersteld zijn van een 
besmetting. Sommige reizigers moeten na aankomst in Duitsland mogelijk eerst in 
quarantaine. Bron: AD, 17 oktober 2021. 

Werkdruk onder huisartsen neemt zorgwekkende vormen aan 

De werkdruk onder huisartsen neemt zorgwekkende vormen aan, stelt PrimaCura 
Huisartsenzorg Midden-Brabant. En dat na een coronaperiode die veel van artsen heeft 
gevraagd. ‘Het is ontzettend druk. Veel drukker dan voor corona.’  

‘De drukte op de IC’s is afgelopen tijd veel in het nieuws geweest, en terecht’, zegt Leonie 
Tromp, medisch directeur van PrimaCura. ‘Maar je hoorde bijna niets over al die mensen die 
heel ziek thuis zaten. Zij werden bezocht door hun huisarts. Het was zeer intensief om die 
visites te rijden. De meeste huisartsen hebben ook corona gekregen omdat ze in de frontlinie 
stonden.’  
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Dus ja, ze herkent zich ‘ontzettend’ in de noodkreet van de Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV), eerder deze week: veel huisartsen lopen op hun tandvlees, ze maken zich druk over 
hun eigen welzijn en die van hun praktijkmedewerkers. De door de vergijzing al langer 
stijgende zorgvraag - die steeds meer op het bordje van de huisartsen is komen te liggen - en 
inhaalzorg maken volgens de LHV dat huisartsen en hun personeel nauwelijks tijd hebben 
om adem te halen. 

‘Al hebben wij niet het gevoel dat de drukte die we nu zien alleen maar door inhaalzorg komt’, 
zegt Tromp, tevens praktijkhouder bij Horus Huisartsenzorg in Tilburg. 
‘De zelfredzaamheid van mensen lijkt wat minder. Ze bellen makkelijker naar de huisarts dan 
in de periode voor corona. Onze praktijkassistenten beantwoorden dagelijks zo’n honderd tot 
honderdvijftig telefoontjes, we hebben honderd spreekuurplaatsen per dag.’ Bron: AD, 17 
oktober 2021. 

In Utrecht was vanmiddag een demonstratie tegen coronamaatregelen 

De Utrechtse binnenstad is vanmiddag opnieuw het toneel van een demonstratie tegen de 
coronamaatregelen van de overheid. De protestmars komt twee keer langs restaurant Waku 
Waku, waar een ‘herdenkingsplek’ is ontstaan.  

Ongeveer vijfhonderd demonstranten zijn zondagmiddag met Nederlandse vlaggen, gele 
paraplu's en borden met teksten als 'Unvaccinated Lives Matter' de binnenstad van Utrecht 
ingetrokken. Ze worden daarbij begeleid door de politie, die een groot deel van het centrum 
van de stad voor fietsers tijdelijk heeft afgezet. 

De actievoerders van Nederland in Verzet, de beweging die al meerdere protesten tegen de 
coronamaatregelen organiseerde onder de noemer 'koffiedrinken', verzamelden zich op het 
Jaarbeursplein en vertrokken rond 13.30 uur.  

 

Bloemen en kaarsen bij Waku Waku © AD  

De stoet kwam even tot stilstand bij restaurant Waku Waku. Het vegan restaurant aan het 
Vredenburg weigerde eind vorige maand openlijk om bezoekers op de coronatoegangspas te 
controleren. Nadat de gemeente Utrecht de zaak sloot, was het dagenlang toneel van protesten 
tegen het verplichte gebruik van QR-codes in horeca. Bron: AD, 17 oktober 2021. 
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Demonstranten tegen de coronamaatregelen trekken door het centrum van Utrecht. © ANP  
 
Twee aanhoudingen bij demonstratie tegen coronamaatregelen, bloemen 
bij Waku Waku  
 
De Utrechtse binnenstad was vanmiddag opnieuw het toneel van een demonstratie tegen de 
coronamaatregelen van de overheid. De protestmars kwam twee keer langs restaurant Waku 
Waku, waar een ‘herdenkingsplek’ met bloemen ontstond. Twee mensen zijn tijdens de 
demonstratie aangehouden wegens belediging, aldus de politie. 
 
Onder meer werden agenten NSB’ers genoemd. Volgens een politiewoordvoerder verliep de 
demonstratie rustig. 
 
Ongeveer vijfhonderd mensen verzamelden zich aan het begin van de middag op het 
Jaarbeursplein en liepen een route van vier kilometer door het centrum.  Vanaf de Neude 
maakten ze een lus rondom de Stadsschouwburg om terug te keren naar het beginpunt. De 
demonstranten zijn tegen de coronamaatregelen en vinden dat de overheid slecht functioneert. 
 
Bij Waku Waku werd kort stilgehouden. Er volgde applaus en mensen legden bloemen en 
kaarsen bij de gevel. De organisatie van de demonstratie -Nederland in Verzet- had daartoe 
opgeroepen. ‘Een herdenkingsplaats waar we herinneren dat ongevaccineerden nog overal 
welkom waren’, staat in de aankondiging. Toen de stoet voor de tweede keer langs het 
restaurant trok werd You’ll Never Walk Alone gezongen.  
 
Het vegan restaurant aan het Vredenburg weigerde eind vorige maand openlijk om bezoekers 
op de coronatoegangspas te controleren. Nadat de gemeente Utrecht de zaak sloot, was het 
dagenlang toneel van protesten tegen het verplichte gebruik van QR-codes in horeca. De 
politie hield honderd demonstranten aan. De rechtbank keurde de sluiting van Waku Waku 
goed. Het restaurant is nog steeds dicht.    
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De politie en ME waren in groten getale aanwezig rondom de demonstratie. De gemeente 
Utrecht had afspraken met de organisatie gemaakt. Zo moesten de demonstranten onderweg 
in beweging blijven en zich aan de route houden. Bron: AD, 17 oktober 2021. 
 

 

© AD — De demonstranten op het Vredenburg 

 

Als vanouds op de uni? ‘Goede oude studentenleven is terug’, maar 
‘pandemie heeft er echt ingehakt’  

Bij studenten gaat het dak eraf nu de coronamaatregelen zijn losgelaten. Maar er zijn zorgen 
over de littekens die corona achterliet. ‘De pandemie heeft er echt ingehakt.’ 

Het voelt een tikje vreemd. Waar Isabelle Kik het afgelopen jaar in de universiteitsbibliotheek 
zeeën van ruimte had, kwam nu iemand zomaar naast haar zitten. ‘Ik schrok ervan’, zegt  de 
student rechtsgeleerdheid. ‘Zat ik opeens schouder aan schouder naast een ander.’ 

Van het nieuwe normaal naar het oude normaal: op 25 september vervielen vrijwel alle 
beperkingen voor het hoger onderwijs. 1,5 meter afstand houden of mondkapjes opdoen is 
niet langer nodig. De campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen oogt dan ook alsof 
Covid-19 er nooit is geweest. Drommen studenten schuiven aan voor een maaltijd in De Refter 
of haasten zich naar bomvolle collegezalen. 

Studenten halen opgelucht adem dat ze weer als vanouds naar de campus mogen komen. ‘Er 
heerst een vrolijke sfeer op de universiteit’, merkt Kik op. ‘Ik ga zelfs met plezier studeren in 
de bieb, dat had je vóór corona niet gezien.’ Bron: AD, 17 oktober 2021. 
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Het studentenleven begint weer normale vormen aan te nemen: feestavond bij 
studentenvereniging Ovum Novum in Nijmegen. © Paul Rapp  
 
In Rusland piekt het aantal coronabesmettingen 

In Rusland piekt het aantal coronabesmettingen: het land heeft de meeste nieuwe corona-
infecties tot dusver. Het aantal nieuwe besmettingen is meer dan 70 procent gestegen ten 
opzichte van een maand geleden.  

De nationale coronavirus-taskforce meldde vandaag dat er afgelopen zaterdag 34.303 nieuwe 
infectie bij waren gekomen. Op zondag 19 september waren dat er nog 20.174. Het dodental 
was met 999 net iets lager dan dat van een dag eerder, toen er 1002 sterfgevallen waren. 

De Russische autoriteiten hebben geprobeerd de vaccinatiecampagne aan te jagen 
met loterijen, bonussen en andere beloningen. Die poging wordt echter onder meer 
ondermijnd door wijdverbreid scepticisme over de vaccins, en conflicterende signalen van 
overheidsfunctionarissen. Op dit moment zijn volgens de autoriteiten circa 43 miljoen russen 
volledig gevaccineerd. Dat is circa 29 procent van de bijna 146 miljoen inwoners. 

Ondanks de hoge besmettingscijfers wil het Kremlin geen landelijke lockdown invoeren. De 
eerste lockdown, aan het begin van de pandemie, heeft de Russische economie zware klappen 
toegebracht. In plaats daarvan heeft het de macht voor het afdwingen van vaccinaties 
gedelegeerd naar regionale autoriteiten. Bron: AD, 17 oktober 2021.   

Van Gerwen na hoogstaande kraker voorbij wereldkampioen Price bij EK 
darts 

Michael Van Gerwen heeft ten koste van wereldkampioen Gerwyn Price de halve finales van 
het EK darts gehaald. Na een hoogstaande partij met hoge gemiddeldes bleek ‘Mighty Mike’ 
de sterkste in Salzburg: 10-8. 
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Van Gerwen won het EK al vier keer: in 2014, 2015, 2016 en 2017. 

In aanloop naar de wedstrijd tegen Price stookte Van Gerwen het vuurtje al even op met 
teksten als ‘ze zijn allemaal bang voor me’. Price, nummer één van de wereld en 
wereldkampioen, leek niet onder de indruk en startte voortvarend tegen de Nederlander. De 
Welshman ging met een 4-1 voorsprong de eerste pauze in. 

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen herstelde zich en knokte zich terug tot 5-5. Vanaf 
dat moment ging het gelijk op en lieten ‘Mighty Mike’ en ‘The Iceman’ zien top de absolute top 
van het darts te horen. Scorend waren ze fenomenaal, al leek in de slotfase de spanning er bij 
beide mannen in te sluipen. 

Van Gerwen miste in de zestiende leg drie pijlen op de dubbel om met 9-7 voor te komen. Price 
kwam terug tot 8-8, maar met een ijzersterke leg kwam de huidige nummer drie van de wereld 
toch op matchpoint. Met een 72-finish besliste Van Gerwen de kraker tegen Price in zijn 
voordeel: 10-8. Bron: AD, 17 oktober 2021.  

De terugkeer naar kantoorleven: ‘9 tot 5 aanwezig moet je niet meer 
willen’ 

Zo'n 1,5 jaar geleden ging er een schok door werkend Nederland, dat van de ene op de andere 
dag thuis moest werken. De terugkeer naar kantoor verloopt ook niet zonder slag of stoot. 

Richard Helmus is misschien wel de meest enthousiaste facilitymanager van Nederland. Hij 
werkt al 21 jaar bij verzekeraar VGZ en in zijn functie maakt hij zich al jarenlang hard voor 
‘het nieuwe werken’, met minder reistijd en meer eigen keuzes voor de werknemer. Bron: AD, 
17 oktober 2021. 

Joop Alberda: ’Corona is het beste wat de sport kon overkomen’  

Joop Alberda was en is nooit te beroerd zijn nek uit te steken voor het belang van goede 
trainers in de sport en goed bewegingsonderwijs. 

 

Joop Alberda  @ Rene Bouwman 
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Hij was medeoprichter en tien jaar voorzitter van NLCoach, een belangenorganisatie van, voor 
en door trainers. Alberda: ‘Er is geen enkele goede reden om geen kennis en ervaringen met 
elkaar te delen.’ 

Vorig jaar, op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, smeedde Alberda een team van 
prominenten om het belang van sport en vitaliteit te onderstrepen. Samen met Louis van Gaal, 
Guus Hiddink, Sarina Wiegman, Bas van de Goor, Epke Zonderland en neuropsycholoog Erik 
Scherder werd bij het kabinet aangedrongen werk te maken van een vitale samenleving met 
daarin een cruciale rol voor sport en bewegen. 

‘Corona is het beste wat de sport kon overkomen’, zegt Alberda een tikje provocerend. „Het 
maakt duidelijk hoe belangrijk sport is. Bij het ministerie van VWS zou ik dat nu niet meer 
hoeven uit te leggen. De bewijzen zijn geleverd. In de afgelopen anderhalf jaar is gebleken hoe 
belangrijk verenigingen zijn voor beweging en ontmoeting.’ 

‘Duidelijk is nu ook hoe sport ons verbindt, ook door wedstrijden die we in stadions of op 
televisie kunnen zien. En wat bleek ook? Toen we niet meer konden sporten, zijn we heel veel 
kilo’s aangekomen. Dit moet ons niet meer overkomen en dus moeten we fitte en vitale mensen 
afleveren. Wij willen dat de 24.000 sportverenigingen professionaliseren en de scholen gaan 
helpen om gymnastiekonderwijs te geven. Dat ontlast de scholen en ontzorgt de zorg.’ Bron: 
De Telegraaf, 17 oktober 2021.  

Jongen (18) ligt zwaargewond bij tankstation na vechtpartij met bijlen 
tussen fans Vitesse en NEC’ 

De politie heeft afgelopen nacht een zwaargewonde man gevonden bij tankstation De Haan in 
Arnhem. Agenten gaan ervan uit dat de man uit Lent (18) zwaar is mishandeld. De politie 
denkt dat er sprake is geweest van een vechtpartij met meerdere personen. 

Zowel bij supporters van NEC als van Vitesse gaat rond dat fans van de clubs in Arnhem met 
elkaar op de vuist zijn gegaan. Een groepje Nijmeegse hooligans zou met bijlen bij het 
tankstation supporters van Vitesse hebben opgewacht. 

In de buurt van het pompstation zou een ‘Anti-NEK-Feest’ zijn geweest. De Arnhemse fans 
zouden er lucht van hebben gekregen dat ze werden opgewacht waarop de NEC-fans door een 
grote groep zijn aangevallen. Die berichten gaan rond in appgroepen van beide 
supportersgroepen. 

Het slachtoffer zou een NEC-supporter zijn. Een politiewoordvoerder kan niet uitsluiten dat 
hooligans van NEC en Vitesse elkaar bij het tankstation hebben getroffen. Meer kan hij 
vooralsnog niet kwijt over het incident. ‘Wij hebben omstanders gesproken maar nog geen 
helder beeld van wat er is gebeurd.’ Bron: AD, 17 oktober 2021.   

Massapsycholoog vreest het ergste na chaos in stadions: ‘Te veel 
onopgeloste problemen in de samenleving’ 

Het ging woensdagavond opnieuw mis in een voetbalstadion. Het duel FC Groningen - Vitesse 
(0-1) werd tijdelijk gestaakt vanwege wangedrag van fans. Eerder gebeurde dit al bij andere 
wedstrijden. Is hier sprake van een zorgwekkende trend of berusten de incidenten op toeval? 
Dat eerste, stelt massapsycholoog Jan Derksen. ‘Mijn voorspelling is dat dit geweld nog veel 
erger gaat worden.’ 

De ergernis is hoorbaar in de stem van Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen. 
‘Een klote avond’, doelt hij op het thuisduel met Vitesse, dat woensdag gestaakt werd nadat 
supporters van zijn club plastic bierbekers op het veld gooiden en enkelen van hen zelfs het 
veld betraden. ‘Als we dit soort gedrag vaker gaan zien, wordt het bezoeken van een 
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voetbalwedstrijd er niet leuker op voor de gewone supporter. Dat is wel het laatste dat we 
willen als clubs.’ Bron: AD, 23 september 2021.   

Arnhem vreest supportersgeweld rond Vitesse-Anderlecht: 
noodverordening om hooligans te weren 

Voor de hele stad Arnhem geldt vanaf vanmiddag 17.00 uur een noodverordening die het 
mogelijk moet maken supporters van de Brusselse voetbalclub RSC Anderlecht te kunnen 
weren. De Belgen spelen om 19.00 uur tegen Vitesse in Gelredome, maar uitpubliek is daar 
niet welkom.  

Volgens de gemeente Arnhem heeft de politie ‘sterke aanwijzingen dat de wedstrijd en de 
aanloop daarnaartoe, wordt aangegrepen voor een poging tot een gewelddadig treffen tussen 
verschillende supportersgroepen’. Vitesse en Anderlecht treffen elkaar in de play-offs om de 
Europese Conference League, de laatste horde voor de groepsfase van dat toernooi. Afgelopen 
nacht werd er rond 03.00 uur al luid vuurwerk afgestoken buiten het hotel van Anderlecht in 
Arnhem, waardoor sommige spelers van de Belgische topclub nog uren wakker lagen.  

Op last van de UEFA worden er bij alle wedstrijden in de voorronde van de Conference League, 
waarvoor Vitesse zich vorig seizoen plaatste als nummer vier van de eredivisie, geen fans van 
de bezoekende club toegelaten.  

Supporters uit België zouden, gesteund door supporters uit Amsterdam (Anderlecht heeft 
nauwe banden met Ajax), desondanks voornemens zijn om naar Arnhem af te reizen voor een 
confrontatie met de Vitesse-aanhang. De Arnhemmers zouden op hun beurt steun 
aangeboden hebben gekregen van supporters van de Belgische club RFC Liège. 

Volgens de autoriteiten is er onderling contact tussen al deze supportersgroepen en zijn ook 
al ‘vechtafspraken’ gemaakt. ‘Mogelijke locaties voor zo’n gevecht zijn de binnenstad van 
Arnhem, een park in de omgeving of een horecagelegenheid met banden met Vitesse, op de 
dag van de wedstrijd of mogelijk de avond ervoor.’ 

De noodverordening biedt de politie de mogelijkheid om bij de invalswegen van de stad te 
controleren en voertuigen te beletten de stad binnen te gaan. Bij direct dreigend geweld zal de 
Mobiele Eenheid worden ingezet. De autoriteiten in Arnhem werken nauw samen met politie-
eenheden uit Brussel, Amsterdam en Luik.  

De noodverordening geldt tot en met donderdagavond 23.59 uur. Bij de heenwedstrijd, vorige 
week donderdag, kondigden de Brusselse autoriteiten ook een noodverordening af. Ook toen 
waren er aanwijzingen voor een treffen tussen rivaliserende supportersgroepen. Tientallen 
Vitesse-aanhangers werden toen geweerd, zeven van hen werden gearresteerd. 

Arnhems locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp hoopt dat de maatregelen ‘voorkomen dat 
onze inwoners, bezoekers en voetbalfans worden blootgesteld aan geweld’. Zij toont zich trots 
dat Vitesse meedraait in het Europese voetbal. ‘Arnhemse supporters verdienen allemaal een 
kans om veilig te genieten van deze wedstrijd. Er staat veel op het spel voor Vitesse en ik hoop 
op een goed resultaat.’ Bron: AD, 26 augustus 2021.   

Na twee heftige jaren snakken pretparken Walibi en Slagharen naar 
ouderwets seizoen, maar: ‘We blijven voorzichtig’ 

Lege parken, kelderende bezoekersaantallen en stagnerende inkomsten. Als 
pretparkdirecteuren Mascha Taminiau en Dave Storm de afgelopen twee jaar met een woord 
moeten omschrijven, kiezen ze voor heftig. Aan de vooravond van een bijna ouderwetse 
herfstvakantie kijken de directeuren van Walibi Holland en Slagharen terug en vooruit: ‘We 
zijn vindingrijker geworden.’ 
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Een voorbeeld van die vindingrijkheid is het terugdringen van lange wachtrijen bij de kassa’s. 
Walibi verkoopt alleen nog online tickets. Slagharen houdt nog wel kassa’s in werking, maar 
ziet ook dat er nauwelijks meer gebruik van wordt gemaakt. Als bijkomend voordeel weet 
Walibi nu ook hoeveel gasten verwacht worden en past daarop het aantal medewerkers aan. 
Ook bestellen in de horeca met een QR-code waarna het eten aan tafel wordt gebracht, is een 
blijvertje.  

‘Het aantal bezoekers is gehalveerd, we missen inkomsten en met grote investeringen gaan we 
anders om’, zegt Storm (Slagharen). Taminiau: ‘Grote investeringen moeten we 
noodgedwongen over een langere periode uitsmeren. Een héél klein voordeeltje, al is het 
gevaarlijk om het zo te zeggen, is dat geen enkel park heeft geïnvesteerd.’ 

Taminiau begint met het maken van excuses. Zij heeft een andere tijd in haar agenda staan 
en is daardoor niet bij het gesprek in Slagharen aanwezig. ‘Om mijn aandeel in de coronacrisis 
te leveren heb ik besloten om de vacature van secretaresse voorlopig niet in te vullen, dus 
beheer ik mijn eigen agenda. Meestal gaat dat goed, maar soms ook niet’, vertelt zij via een 
videoverbinding. 

Het waren twee moeilijke jaren voor Walibi en Slagharen, de grootste pretparken in deze regio. 
Door de pandemie waren de poorten maandenlang gesloten, kelderden bezoekersaantallen en 
stagneerden de inkomsten. ‘Het was heftig’, verzuchten de ervaren Taminiau en relatieve 
nieuwkomer Storm. Hij is sinds twee jaar directeur van Slagharen, maar concludeert: ‘Bij 
elkaar opgeteld heb ik misschien net één seizoen gedraaid.’ 

Welk moment vergeten jullie nooit meer? 

Storm: ‘De komst van corona. Ik was bij vrienden in Kopenhagen en dacht dat het zo’n vaart 
niet zou lopen. Een maand later bleef het park verplicht dicht.’ 
Taminiau: ‘Als een kapitein op het schip probeerde ik perspectief te bieden. Medewerkers 
hadden zorgen of ze konden blijven werken. Dat vond ik heel heftig.’ 
Storm: ‘Tegelijkertijd ontstond meer saamhorigheid door te kijken naar wat wel kan.’ 
Taminiau: ‘We belden veel meer met elkaar om te vragen hoe het gaat; hadden dat veel beter 
van elkaar in de smiezen. Dat vond ik bijzonder.’ 

Was de eerste lockdown heftiger dan de tweede in het afgelopen voorjaar? 

Storm: ‘Ik vond de tweede heftiger. Tijdens de eerste lockdown was het vooral pionieren. In 
het begin van dit jaar was iedereen klaar met de pandemie: bezoekers, medewerkers, ik. Het 
was ook slecht weer; de situatie werd uitzichtloos.’ 
Taminiau: ‘De eerste lockdown was oplossingsgericht en gaf energie. In de tweede lockdown 
wil je dat overtreffen en vermoei je jezelf. Medewerkers waren ook moedeloos en wat kun je 
dan nog tegen hen zeggen? Ik voelde me machteloos.’ 
Storm: ‘Ik ben nog nooit zo hard toe geweest aan vakantie. Door veranderende regels neem je 
de hele dag door beslissingen, let je op andere mensen en loop je jezelf voorbij. Directeur zijn 
is vrij eenzaam, want ik ben de laatste schakel op het park. Mensen vragen ook hoe het met 
mij gaat, maar als directeur geef je toch anders antwoord.’ 
Taminiau: ‘De afgelopen maanden was ik moe, bekaf. Nu gaat het weer beter. Ik ben niet zo 
van het gewone, maar nu zou ik zeggen: doe maar gewoon.’ 

Met wie delen jullie deze zorgen? 

Storm: ‘Ik heb een heel lieve echtgenoot.’ 
Taminiau: ‘Ik heb goed contact met mijn ex en hem bel ik dan, zoals laatst na de discussie 
met de gemeente Dronten over wel, niet en uiteindelijk wel vragen om een coronacheck bij 
bezoekers. Omdat ik al dertien jaar bij Walibi werk, ben ik vertrouwd met medewerkers en 
met hen deel ik ook dingen.’ 
Storm: ‘Je moet het ook samen doen. Vorig jaar stopte Walibi met de Fright Nights, omdat 
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het te druk werd. Dan zijn wij ook van slag, want het is met veel liefde en passie opgezet om 
mensen een te laten genieten. Zoiets raakt de hele branche.’ 

Wat is de impact van de afgelopen twee jaar op de toekomst van het park? 

Storm: ‘Het aantal bezoekers is gehalveerd, we missen inkomsten en met grote investeringen 
gaan we anders om. Tegelijkertijd bood het ruimte om na te denken over de toekomst. 
Gelukkig kunnen we dat als financieel gezond bedrijf.’ 
Taminiau: ‘Met meerdere scenario’s hebben we de consequenties voor ons investeringsplan in 
beeld gebracht. Grote investeringen moeten we noodgedwongen over een langere periode 
uitsmeren. Een héél klein voordeeltje, al is het gevaarlijk om het zo te zeggen, is dat geen enkel 
park heeft geïnvesteerd.’ 

Waarom is dat een voordeel? 

Taminiau: ‘Nederland heeft vergeleken met andere landen relatief veel attractieparken. We 
gaan goed met elkaar om, maar zijn ook competitief en vernieuwen in een hoog tempo. Als 
Walibi zijn we doorgegaan met het vernieuwen van de thema’s van deelgebieden, maar onze 
laatste eyecather was de nieuwe achtbaan Untarned.’ 
Storm: ‘Je zet geen publiekstrekker neer als er geen publiek is.’ 
Taminiau: ‘Zonde van het geld. Untamed ging in juli 2019 open. We wisten dat we daardoor 
een half seizoen zouden missen. Zo’n investering levert in het tweede jaar ook extra bezoek 
op, maar dat effect is behoorlijk in het water gevallen. Die gemiste inkomsten halen we niet 
meer in.’ 

 
Walibi heeft nog niet optimaal kunnen profiteren van de nieuwe achtbaan 'Untamed', die in 
de zomer van 2019 in gebruik werd genomen. Links vooraan directeur Mascha Taminiau 
tijdens de openingsrit. © Freddy Schinkel  

Gaan de toegangsprijzen omhoog? 

Taminiau: ‘Dat is nog niet exact bepaald, maar inkomsten inhalen via entreeprijzen is niet te 
doen.’ 
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Storm: ‘We blijven werken op basis van vraag en aanbod met wisselende prijzen. Een ticket is 
in de zomervakantie duurder dan in een weekend in november.’ 
Taminiau: ‘Dat hebben wij ook en heeft niets met corona te maken. Een groot voordeel is het 
alleen online kunnen boeken van tickets. Dat wil ik graag zo houden.’ 

Dus geen kassaverkoop meer? 

Taminiau: ‘Alleen als, bijvoorbeeld, een buitenlander gemist heeft dat het online moet.’ 
Storm: ‘Wij houden kassaverkoop, maar merken dat er veel minder vraag naar is. De mindset 
van bezoekers is veranderd. Men kijkt op de telefoon en boekt.’ 
Taminiau: ‘Het voordeel is dat je weet hoeveel bezoekers er per dag kunnen komen en daar 
het aantal medewerkers op aanpast. Wij zijn net boeren. Het weer is voor ons bepalend. Het 
eerste wat ik ‘s ochtends doe is uit het raam kijken.’ 
Storm: ‘Daardoor weet je ook hoeveel banen je aan kunt aanbieden. Ook wij hebben te maken 
met een personeelstekort. Wij zijn niet de branche met de grootste salarissen, maar wel de 
leukste werkplekken!’ 
Taminiau: ‘Het gevolg van de afgelopen twee jaar is dat we vindingrijker zijn geworden.’ 

 
Dave Storm, directeur van Attractiepark Slagharen, stelt: ‘Wij zijn niet de branche met de 
grootste salarissen, maar wel de leukste werkplekken! © Freddy Schinkel 

Wat heeft de pandemie het pretpark voor de toekomst opgeleverd? 

Taminiau: ‘Een voorbeeld is de digitale wachtrij. Die willen wij houden. Bezoekers melden in 
de app dat ze in een attractie willen, maar hoeven daarvoor niet letterlijk in de rij te gaan 
staan. Ze krijgen een seintje als ze aan de beurt zijn. Een gevolg is dat we in het park meer 
inkomsten hebben. Tijdens het wachten kunnen ze wat eten, drinken of naar het toilet gaan.’ 

Er is minder nutteloze tijd? 

Taminiau: ‘Als je weet dat je twee uur in de rij moet staan ga je nog even snel wat drinken 
halen of naar het toilet. Nu nemen bezoekers er meer tijd voor, maar hebben nog wel het besef 
dat ze ergens voor wachten. Dat hoort ook bij de beleving. Als je nooit hoeft te wachten denken 
gasten dat het geen goede attractie is.’ 

Is de digitale wachtrij iets voor Slagharen? 



237 
 

Storm: ‘De digitalisering geldt ook voor ons, maar op een andere manier. Onze gasten 
verblijven niet alleen in het park, maar ook de bijbehorende vakantiehuisjes. Wij willen 
versneld digitaliseren in de horeca, zoals bestellen via een QR-code, waarna het aan tafel 
wordt gebracht, of via een digitale wand. Ik zeg wel eens gekscherend dat zo'n scherm nooit 
ziek is. Dat klopt ook, tenzij de stroom uitvalt. Onze main street is sfeervol, maar nauw. We 
willen niet te veel rijen op drukke momenten.’ 

Verwachten jullie dat 2022 een normaal jaar wordt? 

Taminiau: ‘Operationeel wel, maar financieel niet. We begroten voorzichtig. We doen het liever 
beter dan verwacht, dan dat we ons verslikken in de kosten.’ 

Storm: ‘Dat geldt ook voor ons. We verwachten een normaal jaar, maar tegelijkertijd hebben 
we ook te maken met stijgende onderhoudskosten. Die door de prijsstijging van materialen 
liggen die nu al 20 procent hoger dan in februari. Daar moet je rekening mee houden.’ 

Wanneer kunnen we nieuwe attracties verwachten?  

Beiden lachen. Taminiau: ‘Daar kom ik op terug; kom vooral bij ons werken. Voor volgend 
jaar ben ik nog op zoek naar een secretaresse, haha.’ 

Mascha Taminiau (56) is sinds september 2008 directeur van Walibi Holland in 
Biddinghuizen. Zij deed daarvoor ervaring op bij het Land van Ooit in Drunen. Walibi trok in 
het eerste coronajaar 600.000 bezoekers. Detail: het pretpark meet het aantal gasten van 1 
oktober tot en met 30 september. De drukbezochte Fright Nights van 2019 halen het cijfer 
van het eerste coronajaar omhoog. In het laatste ‘normale’ jaar had Walibi 850.000 bezoekers. 

Dave Storm (41) is sinds september 2019 directeur van Attractiepark Slagharen. Daarvoor 
was hij jarenlang algemeen directeur bij Hotel & Congrescentrum Mennorode in Elspeet en 
werkte bij andere vrije tijdsbedrijven.  Het Attractiepark trok in 2020 zo'n 185.000 daggasten. 
Een jaar eerder waren dat er circa 500.000. Tellen ook de vakantiegasten mee, dan daalde het 
bezoekersaantal van 1 miljoen naar 530.000 bezoekers. Bron: AD, 17 oktober 2021. 

 

Drukte in het uitgaansgebied van Breda. © Pix4Profs/René Schotanus  
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Vaak wel, soms geen coronacheck in West-Brabantse horeca: ‘Ik kan een 
hoge boete niet permitteren’ 
 
Drie weken na de invoering van de coronapas is de verdeeldheid erover nog lang niet 
verstomd. Al schikken veel horecaondernemers zich in de verplichting om gasten te checken, 
liever vandaag dan morgen kappen ze ermee. Verslag van een rondje door West-Brabant.  
 
Op de Markt in Roosendaal schijnt deze middag een herfstzonnetje. Terrassen zijn aardig 
gevuld, zeker onder de heaters is het goed toeven. Op een van de terrassen stapt een klant 
naar binnen om naar het toilet te gaan. Al moet op dat moment om de QR-code worden 
gevraagd, hem wordt niets in de weg gelegd. Bron: AD, 17 oktober 2021. 

 

Het Isala-ziekenhuis in Zwolle. © Getty Images 

Isala stroomt vol met covid-patiënten: dit is waarom het ziekenhuis al 
moet ingrijpen (terwijl het vorig jaar nog veel drukker was) 

Isala in Zwolle heeft als eerste ziekenhuis in het land noodgedwongen patiënten moeten 
overplaatsen naar andere ziekenhuizen in het land. Vorig jaar rond deze tijd lag er een 
veelvoud aan corona-patiënten. Hoe zit dat? ‘We hebben ook te maken met een grote toestroom 
van acute zorg en verloskunde’, zegt Isala-bestuurder Ina Kuper. 

Het ziekenhuis verplaatste zaterdag drie coronapatiënten vanaf de verpleegafdelingen naar 
ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland. Er liggen nu totaal 25 corona-patiënten, waarvan vijf op 
de intensive care (ic). Het ziekenhuis houdt er rekening mee dat het aantal op te nemen 
coronapatiënten de komende weken sterk gaat groeien. Er komen er nu gemiddeld vijf per dag 
binnen. Bron: AD, 17 oktober 2021. 
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Isala is vol door corona: ziekenhuis in Zwolle moet patiënten 
overplaatsen 
 
Het Isala-ziekenhuis zag deze maand het aantal coronapatiënten schrikbarend oplopen. 
 
De toestroom van corona-patiënten bij Isala in Zwolle is zo groot, dat het zaterdag meerdere 
covid-zieken heeft moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen in het land. Isala 
ondervindt directe de gevolgen van de hausse aan nieuwe besmettingen in met name 
Staphorst en Zwartewaterland.   
 
Ging het begin deze maand nog om in totaal vijf patiënten, nu liggen er 25 in het ziekenhuis, 
waarvan vijf op de ic. Ook zijn twintig patiënten die al lange tijd op een operatie wachtten 
afgebeld. Isala is het eerste ziekenhuis in het land dat patiënten noodgedwongen moet 
overplaatsen. 

Het Isala-ziekenhuis zag deze maand het aantal coronapatiënten schrikbarend oplopen. Ging 
het begin deze maand nog om in totaal vijf patiënten, nu liggen er 25 in het ziekenhuis, 
waarvan vijf op de ic. Door de snelle toestroom is de druk op de zorg zo hoog opgelopen, dat 
zaterdag drie corona-patiënten moesten worden overgeplaatst naar ziekenhuizen in Zuidwest-
Nederland. Ook zijn twintig patiënten die al lange tijd op een operatie wachtten afgebeld. 

Door de snelle toestroom is de druk op de zorg zo hoog opgelopen, dat zaterdag drie corona-
patiënten moesten worden overgeplaatst naar ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland. Ook zijn 
twintig patiënten die al lange tijd op een operatie wachtten afgebeld. Bron: AD, 17 oktober 
2021. 

Voorzitter veiligheidsregio doet dringende oproep: ‘Laat je vaccineren, 
ook in Staphorst’ 
 
Laat je vaccineren en ga bij een positieve test in quarantaine. Dat klemmend beroep doet 
voorzitter Peter Snijders van Veiligheidsregio IJsselland aan inwoners van de regio. Door hoge 
besmettingscijfers in Staphorst en omgeving heeft ziekenhuis Isala al patiënten moeten 
verplaatsen. Extra maatregelen komen er volgens Snijders niet.  
 
Het aantal coronabesmettingen in met name Staphorst laat al een paar weken een stijgende 
lijn zien. De afgelopen dagen stak de gemeente ver boven de rest van het land uit, met relatief 
gezien ruim driehonderd besmettingen per 100.000 inwoners. Ook in omliggende gemeenten 
als Zwartewaterland en Dalfsen is het aantal nieuwe besmettingen dagelijks hoog.  
 
Dat baart ook Snijders grote zorgen. De burgemeester van Zwolle houdt als voorzitter van de 
veiligheidsregio contact met de GGD, burgemeesters in de regio en het Isala-ziekenhuis. Hij 
benadrukt dat de hoge cijfers deels voortkomen uit de eigen testlocatie die Staphorst vorige 
week kreeg. ‘Er wordt gebruik van gemaakt en daarmee komen ook meer positieve uitslagen 
naar voren. Dat hadden we voorzien.’  
 
Snijders roept inwoners van de regio met klem op zich te laten vaccineren. Ook in Staphorst, 
waar de vaccinatiegraad net boven de vijftig procent ligt. De helft van de coronapatiënten in 
Isala komt uit Staphorst. ‘Van de patiënten op de intensive care is negentig procent niet 
gevaccineerd. Dat toont volgens mij aan dat vaccineren helpt om de ziekte onder controle te 
krijgen’, zegt de burgemeester.  
 
Blijf thuis als je klachten hebt of zelfs positief bent getest, roept Snijders op. ‘We zien dat 
mensen gewoon gaan werken. Er worden ook weer meer handen geschud. Begrijpelijk. Maar 
wees er terughoudend mee. Kijk naar het ziekenhuis. Reguliere zorg uitstellen of zelfs 
afstellen, dat wil niemand.’  
 
Extra maatregelen komen er niet; het landelijke veiligheidsberaad, waarin Snijders deelneemt, 
sprak zich dit weekeinde al uit tegen regionale beperkingen. ‘Als voorzitter van de 
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veiligheidsregio voel ik wel een druk. Maar door vaccineren, testen en je houden aan de 
maatregelen zou je over een dag of tien moeten zien dat de cijfers dalen’, denkt Snijders.  
 
Zo niet? Daar wil de veiligheidsregiovoorzitter nog niet op vooruitlopen. Er liggen volgens hem 
geen bestuurlijke 'wat als’-draaiboeken klaar. Bron: AD, 18 oktober 2021. 

Artsen verdacht van zwendel met QR-codes 

Meerdere artsen in Nederland worden momenteel verdacht van actieve bemiddeling bij de 
aanvraag van QR-codes, terwijl de betrokkenen patiënten helemaal niet gevaccineerd zijn. Zo 
kunnen mensen die tegen vaccinatie zijn ook zonder prik een authentieke coronapas krijgen. 
Bron: De Limburger, 17 oktober 2021.  

Inspectie Gezondheidszorg onderzoekt mogelijk gesjoemel met QR-codes 
door artsen 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt mogelijk gesjoemel met QR-codes. Een 
klein aantal artsen in ons land wordt ervan verdacht, mogelijk tegen betaling, ongevaccineerde 
patiënten aan een geldig bewijs van inenting te hebben geholpen, laat de dienst aan deze site 
weten. 

Door de handelwijze van de verdachte artsen zouden mensen die zich niet laten vaccineren 
toch over een geldige QR-code in de Coronacheck-app beschikken. Om wat voor bedragen het 
daarbij gaat, is niet bekend. ‘Wij hebben enkele zorgverleners in onderzoek. Het is niet 
duidelijk welke bedragen ermee gemoeid zijn’, zegt woordvoerder Mariël Van Dam naar 
aanleiding van berichtgeving door de Telegraaf. 

De inspectie zou naar eigen zeggen onderzoek naar ‘minder dan vijf’ artsen hebben ingesteld, 
na meldingen over de gang van zaken, aldus de woordvoerder. Niet ingeënte personen zouden 
door de artsen doelbewust als gevaccineerd zijn aangemeld bij het RIVM. Er wordt rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat het hierbij om artsen gaat die zelf tegen de invoering van 
de coronapas zijn.  

De handelwijze van de artsen wordt door de inspectie als ‘risico voor de volksgezondheid’ 
bestempeld en keurt deze af. ‘Als het waar is’, plaatst Van Dam als kanttekening. Hoeveel 
patiënten erbij betrokken zijn, laat de dienst in het midden. Er worden geen details 
bekendgemaakt hangende het onderzoek, dat al meerdere weken loopt. Het verzamelen van 
bewijs tegen de artsen blijkt lastig. 

Voor het onderzoek zijn de verklaringen van beide partijen nodig, waarbij de ontkenning van 
één van beiden een zaak bemoeilijkt. ‘Er zijn meerdere mogelijkheden, maar het bewijzen is 
lastig’, aldus Van Dam. Zo mag er geen informatie worden uitgelokt. De arts hoeft niet te 
verklaren over de patiënt, terwijl de mogelijk betrokken patiënt geen medische informatie hoeft 
te verstrekken.  

Het ministerie van Volksgezondheid meldde vorige week aangifte te zullen doen tegen een 
website waarop gehandeld wordt in gekopieerde QR-codes. Daarbij gaat het om legitieme 
codes, die door de gebruikers aan anderen worden aangeboden. Die gekopieerde codes worden 
gebruikt in een nagemaakte app. Aanbieders delen ook hun initialen en geboortedata, 
mochten de nieuwe gebruikers daarop worden gecontroleerd. 

‘Het aanschaffen van een QR-code die niet van jou is, of het gebruiken van een QR-code die 
niet van jou is, is strafbaar. Het verstrekken van jouw eigen QR-code aan anderen is ook 
strafbaar. En dus doen we aangifte als we zien dat QR-codes op grote schaal worden 
aangeboden’, laat het ministerie weten. Het is niet bekend hoeveel mensen hiervan gebruik 
hebben gemaakt. De betreffende website is inmiddels offline. Bron: AD, 18 oktober 2021. 
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Deltavariant gevaarlijk voor ongevaccineerde zwangere vrouwen 

Artsen waarschuwden in augustus al dat de Deltavariant van het 
coronavirus gevaarlijker zou zijn voor zwangere vrouwen. Dat lijkt nu te worden bevestigd 
door cijfers uit een landelijk systeem dat ernstige ziekten tijdens de zwangerschap en in de 
eerste 42 dagen na de geboorte registreert (NethOSS), zo schrijft Trouw. 

De krant kreeg die cijfers via Kitty Bloemenkamp, hoogleraar verloskunde aan het UMC 
Utrecht en voorzitter van NethOSS. 

De Deltavariant zorgt voor een ernstiger ziekteverloop bij ongevaccineerde zwangere 
vrouwen en kraamvrouwen. Sinds de Deltavariant dominant werd, in juli dit jaar, leidt een 
ziekenhuisopname bij hen bijna dubbel zo vaak tot opname op de intensive care, zo blijkt uit 
de cijfers. Het overgrote deel van hen heeft een niet-westerse migratieachtergrond, omdat de 
vaccinatiebereidheid onder die groep lager is. 

Ook bij de eerdere varianten liepen zwangere vrouwen al een grotere kans om op de ic te 
belanden. Dat zwangere vrouwen kwetsbaarder zijn voor covid, komt onder meer doordat 
hun afweersysteem anders staat afgesteld. Bovendien hebben ze meer zuurstof nodig en moet 
hun hart harder kloppen. Bron: AD, 18 oktober 2021. 

Lockdown in Auckland met twee weken verlengd 

Premier Jacinda Ardern heeft de lockdown in Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland, 
maandag met nog eens twee weken verlengd. De stad gaat gebukt onder een uitbraak van de 
zeer besmettelijke Deltavariant van het coronavirus. 

Tijdens een persconferentie zei Ardern dat er nog geen reden is om de beperkende maatregelen 
te versoepelen. Auckland zit al meer dan twee maanden in een lockdown. Bron: AD, 18 
oktober 2021. 

Scandinavische luchtvaartmaatschappijen heffen mondkapjesplicht op 

Vier Scandinavische luchtvaartmaatschappijen heffen vanaf maandag 
de mondkapjesplicht in het vliegtuig op voor vluchten tussen Denemarken, Noorwegen en 
Zweden. Het gaat om de vliegmaatschappijen SAS, Norwegian, Wideroe en Flyr. 

De vaccinatiegraad in Scandinavië behoort tot de hoogste ter wereld. ‘De Noorse richtlijnen 
vereisen niet langer dat reizigers op binnenlandse vluchten een mondkapje dragen, dus deze 
regel zal niet meer gelden op aan boord van de vluchten van Wideroe’, aldus een woordvoerster 
van de maatschappij. Voor vluchten naar landen buiten de regio is nog wel een 
mondkapje verplicht. 

Op de luchthaven van Gardermoen, in de buurt van de Noorse hoofdstad Olso, werd de 
mondkapjesplicht vrijdag al opgeheven. Bron: AD, 18 oktober 2021.  

Baudet: aids bestaat niet voor witte hetero’s  

Aids bestaat ‘in principe’ niet voor witte hetero's, zo zei FVD-voorman Thierry Baudet 
afgelopen weekend tijdens een bijeenkomst van zijn partij. Het Aidsfonds en 
belangenorganisatie COC laten aan NU.nl weten deze uitspraak af te keuren, aangezien hiv 
en aids ook deze groep treffen.  

‘De 'h' in hiv staat voor human, omdat het ons allemaal raakt. Dat laten ook de 37 miljoen 
mensen die wereldwijd leven met hiv zien’, aldus het Aidsfonds in een reactie.  

Elk jaar zijn er in de wereld nog anderhalf miljoen mensen die hiv oplopen en overlijden bijna 
700.000 mensen aan aids, de ziekte die door hiv wordt veroorzaakt. In Nederland leven er 
22.000 mensen met hiv, die met medicijnen gezond blijven en hiv niet meer overdragen.  
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‘Hiv discrimineert niet, Baudet blijkbaar wel’, zegt Philip Tijsma van belangenorganisatie COC 
tegen NU.nl. ‘Hij maakt het een probleem van homoseksuelen en zwarte mensen, terwijl het 
een probleem is van ons allemaal.’   

Tijsma noemt de uitspraken schadelijk. ‘Het treft mensen op alle continenten. Daarom is het 
belangrijk dat iedereen zich ertegen beschermt. Bovendien is het erg kwetsend voor al die 
mensen die mensen in hun omgeving hebben die leven met hiv/aids of die eraan zijn 
overleden.’   

In Nederland krijgt bijna niemand meer aids, omdat er medicatie beschikbaar is. In 2019 werd 
het merendeel (61 procent) van de nieuwe hiv-diagnoses gevonden bij mannen die seks 
hebben met mannen (MSM). 28 procent van de diagnoses werd opgelopen via heteroseksueel 
contact, zo bleek uit de HIV Monitoring Report 2020. 

Humberto Tan spreekt zich uit tegen uitlatingen. Humberto Tan haalde zondagavond in zijn 
talkshow uit naar Baudet. ‘Nu kan ik er allemaal officiële cijfers bij halen, bijvoorbeeld van 
het Aidsfonds, en laten zien dat het kolder is wat hij zegt, maar daar gaat het bij hem niet om. 
Hij komt nu weer met een verhaal dat de superioriteit van blanke heteromannen zou moeten 
onderstrepen. Daar gaat het Baudet om.’  

Tan noemde verschillende voorbeelden van mensen die aan aids zijn overleden, zoals zijn 
eigen broer, de broer van politicus Eberhard van der Laan en de broer van demissionair 
premier Mark Rutte. 

‘Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch, 
homofoob sausje. En dat in het weekend dat het betaalde voetbal de regenboogfamilie omarmd 
heeft en zichtbaar steunt.’ Bron: NU.nl, 18 oktober 2021.  

 

Op veel plaatsen in ons land daalde het kwik vannacht onder nul. © Getty Images/Image 
Source  
 
Het was koud vannacht! Eerste lokale vorst gemeten 
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‘Het was koud vannacht!’, constateren de deskundigen van Weerplaza. Sterker nog, de 
afgelopen nacht werd de eerste lokale vorst van dit najaar gemeten. Op Twente Airport, net 
boven Enschede, koelde de lucht af naar een halve graad onder nul. Ook op andere plaatsen 
in het land was het raak.  
 
Naast de halve graad vorst die weerstation Twente waarnam, daalde het kwik op meerdere 
plaatsen tot onder het vriespunt. De laagste temperatuur op 10 centimeter hoogte - vorst aan 
de grond - werd gemeten in het Gelderse Hupsel. Dicht bij de grond koelde het zelfs af naar -
2,5 graden, schrijft Weerplaza. 
 
De laatste keer dat het in ons land dit jaar ergens vroor, was op 8 mei. Toen zakte de 
temperatuur in Twente tot -1,8 graden. In het huidige klimaat komt het gemiddeld op 23 
oktober voor het eerst tot plaatselijke vorst. De meest vroege datum voor de eerste lokale vorst 
is 15 september 1971.   
 
Op 16 september van dat jaar kwam het op meerdere plaatsen tot vorst. In Winterswijk werd 
het toen -2,4 graden en in Soesterberg -2,2 graden. Ook De Bilt had toen vorst en met -0,4 
graden was het daarmee de meest vroege officiële vorstdag na de zomer.  
 
Vorig jaar daalde de temperatuur op 17 oktober voor het eerst lokaal onder nul. Twente 
noteerde toen -0,7 graden. Dit jaar kwam het op 21 september al tot de eerste vorst aan de 
grond. Weerstation Woensdrecht had de primeur van de eerste lokale grondvorst na de zomer. 
 
Er zit een verschil tussen lokale vorst en vorst aan de grond (ook wel nachtvorst genoemd). 
Bij de waarneming van lokale vorst gaat het om de temperatuur van de buitenlucht op een 
normale waarnemingshoogte. Anderhalve meter van de grond. Bij vorst aan de grond gaat het 
om de temperatuur op tien centimeter boven het gras. Die is aanzienlijk lager, soms meer dan 
vijf graden. Bron: AD, 16 oktober 2021. 
 

 

De ijsbeer verraste Job Kootte (39) uit Amsterdam in zijn slaap op de camping bij 
Longyearbyen. © EPA  
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Onderzoek naar dood Nederlander: camping was onvoldoende beveiligd 
tegen ijsberen 
 
Ruim een jaar na de dood van een 39-jarige Nederlandse kampeerder op Spitsbergen als gevolg 
van een ijsbeeraanval, hebben de Noorse autoriteiten het onderzoek naar het drama 
afgesloten. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de camping bij Longyearbyen, waar de Nederlander werd gedood, 
niet goed genoeg was beveiligd tegen ijsberen, melden Noorse media. Zowel de gouverneur van 
Spitsbergen als de Noorse arbeidsinspectie onderzochten de zaak. Ondanks de 
tekortschietende beveiliging op het kampeerterrein besloot de gouverneur het onderzoek te 
sluiten ‘omdat er niks strafbaars is gebeurd’, stelt assistent-gouverneur Sylvi Elvedahl.  
 
Job Kootte overleed op 28 augustus vorig jaar nadat een ijsbeer hem ’s nachts had 
aangevallen terwijl hij lag te slapen in zijn tentje. De 39-jarige Amsterdammer was sinds twee 
jaar beheerder van de camping op het Noorse eiland in de Noordelijke IJszee.  
 
De Nederlandse eigenaresse was in shock toen de politie haar op de hoogte bracht van het 
drama. ‘In de 44 jaar dat de camping bestaat, hebben we nog nooit zoiets meegemaakt’, zei 
Michelle van Dijk destijds tegen deze site. De twee Nederlanders kenden elkaar van het Haagse 
poppodium Paard van Troje, dat sinds 2016 bekend staat als Het Paard.  
 
Op het moment van de aanval verbleven zes anderen op de camping.  Het ging om drie 
Duitsers, een Noor, een Fin en een Italiaan. Zij raakten niet gewond, maar werden naar het 
ziekenhuis gebracht voor psychologische hulp. Omstanders schoten de ijsbeer neer, waarna 
het dier nog richting het nabijgelegen vliegveld liep. Daar werd hij niet veel later dood gevonden 
op een parkeerplek. 
 

 
De camping bij Longyearbyen eind augustus 2020. © EPA  

Anderhalve meter hoge houten palen met daartussen stroomdraad en daarboven reflecterende 
tape moeten ijsberen voortaan van het kampeerterrein houden. De aanleg van de elektrische 
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omheining is bijna afgerond, zo is te zien op foto’s op de site van de Noorse nationale omroep 
NRK. ‘Na twee jaar is het eindelijk zo ver’, zei de Nederlandse vorig weekend opgelucht tegen 
de omroep. Ze besloot in 2019 dat het terrein omheind moest worden en bestelde de 
afrastering met aluminium stroomdraad. De montage moest volgens haar worden uitgesteld, 
onder andere vanwege een tekort aan vaklui door de coronapandemie. 

Het drama met Kootte was volgens haar een ongelukkige samenloop van omstandigheden. 
Door de coronapandemie was er veel minder verkeer van en naar de luchthaven. De drukte 
helpt normaliter om ijsberen op afstand te houden. Tot overmaat van ramp benaderde de 
ijsbeer de camping vanaf een rotsrand, waardoor de waakhonden hem pas opmerkten toen 
het al te laat was. 

Veel van de ruim 2000 inwoners van Longyearbyen staan volgens de Noorse omroep sceptisch 
tegenover de elektrische omheining van het kampeerterrein. Ze vragen zich af of de 
stroomdraden de ijsberen daadwerkelijk op afstand zullen houden. Van Dijk is op de hoogte 
van het scepticisme maar deelt het niet. ‘Wetenschappers hebben in het verleden op 
Spitsbergen ook elektrische hekken gebruikt om ijsberen weg te houden. Dit type wordt 
bovendien veel gebruikt in Canada en de Verenigde Staten.’  

De kosten voor de omheining, alles bij elkaar 500.000 Noorse kronen (ruim 51.000 euro), 
betaalde de Nederlandse uit eigen zak. De stroom op de draden wordt volgens haar 
ingeschakeld als de camping weer opengaat, op 1 juni volgend jaar. Bron: AD, 18 oktober 
2021. 

Voor Van Gerwen geen Europese titel  

Michael van Gerwen baalt er flink van dat hij zijn goede EK darts zondagavond niet kon 
bekronen met de titel. De drievoudig wereldkampioen stelde teleur in de finale, waarin hij met 
11-8 van Rob Cross verloor.   

Van Gerwen haalde weliswaar een iets hoger gemiddelde dan zijn Engelse opponent (93,66 
om 92,91 per drie pijlen), maar noteerde een finishpercentage van slechts 22,86. 

‘Als je in een finale zo speelt als ik, dan verdien je het om te verliezen. Ik kan een miljoen 
excuses verzinnen, maar ik gaf gewoon niet thuis. Ik was niet goed genoeg en heb dat puur 
aan mezelf te wijten’, zei Van Gerwen na de finale in Salzburg. 

‘Tot de finale speelde ik steeds iets beter, maar ik heb helemaal niets aan tweede worden. Dat 
is me helemaal niets waard. Ik ben een winnaar.’ 

Van Gerwen is niet zo dominant als voorheen en won dit jaar pas één toernooi. De 32-jarige 
Brabander was een maand geleden de beste bij de Nordic Darts Masters. Bron: NU.nl, 18 
oktober 2021. 

Bijna kwart minder uitspraken in misdrijfzaken gedurende coronajaar 

In coronajaar 2020 handelde de rechter bijna 66.000 misdrijfzaken af, 23 procent minder dan 
een jaar eerder. Door de COVID-19-maatregelen waren rechtbanken gedeeltelijk en tijdelijk 
dicht. Ook werden er minder mensen gedagvaard en leverde de politie minder zaken aan.  

De daling in het aantal uitspraken was - buiten de coronaperikelen - een bewuste keuze van 
het OM en de rechtspraak, blijkt uit het rapport ‘Criminaliteit en rechtshandhaving' van 
politie, justitie, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).   

De voorraad strafzaken voor een behandeling op zitting liep de afgelopen decennia snel op. 
Dus is het sinds de invoering van de wet OM-afdoening (2008) voor het Openbaar Ministerie 
mogelijk om strafbeschikkingen op te leggen. Een succesvol uitgevoerde strafbeschikking 
komt niet meer bij de rechter.  

Bij ongeveer negen op de tien van de bijna 66.000 strafzaken sprak de rechter vorig jaar een 
schuldigverklaring uit. Dat cijfer is al jaren ongeveer gelijk. Bij een op de tien volgde 
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vrijspraak. In 2020 was de gevangenisstraf de meest opgelegde hoofdstraf, gevolgd door de 
taakstraf en de geldboete. 

Van alle berechte personen was afgelopen jaar negen en tachtig procent man, tien procent 
vrouw en minder dan één procent rechtspersoon (een bedrijf of instelling). In 2020 was zes 
procent van alle berechte personen minderjarig.  

De meeste misdrijfzaken die de rechter afgelopen jaar afhandelde, waren vermogensmisdrijven 
(24.000), gewelds- en seksuele misdrijven (13.000) en verkeersmisdrijven (12.000) zoals rijden 
onder invloed. Bron: AD, 18 oktober 2021.  

GGD-directeur en bedenker van het coronabedrijf stopt ermee: ‘Mensen 
renden letterlijk in paniek rond’ 

Hij is de man achter het ‘Coronabedrijf’ binnen de GGD regio Utrecht, dat alles rond testen, 
contactonderzoek en vaccinatie regelt. Toch vertrekt directeur Jaap Donker; hij gaat naar de 
Veiligheids- regio Utrecht. ‘Een crisisorganisatie past mij het beste. Ik zit de hele dag 
stuiterend op het werk.’ 

Het was juist tijdens de coronapandemie dat Jaap Donker ontdekte waar hij goed in is. Waar 
anderen misschien blokkeren in tijden van crisis, bleek dat voor Donker het moment waarop 
hij floreert. ‘Mensen vonden mij een rots in de branding, die overzicht had, rustig bleef en 
koers zette, ook al was alles onduidelijk.’  Bron: AD, 18 oktober 2021.  

 

 

Jaap Donker, aftredend directeur van GGD regio Utrecht. © Angeliek de Jonge  
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Ziekenhuizen schrikken van stijging coronapatiënten: ‘Het is echt nog 
niet voorbij’ 

Vanwege alle inhaalzorg stond de druk er al vol op in het Maastricht UMC. Afgelopen week 
nam ook het aantal corona-opnames op de afdelingen opeens weer sterk toe.  

Officieel hoeft het niet, maar intensivist Iwan van der Horst zet een mondkapje op als hij door 
de gangen van het ziekenhuis loopt. ‘Of gaan we pas actie ondernemen als het weer te laat 
is?’ Hij kijkt met zorg naar de oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde gisteren dat 553 mensen 
worden behandeld  voor corona. Zaterdag stond dat cijfer op 546. Op de intensive cares lagen 
142 mensen, vier meer dan zaterdag.  Op de verpleegafdelingen lagen gisteren 411 patiënten, 
zaterdag waren dat er 408. Nederland kleurt weer steeds roder op de coronakaart. Bron: AD, 
18 oktober 2021.  

Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal 
met 57 toegenomen 

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen 
etmaal toegenomen met 57, de grootste stijging in één dag sinds 29 april. In totaal liggen nu 
610 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen houden momenteel 464 coronapatiënten een bed bezet. Dat zijn er 
53 meer dan een etmaal geleden. Er werden 51 nieuwe patiënten met Covid-19 in de klinieken 
opgenomen. 

Op de intensive cares liggen nu 146 coronapatiënten, een stijging van vier ten opzichte van 
zondag. Er werden 12 nieuwe mensen op zo'n afdeling opgenomen, maar doordat er ook 
mensen de ic mochten verlaten of zijn overleden nam de bezetting niet zo sterk toe. 

Afgelopen week steeg het aantal opgenomen patiënten al dagelijks. Vorige week dinsdag lagen 
er voor het eerst sinds 23 september meer dan 500 mensen met Covid-19 in de Nederlandse 
ziekenhuizen. De laatste keer dat er meer dan 600 coronapatiënten in de Nederlandse 
ziekenhuizen lagen, was 15 september.  Bron: AD, 18 oktober 2021.  

Europa heeft afgelopen 10 maanden meer dan 1 miljard coronavaccins 
geëxporteerd 

Europa heeft de afgelopen tien maanden meer dan één miljard coronavaccins 
geëxporteerd naar meer dan honderdvijftig landen, en is daarmee de verreweg de grootste 
vaccinexporteur. Binnenkort komen er daar voor de meest kwetsbare landen nog een half 
miljard bij. 

Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen vertelde dat zojuist bij een korte tussenrapportage 
over de strijd tegen corona. Voor minstens elk vaccin dat aan een EU-burger is toegediend, is 
een tweede geëxporteerd. Samen met Biden wil Von der Leyen bereiken dat de hele wereld 
volgend jaar gemiddeld op een vaccinatiegraad van 70 procent zit. ‘We kunnen de pandemie 
alleen verslaan als we haar overal bevechten’, aldus Von der Leyen. Ze hoopt dat andere rijke 
landen dezelfde inzet tonen en wil daarover volgende week verder met Biden in gesprek op de 
G20-top in Rome. In Europa zelf ligt de (gemiddelde) vaccinatiegraad momenteel op ruim 
zeventig procent, met nog steeds grote regionale verschillen.  Bron: AD, 18 oktober 2021.  

Rusland meldt opnieuw recordaantal nieuwe coronabesmettingen 

Voor de vierde dag op een rij telt Rusland een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. 
Maandag meldde het land 34,325 nieuwe coronabesmettingen, het hoogste aantal sinds het 
begin van de pandemie.  
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In december 2020 piekte het aantal nieuwe besmettingen in Rusland met 29.499. Dat record 
sneuvelde 14 oktober, toen er 30.489 besmettingen bij kwamen in één etmaal. 

In Rusland is een minderheid van de bevolking volledig gevaccineerd: 29 procent van de bijna 
146 miljoen inwoners. De Russische autoriteiten hebben geprobeerd de vaccinatiecampagne 
aan te jagen met loterijen, bonussen en andere beloningen. Die poging wordt echter onder 
meer ondermijnd door wijdverbreid scepticisme over de vaccins, en conflicterende signalen 
van overheidsfunctionarissen.  

Ondanks de hoge besmettingscijfers wil het Kremlin vooralsnog geen landelijke lockdown 
invoeren.  Bron: AD, 18 oktober 2021.   

55.000 werkgevers hebben nog steeds geen definitieve berekening 
aangevraagd 

Zo’n 55.000 werkgevers hebben nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd voor de 
eerste periode loonsteun vanwege de coronacrisis: de Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW). Ze hebben nog twee weken de tijd, tot uiterlijk 31 oktober.  

UWV heeft deze werkgevers daarom allemaal een persoonlijke brief gestuurd. ‘De tijd dringt’, 
zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. ‘Werkgevers moeten nu echt in actie komen, 
want wie geen aanvraag voor een definitieve berekening indient moet straks het hele voorschot 
terugbetalen.’ Vanaf vandaag zendt UWV ook radiospotjes uit om werkgevers hier op te 
wijzen. Ook wordt er online geadverteerd, is er (social) media-aandacht en worden 
brancheorganisaties benaderd. Daarnaast worden nog steeds zo’n 2000 werkgevers per week 
gebeld. 

In de eerste periode van de NOW, maart tot en met mei 2020, ontvingen 139.500 
werkgevers een ondersteuning in de loonkosten van UWV. Daarvan heeft inmiddels circa 61 
procent (84.500 werkgevers) de definitieve berekening aangevraagd.  

Veel werkgevers die een voorschot van meer dan 20.000 euro hebben ontvangen, wachten nog 
op de benodigde derden- of accountantsverklaring. ‘Het is druk bij boekhouders en 
accountants en dat kan ervoor zorgen dat het niet lukt om voor 31 oktober de derden- of 
accountantsverklaring afgerond te hebben’, aldus Maarten Camps. ‘Het is belangrijk dat 
werkgevers dan tóch die aanvraag tijdig, dus uiterlijk 31 oktober, starten. Als je de aanvraag 
indient kun je op het aanvraagformulier aangeven dat je nog bezig bent met de derden- of 
accountantsverklaring. Vervolgens krijg je dan nog 14 weken om dat af te ronden.’  Bron: AD, 
18 oktober 2021.  

Italiaanse politie ontruimt haven Trieste na protesten tegen Green Pass 
 
De politie in het Noord-Italiaanse Trieste heeft vanochtend de gedeeltelijk bezette haven 
ontruimd. Zo’n driehonderd demonstranten verzetten zich tegen de verplichte Green Pass. Net 
buiten de haven van Trieste voerde de politie charges uit en zette waterkanonnen in om de 
toegang tot de haven weer vrij te maken. Zo’n driehonderd demonstranten en havenarbeiders 
bezetten sinds vrijdagochtend ingang vier van de haven van de Noord-Italiaanse stad. Ze 
protesteren tegen de invoering van de verplichte Green Pass op de werkvloer. Sinds afgelopen 
vrijdag moet elke Italiaan een geldige QR-code laten zien. Daarmee tonen ze aan gevaccineerd 
te zijn of een negatieve test te hebben afgelegd in de 48 uur ervoor.  
 
Voor het weekend waren in heel Italië acties aangekondigd tegen de verplichte pas. Zaterdag 
was er een grote demonstratie in Milaan, maar blokkadeacties bleven beperkt tot de havens 
van Genua en Trieste. In Genua blokkeerden vrijdag zo’n tweehonderd demonstranten korte 
tijd de ingang van de haven, maar al snel werd de ingang weer vrijgemaakt.   
 
In Trieste was de actie groter. Vrijdag legden een paar honderd havenarbeiders de haven plat, 
zo’n negenduizend mensen hielden een steundemonstratie. De blokkadeactie duurde het hele 
weekend en legde het verkeer van en naar de haven grotendeels stil. Ondanks de toezegging 
van gratis coronatests voor iedereen, ging de actie door. Een onhoudbare situatie, zo oordeelde 
de president van de regio Friuli en maandagochtend begon de ontruiming.  
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Bij de ontruiming vormden de havenarbeiders  een cordon tussen de politie en de ‘No Green 
Pass’-demonstranten die op de blokkade waren afgekomen. Een poging van politie de 
havenarbeiders af te voeren mislukte, waarop het waterkanon werd ingezet. Het aantal 
demonstranten is in de loop van ochtend gegroeid van zo’n driehonderd naar ruim 
tweeduizend. De protesten hebben zich gedeeltelijk verplaatst naar de binnenstad van Trieste 
waar op dit moment de politie traangas inzet om de demonstranten uit elkaar te 
drijven.  Bron: AD, 18 oktober 2021. 

 

De Italiaanse politie beëindigt een protest van havenarbeiders in de haven van Trieste. © 
Reuters  
 
Minder zicht op misstanden in prostitutie door sluiting seksclubs in 
coronatijd 

Politie, gemeenten en hulpverleners hadden het afgelopen jaar veel minder zicht op 
misstanden in de prostitutie. De sluiting van seksclubs door corona maakte het bijzonder 
moeilijk om seksuele uitbuiting op te sporen. Een deel van de prostituees werkte ‘ondergronds’ 
gewoon door. 

Het aantal meldingen van vrouwen die worden misbruikt in de prostitutie daalde vorig jaar 
met veertig procent tot 356, het laagste aantal in vier jaar tijd. Bij mannen was de daling maar 
liefst zeventig procent. Afgelopen jaar kwamen in deze groep slechts 87 meldingen binnen van 
misbruik, het jaar daarvoor nog 293. Dat blijkt uit cijfers van Comensha, het 
coördinatiecentrum tegen mensenhandel. 

De forse daling van het aantal meldingen betekent zeker niet dat misstanden in de prostitutie 
plotseling zijn verdwenen. Er spelen andere redenen. Afgelopen jaar waren er volgens de politie 
wegens corona fors minder controles mogelijk, zoals in seksclubs en bij de raamprostitutie. 
Die moesten maandenlang dicht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  

Controleurs van gemeenten en hulpverleners verloren zo het contact met sekswerkers, 
waardoor het ook moeilijker werd om signalen van mensenhandel te herkennen. ‘Zonder 
corona is het al een hele opgave om mannen en vrouwen die uitgebuit worden te bereiken. 
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Daar is heel veel geduld en vertrouwen voor nodig, maar corona heeft dat nog ingewikkelder 
gemaakt’, zegt teamchef Jessica van den Burg van de afdeling Vreemdelingenpolitie, 
identificatie en mensenhandel.  

De politie zag ook het aantal meldingen van vluchtelingen fors kelderen die zeggen in een 
ander land te zijn misbruikt. Mogelijk speelden hier strengere grenscontroles een rol, 
waardoor vorig jaar minder mensen asiel aanvroegen in Nederland.  

Terwijl de legale prostitutie in coronatijd stillag, werden er volgens de politie illegaal nog volop 
seksuele diensten aangeboden. Dat viel op door het aantal online seksadvertenties dat 
rechercheurs tegenkwamen tijdens hun onderzoeken. ‘Dat is niet verminderd, eerder 
toegenomen’, zegt Van den Burg.  

Opvallend daarbij is dat diensten lang niet alleen op bekende sites werden aangeboden. Er 
wordt ook gebruik gemaakt van besloten groepen op sociale media waar jonge jongens en 
meiden worden aangeboden voor seks. Van den Burg: ‘Dan hebben we het soms al over 14-
jarigen.’ 
 
Afgelopen week kregen mensenhandelrechercheurs een sterk wapen in handen om hier hard 
tegen op te treden. Rechercheurs zetten eerder al een lokprofiel in om klanten die seks willen 
hebben met jongeren te kunnen opsporen. De rechter heeft nu geoordeeld dat dit wettelijk 
mag. Van den Burg noemt dat heel bemoedigend. ‘Toen we dat lokprofiel voor het eerst 
inzetten, zag je dat we al binnen een paar minuten beet hadden.’  

Een deel van de illegale prostitutie verschoof afgelopen jaar naar doodnormale huizen in 
woonwijken. In de afzonderlijke kamers waar normaal gesproken gezinnen wonen, ontvingen 
meerdere dames nu hun klanten. De politie stuitte hier op schrijnende situaties van vrouwen 
die alleen hun eigen, buitenlandse taal spreken en soms niet eens wisten in welke stad ze 
waren. ‘Dat zijn signalen waarvan ook klanten zouden moeten denken: dit klopt niet’, zegt van 
Den Burg. Maar de teamchef heeft ook haar hoop gevestigd op buren die plotseling bijzonder 
veel vreemd bezoek zien komen en gaan bij een woning. ‘Elke burger kan een melding doen 
om een einde te maken aan vaak schrijnende situaties.’  Bron: AD, 18 oktober 2021. 

 

Khalid Choukoud  © ANP  
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Sappelen voor marathonkampioenen: ‘Door corona kostte de sport mij 
vooral geld’ 
 
Khalid Choukoud en Ruth van der Meijden liepen in de Amsterdam Marathon naar de 
nationale titel. Loon naar werken in een discipline waarin lange tijd nauwelijks wedstrijden 
op de kalender stonden en het sowieso qua inkomsten behelpen is. 
Hij klopt zich eerst nog ferm op de borst na zijn finish in 2.10.25. Maar wanneer Khalid 
Choukoud daarna Jordy Hindriks ziet, valt hij in diens armen voor een lange, emotionele 
omhelzing. Bij beiden zijn er tranen. Hindriks is een van Choukouds vertrouwenspersonen. 
Hij kent hem en zijn verhaal door en door, voorziet hem namens Run2Day van sportkleding 
en schoenen en springt uit eigen zak bij om trainingskampen te financieren.  Bron: AD, 17 
oktober 2021. 

In Queensland zijn gevaccineerde reizigers toegestaan 

De Australische staat Queensland heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is 
om gevaccineerde reizigers toe te staan. Queensland en west-Australië zijn er lang in geslaagd 
Covid-19 zoveel mogelijk buiten de deur te houden. De regio had ook het meeste weerstand 
tegen het versoepelen van de strenge grenscontroles, nadat in New South Wales de 
besmettelijke Deltavariant in juni opdook en zich verder in de regio verspreidde.  

‘We hebben het virus bijna zeshonderd dagen en bijna twee jaar buiten Queensland kunnen 
houden’, zei Queensland minister van financiën Cameron Dick. ‘Die dagen zullen snel ten 
einde komen. Dit is het einde van zero-covid voor Queensland.’ 

Queensland-premier Annastacia Palaszczuk zei dat volledig gevaccineerde reizigers de 
Australische staat in mogen zonder quarantaine zodra tachtig procent van de inwoners van 
16 jaar en ouder gevaccineerd zijn. Dat aantal wordt naar verwachting op 17 december dit 
jaar bereikt. Reizigers moeten ook binnen drie dagen voor zij de staat inreizen negatief getest 
zijn op Covid-19. 

Als zeventig procent van Queensland geprikt is dan mogen gevaccineerde inwoners weliswaar 
ook al de staat in, maar zij moeten dan veertien dagen in quarantaine. Zoals het er nu naar 
uit ziet is deze vaccinatiegraad op 19 november dit jaar bereikt. 

Eerder deze week versoepelde New South Wales de coronamaatregelen al, omdat zeventig 
procent van de bevolking volledig gevaccineerd is. Ook in de Australische miljoenenstad 
Melbourne, waar eveneens zo'n zeventig procent van de bevolking gevaccineerd is, komt een 
einde aan de maandenlange lockdown: volgende week, om precies te zijn.  Bron: AD, 18 
oktober 2021.   

Vaccinatielabrador helpt jeugd met prikangst: ‘Nu kan ik weer naar de 
McDonald's’ 

Na de speurhond, blindengeleidehond, hulphond, reddingshond en de drugshond is er nu ook 
een vaccinatiehond. Viervoeter Dimple wordt door de GGD Gelderland Midden ingezet op het 
wekelijkse prikangstuur en stelt jong en oud op hun gemak. 

Kwispelend staat labrador Dimple klaar bij de entree van vaccinatiestraat de Reehorst in Ede. 
De 5-jarige viervoeter wacht zaterdagmiddag rond het middaguur op de eerste bezoeker die 
zijn ontstressende aanwezigheid kan gebruiken. Bron: AD, 17 oktober 2021.  

RIVM meldt 3389 nieuwe coronabesmettingen afgelopen 24 uur 

Afgelopen etmaal heeft het RIVM 3389 meldingen van positieve tests ontvangen. Dat zijn 
er 296 minder dan gisteren. Het is gebruikelijk dat dit getal lager is op maandag omdat men 
zich in het weekend minder laat testen. 

Het gemiddelde aantal tests stijgt juist wel omdat het aantal positieve tests van vorige week 
maandag lager was. In de afgelopen zeven dagen ontving het RIVM gemiddeld 3534 positieve 
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tests per dag. De stijging van het gemiddelde aantal tests van de afgelopen weken zet hiermee 
door. 

Er werden twee sterfgevallen gemeld. Die twee mensen hoeven niet per se in de afgelopen 24 
uur te zijn overleden, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval door corona wordt 
geregistreerd. Bron: AD, 18 oktober 2021. 

 

In het Zutphense café Camelot is vorige week een persoon binnen geweest die besmet was met 
corona. Daardoor zijn zo'n 7 personeelsleden van het café ook besmet geraakt. Volgens 
politicus Thierry Baudet een bewijs dat de coronapas niet werkt. © Kevin Hagens  
 
Zutphense kroegbaas die café sloot om corona-uitbraak, zegt over tweet 
Baudet: ‘Staat haaks op wat ik bedoel’ 
 
Kroegeigenaar Remy Koppel van café Camelot in Zutphen, dat afgelopen weekend de deuren 
sloot wegens een corona-uitbraak, is ontstemd na een tweet van Thierry Baudet. De Forum 
voor Democratie-voorman gebruikte afgelopen weekend de kroeg als voorbeeld voor zijn 
standpunt tegen de coronapas. 
 
Vorige week maandag bleek dat een dag eerder een met corona besmette persoon in café 
Camelot is geweest. Aanvankelijk hadden personeelsleden nergens last van, maar de dagen 
erna bleken dat zo’n zeven medewerkers, onder wie Koppel zelf, besmet waren met het 
coronavirus. De besmette persoon was wel twee keer gevaccineerd, net zoals Koppel en het 
personeel.  
 
Doordat de helft van het personeel niet aanwezig was op de bewuste zondag, kon het café aan 
de Groenmarkt de rest van de week nog wel gasten ontvangen. In het weekend lukte dit niet 
door de verwachte drukte. Koppel voelde zich daarom genoodzaakt om de deuren te sluiten.  
 
Volgens Tweede Kamer-politicus Baudet was de situatie in het Zutphense café een voorbeeld 
waarom de coronapas niet werkt. ‘Wie besmet raakte, was ook gevaccineerd, inclusief de 
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kroegbaas. Conclusie: vaccin en pas helpen niet tegen besmetting. Nu mee stoppen!’ tweette 
hij zaterdag.  
 
De tweet werd veelvuldig gedeeld en bleef ook bij Koppel niet onopgemerkt. ‘Ik werd vanmorgen 
wakker en had zestig gemiste oproepen. Ik denk vanwege die tweet, maar ik heb niemand 
teruggebeld.’ 
 
De kroegbaas reageert ontstemd op het bericht van Baudet. ‘Ik ben sowieso geen fan van de 
man. Iedereen mag tweeten wat hij wil, maar wat hij zegt, staat haaks op wat ik bedoel. Het 
is niet gek dat besmettingen vaker voorkomen nu de regels zijn versoepeld, maar naar mijn 
mening helpt het vaccin nog steeds om te voorkomen dat de ic’s weer volstromen.’  
 
Bovendien vindt de kroegbaas het een onsmakelijke manier om het sluiten van zijn café op 
deze manier te gebruiken. ‘Hij gebruikt ons leed om zijn eigen politieke standpunt te maken. 
Op Twitter ben je daar natuurlijk vrij in, maar ik vind het een beetje flauwekul.’  
 
Inmiddels heeft PVV-politica Fleur Agema, ook tegenstander van de coronapas, getweet over 
het sluiten van café Camelot. ‘Ik zit er niet op te wachten dat ik landelijk nieuws ben, maar 
ze doen maar’, zegt Koppel. ‘Mij ging het om de veiligheid van mijn gasten en ik heb geprobeerd 
iedereen zo snel mogelijk te informeren. Ik heb gehandeld naar dat moment en zo denk ik er 
nog steeds over.’  
 
De Zutphense kroegeigenaar is inmiddels weer aan de beterende hand, net zoals de besmette 
personeelsleden van café Camelot. Hij verwacht deze week weer op volle kracht te kunnen 
draaien. Bron: De Stentor, 18 oktober 2021.  
 
Regionale ziekenhuizen in Twente nog niet in problemen door toename 
covid-patiënten 
 
De ziekenhuizen in deze regio kunnen het aantal coronabesmettingen nog goed aan.  Dat 
zeggen de woordvoerders van de drie ziekenhuizen MST (Enschede), ZGT (Almelo/Hengelo) en 
SKB (Winterswijk).  
 
Nu het aantal besmettingen rap oploopt en Nederland steeds roder kleurt op de coronakaart 
van de Europese gezondheidsdienst ECDC groeien de zorgen. Isala in Zwolle heeft intussen 
als eerste ziekenhuis in het land noodgedwongen coronapatiënten moeten overplaatsen naar 
andere ziekenhuizen in het land. Afgelopen weekeinde heeft Isala bovendien twintig reguliere 
geplande patiënten afgebeld. Een groot deel van de coronapatiënten in het ziekenhuis is niet 
gevaccineerd en komt uit Staphorst. 
 
Volgens de ziekenhuizen in deze regio is de nood nog niet aan de man, zoals in Zwolle. Hoewel 
het aantal besmettingen ook hier groeit  en Rijssen al dagen bovenaan de lijst met 
besmettingen staat. 
 
„Er is nog zeker geen sprake van overbelasting. Van de 16 ic-bedden zijn er twee in gebruik 
door patiënten met Covid. Op de gewone verpleegzalen liggen er ongeveer 10 
patiënten’,  aldus  ZGT-woordvoerder Dennis Tigchelovend. „Alle geplande opnames en 
behandelingen kunnen gewoon doorgaan.’   
 
ZGT maakt niet bekend hoeveel van de besmette covid-patiënten gevaccineerd zijn tegen het 
virus. Tal van ziekenhuizen in het land maakten eerder al bekend dat het merendeel van de 
opgenomen mensen niet is gevaccineerd. ZGT wil daar vanwege privacy-redenen geen 
uitspraak over doen. 
 
Datzelfde geldt het MST. „Daar doen  we geen uitspraak over. Los van het privacy-aspect weten 
we ook niet altijd of iemand is gevaccineerd. We vragen het niet altijd. Cruciaal voor ons is 
dat iemand de juiste zorg krijgt’, aldus woordvoerder Ida Gerda Emmens.  
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Volgens haar is er nog niets aan de hand in het MST. „Het is momenteel goed beheersbaar. 
We hebben geen patiënten hoeven uitplaatsen. Ook is nog niet aan de orde dat we de reguliere 
zorg moeten afschalen. We zijn nog volop bezig met het inhaalprogramma als gevolg van de 
eerdere coronagolf. Dat programma gaat nog volop door.’ Over het aantal covid-patiënten op 
de ic worden geen mededelingen gedaan.  
 
Op de lijst van de ECDC kleurde afgelopen weekeinde alleen Limburg nog rood. Maar de 
verwachting is dat in de loop van deze  week ook de regio’s Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Zuid-Holland, Flevoland en Friesland van oranje naar rood springen. Rood is de een na 
hoogste alarmfase. De stijging kan betekenen dat andere landen weer strengere regels voor 
Nederlandse reizigers gaan invoeren. Bron: AD, 18 oktober 2021. 

 

Sint Bavoschool in Rijsbergen © Google Maps  
 
School in Rijsbergen dicht vanwege corona-uitbraak met tientallen 
besmettingen 
 
Alle 400 kinderen van de Sint Bavoschool in Rijsbergen krijgen deze week onderwijs op 
afstand. De school heeft besloten de deuren op slot te doen vanwege een corona-uitbraak met 
tientallen besmettingen. 
 
Directeur Jac Verschueren vertelt dat in de loop van de afgelopen week al twee groepen acht 
thuis zaten. ‘Een groep zat in quarantaine, de andere kreeg toen al onderwijs op afstand. In 
het weekend bleek dat het aantal besmettingen verder is toegenomen. Vandaar dat we 
zondagavond hebben besloten om vanaf maandagmiddag weer over te gaan op thuisonderwijs. 
Het is natuurlijk geen beslissing die je zomaar neemt.’ 
 
Verschueren spreekt van tegen de dertig besmettingen. ‘Onder wie de twee leerkrachten die 
het coronavirus hebben opgelopen en stevig ziek zijn.’ Vervanging bleek moeilijk te realiseren, 
zegt hij. ‘We hadden in principe één vervanger, maar die wilde uiteindelijk toch niet voor de 
klas staan, juist vanwege het hoge aantal besmettingen op school.’ 
 
Veel ouders van leerlingen hebben volgens Verschueren ‘met begrip’ gereageerd op het besluit 
van de school. ‘Natuurlijk is het zo dat dit voor hen lastig is. Zeker voor ouders die moeten 
werken. Maar het is niet anders. Voor ons is het ook heel teleurstellend dat we hiertoe hebben 
moeten besluiten.’ 
 
Met de herfstvakantie in aantocht hoopt Verschueren dat over twee weken het aantal 
besmettingen is ingedamd. ‘We hopen dan weer een frisse start te kunnen maken.’ Bron: AD, 
18 oktober 2021. 
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Grootste toename coronapatiënten in ziekenhuizen sinds 29 april 

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen 
etmaal toegenomen met 57, de grootste stijging in één dag sinds 29 april. In totaal liggen nu 
610 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). „We verwachten dat de 
bezetting aankomende week nog verder zal doorstijgen.’ 

Op de verpleegafdelingen houden momenteel 464 coronapatiënten een bed bezet. Dat zijn er 
53 meer dan een etmaal geleden. Er werden 51 nieuwe patiënten met Covid-19 in de klinieken 
opgenomen. Het kan volgens het LCPS bijvoorbeeld zijn dat er coronapatiënten van de ic’s 
terug zijn verplaatst naar de verpleegafdelingen, waardoor het aantal opgenomen Covid-
patiënten daar nog verder toenam. 

Op de intensive cares liggen nu 146 coronapatiënten, een stijging van vier ten opzichte van 
zondag. Er werden 12 nieuwe mensen op zo’n afdeling opgenomen, maar doordat er ook 
mensen de ic mochten verlaten of zijn overleden nam de bezetting niet zo sterk toe. 

Afgelopen week steeg het aantal opgenomen patiënten al dagelijks. Vorige week dinsdag lagen 
er voor het eerst sinds 23 september meer dan 500 mensen met Covid-19 in de Nederlandse 
ziekenhuizen. De laatste keer dat er meer dan 600 coronapatiënten in de Nederlandse 
ziekenhuizen lagen, was 15 september. 

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) laat weten „het bekende 
patroon’ waar te nemen in de ziekenhuizen. „De besmettingen stijgen alweer een tijdje 
structureel. De bezettingen beginnen dus ook te stijgen: 44 procent meer coronapatiënten in 
zestien dagen. We verwachten dat de bezetting aankomende week nog verder zal doorstijgen.’ 

Zondag bleek dat het ziekenhuis Isala in Zwolle operaties moet afbellen vanwege het grote 
aantal opgenomen coronapatiënten. Ook andere ziekenhuizen laten weten dat het aantal 
coronapatiënten de laatste week toeneemt. In het Ziekenhuis Gelderse Vallei kan de reguliere 
zorg nog doorgaan, maar de corona-afdelingen liggen wel vol. Of en wanneer ook daar 
operaties afgezegd moeten worden is nog niet duidelijk. Andere ziekenhuizen, zoals het 
Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus in Rotterdam, zeggen nog geen problematische stijging 
van het aantal coronapatiënten te zien. 

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal met 3389 gestegen. Dat is iets minder 
dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM dagelijks gemiddeld 
3534 nieuwe gevallen per dag. 

Het aantal nieuwe coronagevallen is wel hoger dan vorige week maandag, toen er 2252 nieuwe 
positieve testuitslagen bijkwamen. 

Afgelopen etmaal registreerde het RIVM twee nieuwe sterfgevallen als gevolg van een 
coronabesmetting. Die twee mensen hoeven niet per se in de afgelopen 24 uur te zijn 
overleden, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval door corona wordt geregistreerd. 

In Amsterdam kreeg afgelopen etmaal het hoogste aantal mensen te horen dat ze corona 
hebben opgelopen: 119 in totaal. In Den Haag kregen 78 mensen een positieve testuitslag, in 
Rotterdam 73. In Staphorst kwamen 55 nieuwe coronagevallen aan het licht. Die gemeente 
kent, net als een aantal andere gemeenten in de Biblebelt een relatief lage vaccinatiegraad. 
Staphorst heeft ruim twaalf keer minder inwoners dan Tilburg, dat de top 5 afsluit met 46 
nieuwe coronagevallen in een etmaal. Bron: De Telegraaf, 18 oktober 2021. 
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Wout Weghorst is besmet met coronavirus en mist Champions League-
duel 

Een domper voor Wout Weghorst. De aanvaller van VfL Wolfsburg is positief getest op het 
coronavirus en mist de Champions League-wedstrijd tegen RB Salzburg. 

De 29-jarige Oranje international kreeg zondag klachten. Een test wees daarna uit dat 
Weghorst het virus heeft opgelopen. „De spits is besmet geraakt met het coronavirus en zal 
voorlopig niet beschikbaar zijn. Weghorst klaagde zondag over symptomen, waarna een 
uitgevoerde test een positieve uitslag gaf. De 29-jarige spits is direct thuis in quarantaine 
gegaan. Alle andere tests die zondag en maandag zijn uitgevoerd waren negatief’, laat 
Wolfsburg weten. 

Afgelopen december liet Weghorst zich via sociale media nog uit over het virus en het vaccin. 
„Stel je voor dat er een vaccin is dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen, 
tegen een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt’, 
schreef hij toen. 

Hij raakte daarna in opspraak en werd overspoeld met kritiek. In een reactie liet hij later weten 
dat hij niemand wilde beledigen. „Ik bied mijn excuses aan vanwege de reacties die ik gekregen 
heb, zeker voor de mensen die het anders geïnterpreteerd hebben. Ik heb het zeker niet zo 
bedoeld. Het enige wat voor mij belangrijk is, is dat ieder persoon voor zichzelf moet beslissen. 
Het is van belang om kritisch te kijken naar het coronavirus én de vaccinaties. Daar gaat het 
om. Op basis daarvan moet je goede beslissingen nemen voor jezelf en je eigen toekomst. Ik 
heb voor mezelf een beslissing genomen. Voor mij en mijn familie, mijn vriendin en mijn 
kinderen. Het is voor mij belangrijk dat iedereen voor zichzelf een beslissing neemt hierover. 
Het is in mijn optiek de beste beslissing.’ 

Weghorst werd zaterdag nog door coach Mark van Bommel gepasseerd in de met 2-0 verloren 
uitwedstrijd tegen Union Berlin. Twintig minuten voor tijd mocht hij invallen, maar een 
nederlaag kon niet meer worden voorkomen. 

Wolfsburg speelt woensdag om 18.45 uur tegen RB Salzburg. Bron: De Telegraaf, 18 oktober 
2021. 

Veiligheidsberaad gelooft niet dat lokale maatregelen corona-
brandhaarden kunnen beteugelen  

Het veiligheidsberaad, de landelijke samenwerking tussen de verschillende veiligheidsregio’s, 
ziet niets in extra regionale of lokale coronamaatregelen om de hausse aan 
coronabesmettingen in plaatsen als Staphorst en Zwartewaterland te beteugelen. Die optie 
werd eerder geopperd door epidemioloog Arnold Bosman, voormalig lid van het Red Team, een 
team van specialisten dat het kabinet ongevraagd en gevraagd van advies diende.  

Het Veiligheidsberaad onder voorzitterschap van burgemeester Bruls van Nijmegen laat weten 
dat ze geen voorstander is van lokale maatregelen omdat Nederland daar te klein voor is. Ook 
komen lokale en regionale coronamaatregelen de eenduidigheid niet ten goede en wordt de 
naleving ervan een probleem. Ook is het de vraag of lokaal ingrijpen werkt om besmettingen 
te voorkomen, zegt het Veiligheidsberaad. 

Dit weekend werd ook bekend dat het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu, waarschuwt voor overvolle ic’s deze winter in het slechtste scenario. Vooralsnog 
adviseert het RIVM niet extra maatregelen te nemen, en ook niet te versoepelen. Volgens het 
instituut is het afwachten hoe de besmettingen zich gaan ontwikkelen. Als die lokaal blijven, 
en langzaam van gemeente naar gemeente gaan, zoals dat nu in Staphorst en buurgemeente 
Zwartewaterland het geval lijkt, is de huidige ic-capaciteit voldoende. 
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Uit de cijfers die het RIVM dagelijks bekend maakt, bleek gisteren opnieuw dat Staphorst en 
buurgemeente Zwartewaterland momenteel de coronahaard van Nederland vormen. Met 
name in Staphorst werden veel besmettingen geregistreerd; relatief gezien zelfs verreweg de 
meeste van heel Nederland. De snel toenemende besmettingen zijn voor de huisartsen in 
Staphorst het sein om zelf te gaan vaccineren in de hoop zo toch twijfelaars over de streep te 
trekken.  

Arnold Bosman kijkt daar toch anders tegen aan. Hij maakt zich grote zorgen om de komende 
winter. Volgens hem zijn alle ingrediënten er voor een ‘perfect storm’ die op de gezondheidszorg 
kan neerdalen. ‘Ten eerste zijn vorig jaar vrijwel geen griepmeldingen geweest. Normaal is dat 
5 procent. Ga je uit van een zwart scenario, dan krijgt dit jaar 10 procent van de bevolking de 
griep. Dat legt in de regel ook beslag op de IC. Tel daarbij op de stijgende corona gevallen, de 
zorg die op zijn laatste benen loopt en waar een enorme uitstroom plaatsvindt en je hebt een 
zorginfarct te pakken. De politiek weigert dat te erkennen, maar we zitten er eigenlijk al 
middenin.’ 

Waar Bosman voor pleit is een landelijke overheid die minder dwingend is en meer over laat 
aan de lokale bestuurders en de GGD’s. ‘Die kennen de lokale gemeenschap als geen ander 
en weten iets aan te raken dat een dwingende landelijke overheid niet weet te bereiken: in 
gezamenlijkheid je verantwoordelijkheid nemen. We zitten nu al anderhalf jaar op het pad van 
bovenaf opgelegde maatregelen. Dat werkt dus niet. Daar is de rek uit. De vaccinaties gaan 
daardoor niet omhoog, zeker niet in de gebieden met een christelijke signatuur.’  

‘Daar wordt het tijd om een ander pad te bewandelen. Als de vaccinaties daar blijven steken, 
dan moet het maar met anderhalve-meter maatregelen, desinfecteren, goed ventileren, 
mondkapjes en testen, testen, testen. En leg dat neer bij de lokale bestuurders, de GGD, de 
scholen. Maak het bespreekbaar en creëer een sfeer van: ‘we gaan dit samen doen.’ Want 
dwang werkt niet. De landelijke overheid is vind ik veel te dwingend, maar ze verpakken het 
als een soort vrijblijvendheid, terwijl de vaccinatiedwang voelbaar is.’  

Vrijdag kwam ook een rapport van adviesbureau KPMG uit, dat harde noten kraakte over het 
Nederlandse corona beleid. De communicatie tussen de verschillende instituten en diensten 
was slecht stellen de onderzoekers. Verder nam het kabinet op cruciale momenten 
maatregelen die haaks stonden op de toen geldende wetenschappelijke inzichten. Zo koos de 
regering voor ‘groepsimmuniteit/mitigatie’ (indammen) en een beperkt testbeleid terwijl het 
advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) juist luidde: het virus indammen en veel 
testen.  

Arnold Bosman: ‘Het kabinet handhaaft het uitgangspunt dat het virus mag rondgaan, zolang 
de IC’s het maar aankunnen. Daar ben ik mordicus tegen, omdat het mensenlevens kost. In 
mijn optiek zou je een zero tolerance beleid moeten voeren. Geef het virus geen kans om rond 
te gaan. Ik zie daarin een belangrijke rol weggelegd voor de Veiligheidsraad en de 
Veiligheidsregio’s. Die kunnen de GGD, die in de haarvaten van de samenleving zit, stimuleren 
de noodzakelijke maatregelen zo dragelijk mogelijk voor de mensen te maken.’  

In Staphorst, waar er de afgelopen week 328 (tot en met zaterdag) nieuwe besmettingen 
geconstateerd, worden al diverse lokale maatregelen genomen. ‘We hebben een testlocatie in 
het dorp ingericht en huisartsen gaan vanaf komende week mensen vaccineren tegen corona’, 
legt gemeentewoordvoerder Margriet Boer uit.   

‘Verder is doen we de oproep om elkaar de ruimte te geven en heeft de burgemeester de 
mensen die zich niet hebben laten vaccineren om hun keuze nog eens tegen het licht te 
houden.’ Verdere maatregelen, zoals een eventuele lokale lockdown, zijn volgens Boer nog niet 
aan de orde.   

‘We willen eerst afwachten wat de maatregelen die we al hebben genomen precies doen. 
Doordat mensen zich in Staphorst kunnen laten testen, verwachten we dat het aantal 
besmettingen de eerste dagen nog toeneemt’, legt Boer uit.   
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Locoburgemeester Maarten Slingerland van de gemeente Zwartewaterland wilde dit weekend 
niet ingaan op vragen over eventuele lokale maatregelen.  Bron: De Stentor, 17 oktober 2021. 

 

@ ANP Colin Powel 

Colin Powel overleden aan coronavirus 

De Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell is op 84-jarige leeftijd 
overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was de eerste zwarte minister van 
Buitenlandse Zaken van de VS en van 1989 tot 1993 de hoogste militair in het land. 

Powell werd in New York uit Jamaicaanse ouders geboren. Na 35 jaar als beroepsmilitair te 
hebben gewerkt, trad hij op de voorgrond als populair politicus en bewindsman. Hij werd in 
een zeer roerige tijd in 2001 minister van Buitenlandse Zaken. Powell hield het bijna vier jaar 
vol. Hij vroeg toenmalig president George W. Bush voor het einde van zijn ambtstermijn als 
minister om ontslag. 

Powell gold als een stem van gematigdheid en lag geregeld in de clinch met ministers als 
Donald Rumsfeld op Defensie die de harde lijn voorstonden. Het aanzien van Powell geraakte 
op een dieptepunt begin 2003 toen hij in de Veiligheidsraad van de VN een presentatie gaf 
over vermeende Iraakse massavernietigingswapens. 

Het verhaal bleek niet te kloppen en leidde met een Amerikaanse inval in Irak tot een van de 
bloedigste oorlogen in de regio waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar zijn. Bron: RTL 
Nieuws, 18 oktober 2021. 

Jaarcijfers PSV knalrood door corona 

PSV heeft in het boekjaar 2020-2021 een nettoverlies van 23,2 miljoen euro geleden. Dat blijkt 
uit het jaarverslag dat door de Eindhovense club maandag naar buiten is gebracht. Het is de 
eerste verliesrekening in tien jaar. Als oorzaak geldt de coronapandemie. 

Corona zorgde voor een omzetdaling van 25 miljoen euro. Een jaar lang was er geen 
bedrijvigheid in en rond het stadion. Grootschalige evenementen werden afgelast en de 
wedstrijden moesten zonder toeschouwers worden afgewerkt. Door de positieve houding van 
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sponsors en supporters, die geen geld terugeisten voor het niet kunnen bezoeken van 
wedstrijden, bleef het verlies nog enigszins beperkt. 

De verkopen van Sam Lammers, Jeroen Zoet en Jorrit Hendrix waren niet voldoende om de 
afschrijvingskosten te compenseren en het gewenste resultaat vergoedingssommen te 
realiseren. De transfers van Donyell Malen, Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Mohamed 
Ihattaren en Joël Piroe zijn allemaal na sluiting van het boekjaar gerealiseerd en worden 
hierdoor pas meegenomen in het boekjaar 2021-2022. Die leverden de club ruim vijftig miljoen 
euro op. Bron: De Telegraaf, 18 oktober 2021. 

Italiaanse topfunctionaris verduisterde miljoenen euro’s bij aankoop 
Chinese mondkapjes  

De Italiaanse topfunctionaris die de Italiaanse strijd tegen het coronavirus leidde, 
heeft mogelijk miljoenen euro's verduisterd bij de aankoop van Chinese mondkapjes. Tegen 
Domenico Arcuri, die in de media de anticorona-tsaar wordt genoemd, loopt ook een 
onderzoek voor ambtsmisbruik. 

Aanklagers hebben de voormalige regeringscommissaris ondervraagd. Hij zou zelf al lang om 
een gesprek hebben gevraagd 'om definitief licht te werpen op wat er is gebeurd', aldus zijn 
kantoor. 

Het onderzoek richt zich op contracten die het kantoor van Arcuri heeft gesloten met drie 
Chinese bedrijven voor de levering van meer dan 800 miljoen maskers voor bijna 1,3 miljard 
euro, aan het begin van de pandemie in maart en april vorig jaar. Aanklagers vermoeden dat 
de deals tot stand zijn gekomen door een groep Italiaanse tussenpersonen, onder wie een 
voormalige journalist die wordt beschreven als een vriend van Arcuri. Ze zouden samen 
zo'n 77 miljoen euro aan illegale provisies hebben opgestreken. 

De journalist had voortdurend contact met Arcuri terwijl de deal werd gesloten. Italiaanse 
media, die gerechtelijke bronnen citeren, zeggen dat de twee duizenden telefoontjes en 
berichten hebben uitgewisseld. De politie liet de Chinese maskers in beslag nemen omdat de 
meesten niet zijn goedgekeurd en mogelijk een gevaar vormen. Het is niet duidelijk hoeveel 
ervan werden gebruikt of nog zijn opgeslagen. Bron: AD, 18 oktober 2021. 
 
Einde aan noodtoestand in Duitsland 
 
De noodtoestand die sinds het begin van de coronapandemie in Duitsland geldt, komt op 25 
november ten einde als het parlement daarmee instemt, zegt minister van Volksgezondheid 
Jens Spahn volgens de krant Bild. De noodtoestand is de juridische basis van veel 
coronamaatregelen, maar een deel daarvan blijft volgens de bewindsman ook na volgende 
maand nog 'absoluut noodzakelijk'. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaccinatie- en testbeleid 
en hygiënevoorschriften. 
 
‘We bewegen van de noodtoestand naar een situatie van bijzondere voorzichtigheid’, zei de 
minister volgens de krant op een conferentie met Duitse deelstaatministers van 
Volksgezondheid. ‘Dit betekent dat de noodtoestand die al bijna negentien maanden van 
kracht is sinds 28 maart 2020 zal eindigen.’ Het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger 
van het RIVM, classificeert 'het risico voor gevaccineerde mensen als matig', zei de minister 
volgens andere aanwezigen. 
 
Spahn acht het onwaarschijnlijk dat de parlementariërs in de Bondsdag de bestaande situatie 
willen verlengen. Bron: AD, 18 oktober 2021. 
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EMA is begonnen met beoordeling Pfizer vaccin voor kinderen 

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) is begonnen met de beoordeling van het Pfizer- 
en BioNTech-vaccin voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud in Europa. De Amerikaans-
Duitse vaccinmaker Pfizer/BioNTech had hiervoor vrijdag een verzoek ingediend. 

De farmaceuten hebben gegevens over de proeven met het middel gedeeld met de Europese 
toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. De 
toezichthouder moet de uitkomsten beoordelen en beslissen of het middel inderdaad gebruikt 
kan worden voor iedereen van 5 jaar en ouder. Daarvoor zou de voorwaardelijke 
marktvergunning voor het vaccin moeten worden aangepast. Het delen van de gegevens is de 
laatste stap daarvoor, lichtte een woordvoerder van Pfizer eerder toe. 

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is in Nederland en de andere Europese landen al 
goedgekeurd voor iedereen van 12 jaar en ouder. 

Aan de laatste proeven hebben 2268 kinderen van 5 tot en met 11 jaar meegedaan. Zij kregen 
twee prikken van elk 10 microgram van het vaccin. Dat is minder dan bij mensen van 12 jaar 
en ouder. Zij krijgen 30 microgram per prik. Ondanks de lagere dosis maakten de kinderen 
van 11 jaar en jonger evenveel antistoffen aan als 16- tot 25-jarigen, zeggen Pfizer en 
BioNTech. Bovendien zouden de bijwerkingen mild zijn geweest. De twee bedrijven hebben die 
uitkomsten ook al gedeeld met de Amerikaanse toezichthouder, in de hoop daar groen licht te 
krijgen. 

Pfizer en BioNTech doen ook al onderzoek naar het effect van het vaccin bij kinderen van 6 
maanden tot en met 4 jaar. Die groep krijgt 3 microgram vaccin per prik, dus een tiende van 
de dosis die 12-plussers krijgen. Bron: AD, 18 oktober 2021.  
 

 

Vorig jaar kwam de Sint vanwege het coronavirus aan op een geheime locatie. © ANP  
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Wel of geen QR-code? Ook Sinterklaas worstelt met coronaregels 
 
In de ene stad wordt de Sint feestelijk onthaald, in de andere komt hij straks aan op een lege 
kade. Sinterklaascomités worstelen weer met de coronaregels. 
 
‘Het is niet meer te volgen’, verzucht Dik Boers van Stichting Sinterklaasintocht in Assen. De 
stichting boog  zich, samen met de gemeente, over de huidige coronaregels voor evenementen 
en kwam tot de conclusie dat er dit jaar simpelweg geen grote intocht van de Sint in de stad 
(met 69.000 inwoners) te organiseren valt.  De stichting gelastte daarop de intocht af. Om vlak 
daarna van andere comités in de regio te horen dat zij, en hun gemeente, juist concluderen 
dat het wél kan. Bron: AD, 18 oktober 2021. 
 

Laatste woorden  

Het is een kwestie van tijd voordat de arbeidsmarkt in beweging komt. In coronatijd zijn weinig 
medewerkers vrijwillig geswitcht van baan. Met het aantrekken van de economie en de krapte 
op de arbeidsmarkt komt daar verandering in, voorspellen experts. ‘Als mensen in beweging 
komen, dan wordt het kermis op de arbeidsmarkt.’  

In Amerika raken ze er niet over uitgepraat: de uitstroom van personeel. The Great 
Resignation wordt het genoemd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid hebben in de 
maanden april, mei en juni in totaal 11,5 miljoen werknemers hun baan opgezegd, een record. 
Ook het aantal vacatures bereikte met ruim 10 miljoen een record.  

Sommigen zijn vertrokken vanwege de pensioengerechtigde leeftijd, anderen vonden een 
nieuwe baan, zijn voor zichzelf begonnen of hebben zich tijdelijk van de arbeidsmarkt 
teruggetrokken. Corona lijkt er mede debet aan. Zo zou de vaccinatieverplichting een rol 
spelen, maar ook de hoge werkdruk en de eis van werkgevers dat mensen weer terugkeren 
naar kantoor.  

In Amerika is de situatie wel heel extreem, maar volgens een onderzoek van Microsoft kunnen 
bedrijven in andere landen zich ook opmaken voor een hoog personeelsverloop. In een 
onderzoek onder ruim 30.000 medewerkers wereldwijd zei ruim 40 procent te overwegen om 
binnen een jaar ontslag te nemen. 

 
Duizenden werkzoekenden op een personeelsbeurs in Los Angeles. © EPA  
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In Nederland was hier in coronatijd weinig van te merken. Behalve de medewerkers die 
noodgedwongen een van de door corona getroffen sectoren moesten verlaten, zijn weinig 
werknemers vrijwillig van baan geswitcht, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.  

‘Nee, we zien juist extreem veel inactiviteit op de arbeidsmarkt’, vult Geert-Jan Waasdorp van 
Intelligence Group aan. In twintig jaar dat zijn bedrijf gegevens bijhoudt, heeft het niet eerder 
zo weinig aanbod van personeel gezien en was de vraag naar personeel nog nooit zo hoog als 
nu. Sinds 1971 is het niet voorgekomen dat er meer vacatures waren dan werklozen. 

Ook Effectory, dat al ruim 25 jaar de medewerkersbeleving voor bedrijven meet, ziet dat de 
intentie om van baan te switchen gedurende corona is gedaald. Logisch, zegt commercieel 
directeur Christian de Waard. ‘Als het slechter gaat met de economie, dan zie je dat mensen 
blijven zitten waar ze zitten.’  

Dat kan arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV beamen. Onzekerheid maakt 
mensen voorzichtig, constateert hij. ‘Bovendien is de arbeidsmarkt door de steunpakketten 
van de overheid verdoofd. Daardoor hebben veel mensen hun baan kunnen behouden. Maar 
tegelijkertijd heeft dat een dempend effect gehad op de  dynamiek van de arbeidsmarkt’, is 
zijn conclusie. 

 
Een winkel zoekt personeel. © ANP  

De deskundigen zijn het erover eens dat het een kwestie van tijd is voordat dit dempend effect 
verdwijnt en de arbeidsmarkt in beweging komt. Met het verder opengaan van de economie 
zullen werknemers weer om zich heen kijken en de stap wagen, aldus Witjes. 

‘De situatie zal niet zo extreem worden als in Amerika, maar in goede tijden zie je altijd meer 
dynamiek op de arbeidsmarkt, het klimaat is er in elk geval naar’, meent Witjes, wijzend op 
onder andere het enorme aantal vacatures in talloze sectoren. ‘Het zou mij niet verbazen als 
werkgevers op een gegeven moment weer mensen proberen weg te kapen bij de concurrent.’ 

‘En’, voegt Waasdorp van Intelligence Group eraan toe, ‘als de beweging er komt, dan wordt 
het kermis op de arbeidsmarkt.’  

De Waard van Effectory is ervan overtuigd dat dit moment gaat komen. Hij verwacht dat het 
al ergens eind dit jaar, begin volgend jaar op gang komt. ‘Het kan bijna niet anders dan dat 
ook hier The Great Resignation gaat plaatsvinden. Natuurlijk niet zo extreem maar met de 
verdere versoepelingen en de krapte op de arbeidsmarkt met het hoge aantal vacatures, gaan 
mensen geheid van baan wisselen.’  

Dat kan volgens hem in alle sectoren spelen. De indruk van De Waard is dat veel mensen zich 
nu al aan het oriënteren zijn en de balans opmaken van de het afgelopen anderhalf jaar. 
‘Werknemers zijn weliswaar massaal blijven zitten, ondanks wellicht hun onvrede, maar hoe 
ze zijn behandeld door hun leiding zijn ze niet vergeten’, claimt hij.  
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Zijn verwachting is dat de bedrijven die in coronatijd weinig oog en oor hebben gehad voor 
hun personeel, rekening moeten houden met een grote uitstroom van personeel. De bedrijven 
die hun best hebben gedaan door bijvoorbeeld impopulaire maatregelen uit te leggen, 
perspectief te bieden, te investeren in het thuiswerken of omscholing hebben aangeboden, 
zullen als winnaars uit de crisis komen. De Waard: ‘Zij zullen hun personeel weten te 
behouden en zijn daarmee aantrekkelijk geworden als nieuwe werkgever.’  

Witjes van het UWV raadt bedrijven vooral aan om nog meer werk te maken van behoud van 
personeel. ‘Je ziet vaak dat bedrijven druk bezig zijn met het binnenhalen van nieuwe mensen, 
maar moeten niet de mensen uit het oog verliezen die al langere tijd met veel loyaliteit voor 
het bedrijf werken. Kijk daarbij ook naar interne doorstromingsmogelijkheden. Het heeft 
uiteraard geen zin om de voordeur open te zetten als je de achterdeur laat openstaan.’  

Tom van der Lubbe van Viisi Hypotheken kan zich daar in vinden. Ook hij denkt dat 
werkgevers meer aandacht moeten hebben voor hun personeel, áls ze The Great 
Resignation willen voorkomen.  

‘Ik kan mij indenken dat mensen die zich in coronatijd niet gesteund hebben gevoeld door 
hun werkgever zullen vertrekken, zodra het kan. En ik kan mij ook goed voorstellen dat 
mensen die moeite hebben met de werk-privébalans of bang zijn dat ze straks weer naar 
kantoor moeten komen en daardoor hun autonomie verliezen, druk om zich heen aan het 
kijken zijn.’  

Van der Lubbe verwacht zelf niet veel moeite te zullen hebben om nieuw personeel te vinden 
en bestaande medewerkers binnenboord te houden. Het bedrijf groeide in coronatijd van 44 
naar 60 medewerkers en is onlangs uitgeroepen tot de beste werkgever van Europa in de 
categorie kleine werkgevers.  

‘Als er geen corona was geweest, dan hadden we die eerste plek denk ik niet bemachtigd. In 
deze tijd hebben we goed kunnen laten zien waar wij voor staan. Daar profiteer je als bedrijf 
vooral op lange termijn van. Je ziet in de VS al heel duidelijk dat de zogenoemde War for 
Talent in alle hevigheid is losgebarsten. Ik denk persoonlijk dat bedrijven echt meer hun best 
moeten doen, menselijker moeten worden. Verplaats je in je mensen, wat zou je zelf 
verwachten? Doe je dat niet, dan ga je de slag straks niet winnen’, voorspelt hij. Bron: AD, 2 
oktober 2021. 
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