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Eerste woorden 

Ziekenhuizen dreigen weer vast te lopen door toename Covid-19. Corona Ziekenhuizen zien 
een snelle groei van het aantal Covid-19-patiënten, waardoor de druk op de overige zorg 
opnieuw toeneemt. 
 
Steeds wordt er alles aan gedaan om het te voorkomen, en steeds gebeurt het weer. Het Isala 
ziekenhuis in Zwolle moest afgelopen weekend twintig mensen afbellen die op het punt 
stonden geopereerd te worden. Ook andere grote ziekenhuizen hebben operaties afgezegd of 
zien wachtlijsten groeien, blijkt uit een rondgang van NRC.  
 
Veel ziekenhuizen hebben last van de stijging van het aantal coronapatiënten die 
onmiskenbaar is ingezet na de versoepelingen eind september. Het gemiddelde aantal nieuwe 
coronabesmettingen in ziekenhuizen nam in twee weken met tweederde toe, naar zo’n 70 per 
dag. In totaal liggen er nu meer dan zeshonderd mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, 
evenveel als medio september. 

Het afbellen van operaties is pijnlijk omdat een groot aantal Nederlanders wacht op een 
operatie. Hoeveel is onbekend, berekeningen van afgelopen zomer gaan uit van een 
achterstand van meer dan honderdduizend operaties. 

In het Radboudumc moesten maandag meerdere hartoperaties worden afgezegd, aldus 
internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers. Het aantal coronapatiënten was vorige week 
snel toegenomen en mede door een hoog ziekteverzuim kon deze stijging niet worden 
opgevangen. 

In Zwolle liep de zorg mede vast door een corona-uitbraak in de gemeente Staphorst, waar 
slechts iets meer dan de helft van de mensen is gevaccineerd. Vijf mensen met Covid-19 
moesten vanuit het Isala worden overgeplaatst naar ziekenhuizen in Groningen, Rotterdam 
en Dordrecht. 

Vooral in de grote en middelgrote ziekenhuizen in regio’s met een lage vaccinatiegraad wordt 
het weer drukker. Naast Zwolle gaat het om ziekenhuizen in de Randstad en de Mijnstreek. 
In het Limburgse Zuyderland ligt een derde van de IC-bedden vol met Covid-19-patiënten, een 
verdubbeling in anderhalve week. ‘We houden het met pijn en moeite bij’, zegt 
zziekenhuisbestuurder David Jongen. ‘We staan heel dicht bij het punt waar we weer operaties 
moeten afzeggen.’ 

Jongen voelt zich „zó machteloos’. ‘We leiden ons suf op, werken hard aan goede 
arbeidsomstandigheden en een goede samenwerking met de regio. De enige knop waar we nog 
aan kunnen draaien, is het afbellen van operaties. Dat is het laatste wat ik wil.’ 

In het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg is 15 procent van de bedden bezet met 
Covid-19-patiënten. Ook daar neemt het aantal wachtenden weer toe. „Operaties afbellen 
proberen we te voorkomen’, zegt bestuurder Bart Berden, „maar we knijpen wel op de toegang 
door alleen operaties met een hogere urgentie te plannen. Als de IC-bezetting naar 25-30 
procent gaat, zullen wij weer operaties moeten afzeggen.’ 

Voor personeel voelt het dit keer wrang om zo hard te werken, zegt Berden, omdat het gros 
van de Covid-19-patiënten ongevaccineerd is. Berden: ‘Verpleegkundigen moeten nu weer 
alles opzij zetten, terwijl de oplossing binnen handbereik is.’ Ook Jongen merkt dat het 
personeel negatiever is. IC-verpleegkundigen hebben bovendien vaker te maken met brutale 
familieleden die corona ontkennen, zelfs als hun naaste aan de beademing ligt. Jongen: „Nee, 
corona bestaat niet, zeggen ze dan. Doe maar andere onderzoeken.’ 

Een groot aantal ziekenhuizen kan de toegenomen drukte nog aan, of ziet de stijging zelfs 
niet. In het UMC Utrecht liggen zeven coronapatiënten in de kliniek en één op de IC. Het 
ziekenhuis kan tot veertien coronapatiënten in de kliniek en drie op de IC opnemen. Het 
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ziekenhuis bereidt zich voor op een nieuwe werkelijkheid, zegt capaciteitsmanager Suzan 
Vernie, waarin er altijd plek is voor een aantal coronapatiënten. Niemand weet immers of en 
wanneer Covid-19 verdwijnt. ‘En mocht het aantal te hoog oplopen, dan liggen scenario’s klaar 
waarin wij ook weer reguliere zorg moeten afschalen’, zegt Vernie. ‘We houden een beetje ons 
hart vast, omdat we niet weten wat het effect van Covid-19 is in combinatie met de griepgolf.’ 

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam wordt met angst gekeken naar de komende 
maanden wanneer ook de griep rondwaart. ‘Rotterdam is een regio die vrij snel volgt als het 
aantal coronabesmettingen weer toeneemt’, zegt ziekenhuisbestuurder Peter Langenbach. 

Over het algemeen hebben kleine ziekenhuizen minder last van drukte door Covid-19. Dat 
komt omdat zij simpelere operaties doen, waar minder vaak een intensivecarebed voor nodig 
is.  

In de hele zorg is het ziekteverzuim nog hoog. In het Zuyderland is er een verzuim van tien 
procent bij het personeel van de operatiekamers, waardoor twee van de twintig operatiekamers 
buiten gebruik zijn. Volgens een onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress & 
Burn-out onder 189 verpleegkundigen van het Erasmus Ziekenhuis kampt twee derde van de 
verpleegkundigen met stress. Dit komt mede door het snelle opschalen tijdens de tweede en 
derde coronagolf, zegt Diederik Gommers, hoofd van de IC. ‘Verpleegkundigen zitten in de 
risicozone om een burn-out of PTSS op te lopen.’ Bron: NRC, 18 oktober 2021. 

Isala ziekenhuis moest twintig mensen afbellen 
 
Het Isala ziekenhuis in Zwolle moest afgelopen weekend twintig mensen afbellen die op het 
punt stonden geopereerd te worden. Ook andere grote ziekenhuizen hebben operaties 
afgezegd of zien wachtlijsten groeien, blijkt uit een rondgang van NRC. 
 
In het Radboudumc moesten maandag meerdere hartoperaties worden afgezegd, aldus 
internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers. Het aantal coronapatiënten was vorige week 
snel toegenomen en mede door een hoog ziekteverzuim kon deze stijging niet worden 
opgevangen. 
 
Vooral in de grote en middelgrote ziekenhuizen in regio's met een lage vaccinatiegraad wordt 
het weer drukker. Naast Zwolle gaat het om ziekenhuizen in de Randstad en de Mijnstreek. 
In het Limburgse Zuyderland ligt een derde van de IC-bedden vol met Covid-19-patiënten, een 
verdubbeling in anderhalve week. ‘We houden het met pijn en moeite bij’, zegt 
ziekenhuisbestuurder David Jongen. ‘We staan heel dicht bij het punt waar we weer operaties 
moeten afzeggen.’ Bron: AD, 18 oktober 2021.  
 
Enterse Christiaan gaat viraal met flinke lading bier in Grolsch Veste: 
'Maar het was geen record’ 
 
Wat doe je als je voor ongeveer vijftien man bier moet halen in de Grolsch Veste en je wilt niet 
te vaak lopen? Dan neem je toch alles in één keer mee? Christiaan Roetgering (23) uit Enter 
deed het gisteren tijden FC Twente - Willem II (1-1) en ging viraal op social media. ‘Maar het 
was geen record.’ 
 
Het is een afspraak die Christiaan en z’n vrienden al jaren hebben: één persoon is 
verantwoordelijk voor het halen van bier tijdens de wedstrijd. Tegen Willem II was het de beurt 
aan Christiaan. ‘Ik had geen zin om vaak heen en weer te lopen’, vertelt de 23-jarige 
Enternaar. ‘Dus toen nam ik alles maar in één keer mee.’ 
 
En met alles bedoelt Christiaan 48(!) bier. Meer kon hij niet meekrijgen, maar dat is absoluut 
geen schande. ‘Ik denk dat het dan was misgegaan’, vertelt de Twentesupporter. Hij heeft met 
het sjouwen van die 48 biertjes trouwens geen record in handen. Die eer is voor kameraad 
Jochem. ‘Het is hem gelukt om 50 bier in één keer mee te nemen.’  
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Christiaan moest overigens nog best een eindje afleggen met de treetjes bier. ‘Ja, eerst door 
de gracht en toen nog de trap op. Maar het is allemaal goed gegaan.’ Dat komt volgens 
Christiaan ook door de stevige treetjes. ‘Daar is zelfs al een meme over’, vertelt hij. ‘Enschedees 
karton is steviger dan Nijmeegs beton.’  
 

 

Christiaan in actie tijdens FC Twente - Willem II. © Foto: Marcel Ter Bals - Orange Pictures 
 
Dat Christiaan op de foto werd gezet met een flinke lading bier, bleef ook op social media niet 
onopgemerkt. Zelfs FC Twente plaatste een foto op het officiële Instagram-account. Binnen 12 
uur kreeg de foto meer dan 10.000 likes. ‘Ik heb denk ik wel 300 volgverzoeken gehad op 
Instagram’, vertelt Christiaan, die gisteravond op de bank de samenvatting lag te kijken. ‘En 
toen ontplofte m’n telefoon. Heel veel berichten. Echt niet normaal!’  
 
Ook buiten de Nederlandse grenzen bleef de actie van Christiaan niet onopgemerkt. Het 
populaire voetbalaccount 433 plaatste de foto ook op Instagram. De likes liepen binnen het 
uur al op richting de 500.000 stuks! 
 
En over het voetbal van FC Twente? Gisteren was het niet heel goed, maar over het algemeen 
heeft Christiaan weinig te klagen. ‘Twente doet het prima dit seizoen’, vindt ook de twintiger. 
Ach, en als het voetbal dan tegenvalt, is er altijd nog wel een vriend in de Grolsch Veste die 
voor voldoende alcoholische versnaperingen kan zorgen. Bron: AD, 18 oktober 2021. 
 
Barman Utrechtse voetbalclub mishandeld na ruzie om QR-code: ‘Lag op 
de grond en ze schopten op me in’ 
 
Als een barman zondag in de kantine van voetbalclub USV Hercules in Utrecht tijdens een 
wedstrijd van het eerste elftal een groep mannen om hun QR-code voor de coronacheck vraagt, 
gaat het helemaal mis. De man wordt belaagd, valt op de grond en wordt geschopt en geslagen. 
De politie onderzoekt het incident.   
 
De tweede helft van de wedstrijd tussen USV Hercules en EVV (3-0) is net begonnen als de 
barman in het paviljoen van sportpark Voordorp een groep mannen in de kantine vraagt naar 
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de QR-code. ‘Er is veel kritiek op sportverenigingen, omdat er vaak niet naar de coronacheck 
wordt gevraagd, maar wij zijn daar vanaf het begin af aan streng op geweest. Dat is eigenlijk 
altijd goed gegaan. Als je geen QR-code hebt, mag je binnen wel een drankje halen, maar moet 
je meteen weer naar buiten. Heb je de QR-code wel, kun je binnen gaan zitten.’ 
 
Het groepje mannen en jongens dat zondag aan een tafeltje in de kantine aan de 
Voorveldselaan gaat zitten, heeft geen QR-code op zak. ‘En dus zei ik: jongens, dan moeten 
jullie helaas naar buiten. Daar reageerden ze eigenlijk heel prima op. Ze zeiden: oké, we gaan 
zo. Maar een oudere man was het er toch niet mee eens en werd boos. Voor ik het wist, stond 
een jongere man op, hij gooide zijn kind nog net niet naar zijn vrouw toe en liep op me af.’ 
 
De man probeert de barman, die graag anoniem wil blijven uit angst voor represailles, te slaan. 
‘Er stonden nog drie van die grote kerels van het tafeltje op, ze begonnen te trekken en duwen, 
iemand probeerde me te slaan, maar miste. Ik heb mezelf verdedigd en iemand geraakt, maar 
ook een barkruk gepakt en daarmee geprobeerd ze bij me vandaan te houden, maar zelfs de 
‘Herculanen’ die er tussen sprongen en mij te hulp geschoten, konden ze niet stoppen.’ 
 
De barman loopt naar achteren en wordt een hoek in gedreven. ‘Daar struikelde ik over de 
sporttassen die op de vloer stonden. Toen ik op de grond lag, sloegen en schopten ze op me 
in.’ Een dag later is hij flink beurs. ‘Ik heb er wel wat blauwe plekken aan over gehouden, ja’.’  
 

 
Het paviljoen USV Hercules op Sportpark Voordorp in Utrecht. © Google Streetview  

Bestuurslid Richard Jager stond bij de naastgelegen tennisbaan en zag de vechtpartij. ‘Ik heb 
de aanleiding niet gezien, maar ik zag ineens barkrukken in de lucht en hoorde een hoop 
geschreeuw. Heel vervelend dat dit is gebeurd. We waren van tevoren bang dat we problemen 
met die QR-code zouden krijgen, maar dat ging eigenlijk heel goed. Tot nu dus.’ 

De mannen gingen er na de vechtpartij vandoor. Een omstander had toen al 112 gebeld en de 
politie kwam kort daarna naar het sportpark. De barman heeft aangifte gedaan. Volgens een 
politiewoordvoerder wordt de zaak op dit moment onderzocht en zijn er nog geen 
aanhoudingen verricht.  

Volgens voorzitter van USV Hercules, Fons Visser, hangen er buiten het paviljoen camera's. 
‘Binnen niet. We zullen die beelden met de politie bekijken. We bekijken nu zelf of we de groep 
kennen of dat deze mannen vaker zijn geweest. Wel weten we dat het geen leden van onze 
club zijn, het waren bezoekers van de wedstrijd. Of het familie van spelers betreft, weten we 
nog niet.’  

Of de mannen een verbod op het betreden van de Utrechtse sportclub krijgen, kan de 
voorzitter nog niet zeggen. ‘Zover zijn we nog niet. We staan in nauw overleg met de politie en 
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als we weten wie het zijn, zullen we overleggen welke maatregelen we kunnen nemen. Maar 
laat het duidelijk zijn: dit willen wij als vereniging niet. We doen ons best om de regels na te 
leven en dan zijn dit de gevolgen. Er lopen hier ook kleine kinderen, we willen niet dat zij dit 
soort dingen zien.’ 

De schrik zit er bij de barman een dag na het incident nog flink in. ‘Ja, natuurlijk ben ik 
geschrokken. Gelukkig schoten veel mensen mij te hulp, maar ik moest daarna wel even 
bijkomen in de keuken.’ Bron: AD, 18 oktober 2021.  
 

 

© AP — Evander Kane 

Canadese ijshockeyer 21 wedstrijden geschorst vanwege overtreden 
coronaregels 

De National Hockey League heeft de Canadese ijshockeyer Evander Kane 21 wedstrijden 
geschorst omdat hij de Covid-regels zou hebben overtreden. De speler van San Jose Sharks 
ontvangt in die periode ook geen salaris. De schorsing betekent dat de Canadese aanvaller 
vóór 30 november niet meer in actie zal komen, waardoor hij meer dan een kwart van het 
reguliere seizoen mist. 

Kane (30) verontschuldigde zich bij zijn teamgenoten en fans in een schriftelijke verklaring 
die namens hem werd vrijgegeven door de spelersbond (NHLPA). ‘Ik heb een fout gemaakt, een 
fout waar ik oprecht spijt van heb en waarvoor ik zelf verantwoordelijkheid neem’, zei Kane. 
‘Tijdens mijn schorsing zal ik hulp blijven zoeken om in de toekomst betere beslissingen te 
nemen.' 

ESPN meldde twee weken geleden dat Kane wordt verdacht van het gebruik van een vervalste 
vaccinatiekaart. De NHL wilde daar niet op reageren en ook Kane zelf zei verder geen 
commentaar willen geven. 
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Zijn club de Sharks zei in een schriftelijke verklaring: ‘We zijn buitengewoon teleurgesteld 
over zijn minachting voor de gezondheids- en veiligheidsprotocollen die zijn ingevoerd door de 
NHL en de NHLPA’. 

De schorsing van Kane was niet de eerste straf die de NHL heeft opgelegd voor het overtreden 
van de Covid-regels. In januari kreeg de Washington Capitals een boete van 100.000 dollar 
wegens 'spelersschendingen'. Bron: AD, 19 oktober 2021.  
 
Voor boostershot ander vaccin dan vaccin eerste twee vaccinaties   
 
Amerikanen die in aanmerking komen voor een boostershot kunnen daarvoor een ander 
vaccin krijgen dan het middel waarmee ze eerder zijn ingeënt. Volgens de New York Times is 
de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA van plan een combinatie van vaccins toe te 
staan. 
 
De FDA gaf in september groen licht voor een derde prik met Pfizer/BioNTech voor 65-plussers 
en mensen die tot de risicogroepen behoren. Een adviespanel van de medicijntoezichthouder 
steunt ook het gebruik van Moderna en Janssen voor dit doel. 
 
De Amerikaanse overheid zou in een reactie hebben gezegd dat het gebruik van hetzelfde 
vaccin als booster, indien voorradig, de voorkeur heeft, aldus de NYT op basis van anonieme 
bronnen. De FDA weigert commentaar te geven. 
 
Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen staan onder druk om extra injecties goed te keuren 
nadat het Witte Huis in augustus plannen aankondigde voor een grote boostershotcampagne, 
in afwachting van goedkeuring van de FDA en het Centrum voor ziektecontrole en Preventie 
(CDC). 
 
De Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) publiceerden vorige week een onderzoek 
waaruit bleek dat Amerikanen die oorspronkelijk een Janssen-vaccin kregen, een veel 
sterkere afweerreactie op Covid-19 hebben na een zogenoemde boosterprik met Moderna of 
Pfizer/BioNTech dan na een booster met opnieuw Janssen. Bron: AD, 19 oktober 2021.  
 
Nieuw-Zeeland meldt nieuwe coronabesmettingen 

Nieuw-Zeeland heeft een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dinsdag 
waren er 94 nieuwe besmettingen, vijf meer dan het vorige record dat bij de eerste uitbraak 
in april 2020 werd vastgesteld, zo maakte premier Jacinda Ardern bekend. 

‘Het is belangrijk om te onthouden dat we niet machteloos zijn, we hebben de mogelijkheid 
het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden.' De premier drong er bij haar landgenoten 
op aan vooral thuis te blijven en zich te laten vaccineren. ‘De regels zijn voor iedereen van 
belang', zei Ardern.  

In Auckland, de grootste stad in het land met pakweg 1,7 miljoen inwoners, geldt een strikte 
lockdown nadat op 18 augustus een coronabesmetting werd vastgesteld. Sindsdien groeide 
het aantal gevallen tijdens de uitbraak naar 2099.Dinsdag waren er 87 bestemmingen in 
Auckland en zeven in de naburige regio Waikato. 

Ongeveer 85 procent van de bevolking heeft een eerste prik gekregen, 67 procent van de 
inwoners is volledig ingeënt. Het land met vijf miljoen inwoners heeft sinds het begin van de 
pandemie ongeveer 4700 besmettingen en 28 coronadoden gemeld. Bron: AD, 19 oktober 
2021.  
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Oost-Europa betaalt tol voor slabakkende vaccinatiecampagne: in deze 
landen gaat het weer de verkeerde kant op  
 
In zo goed als heel Europa stijgt het aantal coronabesmettingen nu de herfst en de koude hun 
intrede doen. Maar terwijl de opwaartse trend in de meeste West-Europese landen op dit 
moment slechts een beperkte impact heeft op de ziekenhuizen, is het vooral Oost-Europa dat 
de gevolgen van een slabakkende vaccinatiecampagne draagt.  
 
De coronabesmettingen in België tonen sinds vorige week een nieuwe knik naar boven, zoals 
enkele dagen eerder ook al in Nederland te zien was. Met elke dag ongeveer 230 besmettingen 
per miljoen inwoners zit België op dit moment in de Europese middenmoot, in het gezelschap 
van landen als Oostenrijk, Nederland, Griekenland en Slovakije.  
 
In zowat alle landen is de trend van dalende of stabiele besmettingscijfers van afgelopen zomer 
stilaan aan het keren naar een stijging, opgestuwd door de besmettelijkere Deltavariant in 
combinatie met versoepelingen en kouder weer, waardoor meer mensen binnen gaan zitten. 
Maar in vergelijking met de najaarsgolf van vorig jaar, die in een aantal landen de cijfers door 
het dak liet gaan, vallen de stijgingen op dit moment nog mee, vooral met dank aan de 
vaccinaties.  
 
Binnen West-Europa lijken enkel het Verenigd Koninkrijk en in mindere mate Ierland een 
uitschieter. Met elke dag meer dan 40.000 besmettingen of 600 per miljoen inwoners naderen 
de Britten stilaan weer de piek die ze eind juli al eens bereikten na een reeks versoepelingen. 
De besmettingen piekten op 21 juli op bijna 48.000 per dag. De grootste piek noteerde het 
Verenigd Koninkrijk in januari aan het prille begin van de vaccinatiecampagne met 60.000 
besmettingen per dag. Bron: De Morgen, 18 oktober 2021.  
 
Klant steekt café-uitbater in Brussel neer na discussie over Covid Safe 
Ticket  
 

 
Het café in de Visverkopersstraat. Beeld Tom Coninckx  
 
In de Visverkopersstraat, in het centrum van Brussel, zijn afgelopen zaterdag een caféhouder 
en een klant in een vechtpartij verwikkeld geraakt na een discussie over het Covid Safe Ticket. 
De klant trok daarbij een mes en bracht meerdere steken toe aan de uitbater. Hij was niet in 
levensgevaar en mocht ondertussen het ziekenhuis verlaten.  



9 
 

De hulpdiensten kregen zaterdagnacht een oproep rond 1.15 uur. Een klant zou de uitbater 
van een café meerdere messteken hebben toegebracht. De uitbater werd ter verzorging naar 
het ziekenhuis overgebracht en is arbeidsongeschikt.  
 
De verdachte werd opgepakt en na verhoor ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. 
Die heeft de man gedagvaard om te verschijnen voor de Franstalige Brusselse correctionele 
rechtbank op 29 oktober 2021. Hij staat terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met 
verboden wapenbezit.  
 
Sinds afgelopen vrijdag moet je in Brusselse horecazaken een Covid Safe Ticket (CST) kunnen 
voorleggen. Het CST is een document, zowel op papier als digitaal te verkrijgen, met daarop 
een QR-code met alle essentiële informatie. Je kan het krijgen als je volledig gevaccineerd 
bent, de voorbije zes maanden de ziekte al hebt doorgemaakt of een negatieve coronatest kan 
voorleggen. Bron: De Morgen, 18 oktober 2021. 

Duizend antivaxxers betogen voor deuren Pfizer in Elsene 

 
 
Met hun betoging maken de manifestanten duidelijk dat ze tegen de vaccinatiestrategie en het 
Covid Safe Ticket zijn. Beeld EPA 
 
Voor de deuren van Pfizer op de Pleinlaan in Elsene hebben zowat duizend antivaxxers zaterdag 
betoogd tegen de invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel. Volgens hen zorgt de coronapas 
voor een beperking van de vrijheden en is het een mechanisme om het volk te controleren. De 
manifestatie verliep probleemloos. 
 
Het protest werd georganiseerd op initiatief van David Bouillon, anti-vaxxer en arts uit het 
Waalse Bergen. De betogers kwamen bij Pfizer, producent van een van de coronavaccins, 
pleiten voor hun vrijheid. Ze maakten duidelijk dat zij niet gedwongen willen worden om een 
prik te krijgen. Tijdens de actie klaagden ze ook de druk aan die scholen, bedrijven, dokters 
en de overheid legt op mensen die zich niet willen laten vaccineren.  
 
Het hoofdpunt op de protestagenda was weliswaar het gebruik en de verplichting van het 
Covid Safe Ticket. De betogers vinden het een inperking van de vrijheden en een mechanisme 
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om het volk te controleren. ‘Zo weet de overheid waar je bent en op welk tijdstip je ergens 
binnen gaat’, volgens de betogers. 
 
Voor het gebouw van Pfizer, waar de hashtag #Sciencewillwin op de gevel prijkt, maakten de 
honderden protestvoerders met verschillende pamfletborden duidelijk wat ze van de vaccinatie 
en de huidige coronamaatregelen vinden. ‘Pas van de angst’, ‘Raak niet aan mijn vrijheid’, ‘IQ? 
Ja! QR? Neen!’, ‘Prik me niet’, ‘Uw nieuwe normaal verstikt me’ of ‘U bent gehypnotiseerd door 
de angst’.  
 
Sinds gisteren is het in het Brussels gewest voor iedereen vanaf 16 jaar verplicht om op 
verschillende plaatsen een geldig Covid Safe Ticket te tonen. De regel geldt in de horeca, in 
nachtclubs, fitnesscentra, sportzalen, cultuurhuizen, zorginstellingen en op congressen en 
handelsbeurzen. 
 
Met het Covid Safe Ticket kan je aantonen dat je gevaccineerd bent, hersteld van het 
coronavirus, of dat je een negatieve coronatest hebt afgelegd. 
 
Wie een overtreding begaat, riskeert een boete. Voor bezoekers bedraagt die vijftig tot 
vijfhonderd euro en voor organisatoren vijftig tot vijfentwintighonderd euro. In eerste instantie 
wordt er vooral gesensibiliseerd, pas in een latere fase zullen er effectief boetes worden 
uitgeschreven. Bron: De Morgen, 16 oktober 2021.  
 

 
Beeld EPA  
 
Brusselse coronapas leidt niet tot meer vaccinatie-afspraken. Integendeel 
 
De aankondiging van de Brusselse coronapas, die vanaf vandaag verplicht is in het gewest, heeft 
niet voor de verhoopte opstoot in vaccinatie-afspraken geleid. Integendeel, het tempo daalt 
alleen maar tot nog enkele honderden prikken per dag. 
 
Wie vanaf vandaag in Brussel op café, restaurant of naar het theater wil, wil gaan fitnessen, 
binnen wil sporten of een congres of ander evenement met meer dan vijftig aanwezigen wil 
bijwonen, moet een Covid Safe Ticket (CST) kunnen voorleggen. Die coronapas is een bewijs 
van vaccinatie, negatieve test of herstel. Wallonië zal de coronapas op 1 november invoeren, 
in Vlaanderen is het CST dankzij een hoge vaccinatiegraad afgevoerd. 
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Met het CST wil Brussel de verdere verspreiding van het coronavirus helpen tegengaan zonder 
de samenleving opnieuw op slot te doen. Daarbovenop moet de invoering de nog niet 
gevaccineerde Brusselaars zo veel mogelijk aanzetten om zich alsnog te laten vaccineren, 
aangezien het gewest veel lagere cijfers kent dan de andere regio's. In Frankrijk leidde een 
gelijkaardige aankondiging deze zomer tot miljoenen nieuwe prikafspraken. 
 
Maar voorlopig is die ambitie een slag in het water. Tot vandaag kreeg in Brussel zes en vijftig 
procent van de bevolking minstens één prik. Bij de 18- tot 24-jarigen is de helft gevaccineerd, 
bij de 12- tot 17-jarigen zeven en dertig procent. Eind augustus stelde Brussel zichzelf tot doel 
eind oktober aan vijf en zestig procent te zitten. Daarvoor moesten er elke week 16.000 prikken 
gezet worden, ongeveer 2.300 per dag. Dat cijfer is nooit gehaald, het daalde zelfs week na 
week. Begin september lag het dagelijkse priktempo nog op een kleine 1.200, vandaag op 
amper 650.  
 
Sinds het Overlegcomité op 17 september groen licht gaf aan de regio’s om de coronapas in te 
voeren, zijn er op die manier in totaal slechts 25.000 prikken bij gekomen, terwijl het er 
136.000 hadden moeten zijn om de vijf en zestig procent te halen.  
 
De aankondiging van de coronapas heeft dus voorlopig geen enkele invloed gehad op het 
priktempo, integendeel. Dat erkent ook Inge Neven, hoofd van de Brusselse 
gezondheidsinspectie. ‘Het effect is zo goed als nul’, geeft ze onomwonden toe. Volgens Neven 
blijven alle Brusselse gezondheidsactoren samenwerken om elke dag nog nieuwe mensen te 
sensibiliseren en nieuwe prikken toe te dienen. Dat gebeurt nu vooral in lokale antennes, via 
wijkwerking en in scholen. Van de grote centra in het Brussels gewest zijn er nog maar vier 
open.  
 
Vraag is of de effectieve invoering van de coronapas wel voor een stijgend aantal afspraken 
kan zorgen. De gemeentebesturen en politie geven aan niet de middelen te hebben om iedereen 
te controleren. Het doel om tegen eind oktober aan vijf en zestig procent gevaccineerden te 
geraken is ook losgelaten. Een nieuw streefcijfer is er niet. Elke nieuwe prik telt, is het 
adagium. 
 
Ook met de zogenaamde boosterprik schiet het in Brussel voorlopig niet op. Terwijl in 
Vlaanderen al meer dan veertig procent van de 85-plussers een extra dosis van het 
coronavaccin kreeg, blijft Brussel steken op amper drie procent. Volgens Neven zal dat cijfer 
vanaf volgende week ook voor Brussel gaan stijgen. Deze week vertrokken de uitnodigingen 
voor de thuiswonende 85-plussers, gisteren kregen ook de woon-zorgcentra hun vaccins. 
Bron: De Morgen, 15 oktober 2021.  
 
Rebecca verhuisde door corona: ‘Ik kan mijn werk net zo goed op een 
studeerkamer bij mijn vader doen’ 
 
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: Rebecca Groenhuis (50) uit 
Utrecht die een drastische stap nam. Zij trok bij haar 81-jarige vader in het Brabantse dorpje 
Teteringen in. 
 
‘Als de klok van twaalven nadert, roept mijn vader me uit het studeerkamertje. Rebec, kom je 
eten? Dan schuiven we gezellig aan tafel aan. Boontjes uit de tuin, biefstukje, gebakken 
aardappels. Heerlijk om ‘s middags ontspannen met zijn tweeën een warme maaltijd te eten; 
veel beter dan een kwartier in de rij voor een snelle hap in de bedrijfskantine van de Utrechtse 
bank waar ik werk. Mijn vader Paul geniet er ook enorm van om voor een ander te koken. Dat 
deed hij steeds minder, na het overlijden van mijn moeder Anya in 2013.  
 
Dat ik nu weer bij mijn vader woon, is verrassend, zeker, maar niet geheel onverwacht. Ik 
dacht in de 25 jaar dat ik in de stad Utrecht woonde en werkte namelijk vaak: ik ga vroeg met 
pensioen en dan verhuis ik terug naar Brabant. Want, ja: ik ben in mijn hart altijd een 
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Brabander gebleven. Ik hoor mensen de voordelen van zo’n grote stad als Utrecht wel 
opsommen - winkels, theater, kroegjes - maar persoonlijk geef ik daar niks om. Doe mij maar 
ruimte, bos, vogels. Je kan mij en mijn vader niet gelukkiger maken dan dat we, tijdens een 
van onze vele fietstochten door de Lage Vuchtpolder, een grutto spotten. 
 

 
Rebecca Groenhuis en haar vader samen met de jongste poesjes bij de 'speeltuin' die ze voor 
de eekhoorns hebben gemaakt. © Pim Ras  
 
Ik ging, toen ik in Utrecht woonde, ook nog vaak in het weekend naar Brabant, want daar had 
ik ook nog veel vrienden en clubjes zoals tennis. Ik was toevallig ook bij mijn vader toen de 
pandemie uitbrak en ik daar verplicht moest blijven. Mijn werkgever wilde namelijk niet dat 
personeel uit Brabant, in die tijd dé brandhaard, op en neer reisde. In die weken kwam het 
idee al bij me op: wat als ik hier permanent intrek?  
 
Ja, voor sommigen zou het een gruwel zijn: op volwassen leeftijd nog bij je ouders. Maar ik en 
mijn vader hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden. Al van jongs af aan, toen ik op 
hoog niveau basketbalde en mijn vader me naar alle hoeken en gaten van Nederland reed. Hij 
was vroeger gymleraar dus ook heel sportief. 
 
Mijn plan werd steeds realistischer, toen bleek dat mijn werkgever het thuiswerken ook na 
corona zou blijven aanmoedigen en ik erachter kwam dat ik mijn werk als datascientist prima 
vanuit het studeerkamertje in Brabant kon doen. Omdat ik inmiddels besloten had mijn 
werkweek van vier naar drie dagen te verkorten, zag ik de toekomst ook wel voor me: vooral 
hier werken en dan één keer in de twee weken naar kantoor in Utrecht. Want, oké, dan sta ik 
af en toe in de A27-file maar in ieder geval niet elke dag. 
 
Het is heerlijk dat ik mijn vader gezelschap kan houden en hem met kleine dingen kan helpen, 
zoals een autorit. Hij mag door zijn slechte ogen niet meer achter het stuur. Ik geniet er zelf 
enorm van om op een werkdag even in de tuin te pauzeren. Die is zo groot, zo rustig, zo mooi. 
Mijn vader en ik hebben er sinds corona zelfs een speeltuin met laddertjes en trapjes voor de 
eekhoorns die komen spelen. 
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Het ultieme geluk: onze twee jonge huisdieren. Ik wilde in mijn Utrechtse appartement van 
vierhoog nooit aan de huisdieren, veel te krap, en mijn vader wilde het niet vanwege zijn 
leeftijd, maar na mijn verhuizing kon het tóch. Er lopen hier nu twee poesjes rond, Elsje en 
Miepje.’ Bron: AD, 19 oktober 2021.  
 
Aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt met 44 procent in week, 
‘stijging zet door’ 
 
De stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen zet door, aldus het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 
25.751 nieuwe positieve tests. Dat is ruim 44 procent meer dan vorige week, toen het ging om 
17.832 nieuwe coronabesmettingen in zeven dagen. 
 
De GGD’en testten vorige week meer dan 198.000 mensen, van wie bijna 24.000 mensen een 
positieve uitslag kregen. 12 procent testte dus positief, tegenover 10,3 procent een week 
eerder. ‘De toename in het aantal positieve coronatesten lijkt samen te hangen met de 
versoepelingen van ruim drie weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect’, aldus het 
RIVM. Het aantal nieuwe coronabesmettingen nam in alle regio’s en leeftijdsgroepen toe.  
 
Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus verspreidt, is ook verder opgelopen. Het 
RIVM berekent het momenteel op 1,20. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus 
meedragen 120 anderen besmetten. Zo loopt het aantal besmette mensen steeds sneller op. 
Het getal wordt elke dinsdag en vrijdag bepaald, op basis van de situatie ongeveer twee weken 
eerder. Recentere cijfers zijn nog niet betrouwbaar genoeg. Het reproductiegetal van 1,20 slaat 
dus op de situatie van 4 oktober. 
 
Ook het aantal sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting steeg afgelopen week harder. 
Het RIVM kreeg 48 meldingen van sterfgevallen, een verdubbeling ten opzichte van de zeven 
dagen daarvoor. Het instituut benadrukt dat mogelijk niet al deze mensen vorige week zijn 
overleden, omdat het soms even duurt voor een overlijden is doorgegeven. 
 
De meeste mensen van wie bekend is waar ze het virus opliepen, raakten besmet door contact 
met huisgenoten of partner. Het onderwijs kwam op de tweede plek. Het aandeel besmettingen 
dat kon worden herleid naar school of de kinderopvang nam iets toe tot ruim 15 procent. Een 
week eerder ging het nog om ongeveer 14 procent. Ook werk was afgelopen zeven dagen iets 
vaker de ‘setting van besmetting’, zoals het RIVM het noemt. Het ging om 9 procent van de 
gevallen, tegenover 8 procent een week eerder. Het aandeel positieve tests dat herleid kon 
worden naar de horeca en verpleeghuizen nam eveneens iets toe. In totaal 0,8 procent van de 
besmettingen vond plaats tijdens een ‘religieuze bijeenkomst’. Dat is iets minder dan een week 
eerder, toen het ging om 0,9 procent. 
 
Eerder vandaag bleek al dat het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen licht 
toenam, met zeven. In totaal liggen vandaag 617 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, 
meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Inmiddels staat de zorg 
ook al weer onder druk. En die druk neemt alleen maar toe. In ziekenhuizen groeit dan ook 
irritatie over niet-gevaccineerden, want vooral zij worden opgenomen. Zo leeft in 
bijvoorbeeld Zwolle het gevoel: ‘Daar gaan we weer'. In alle regio's van Nederland wordt dan 
ook met grote zorg gekeken naar het aantal besmettingen. Bron: AD, 19 oktober 2021.  
 
Kopzorgen bij GGD Zuid-Holland Zuid na ‘explosieve toename’ in aantal 
besmettingen 
 
Het aantal mensen in de regio Zuid-Holland Zuid dat positief getest is op het coronavirus is 
in een week tijd meer dan verdubbeld. Reden voor kopzorgen bij GGD-directeur Cees Vermeer. 
‘Het merendeel van de opgenomen patiënten is niet gevaccineerd.’  
 
Vermeer vreest dat de zorgmedewerkers overbelast raken, nu de coronacijfers weer oplaaien. 
In een week tijd is er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling van het mensen dat een 
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positieve coronatest heeft afgelegd. Daarbovenop loopt het aantal ziekenhuisopnames in de 
regio rondom Dordrecht en Gorinchem zienderogen op, zowel op de intensive care als op de 
verpleegafdelingen.   
 
De GGD-baas spreekt van een ‘explosieve toename’ van het aantal besmettingen en baalt van 
het feit dat het gros van de coronapatiënten in het ziekenhuis geen prik heeft gehaald op het 
moment dat zij daarvoor werden uitgenodigd. ‘Het merendeel van die patiënten is niet 
gevaccineerd’, constateert hij. ‘Als dit tempo aanhoudt, vrees ik dat het zorgpersoneel 
overbelast raakt. Plaatsgebrek in ziekenhuis kan er zelfs toe leiden dat mensen elders in 
Nederland of zelfs in het buitenland moeten worden opgenomen.’  
 
Dat gebeurt niet alleen met patiënten vanuit de regio Drechtsteden. Het Albert Schweitzer 
ziekenhuis in Dordrecht nam vorige week zelf een patiënt uit het Isala-ziekenhuis in Zwolle 
op omdat zij daar de grote toestroom aan nieuwe patiënten niet aan kon. Deze specifieke 
patiënt ligt op de ‘gewone’ verpleegafdeling.  
 
Volgens de GGD in Zuid-Holland Zuid krijgen mensen die besmet zijn met het virus eerst 
milde klachten. Toch blijkt een deel van de besmette mensen echter zó ziek te worden dat zij 
tien tot veertien dagen lang intensieve medische zorg nodig hebben. Met name mensen die 
hun vaccinatie niet hebben laten zetten blijken een groter risico te lopen op een 
ziekenhuisopname.   
 
Met alle gevolgen voor het Nederlandse zorgstelsel van dien, zegt Vermeer stellig. ‘Ik zie 
vaccineren echt als de enige weg om met elkaar uit deze gezondheidscrisis te komen. Covid-
19 blijft namelijk een groot gevaar voor onze samenleving. Daarom blijf ik benadrukken: blijf 
bij klachten thuis en laat je testen.’ Bron: AD, 19 oktober 2021.  
 
Directeur GGD ZHZ maakt na een jaar de balans op: ‘Vaccineren is enige 
weg die ik zie om uit deze crisis te komen’  
 
Midden in de coronacrisis trad Cees Vermeer aan als baas van de GGD Zuid-Holland Zuid. ‘Ik 
was nog niet binnen of de besmettingen begonnen als een komeet te stijgen.’  
 
Het was september 2020, Vermeer was net begonnen als de nieuwe directeur van de GGD en 
corona leek op z'n retour. En toen gebeurde het: het aantal besmettingen steeg razendsnel en 
de GGD moest nog harder werken dan daarvoor. Het was pittig, geeft hij toe, maar ook 
boeiend.  
 
Vermeer: ‘Ik was nog niet binnen of de besmettingen begonnen als een komeet te stijgen. Dus 
ik kon meteen aan de bak. Ik heb vooral gezorgd dat mensen meters konden maken. Bij deze 
organisatie werken mensen die er bewust voor hebben gekozen om voor de volksgezondheid 
bezig te zijn. Ik gaf hen vertrouwen: go, go, go, gáán met die banaan. Er was geen tijd om met 
elk detail bezig te zijn. Daarvoor is de crisis te groot. Aan mij de taak om prioriteiten mee te 
geven en de verbinding te houden met andere GGD’en, de tien gemeenten, de zorginstellingen, 
het rijk en de media.’  
 
Vermeer werkte als gemeentesecretaris in Breda toen hij door een headhunter werd benaderd 
dat de Dienst Gezondheid en Jeugd, waar de GGD onder valt, een directeur zocht. In zijn 
geboortestreek nog wel. Vermeer is een geboren en getogen Dordtenaar. ‘Ik vond het mooi om 
hier aan de slag te gaan.’ Bron: AD, 4 september 2021.  
 
Toch weer meer coronapatiënten in Albert Schweitzer ziekenhuis: ‘Dit is 
voorbode van meer opnamen’ 
 
Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht ziet het aantal coronapatiënten op de gewone 
verpleegafdeling toch weer stijgen. Voor het weekeinde lagen er nog vier mensen, nu zijn dat 
er opeens negen. Daarnaast liggen er nog vier patiënten met corona op de ic, waar in totaal 
zestien bedden beschikbaar zijn.   
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Een week geleden merkte het Albert Schweitzer ziekenhuis nog weinig van de toename van 
het aantal besmettingen in de regio Drechtsteden en Molenlanden. Daar lijkt langzamerhand 
verandering in te komen. Op de verpleegafdeling is vergeleken met voor het weekeinde sprake 
van een verdubbeling.  
 
Of dit het gevolg is van de oplopende besmettingen, kan woordvoerder Frank van den Elsen 
van het ziekenhuis nog niet met zekerheid zeggen. ‘Het kan natuurlijk een gewone plotse 
fluctuatie zijn, maar we denken toch dat het de voorbode is van weer meer opnamen’, laat hij 
weten. ‘Het is nog te vroeg om daar de zorg al anders voor te gaan inrichten. Het lukt nu nog 
binnen de gewone organisatie.’   
 
Afgelopen zaterdag kwam een coronapatiënt vanuit het Isala-ziekenhuis naar het Albert 
Schweitzer ziekenhuis, omdat in Zwolle een grote toestroom was van nieuwe zieken met Covid-
19. De patiënt die deze kant op werd vervoerd, ligt op een gewone verpleegafdeling.  Bron: AD, 
18 oktober 2021. 
 
Ziekenhuizen slaan alarm: operaties afgezegd door grote toestroom 
coronapatiënten, te weinig plek op ic 
 
Het Radboudumc in Nijmegen heeft maandag en dinsdag verschillende operaties af moeten 
zeggen. Houd alstublieft afstand van elkaar om te zorgen dat ziekenhuizen niet overbelast 
raken. Dat is de oproep van ziekenhuizen, nu in een korte tijd verschillende intensive cares 
in Gelderland overbelast beginnen te raken.   
 
In het Radboudumc zijn operaties uitgesteld vanwege de toestroom van coronapatiënten. ‘Dit 
zijn operaties waar na de ingreep het nodig is dat iemand op de intensive care (ic) opgenomen 
wordt’, vertelt Chantal Bleeker, Internist-infectioloog in het Nijmeegse Radboudumc. ‘Die 
bedden zijn nu bezet door patiënten die opgenomen zijn vanwege ernstige klachten door het 
coronavirus.’ 
 
Bleeker maakt zich grote zorgen over de komende dagen, vooral vanwege de snelheid waarmee 
het aantal nieuwe patiënten toestroomt. 
 
’Begin vorige week waren er geen patiënten met covid meer op de IC en de verpleegafdeling. 
Aan het einde van de week waren er opeens veel ziekenhuisopnames van covid-patiënten. De 
afgelopen dagen zien we dat deze mensen ook op de ic terechtkomen.’  
 

 
 

Houd afstand om de zorg te helpen, vragen de ziekenhuizen. © Rob Engelaar 
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In het Radboudumc liggen voornamelijk mensen die niet gevaccineerd zijn. ‘Dat beeld is 
vergelijkbaar met de laatste maanden. Dit zijn hele zieke mensen die enorm benauwd zijn.’  

Om te voorkomen dat veel meer mensen dit lot treft, benadrukt Bleeker nog maar eens het 
advies om afstand te houden. Dat geldt op straat en binnen nog altijd, stelt zij.   

‘De verplichting is verdwenen. Maar het is niet veilig om veel contacten te hebben. Mensen 
raken besmet en dat komt uiteindelijk terecht bij iemand die niet is gevaccineerd. Of bij 
mensen met een lage weerstand. Voor hen zijn de vaccins minder effectief. Ook zij kunnen 
sneller besmet raken en in het ziekenhuis terechtkomen.’ 

Ook bij andere ziekenhuizen wordt het steeds drukker. De ziekenhuizen in Tiel en Ede gaven 
gisteren aan geen plekken meer te hebben op de afdelingen die speciaal zijn ingericht voor 
coronapatiënten.  

In de Achterhoek, bij het Slingeland Ziekenhuis, is die druk nog niet hoog. In dat ziekenhuis 
is één bed op de intensive care ingenomen door iemand die besmet is met het coronavirus. 
Toch is het ook daar dagelijks keihard werken om de gewenste zorg te kunnen verlenen, 
benadrukt een woordvoerder.  

‘We zijn heel druk. Het verlenen van zorg op een covid-afdeling is heel intensief.’ 
Beschermende kleding moet aan en uit. Voor de zorg aan één covid-patiënt zijn veel meer uren 
nodig dan voor een reguliere patiënt.   

Ook in Doetinchem is er de oproep om meer afstand te houden. ‘Dat is wat je nu kunt doen 
om verdere verspreiding van het virus te verwachten. Op dit moment kunnen we hier nog alle 
zorg door laten gaan, maar als de besmettingen oplopen, wordt dat ook voor ons moeilijker’, 
zegt de woordvoerder.  

In het Radboudumc merkt Bleeker dat het steeds moeilijker wordt om collega's te vragen een 
stap extra te doen. ‘De rek is er uit. Fysiek en psychologisch. We hebben te maken met een 
verhoogd ziekteverzuim. Er zijn simpelweg minder handen aan het bed dan we eerder hadden. 
Als we extra bedden voor coronapatiënten willen openen, dan zijn daar verpleegkundigen van 
andere afdelingen voor nodig.’ Bron: AD, 19 oktober 2021.  

Farmaceut Janssen heeft winstverwachting voor dit jaar verhoogd 

Vaccinproducent Johnson & Johnson heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd. De 
resultaten van het farmaceutische bedrijf zijn verbeterd doordat de reguliere zorg op veel 
plekken in de wereld niet meer wordt afgeschaald door het hoge aantal besmettingen met het 
coronavirus. Door de virusuitbraak kwamen veel operaties en behandelingen te vervallen, 
waardoor het bedrijf minder medicijnen verkocht. 

Het Amerikaanse concern is onder meer het moederbedrijf van Janssen in Leiden dat een 
vaccin tegen corona ontwikkelde. De bijdrage van dat middel aan de resultaten is beperkt. De 
verkoop van het Janssen-vaccin leverde 500 miljoen dollar op in het derde kwartaal, minder 
dan verwacht. Evengoed houdt Johnson & Johnson vast aan de voorspelling dat er in het hele 
jaar 2,5 miljard dollar wordt verdiend met het vaccin. Het coronavaccin dat branchegenoten 
Pfizer en BioNTech ontwikkelden brengt veel meer op.  

Vooral middelen van Johnson & Johnson tegen auto-immuunziekten en een aantal 
kankermedicijnen droegen bij aan een verbetering van de resultaten van het bedrijf. De omzet 
van Johnson & Johnson steeg in het derde kwartaal met 11 procent naar 23,3 miljard dollar. 
De winst nam met 3 procent toe tot bijna 3,7 miljard dollar. Bron: AD, 19 oktober 2021.  

Levering honderden miljoenen doses AstraZeneca van India aan Covax loopt 
vertraging op 

De levering van India aan Covax, het internationale initiatief om coronavaccins voor iedereen 
beschikbaar te maken, loopt vertraging op. India staakte de export van vaccins in april, omdat 
het land de miljoenen doses zelf nodig had. 's Werelds grootste vaccinmaker, het Serum-
instituut van India, moet contractueel echter honderden miljoenen doses AstraZeneca aan 
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Covax leveren en heeft sinds april de productie ervan opgeschroefd. Doel is om 220 miljoen 
vaccins per maand te maken. 

India hervatte de leveringen aan landen als Bangladesh en Iran wel eerder deze maand, maar 
heeft nog niets richting Covac gestuurd. Drijvende kracht achter het vaccinprogramma, de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO, gaf gisteren aan 'geen kortere route' te kunnen nemen 
bij de goedkeuring van het eerste door India zelf ontwikkelde vaccin: Covaxin. Of de weigering 
van de WHO de reden van de vertraging is, wil geen van de partijen zeggen. Frustrerend is het 
wel, aldus een betrokkene. 

Vertraging van de leveringen zorgt voor het stagneren van de vaccinatiecampagnes in veel 
arme landen, zoals Afrikaanse staten die volledig afhankelijk zijn van Covax. De directeur van 
het Serum-instituut zegt erop te vertrouwen dat de WHO het Covaxin-vaccin snel goedkeurt 
en dat er vanaf januari doses naar Covax gaan. ‘Aanvankelijk zal het om kleine hoeveelheden 
gaan, maar als we aan de binnenlandse vraag hebben voldaan, zullen we grote aantallen naar 
Covax zien gaan', zegt Adar Poonawalla. Bron: AD, 19 oktober 2021.  

Rusland meldt opnieuw recordaantal sterfgevallen door corona 

Rusland meldt wederom een recordaantal sterfgevallen ten gevolge van Covid-19. De 
afgelopen 24 uur werden 1015 overlijdens geregistreerd, melden de gezondheidsautoriteiten. 
Opnieuw het hoogste aantal sinds de wereldwijde uitbraak van het longvirus. Er 
werden 33.740 nieuwe besmettingen vastgesteld, een lichte daling ten opzichte van een dag 
eerder. Toen testten 34.325 Russen positief. Bron: AD, 19 oktober 2021. 

Singapore versoepelt inreisbeleid 

Singapore versoepelt, nu een groot deel van de bevolking is ingeënt, het inreisbeleid van de 
stadstaat verder. Volledig gevaccineerde reizigers uit Nederland en meerdere andere westerse 
landen hoeven niet meer in quarantaine als ze naar de Aziatische metropool reizen. 
 
Het speciale inreisprogramma van Singapore, dat 'Vaccinated Travel Lane' wordt genoemd, 
was al toegankelijk voor reizigers uit Brunei en Duitsland maar gaat nu ook open voor voor 
mensen uit Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Italië en Spanje. 
 
Hoewel de quarantaineplicht vervalt, moeten reizigers wel voor vertrek en na aankomst 
een coronatest laten doen. Jongeren hoeven niet gevaccineerd te zijn zolang ze worden 
begeleid door iemand die van het VTL-programma gebruikmaakt. Bron: AD, 19 oktober 2021. 

Britse gezondheidsexperts maken zich zorgen over toename aantal 
besmettingen onder jongeren 

Britse gezondheidsexperts maken zich zorgen over de huidige toename van het aantal 
besmettingen en dan met name onder jongeren. Sommige van hen denken dat de vaccinatie 
van scholieren niet snel genoeg verloopt en daarmee de gezondheid van zowel jongeren 
als ouderen in gevaar brengt. 

Het aantal coronabesmettingen ligt in Groot-Brittannië fors hoger dan in Europese landen en 
loopt nog verder op. Het huidige aantal bestaande besmettingen bevindt zich op het hoogste 
niveau sinds januari. Acht procent ervan betreft middelbare scholieren. De vaccinatiegraad 
voor die leeftijdsgroep blijft achter ten opzichte van veel EU-landen.   

‘Het is duidelijk dat het vaccinatieprogramma voor 12 tot 15-jarigen niet erg goed loopt en dat 
is reden voor zorg’, zegt viroloog Lawrence Young van de universiteit van Warwick. Hij voorziet 
een stormloop op de gezondheidszorg als andere virussen, zoals de griep, zich voor de winter 
naar kwetsbare volwassenen verspreiden. 
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Vorige maand deed de overheid de aanbeveling om 12- tot 15-jarigen zich te laten inenten, 
maar gezien het aantal ziektegevallen is het mogelijk al te laat. ’Met alles wat dat gaat 
betekenen, niet alleen voor de scholen maar ook voor de nationale gezondheidszorg, is het 
onze angst dat het een heel, heel rommelige winter wordt.’ Bron: AD, 19 oktober 2021.  

Irritatie in Zwols ziekenhuis over ongevaccineerden: ‘Wij zitten niet op 
nog meer covid-patiënten te wachten’ 

Omdat het aantal coronapatiënten in de regio Zwolle blijft stijgen, is het alle hens aan dek in 
Isala. Operaties zijn uitgesteld en de covid-afdeling is alweer opgeschaald. Onder 
ziekenhuispersoneel groeit de irritatie over niet-gevaccineerden. ‘Mensen hebben geen idee 
van wat zich hier afspeelt.’ 

Dat gevoel leeft al enkele weken onder het personeel in het Zwolse ziekenhuis Isala. Telde de 
covid-afdeling afgelopen zomer nog zes bedden, inmiddels zijn dat er alweer achttien.   

‘We hebben de klapdeuren weer wat verder richting de uitgang gezet om een covid-cohort te 
creëren’, zegt Richard Boddeus, die als verpleegkundige op de acute zorg werkt. ‘Dit gaat ten 
koste van onze capaciteit voor acute zorg. Daar hebben we nu nog veertig bedden voor 
beschikbaar. Die lagen vanochtend allemaal vol.’ 

De oplopende besmettingscijfers in het naburige Staphorst laten Isala niet onberoerd. Door 
de snelle toestroom van coronapatiënten uit de eigen regio zag Isala zich gedwongen als eerste 
Nederlandse ziekenhuis weer over te gaan tot het uitplaatsen van patiënten naar andere 
ziekenhuizen. Ook zijn twintig operaties afgezegd. Het ziekenhuispersoneel heeft de oproep 
gekregen extra uurtjes bij te springen op de covid-afdeling. ‘Er zijn veel mensen die parttime 
werken. Die zullen dan extra diensten gaan draaien.’  

Natuurlijk staan ze er als het nodig is, verzekert Boddeus. ‘Maar we voelen de druk oplopen. 
Geen van mijn collega’s zit erop te wachten tot mei volgend jaar weer alleen met coronazorg 
bezig te zijn.’ De energie om je steeds weer op te laden voor deze zware vorm van zorg raakt 
op, stelt hij. ‘We houden ons taai, maar het is een zware belasting. Als verpleger sta je soms 
machteloos. Vorig jaar waren er diensten bij, waarin drie mensen overleden. Dat wil je niet 
nog een keer meemaken. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Dat zie je aan het 
ziekteverzuim.’  

Dat de toeloop uit de aangrenzende Biblebelt-regio een directe relatie heeft met de niet-
gevaccineerde status van deze patiënten, zorgt voor irritatie bij Boddeus en zijn collega’s. 
‘Tegen die mensen zeg ik: laat je alsjeblieft vaccineren. Wij zitten niet op nog meer covid-
patiënten te wachten.’ Het voelt oneerlijk, zegt hij. ‘Je levert zorg aan mensen die thuis hadden 
gezeten als ze wel gevaccineerd waren. Terwijl we mensen die al maanden op een ingreep 
wachten, moeten afbellen.’  

Voor religieuze bezwaren tegen vaccineren heeft hij weinig begrip. ‘Ik heb in de Bijbel nog nooit 
gelezen dat vaccinatie niet mag. Ik vind het prima dat mensen vertrouwen op God, maar 
realiseer je wel dat niet-vaccineren gevolgen kan hebben voor andere patiënten.’ Het liefst ziet 
hij dat Staphorster predikanten hiervoor waarschuwen vanaf de kansel. ‘Let maar op, dan 
gaan ze wel. Als de wiedeweerga. Als ze morgen een afspraak maken, zijn ze voor eind 
november volledig gevaccineerd.’  

Bart Berden, hoogleraar organisatieontwikkeling in het ziekenhuis, herkent het beeld dat 
Boddeus schetst. ‘Onder het ziekenhuispersoneel is een zekere mate van onbegrip voor de 
situatie waarin we zitten. Eén op de vijf mensen is niet gevaccineerd. Wij zien nu welke 
gevolgen dat heeft en de ziekenhuismedewerkers mogen dat dan oplossen.’ De hoogleraar, die 
ook leiding geeft aan het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, houdt voor de komende 
maanden rekening met oplevingen van het virus. ‘Zeker op plekken waar veel niet-
gevaccineerde mensen bij elkaar komen of wonen.’  



19 
 

De Biblebelt is zo’n regio. ‘Daar heb je meteen een probleem als zich een concentratie van 
besmettingen voordoet. In stadswijken waar veel mensen met een migratie-achtergrond 
wonen, kan dat ook gebeuren.’ Opgeteld bij het risico op griep of een nieuwe coronamutatie, 
noemt hij de situatie ‘uiterst onvoorspelbaar’. ‘Kijk, als één ongevaccineerde zich tussen vier 
gevaccineerden beweegt, is er een buffer. Maar als veel niet-gevaccineerden bij elkaar gaan 
zitten, kan het virus razendsnel rondgaan. Dat kan verkeerd uitpakken, zeker nu we weer 
vaker binnen zitten.’  

Ziekenhuizen moeten zich dus schrap zetten. Berden zegt dat Isala niets te verwijten valt. ‘Het 
ziekenhuis is overbelast geraakt. Uit de Biblebelt stromen veel meer patiënten in dan was 
verwacht.’ Aan de voorbereiding lag het niet, stelt Berden. ‘De ziekenhuizen hebben inmiddels 
genoeg ervaring. Ze weten hoe ze  hiermee moeten omgaan. Het probleem is alleen dat we niet 
meer dezelfde fitheid hebben als vorig jaar. Investeren in nieuw personeel kost tijd. Daar komt 
ook nog de inhaalzorg bovenop.’   

Berden kijkt daarom met enige vrees naar de komende periode. ‘Wij bereiden ons voor op het 
ergste en we hopen het beste.’  

Operatie afgezegd? ‘Schakel zorgverzekeraar in’. De Patiëntenfederatie Nederland roept op 
‘creatief’ gebruik te maken van de zorgcapaciteit nu ziekenhuis Isala in Zwolle weer operaties 
heeft afgezegd door de stijging van het aantal coronapatiënten. ‘Wij zien dat de druk op de 
zorg weer toeneemt, maar denken dat er nog ruimte is door een betere spreiding’, zegt 
woordvoerder Thom Meens.   

De koepel van tweehonderd patiëntenverenigingen in Nederland is bezorgd door de berichten 
vanuit Isala: de toestroom van coronapatiënten geeft zoveel druk, dat tientallen geplande 
operaties en ingrepen afgebeld moeten worden.  

‘Ontzettend vervelend’, zegt Meens. Maar: ‘Wij hebben niet het idee dat dat op dit moment een 
landelijke trend is. We raden iedereen die dit overkomt aan contact op te nemen met de 
zorgverzekeraar, zodat die kan zoeken naar mogelijkheden in een ander ziekenhuis of in een 
zelfstandige kliniek. We weten dat patiënten bereid zijn wat langer te reizen als dat betekent 
dat ze eerder aan de beurt zijn.’  

De belangenorganisatie pleit ook voor goede communicatie met patiënten die in de wacht 
worden gezet. ‘Mensen maken zich vaak vreselijk ongerust. Geruststellen is ook zorg.’ Bron: 
AD, 19 oktober 2021.  

Huisartsen beginnen weer met griepprik; bijna de helft van opgeroepen 
mensen haalt hem niet 

Corona of niet, net als vorig jaar lijkt er (tot nu toe) geen sprake van een run op het griepvaccin. 

Huisartsen in het hele land beginnen weer met de griepprik. Voor de Eindhovense SGE 
Gezondheidscentra zijn Ineke Roothans en Jan Van Hest maandag begonnen met het in goede 
banen leiden van deze operatie. ‘Wij prikken in acht dagen ongeveer 12.000 Eindhovenaren. 
Zoveel hebben er tenminste tot nu toe via  vaccinatieplanner.nl ingetekend.’  

Die opzet werkt goed: mensen komen op afspraak, verspreid in de tijd. ‘We krijgen veel 
complimenten, omdat mensen meteen aan de beurt zijn. Maar de groep die we hebben 
uitgenodigd is veel groter, 23.616 mensen in totaal’, zeggen Roothans en Van Hest. ‘Bijna de 
helft haalt de griepprik niet, net als vorig jaar. En dat is zonde.’ 

Vorig jaar ook geen run op corona. Vorig jaar was er toch juist wel een run op griepvaccins? 
‘Nou, nee dus. Al dacht iedereen van wel.’ Toen bureau Nivel dit achteraf onderzocht bleek de 
opkomst maar iets hoger dan voorgaande jaren. Van alle 60-plussers en andere doelgroepen 
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ging het in 2018 om 50, in 2019 (precorona) om 53 procent en vorig jaar om 57 procent. Die 
stijging is betrekkelijk, in 2008 haalde nog 72 procent een griepprik.  

‘Veel gezonde mensen van in de zestig krijgen wel een uitnodiging, maar maken hier geen 
gebruik van’, zegt Van Hest. ‘Ze vinden het niet nodig.’ Een logische gedachtegang? ‘Ik denk 
dat mensen griep onderschatten, omdat ze bij een stevige verkoudheid al denken dat ze griep 
hebben’, reageert Roothans.  

Wie een brief binnen heeft van SGE - dit jaar zijn voor het eerst ook zwangere vrouwen en 
zwaarlijvige mensen uitgenodigd - kan voor 1, 2, en 3 november nog een prikafspraak maken. 

Voor het eerst geen griepprik bij de eigen SGE-praktijk. De SGE biedt de griepprik voor het 
eerst op één plek aan in Eindhoven, in een tennishal op Woensel-Noord. Daarbij krijgen 
huisartsen en doktersassistentes hulp van studenten van onder meer Summa. 

Het bestuur kiest hier allereerst voor om medewerkers te ontlasten. Voor zover nu duidelijk 
is, verandert de aanpak de opkomst niet. Van Hest: ‘Afgaande op de inschrijving zitten we nu 
op een opkomst van 53 procent, dat was vorig jaar 54. Maar we moeten natuurlijk ook kijken 
naar hoe de opkomst bij andere huisartsen is. Komende week maken we de balans op.’  

Cliëntenraad wil oplossing voor wie niet mobiel is.  SGE schreef zijn patiënten eerder dat ze 
allemaal naar de centrale prikplek moesten komen. Alleen wie ‘liggend vervoerd moet worden’ 
zou kunnen rekenen op een alternatief. ‘Of er veel klachten kwamen? Nou, wel opmerkingen’, 
zegt Roothans. De cliëntenraad heeft het SGE-bestuur vorige week gevraagd wat het gaat doen 
voor wie de rit naar de tennishal echt niet georganiseerd krijgt. 

‘We hebben een strenge norm gesteld. Mensen roepen anders al te snel dat het niet gaat’, zegt 
Roothans. ‘Maar als dat echt zo is, kunnen mensen contact opnemen met hun eigen SGE-
huisarts. Die kan dat goed inschatten, en die biedt dan een oplossing. Bijvoorbeeld toch een 
prik op de praktijk zelf, of aan huis.’ Na de vaccinatieronde gaat SGE middels een enquête 
aan zijn ‘griepklanten’ vragen hoe alles is bevallen. Bron: ED, 19 oktober 2021.  

Geen griepprik bij eigen praktijk; SGE-patiënten moeten naar locatie in 
Woensel Noord 

Duizenden Eindhovense ouderen en chronisch zieken met een SGE-huisarts kunnen dit 
najaar geen griepprik krijgen bij hun eigen praktijk. In plaats daarvan moeten ze naar een 
centrale priklocatie op Sportcomplex Eindhoven Noord. 

De organisatie zegt dat ze deze stap zet vanwege personeelsgebrek. De verandering geldt alleen 
voor patiënten die een huisarts hebben die hoort bij een van de elf SGE-gezondheidscentra in 
Eindhoven. Patiënten die bij een huisartsenpraktijk zitten van koepelorganisatie Pozob of 
Zorggroep DOH kunnen voor hun griepprik wèl terecht in hun eigen praktijk.  

Bij SGE komen dit najaar 22.328 mensen in aanmerking voor de griepprik (en hun eventuele 
pneumokken-vaccinatie). Een deel van hen is slecht ter been, ziek, hoogbejaard en heeft geen 
auto.  

Is het niet klantonvriendelijk om hen te vragen naar de Tennishal Noord aan de Vijfkamplaan 
te komen? ’Ja en nee’, reageert SGE-bestuurder Monique Hartings. ‘Ja, want mensen moeten 
verder reizen. Nee, want we hebben de openingstijden wel verruimd. Normaal kennen 
praktijken vaak twee dagen waarop geprikt wordt, meer keuze is er niet. Nu prikken we acht 
dagen achtereen, waaronder in het weekend. Mensen hebben dus meer keuze bij het 
inplannen van een afspraak.’  
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Op de website van SGE staat: ‘We gaan ervan uit dat u, zo nodig samen met uw naasten, naar 
deze centrale vaccinatie locatie zult komen. Wij rekenen op uw medewerking. Alleen personen 
die liggend vervoerd moeten worden, kunnen na overleg met de huisarts aan huis geprikt 
worden.’ De maatregel geldt ook niet voor - de hele kleine groep - bewoners van 
verzorgingshuizen die nog een SGE huisarts hebben. Zij  worden ‘aan huis’ geprikt. 

In de regio klinkt er nu juist kritiek op de GGD, die in Eindhoven op één centrale plek 
coronaprikken zet. GroenLinks en D66, en ook een bedrijf als Ergon, denken dat sommige 
mensen daardoor afhaken.   

Is de SGE niet bang dat sommige ouderen straks geen griepprik meer halen? ’In het ideale 
geval bied je de prik in de praktijk aan’, zegt Hartings. ‘Maar we zitten met personeelstekorten, 
de druk op de assistentes is groot. Voor hen doen we dit, om hen te ontlasten. Daarbij speelt 
ook mee dat we in de aanloop hiernaar toe niet wisten of het nog ‘coronatijd’ zou zijn. We 
gingen ervan uit dat mensen die de prik gaan halen onderling anderhalve meter afstand 
zouden moeten houden. Dat betekent dat je veel minder mensen in een bepaald tijdsblok kan 
prikken, en dus meerdere dagen op een praktijk hiermee bezig bent.’  

Of de cliëntenraad van SGE hiermee ingestemd heeft? ‘Die zijn kritisch’, antwoordt Hartings. 
‘We hebben beloofd dat we de opkomst goed gaan monitoren en de aanpak evalueren. Het 
staat niet vast dat we het van nu af aan altijd zo gaan doen.’  

Mensen ontvangen later nog een persoonlijke uitnodiging waarmee men digitaal een 
prikafspraak kan maken via  vaccinatieplanner.nl. Bron: ED, 22 september 2021.  

Amnesty International waarschuwt voor negatieve gevolgen die 
coronapandemie heeft op vrijheid van meningsuiting  

Amnesty International waarschuwt voor de negatieve gevolgen die de coronapandemie heeft 
op de vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke pers. ‘Het recht op vrijheid van 
meningsuiting is wereldwijd aangevallen in de context van de Covid-19-pandemie en heeft de 
gevaren van de volksgezondheidscrisis vergroot.’  

Door repressieve overheidsmaatregelen werden veel mensen afgesneden van informatie over 
het virus. ’Vrijheid van meningsuiting is van vitaal belang omdat een vrije stroom van 
nauwkeurige, op feiten gebaseerde en tijdige informatie het bewustzijn vergroot over 
gezondheidsrisico's en hoe deze te voorkomen en aan te pakken.’ 

In het rapport wordt de wijze waarop China informatie achterhield over corona als 
een bijzonder noodlottig voorbeeld genoemd. Al in december 2019 probeerden medisch 
personeel en burgerjournalisten in de Chinese stad Wuhan aandacht te vragen voor de 
uitbraak van de toen nog onbekende ziekte. 

In plaats van dat er naar hen geluisterd werd, werden ze door de regering vervolgd voor hun 
acties, zo staat in de rapportage. Volgens Amnesty waren tegen februari 2020 5511 
mensen die informatie hadden gepubliceerd over de uitbraak onderzocht vanwege 'verzinsels 
en opzettelijke verspreiding van valse en schadelijke informatie'. Bron: AD, 19 oktober 2021. 

Tsjechië meldt hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds mei 

Tsjechië stelde gisteren het hoogste aantal nieuwe besmettingen vast sinds eind april. Er 
werden 2521 positieve coronatesten afgenomen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. 
Dat is het dubbele van het aantal van dezelfde dag vorige week. De afgelopen zeven 
dagen overleden 54 mensen aan de gevolgen van Covid-19, meer dan in heel de maand 
september. In Tsjechië zijn ruim 6 miljoen van de 10.7 miljoen inwoners volledig ingeënt. 
Bron: AD, 19 oktober 2021. 
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‘De totale paniek heeft toegeslagen’, legt Jan Wieman van Haars Hout in Houten uit. Er is 
nauwelijks haardhout meer te krijgen, door de stijgende gasprijzen. © Ricardo Smit  
 
Stijgende energieprijzen zorgen voor topdrukte bij houthandelaren: 
‘Totale paniek heeft toegeslagen’ 
 
Met een stijgende energierekening hijgend in onze nek zoeken Utrechters naar een alternatief 
voor de verwarming. En dat merken haardhouthandelaren in de omgeving, die hun voorraad 
erdoorheen zien vliegen en iedere dag klanten moeten teleurstellen. ‘We zijn nu al uitverkocht: 
normaal is dat pas in februari of maart.’ 
 
‘Uw winkelwagen is leeg’, staat er op de website van haardhoutleverancier Gebroeders van 
Beek uit Langbroek. En die winkelwagen blíjft ook leeg, want al het haardhout voor de kachel 
of open haard is uitverkocht. Of je nou op zoek bent naar eiken-, beuken- of essenhout: het 
is er niet meer. Bron: AD, 19 oktober 2021. 
 

Mensen boven 60 jaar in Moskou moeten komende vier maanden thuis 
blijven  

Moskou heeft mensen boven de 60 jaar de opdracht gegeven de komende vier maanden thuis 
te blijven nu het aantal coronabesmettingen en -slachtoffers in de Russische hoofdstad blijft 
stijgen. Bedrijven moeten tot 25 februari ten minste dertig procent van hun personeel vanuit 
huis laten werken, maakte burgemeester Sergej Sobjanin bekend. 

Het is voor het eerst sinds de zomer dat er weer maatregelen tegen het virus worden genomen. 
Die gaan komende maandag in.  

In Rusland stierven het afgelopen etmaal 1015 mensen door Covid-19, het hoogste aantal 
sinds het begin van de epidemie. Er werden 33.740 nieuwe besmettingen vastgesteld. 
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Veel Russen wantrouwen de coronavaccins van Russische makelij. De inentingsgraad is met 
ruim 30 procent dan ook stukken lager dan in westerse landen. Toch overweegt de regering 
geen beloning voor mensen die een prik komen halen. Voor sommige beroepen is vaccinatie 
overigens verplicht. 

Het Kremlin zegt ook niet te geloven dat het toelaten van buitenlandse vaccins mensen ertoe 
zou verleiden zich te laten inenten. Dat zou volgens een woordvoerder alleen kunnen als het 
land dat de vaccins maakt ook Russische vaccins zou goedkeuren. Bron: AD, 19 oktober 2021. 

Nooit eerder meldde Roemenië een hoger aantal besmettingen en 
sterfgevallen door corona dan vandaag 

Nooit eerder meldde Roemenië een hoger aantal besmettingen en sterfgevallen door corona 
dan vandaag. Het Oost-Europese land (19 miljoen inwoners) registreerde bijna 19.000 nieuwe 
besmettingen en 574 doden. 

Roemenië heeft na Bulgarije de laagste vaccinatiegraad van de gehele Europese Unie. Slechts 
34 procent van de volwassenen is er volledig ingeënt. Gemiddeld in de EU is dit 74 procent. 

Door de toename van het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken piept en kraakt het 
Roemeense zorgsysteem. Op de intensive cares van het land liggen momenteel 1800 
coronapatiënten. Vorige week werden al tientallen ernstig zieke Roemenen overgebracht naar 
buurland Hongarije. Bron: AD, 19 oktober 2021. 

Minder dan 100.000 mensen hebben vorige week een coronaprik 
gekregen 

Minder dan 100.000 mensen hebben vorige week een coronaprik gekregen, zo valt te lezen in 
de meest recente vaccinatiecijfers van het RIVM. Het aantal gezette prikken in een week kwam 
voor het eerst sinds het begin van de vaccinatiecampagne weer onder die grens. 

Het aantal mensen dat de eerste prik kreeg, was vorige week ongeveer 10.000 minder dan een 
week eerder. Van 11 tot en met 17 oktober kregen 33.333 mensen de eerste prik. Voor de 
mensen die het vaccin van Janssen kregen, is dat meteen ook de laatste prik. Van dat vaccin 
is maar één dosis nodig voor optimale bescherming. 57.050 mensen kregen vorige week de 
tweede dosis, bijvoorbeeld van het vaccin van Pfizer/BioNTech.  

Van alle volwassenen is nu 83,5 procent volledig gevaccineerd, aldus het RIVM. Vorige week 
stond dat percentage nog op 83,2 procent. Als ook jongeren van 12 tot en met 17 jaar worden 
meegerekend is nu 81,4 procent van de bevolking volledig ingeënt. Dat komt omdat de 
vaccinatiegraad in die jongste leeftijdsgroep (nog) niet zo hoog is. 

Van de jongeren geboren tussen 2004 en 2009 is nu 57 procent volledig ingeënt. Zij hebben 
nog niet allemaal een prikafspraak kunnen maken, omdat ze nog niet allemaal 12 jaar zijn 
geworden. In oudere leeftijdsgroepen ligt dat percentage hoger. Onder mensen geboren tussen 
1941 en 1950 is de vaccinatiegraad het hoogst: 93 procent heeft zich volledig laten inenten. 
Bron: AD, 19 oktober 2021. 

In woonzorgcentrum in Almere is bijna kwart van bewoners besmet met 
coronavirus 

In woonzorgcentrum De Kiekendief in Almere is bijna een kwart van de 107 bewoners besmet 
geraakt met het coronavirus. Ook 24 van de ongeveer 170 medewerkers zijn positief getest, 
bevestigt een woordvoerster van Zorggroep Almere na eerdere berichtgeving van Omroep 
Flevoland. 



24 
 

De uitbraak kwam vorige week zondag in beeld, toen een van de bewoners ziek werd. ‘Daarna 
is het echt vanuit het niets in een enorme piek de lucht in gegaan’, aldus de woordvoerster. 
Volgens Zorggroep Almere is grofweg 90 procent van de ouderen in De Kiekendief gevaccineerd 
tegen het coronavirus. De vaccinatiegraad onder medewerkers is niet bekend. 

Vier bewoners zijn tot dusver op de intensive care beland, waarvan er drie niet waren ingeënt. 
Een van hen is inmiddels weer ontslagen uit het ziekenhuis. Meerdere bewoners zijn de 
afgelopen week overleden, maar het is volgens Zorggroep Almere niet vast te stellen of dat 
door Covid-19 komt. ‘Het zijn vaak mensen die al ziek zijn, en daar komt corona dan nog bij.’ 
Bron: AD, 19 oktober 2021. 

Snelheidsboetes in Duitsland vanaf volgende maand verdubbeld 

Snelheidsduivels moeten vanaf volgende maand in Duitsland rekening houden met flink 
hogere boetes. De bekeuringen voor te hard rijden zijn in bijna alle gevallen verdubbeld, maar 
in vergelijking met Nederland valt het nog altijd erg mee.  

De opnieuw opgelaaide discussie over het invoeren van een maximumsnelheid op alle 
snelwegen in Duitsland is van de baan, maar de boetebedragen gaan vanaf volgende maand 
wel op de schop. Wie met de auto of motor in Duitsland tot 20 kilometer per uur te hard rijdt, 
betaalt straks twee keer zoveel als voorheen. Enorm afschrikwekkend zijn de nieuwe 
boetebedragen echter niet. Wanneer je binnen de bebouwde kom tot 10 kilometer per uur te 
hard rijdt, bedraagt de boete binnenkort 30 euro, terwijl dat nu nog maar 15 euro is. 

Buiten de bebouwde kom betekent een overtreding tot 20 kilometer per uur een boete van 20 
euro in plaats van de 10 euro die het nu nog kost. Wanneer je in Nederland 20 kilometer per 
uur te hard rijdt, kost dat 197 euro. Voor de grotere snelheidsovertredingen (boven 30 
kilometer per uur) wordt het tarief niet verdubbeld, maar geldt nog steeds een aanzienlijke 
tariefverhoging. Wie nu meer dan 70 kilometer per uur te snel rijdt buiten de bebouwde kom, 
krijgt een boete van 700 euro in plaats van 600 euro. In Nederland zit je dan allang bij de 
rechter. 

Nieuw is de boete voor wie geen zogeheten ‘reddingsstrook’ maakt bij files. De boetes variëren 
van 200 tot 320 euro, maar kunnen ook bestraft worden met een maand rijverbod en twee 
strafpunten. Het gaat hierbij om het vrijmaken van een rijbaan tussen de middelste en de 
meest linker baan wanneer er file ontstaat om zo ruimte te geven aan hulpdiensten. Volgens 
de Duitse mobiliteitsorganisatie ADAC gaat de strengere regelgeving rond 
snelheidsovertredingen in vanaf 10 november. Bron: AD, 19 oktober 2021. 

Medewerkers ziekenhuizen hebben steeds vaker te maken met agressie: 
‘Patiënt gaf me een mep met zijn infuus’ 

Schreeuwen, slaan en soms nog erger: ziekenhuispersoneel maakt regelmatig agressie mee 
van patiënten en bezoekers. In het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis zou agressie zelfs in 
ernst toenemen. Met speciale trainingen worden beveiligers en zorgpersoneel van zowel het 
Albert Schweitzer alsook het Gorcumse Beatrixziekenhuis geholpen om de rust terug te 
brengen.   

‘Pak me eens hard vast bij m’n pols’, zegt Alex Hesseling terwijl hij zijn arm naar voren 
houdt. Naast zijn baan als afdelingsmanager bij de gemeente Rotterdam verzorgt hij elke twee 
weken een agressie training voor beveiligers van Rivas Zorggroep. Een jonge beveiliger pakt 
hem stevig vast, maar Hesseling draait zijn arm in een vloeiende beweging los. ‘Het enige wat 
je hoeft te doen, is je arm aan de kant van zijn duim eruit draaien.’ Bron: AD, 19 oktober 
2021.  
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© EPA — Jair Bolsonaro. 

Bolsonaro moet vervolgd worden voor moord, vindt Braziliaanse 
senaatscommissie 

President Jair Bolsonaro moet vervolgd worden voor moord wegens zijn wereldwijd 
bekritiseerde aanpak van de coronapandemie in Brazilië. Dat is de conclusie van een 
vernietigend rapport, ingediend door een onderzoekscommissie van de Braziliaanse senaat. 
Over het bijna 1200 pagina’s tellend rapport wordt volgende week gestemd. De bevindingen 
kunnen tot die tijd nog worden aangepast. 

Het conceptrapport schetst volgens Braziliaanse media een vernietigend beeld van de aanpak 
van de coronapandemie in het land. Bolsonaro’s ‘opzettelijke en bewuste’ beslissing om het 
aanschaffen van vaccins uit te stellen, heeft tot duizenden onnodige doden geleid, stelt het 
rapport.  

Naast Bolsonaro moeten 69 andere bestuurders, onder wie drie zonen van Bolsonaro en tal 
van huidige en voormalige regeringsfunctionarissen aangeklaagd worden.  

Senator Renan Calheiros, die het onderzoek leidt, zei vrijdag dat de commissie voldoende 
bewijs heeft voor elf criminele aanklachten tegen de rechtsradicale president. ‘Veel van de 
sterfgevallen waren te voorkomen. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat hij verantwoordelijk 
is voor de escalatie van de slachting’, aldus Calheiros.  

Volgens de senator heeft Bolsonaro zich onder meer schuldig gemaakt aan het stimuleren van 
de pandemie 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.   

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.  

De kans dat de president werkelijk terecht zal moeten staan is klein. Als het openbaar 
ministerie hem besluit te vervolgen, moet het hooggerechtshof toestemming vragen aan het 
lagerhuis van het parlement om hem te berechten. Het is onwaarschijnlijk dat dit daarmee 
zal instemmen.  

Meer dan 600.000 Brazilianen zijn overleden aan Covid-19. Bron: AD, 19 oktober 2021. 
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Brazilianen massaal de straat op voor afzetting Bolsonaro 

Tienduizenden Brazilianen hebben zaterdag in bijna honderd steden verspreid over het hele 
land gedemonstreerd om de afzetting van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro te eisen 
vanwege zijn beleid in de coronapandemie, die al bijna 600.000 dodelijke slachtoffers heeft 
geëist. Ook betoogden de demonstranten tegen de exorbitant gestegen kosten van 
levensonderhoud.  

De grootste manifestaties werden gehouden in Rio de Janeiro, São Paulo en Brasilia. Volgens 
Braziliaanse media hebben in 94 steden anti-Bolsonarobetogingen plaatsgevonden, 
waaronder in alle 26 regionale hoofdsteden en die van het Federaal District. 

De protesten van zaterdag waren vooral gericht tegen het beleid van de president gedurende 
de coronapandemie, die inmiddels 597.000 levens heeft gekost in het land met 212 miljoen 
inwoners. Bolsonaro, die niet is gevaccineerd en normaliter geen mondmasker draagt, heeft 
de ernst van het virus altijd gebagatelliseerd, agglomeraties gestimuleerd tijdens de pandemie 
en beschermende maatregelen tegengewerkt.  

Nog altijd beveelt hij daarbij het gebruik van niet-werkzame en mogelijk zelfs gevaarlijke 
medicijnen als hydroxychloroquine, chloroquine en ivermectine aan om coronapatiënten te 
behandelen. Ook heeft Bolsonaro lang gewacht met het aankopen van vaccins, waardoor de 
inenting van de Braziliaanse bevolking pas laat op gang is gekomen en bovendien veelvuldig 
is onderbroken wegens een tekort aan vaccins.  

 
Demonstranten in het centrum van São Paulo eisen de afzetting van de Braziliaanse president 
Jair Bolsonaro tijdens een van de bijna honderd betogingen tegen de president die zaterdag 
in het land werden georganiseerd. © AFP  

Ook demonstreerden de betogers tegen de economische malaise waarin Brazilië na drie jaar 
regering-Bolsonaro verkeert. De inflatie bedraagt meer dan tien procent en de voedsel-, gas- 
en brandstofprijzen zijn in sommige gevallen met tientallen procenten gestegen. Meer dan 14 
miljoen Brazilianen zijn werkloos, het aantal mensen onder de armoedegrens is gedurende de 
coronapandemie met 4 miljoen toegenomen tot meer dan 27 miljoen.  

De betogingen tegen Bolsonaro waren georganiseerd door een aantal linkse oppositiepartijen 
en vakbonden die zijn gelieerd aan de Arbeiderspartij van de voormalige Braziliaanse president 
Luiz Inácio Lula da Silva. ‘Lula’, die in twee termijnen president was van het land van 2003 
tot 2011, neemt het naar verwachting op tegen Bolsonaro bij de presidentsverkiezingen van 2 
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oktober volgend jaar. In de opiniepeilingen ligt Lula een straatlengte voor op Bolsonaro, wiens 
populariteit zich op een dieptepunt bevindt sinds hij in 2019 aantrad als president. Nog maar 
zo’n 20 tot 25 procent van de kiezers staat onvoorwaardelijk achter hem.  

Er namen ook enkele rechtse en centrumrechtse leiders deel aan de demonstraties tegen 
Bolsonaro, hoewel zij de oproep tot impeachment van de president niet noodzakelijkerwijs 
steunen. 

 
Een demonstrant tijdens de anti-Bolsonarobetoging in de hoofdstad Brasília. ‘Weg met de 
genocide’, luidt de tekst op het spandoek. © AFP  

Sinds zijn aantreden zijn meer dan 130 verzoeken tot afzetting ingediend tegen Bolsonaro. 
Kamervoorzitter Arthur Lira, een bondgenoot van de president, kan als enige beslissen of zo’n 
verzoek ook in behandeling wordt genomen. Hij ziet echter geen reden om dat te doen. Politieke 
analisten in Brazilië denken dat het door de interne verdeeldheid onder de oppositie 
onwaarschijnlijk is dat er genoeg druk zal worden uitgeoefend op Lira om zijn mening te 
herzien. Bron: AD, 3 oktober 2021. 

LCPS begint morgen met landelijke spreiding coronapatiënten  

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begint morgen weer met de 
landelijke spreiding van coronapatiënten vanwege de druk op de ziekenhuizen. Met het 
ontlasten van de regio's met de meeste coronapatiënten hoopt het LCPS de zorg overal 
toegankelijk te houden. In totaal liggen vandaag 617 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis. 

Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), verwacht dat het aantal 
coronapatiënten de komende tijd zal stijgen. ‘We zien dat in de afgelopen periode de instroom 
is verdubbeld. De bezetting stijgt nu ook en we verwachten dat die nog doorstijgt tot ongeveer 
800 Covid-patiënten in totaal op de ic en in de kliniek’, zegt hij.  

Voorlopig gaat het LCPS alleen patiënten op werkdagen spreiden. Mochten er meer patiënten 
bijkomen, dan wordt de landelijke spreiding ook in het weekend opgepakt. 



28 
 

Het LCPS meldde maandag dat er 57 nieuwe coronapatiënten waren opgenomen in het 
ziekenhuis, het hoogste aantal in een etmaal sinds 29 april.   Bron: AD, 19 oktober 2021. 

Nieuwe variant coronavirus: AY.4.2 ofwel Delta Plus 

Britse experts houden een nieuwe variant van het coronavirus scherp in de gaten, meldt de 
BBC. Deze ‘afstammeling’ van de Deltavariant (officieel AY.4.2 genaamd, maar met de bijnaam 
‘Delta Plus’) bevat mogelijk mutaties die het virus een betere kans geven om te overleven. 

Op dit moment wordt onderzoek gedaan om te kijken hoe gevaarlijk deze variant is, maar 
deskundigen zeggen alvast dat het onwaarschijnlijk is dat deze variant een grote vlucht 
neemt of dat het bestand is tegen de huidige vaccins.  Bron: AD, 19 oktober 2021. 

 

Verpleeghuis Maranatha in Rijssen. © Carlo ter Ellen  
 
Rijssens verpleeghuis Maranatha opnieuw getroffen door corona 
 
In christelijk woonzorgcentrum Maranatha is corona uitgebroken. Afgelopen weekeinde zijn 
twee bewoners positief getest. Het tehuis voerde, net als vorig jaar, beperkende maatregelen 
in. Maranatha staat in de gemeente Rijssen-Holten, waar al dagen achtereen de meeste 
besmettingen vandaan komen.  
 
De besmette ouderen worden op hun kamer verpleegd. Ouderen die op een afdeling wonen 
met één van de zieken, kunnen tijdelijk niet naar het restaurant van het tehuis. Ze waren 
gewend om daar gezamenlijk te eten en koffie te drinken. 
 
Een aangepaste bezoekregeling is van kracht, zegt Ad Plomp, voorzitter van de raad van 
bestuur van zorggroep Sirjon waar Maranatha bij hoort. „Vorig jaar was tijdelijk helemaal 
geen bezoek mogelijk toen we besmettingen hadden. Gelukkig gaan we daar niet naar terug. 
Bezoek is welkom. Maar niet met teveel en ook niet te vaak.’ 
 
In Maranatha waren volgens Plomp sinds het voorjaar geen besmettingen onder bewoners. 
Het huis staat in de gemeente Rijssen-Holten waar nu al dagen de meeste nieuwe 
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besmettingen in Twente worden vastgesteld.  Dinsdag ging het om 33 meldingen, maandag 
waren dat er 31.  
 
Ter vergelijking: in de grotere gemeente Enschede ging het in beide dagen om respectievelijk 
21 en 17 meldingen. Rijssen-Holten was dinsdag met 33 gevallen, omgerekend naar 100.000 
inwoners, de gemeente met de hoogste besmettingsfactor (86,4) in Twente. Voor de hele regio 
was dat cijfer 19,5. 
 
De gemeente ontpopte zich in mei vorig jaar tot coronahotspot in de regio. Maranatha werd 
zwaar getroffen. In het verpleeghuis stierven tien bewoners die positief waren getest op het 
virus. De GGD Twente concludeerde na onderzoek dat er een verband was tussen grote 
gezinnen in Rijssen en het opvallend hoge aantal besmettingen en overlijdens in de gemeente. 
De besmettingen waren te herleiden tot enkele grote families.  
 
Ad Plomp zegt dat de situatie vorig jaar zeer ingrijpend was. „Dat was het voor de zieken zelf, 
hun familie en het personeel. Gelukkig zitten we nu in een andere situatie. Het virus toont 
zich vaak in een mildere vorm. We zijn zeer alert. Als er een aanleiding is, testen we. Ik merk 
een grote betrokkenheid van medewerkers, naar bewoners toe en naar elkaar.’  
 
De bestuurder zegt dat een deel van de bewoners van Maranatha is gevaccineerd, een deel is 
dat niet. Hoe hoog de vaccinatiegraad in het tehuis is, maakt de overkoepelende organisatie 
Sirjon niet bekend. Maranatha telt 100 bewoners.  
 
Bij ouderenzorgorganisatie TriviumMeulenbeltZorg heeft één bewoner corona. De organisatie 
wil niet zeggen in welk verpleeghuis de oudere woont. Het gaat om iemand die zelfstandig 
woonde en thuis corona kreeg. Hij was te ziek om thuis te blijven wonen, maar niet zo ernstig 
dat een ziekenhuisopname nodig was.  
 
‘We waren vooraf op de hoogte van de besmetting. De bewoner wordt in isolatie verpleegd en 
komt niet in contact met andere bewoners’, zegt Fred Schrander. De bestuurder van TMZ zegt 
dat de aanwezigheid van een coronapatiënt geen gevolgen heeft voor andere bewoners van het 
verpleeghuis.  
 
‘Bezoek gaat gewoon door. Ook op de locatie en de afdeling van de coronapatiënt. Wel dragen 
we mondkapjes als anderhalve meter afstand niet mogelijk is. Maar dat doen we al gedurende 
de hele coronaperiode’, zegt Schrander. De mondkapjesmaatregel waarover Schrander 
spreekt, is in alle Twentse verpleeghuizen van kracht. Veel huizen versoepelden de afgelopen 
maanden andere coronamaatregelen, zegt een woordvoerder van Liberein.  
 
‘We weten van elkaar dat er niet of nauwelijks corona is. De cijfers delen we met elkaar. 
Daarom weten we dat volgens de meest recente cijfers van halverwege oktober dat 
Carintreggeland, ZorgAccent, De Posten, Zorggroep Manna, Zorggroep Sint Maarten, 
Zorgfederatie Oldenzaal, Livio, Liberein en Thuisgenoten allemaal geen coronabesmettingen 
hebben’, zegt de woordvoerder. Bron: Tubantia, 19 oktober 2021. 
 

VK meldt vandaag 223 sterfgevallen door corona 

Het Verenigd Koninkrijk meldt vandaag 223 sterfgevallen door corona, het hoogste aantal op 
één dag sinds maart van dit jaar. Ook werden 43.738 nieuwe besmettingen met het virus 
vastgesteld.  Bron: AD, 19 oktober 2021. 

De VS blijven buitenlanders weren die hersteld zijn van corona en één 
keer gevaccineerd zijn 

De Verenigde Staten blijven buitenlanders weren die zijn hersteld van Covid-19 en daarna één 
dosis van de coronavaccins van Pfizer, Moderna of AstraZeneca hebben gekregen. In de 
Europese Unie geldt deze groep over het algemeen wel als volledig gevaccineerd. 
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De VS maakten vorige week bekend dat volledig gevaccineerde buitenlanders vanaf 8 
november het land weer binnen mogen. Het gaat om elke combinatie van door de WHO 
goedgekeurde vaccins waarvan twee doses nodig zijn, of één injectie met het Janssen-vaccin. 
Reizigers moeten voor vertrek een vaccinatiebewijs en een recente negatieve testuitslag laten 
zien.  

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.  Bron: AD, 19 oktober 2021. 

Virologen schrikken: gevaccineerd en toch besmet, QR code werkt gewoon 

Wie gevaccineerd is maar toch besmet raakt met corona, kan in Nederland nog altijd naar 
binnen met de QR-code. Terwijl België de app aangepast heeft, gaat Nederland dat niet doen. 
Volgens experts vergroot dat het risico op besmettingen.  

Gevaccineerden hoeven zich niet meer te laten testen. Die lopen vrij rond terwijl ze besmet 
zijn met het coronavirus. Terwijl niet-gevaccineerden getest worden en alleen met een negatief 
testbewijs naar binnen mogen in bv een restaurant of evenement. Bron: De Telegraaf, 19 
oktober 2021. 

Van Bommel komt voor Europese clash met corona-update Weghorst 

In aanloop naar de derde groepswedstrijd in de Champions League heeft VfL Wolfsburg-trainer 
Mark Van Bommel niet louter gepraat over positieve zaken. Zo kreeg hij in aanloop naar het 
uitduel met Red Bull Salzburg onder meer vragen over de coronabesmetting van Wout 
Weghorst en de zeer matige serie van zijn ploeg. 

Van Bommel en Wolfsburg begonnen werkelijk geweldig aan het seizoen, maar de laatste 
weken is de klad erin gekomen. De laatste zes duels leverden niet één overwinning op. Daar 
zaten ook de eerste twee Champions League-duels (0-0 tegen Lille OSC, 1-1 tegen Sevilla) 
tussen. En dus hopen Die Wölfe woensdag in Oostenrijk de eerste zege te pakken, wat voor 
Van Bommel de allereerste CL-overwinning uit zijn trainerscarrière zou zijn. 

Ondanks de mindere vorm maakt hij zich niet druk. 'We moeten rustig blijven, zoals we al 
eerder hebben gedaan. We analyseren iedere wedstrijd afzonderlijk. Waarom hebben we dit 
duel niet gewonnen? Dan kom je uit op tactische zaken, de vorm van de dag, of de 
scheidsrechter. Hoe dan ook: je kunt ze niet allemaal over één kam scheren. Natuurlijk is de 
conclusie dat we die zes duels allemaal niet gewonnen hebben, maar details maakten het 
verschil.' 

Ook ging hij dus in op zijn landgenoot Weghorst, die momenteel in quarantaine zit vanwege 
een coronabesmetting. 'Ik heb via WhatsApp contact gehad met Wout', zo liet Van Bommel 
weten. 'Het gaat naar omstandigheden goed met hem. We hopen natuurlijk dat hij slechts 
lichte klachten blijft houden en snel weer bij ons kan aansluiten.' De ex-trainer van PSV ging 
dus niet in op het feit dat de besmetting van Weghorst saillant is, omdat hij eerder in opspraak 
kwam vanwege uitspraken over het coronavirus. Bron: VI. (Voetbal International) nl, 19 
oktober 2021. 

Van Bommel ziet zichzelf terug bij passeren Weghorst 

Het degraderen van Wout Weghorst tot invalkracht heeft Mark Van Bommel niet het gewenste 
succes opgeleverd. De gepasseerde spits van VfL Wolfsburg beet na afloop op zijn tong. 

Van Bommel achtte het raadzaam om zaterdag op bezoek bij Union Berlin te kiezen voor een 
basisploeg zonder Weghorst. 'Ik heb hem gewoon op de bank gezet. Dat is niets raars. Dat 
gebeurt soms, ook met andere spelers', zei de trainer vooraf. 'Hij was natuurlijk teleurgesteld. 
Zo heb ik ook altijd gereageerd als ik op de bank moest zitten. Maar dat is voetbal, daarmee 
moet je kunnen omgaan. Ik kan maar elf spelers opstellen.' 
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Voor de Oranje-international was een degradatie tot bankzitter bij VfL Wolfsburg een zeer 
zeldzame ervaring die hij meer dan een jaar geleden voor het laatst had meegemaakt.  
 
Een succes werd de wisseling van de wacht in de spits niet, moest Van Bommel na afloop 
erkennen. 'We krijgen een enorme kans op 0-1. Als we die maken, dan winnen we ook. Na 
rust scoort Union met zijn eerste schot tussen de palen. Dan wordt het moeilijk. Als je zelf 
niet scoort, kan je ook niet winnen.'  
 
Na ruim een uur had Van Bommel een beroep op Weghorst gedaan om een dreigende derde 
Bundesliga-nederlaag op rij te voorkomen. De spits kon het tij niet meer keren en stapte met 
een meer dan bitter gevoel van het veld in Berlijn. 
 
Weghorst liet zich na afloop niet uit de tent lokken. 'De trainer heeft me deze week 
medegedeeld dat ik niet vanaf het begin zou spelen. Dat hij gelooft dat andere beslissingen 
beter zijn voor de ploeg. Het is niet aan mij om daarover wat te zeggen.' Van binnen zal hij 
ongetwijfeld koken van woede, net als Van Bommel in zijn tijd als speler. Bron: VI.nl, 16 
oktober 2021.  
 
Mexicaanse president beschuldigt WHO van nalatigheid 
 
De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador beschuldigt 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 'nalatigheid' omdat ze het Russische 
coronavaccin Sputnik-V en het Chinese vaccin CanSino nog niet heeft goedgekeurd. 
 
De president vergeleek de WHO dinsdag met een 'flessenhals' waarin de noodzakelijke 
goedkeuring van vaccins gestremd raakt. ’Het gaat om gezondheid en, met alle respect, dit is 
inefficiënt’, aldus de president. 
 
Lopez Obrador heeft de WHO eerder al verzocht om Sputnik-V en het Chinese vaccin goed te 
keuren. Zonder die goedkeuring mogen Mexicanen die met deze vaccins werden ingeënt de 
Verenigde Staten niet in. De Amerikaanse grenzen gaan op 8 november weer 
open voor volledig gevacineerde mensen die door de WHO goedgekeurde prikken hebben 
gekregen. 
 
In totaal zijn al 51,6 miljoen Mexicanen volledig gevaccineerd. Miljoenen inwoners kregen er 
vaccins van Sputnik-V en CanSino. 
 
De WHO heeft tot nu toe alleen de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinovac, 
Sinopharm en AstraZeneca goedgekeurd. Het onderzoek naar de effectiviteit van Sputnik-
V zal binnenkort worden hervat, meldde de wereldgezondheidsorganisatie eerder deze 
maand.  Bron: AD, 20 oktober 2021.  
 
Mensen zonder BSN nummer kunnen hun vaccinatie laten registreren 
 
Mensen zonder burgerservicenummer (bsn) die in het buitenland zijn gevaccineerd kunnen 
vanaf vandaag hun coronavaccinatie laten registreren voor een coronapas. Gespecialiseerde 
GGD-medewerkers in Utrecht en Groningen kunnen hun gegevens handmatig invoeren in de 
systemen, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. 
 
Dat is vooral nuttig voor buitenlandse studenten en buitenlanders die hier werken, verwacht 
het ministerie. 
 
Het kost wel meer moeite om via deze weg een coronabewijs aan te maken dan voor mensen 
die in Nederland geprikt zijn. Mensen moeten in Utrecht of Groningen een afspraak maken 
omdat daar specialisten zitten die kunnen beoordelen of de buitenlandse vaccinatiebewijzen 
in Nederland bruikbaar zijn. Ook wordt beoordeeld of mensen voor langere tijd in Nederland 
verblijven, bijvoorbeeld aan de hand van een werkgeversverklaring of een inschrijving bij een 
onderwijsinstelling. Bron: AD, 20 oktober 2021.  
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Vliegverkeer tussen Marokko en Nederland stilgelegd vanwege corona 
 
Het vliegverkeer tussen Marokko en Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië wordt 
stilgelegd, bevestigt Transavia op Twitter. ‘Dit heeft de Marokkaanse overheid besloten. Op dit 
moment is de situatie onzeker en wordt de impact op onze vluchten naar Marokko onderzocht’, 
laat de luchtvaartmaatschappij weten.  
 
De nieuwssite Le360 meldt dat in het kader van de bestrijding van coronabesmettingen 
woensdag vanaf 23.59 uur niet meer van en naar deze landen wordt gevlogen.  
 
Het staatspersbureau heeft voor zover bekend nog geen melding gemaakt van de maatregel. 
De Marokkaanse regering heeft recent het vliegverkeer met Rusland stilgelegd uit angst voor 
coronabesmettingen.  
 
Transavia laat weten nog te onderzoeken wat het verbod voor de maatschappij betekent. ‘We 
kijken of we toestemming kunnen krijgen om langer door te vliegen om gestrande reizigers in 
Marokko te kunnen ophalen’, zegt een woordvoerster.  
 
Woensdag staan nog twee vluchten van de luchtvaartmaatschappij gepland die in ieder geval 
doorgaan. 
 
Er is vanaf donderdag in Marokko een coronapas verplicht voor binnen- en buitenlandse 
reizen. De regering meldt dat de pas straks ook nodig is om toegang te krijgen tot openbare 
locaties, zoals hotels, winkels en restaurants. Marokkanen die zijn gevaccineerd tegen het 
coronavirus kunnen het vaccinatiebewijs regelen via een officiële website. Als dat niet lukt, 
kunnen ze ook terecht bij overheidskantoren. 
 
In een officiële verklaring staat dat bedrijven en overheidsfunctionarissen moeten toezien op 
naleving van de nieuwe regels. Marokkanen die nog geen twee vaccindoses hebben gehad, 
worden opgeroepen zich zo snel mogelijk volledig te laten vaccineren. 
 
Marokko heeft volgens cijfers van datasite Our World in Data al de meeste effectieve 
vaccinatiecampagne van Noord-Afrika. Ruim 56 procent van de bevolking zou volledig zijn 
gevaccineerd. Dat ligt ook ruim boven het internationale gemiddelde. Bron: AD, 20 oktober 
2021. 
 
Anderhalve meter terug nu het aantal coronabesmettingen toeneemt 
 
Voor het eerst sinds begin juli stijgen de zorgen over corona. Door de stijgende coronacijfers 
zijn mensen bang voor het najaar en neemt de steun voor overheidsingrijpen toe. Ruim vier 
op de tien wil zelfs de anderhalvemetermaatregel terug.  
 
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 21.000 leden van het Opiniepanel. 54 procent 
van de ondervraagden geeft daarin aan zorgen te hebben over het coronavirus, een stuk meer 
dan een maand geleden (41 procent). 
 
Deze groep ziet het aantal besmettingen met en ziekenhuisopnames door corona toenemen en 
het aantal gevaccineerden stagneren. Dit maakt dat ze vrezen voor het koude najaar: acht op 
de tien (81 procent) denken dat de situatie de komende maanden slechter zal worden. 
 
Ondervraagden zijn vooral bezorgd over het uitstel van operaties en de aanhoudende druk op 
het zorgpersoneel. En die zorgen zijn niet onterecht, zegt een ziekenhuismedewerker zelf in 
het onderzoek: ‘Er zijn veel ic- en anesthesiemedewerkers weggegaan of uitgevallen. De druk 
op ons is enorm vanwege de inhaalzorg. Een nieuwe coronagolf in combinatie met een griepgolf 
erbij zou echt rampzalig zijn.’  
 
Met de huidige cijfers zwelt de discussie aan om toch weer strengere maatregelen te nemen. 
60 procent verwacht dat de overheid in het najaar nieuwe maatregelen moet nemen die voor 
iedereen gelden.  
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Een kleine meerderheid (56 procent) heeft er begrip voor als het kabinet dat zou doen. 
Opvallend is dat het begrip onder gevaccineerden relatief hoog is (65 procent). 
Ongevaccineerden, die volgens RIVM-cijfers een grotere kans hebben om in het ziekenhuis te 
belanden, tonen juist geen begrip voor nieuwe maatregelen waar zij zich aan moeten houden. 
Slechts 16 procent vindt dat acceptabel. 
 
Met het loslaten van de anderhalve meter kwam een einde aan een van de meest ingrijpende 
maatregelen uit de coronacrisis. Toch neemt het draagvlak voor dat kabinetsbesluit eerder af 
dan toe. Een maand geleden steunde 58 procent het loslaten van de maatregel, nu staat 46 
procent daar achter. 
 
43 procent vindt zelfs dat het kabinet het advies nu weer moet invoeren: ‘Liever dit terug dan 
weer visitebeperkingen of een avondklok. Ik kom er nu eigenlijk achter dat afstand zo zijn 
voordelen had.’ 
 
Een iets grotere groep ziet een terugkeer juist niet zitten. Een flink deel van deze groep zou 
nooit meer afstand houden tot familie of vrienden, wat het kabinet ook adviseert. 
 
Vooral onder jongeren is de weerstand groot: ‘Ik ga echt geen afstand meer houden tot 
vrienden en familie. Afgelopen weekend drie dagen op ADE gestaan, lang leve het normale 
normaal’. Bron: EenVandaag, 20 oktober 2021. 
 
Vier op de tien mensen willen anderhalve meter maatregel terug 
 
Ruim vier op de tien mensen wil de 1,5 meterregel in de samenleving terug, 
stelt EenVandaag op basis van een onderzoek onder het eigen opiniepanel. De zorgen over het 
coronavirus stijgen namelijk, stelt EenVandaag. 54 procent van de ondervraagden uit het 
panel zegt zich zorgen te maken over het virus. Dat is meer dan een maand eerder, toen nog 
41 procent zei bezorgd te zijn.  
 
Voor het onderzoek werden begin deze week bijna 21.000 leden van het opiniepanel bevraagd.  
 
Het RIVM meldde gisteren dat het aantal nieuwe coronabesmettingen afgelopen week met  44 
procent is toegenomen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Volgens het instituut heeft 
de stijging onder meer te maken met de versoepelingen van de maatregelen van ongeveer drie 
weken geleden. 
 
60 procent van de ondervraagden uit het opiniepanel verwacht dat de overheid dit najaar weer 
nieuwe maatregelen moet nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 56 procent 
zou er begrip voor hebben als dat zou gebeuren. Onder gevaccineerden is dat begrip 
beduidend hoger dan onder niet-gevaccineerden. Van die laatste groep vindt maar 16 procent 
het acceptabel als er weer nieuwe maatregelen zouden worden ingevoerd. Onder mensen die 
wel zijn gevaccineerd is dat 65 procent. Bron: AD, 20 oktober 2021.  
 
Ziekenhuizen in België willen dat vaccinaweigeraars in de zorg worden 
geschorst 
 
Ziekenhuizen in België willen dat vaccinweigeraars in de zorg worden geschorst en desnoods 
zelfs ontslagen. Die oproep doen de ziekenhuizen in een advies aan de minister van 
Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.   
 
‘Er is geen tijd meer te verliezen’, zegt Margot Cloet, de topvrouw van ziekenhuiskoepel 
Zorgnet-Icuro. ‘Wie zich niet laat vaccineren, hoort niet thuis in de zorg.’ 
 
Er wordt een 'drietrapsraket' voorzien. Na de invoering van de vaccinatieplicht kan een korte 
overgangsperiode van twee of drie maanden worden ingelast, waarin het zorgpersoneel zich 
volledig kan laten vaccineren. Als dat na die overgangsperiode niet is gebeurd, kan de 
samenwerking voor maximaal zes maanden opgeschort worden. Als een personeelslid daarna 
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nog altijd een vaccinatie weigert, kan het arbeidscontract worden verbroken. Bron: AD, 20 
oktober 2021. 
 

Tijdens coronacrisis is mentale gezondheid van kinderen 
achteruitgegaan 

Uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC blijkt dat de mentale 
gezondheid van kinderen en jongeren achteruit is gegaan in tijden van de coronacrisis. Zo is 
onder meer het aantal stotteraars toegenomen. Het Del Ferro Instituut zag dit jaar een 
exponentiele groei in aanvragen naar stottertherapie. Bron: AD, 20 oktober 2021. 

 
Kinderen met milde vorm van corona maken geen anti-lichamen aan 
 
Een Australisch onderzoek suggereert dat kinderen die een milde vorm van Covid-19 oplopen 
mogelijk geen antilichamen tegen het virus aanmaken. De onderzoekers vergeleken 57 
kinderen en 51 volwassenen zonder symptomen of met lichte coronaklachten. Uit die 
vergelijking bleek dat slechts 37 procent van de kinderen antilichamen ontwikkelde tegen 76 
procent van de volwassenen. 
 
Ook bleek zich bij de kinderen geen immuunreactie in de cellen voor te doen, terwijl dit bij de 
ouderen wel gebeurde, zegt onderzoeksleider Paul Licciardi van het kinderonderzoeksinstituut 
Murdoch in Melbourne. De mate van besmetting in beide groepen was gelijk, volgens de 
wetenschappers. 
 
De deelnemers aan de studie raakten allen vorig jaar besmet. ’Of dit zich ook voordoet bij 
de huidige Deltavariant vraagt om nader onderzoek, net zoals de vraag waarom kinderen 
minder vaak antilichamen tegen een SARS-CoV-2-infectie ontwikkelen’, aldus Licciardi. 
‘Of kinderen daardoor vatbaarder zijn voor een nieuwe infectie is nog onbekend.’  Bron: AD, 
20 oktober 2021. 
 
In New York moet gemeentelijk personeel aantonen dat ze gevaccineerd 
zijn, zo niet dan volgt ontslag 
 
De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio geeft al het gemeentelijk personeel tot 
vrijdagmiddag 29 oktober de tijd om aan te tonen dat ze gevaccineerd zijn. Doen ze dat niet, 
dan worden ze onbetaald naar huis gestuurd. Tot nu toe kon er ook voor regelmatig testen 
worden gekozen, maar die optie vervalt. Volgens De Blasio is 71 procent van alle 160.000 
gemeentewerkers tenminste één keer ingeënt. 
 
Ook onder politieagenten is de vaccinatiegraad ongeveer zo hoog, blijkt uit politiecijfers. Tot 
nu toe zijn 460 agenten overleden aan Covid-19. ‘Er is geen grotere eer dan de inwoners van 
New York te mogen dienen’, zegt de burgervader. ‘Dat privilege gaat gepaard met 
de verantwoordelijkheid om jezelf en de gemeenschap veilig te houden.’ Om de pijn wat te 
verzachten stelt De Blasio gemeentewerkers die zich voor de deadline bij een priklocatie 
melden 500 dollar bonus in het vooruitzicht.  
 
De grote politiebond, Police Benevolent Association, is sterk tegen De 
Blasio's vaccinatieplicht. Voorzitter Patrick Lynch ziet liever dat politiepersoneel de keus heeft 
tussen wel of niet inenten. ‘Vanaf het begin van De Blasio's lukrake uitrol van het vaccin 
hebben wij gevochten om de inentingen beschikbaar te maken voor iedereen die dat wil, maar 
tegelijkertijd de rechten verdedigd van hen die in overleg met hun eigen arts een persoonlijke 
medische beslissing nemen.’ 
 
De politiebond heeft bezworen de vaccinatieplicht bij de rechter aan te vechten. De Blasio laat 
weten dat uitzonderingen om religieuze of medische redenen nog wel mogelijk zijn. Ook wijst 
de burgemeester op het feit dat de vaccinatieplicht binnen het onderwijs al sinds september 
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geldt en dat daar inmiddels 95 procent van al het personeel is geprikt.  Bron: AD, 20 oktober 
2021.  
 
Weer lockdown in Letland 
 
Als eerste land binnen de Europese Unie gaat Letland weer in lockdown vanwege dramatische 
coronacijfers. Opnieuw zullen delen van de economie worden stilgelegd. Het Baltische land 
kampt met een snel stijgend aantal infecties. Wereldwijd het hoogste cijfer per hoofd van de 
bevolking de afgelopen week.  
 
De komende vier weken sluit het land met zijn 1,9 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart 
Russen, bars en winkels. Ook is er weer een avondklok en wordt het afstandsonderwijs voor 
studenten hervat. Buurland Estland sluit vergelijkbare maatregelen niet uit 
en Polen overweegt eveneens drastische stappen. 
 
Het eveneens Oost-Europese Roemenië, waar minder dan een derde van de 19 miljoen 
inwoners tegen corona is geprikt, heeft inmiddels de hulp ingeroepen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie. Scholen gaan vanaf maandag twee weken dicht en er komt 
een spertijd voor niet-gevaccineerden. Het mondkapje moet overal op.  Bron: AD, 20 oktober 
2021.  
 
In VK gaan de coronacijfers de verkeerde kant op 
 
Het gaat 'de verkeerde kant' op met de coronacijfers in het Verenigd Koninkrijk, zegt 
het Jenny Harries, hoofd van het Britse gezondheidsbeveiligingsbureau (HSA). De dagelijkse 
aantallen, zowel besmettingsgevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens, zijn hoog en lopen 
op. ‘We trappen de winter af met een zeer hoog aantal gevallen’, aldus Harries. Vooral het 
aantal sterfgevallen is de afgelopen dagen fors gestegen. ‘Ook deze bewegen zich in de 
verkeerde richting.’  Bron: AD, 20 oktober 2021. 

In Oostenrijk zijn bijna weer hetzelfde aantal coronabesmettingen als 
half jaar geleden 

Oostenrijk kampt bijna weet met hetzelfde aantal coronabesmettingen als ruim een half jaar 
geleden. Bijna 62 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Reden voor het Alpenland 
om vanaf volgende maand een vaccinatie-, test- of herstelbewijs, voor de meeste werknemers 
verplicht te stellen. 
 
De gezondheidsautoriteiten gaan steekproeven houden. Werknemers die geen coronabewijs 
hebben, riskeren een boete van 500 euro. Werkgevers moeten 3600 euro betalen, besloot de 
regering. Er wordt een uitzondering gemaakt voor thuiswerkers of zij die niet geregeld in 
contact komen met anderen, zoals vrachtwagenchauffeurs.  Bron: AD, 20 oktober 2021. 
 
Braziliaanse senaat adviseert om Bolsonaro te vervolgen 
 
De Braziliaanse senaat adviseert in een rapport om president Jair Bolsonaro te vervolgen voor 
misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aanpak van de coronacrisis. In een eerdere 
versie van het rapport was er sprake van om Bolsonaro te vervolgen voor genocide tegen de 
inheemse bevolking en moord. De commissieleden vinden echter dat voor die aanklachten 
onvoldoende bewijs is gevonden. 
 
‘We kunnen niet riskeren dat een rechter het rapport afwijst, omdat de misdaden onvoldoende 
zijn gepreciseerd’, verklaarde commissielid Humberto Costa die beslissing. In het bijna 1200 
pagina's dikke rapport staat dat de regering bewust heeft besloten geen coronamaatregelen te 
nemen. Ook zestig anderen, onder wie vijf (oud-)ministers en drie zonen van de president, 
wacht een rechtszaak. 
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Meer dan 600.000 Brazilianen zijn omgekomen in de pandemie, van wie circa de helft als 
gevolg van het regeringsbeleid, aldus de commissie. De kans dat Bolsonaro zal 
moeten terechtstaan is echter klein. Het hooggerechtshof moet dan toestemming vragen voor 
berechting aan het lagerhuis van het parlement. Het is onwaarschijnlijk dat dit hiermee zal 
instemmen.  Bron: AD, 20 oktober 2021.  
 
Ruim 100 mensen uit Staphorst hebben coronavaccinatie gehaald bij 
huisarts 
 
Ruim honderd Staphorsters hebben dinsdag gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een 
coronaprik te halen bij de huisarts. Dat zegt GGD IJsselland tegen RTV Oost. Huisartsen 
besloten zelf ook te vaccineren, omdat de vaccinatiegraad achterblijft in het dorp. 
 
Staphorst kampt met relatief veel coronabesmettingen: 197 positieve tests per 100.000 
inwoners, landelijk staat dit op 22,6 per 100.000 inwoners. Ook voor de tweede prik kunnen 
Staphorsters terecht in hun eigen huisartsenpraktijk aan de Van Andelweg. 
 
‘Opvallend veel mensen uit onze gemeente worden ernstig ziek door corona’, zegt Hilga 
Miggels, praktijkmanager van de Huisartsenpraktijk Staphorst. ‘De meesten hiervan zijn niet 
gevaccineerd. Op dit moment dreigt de niet-acute zorg in onze praktijken hierdoor in gevaar 
te komen. Daarom een dringend advies aan iedereen om je te laten vaccineren.’ 

In behoudende protestantse kring ligt vaccineren gevoelig. De vaccinatiegraad in Staphorst is 
56 procent. Landelijk is het bijna 83 procent.  Bron: AD, 20 oktober 2021. 

RIVM meldt 4609 nieuwe coronabesmettingen 

Het RIVM heeft afgelopen etmaal 4609 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het is 
de eerste keer sinds eind juli dat het aantal nieuwe gevallen op één dag boven de 
4000 uitkomt. 

Ook het weekgemiddelde nam verder toe. Afgelopen zeven dagen kregen gemiddeld 3801 
mensen per dag een positieve testuitslag. Vorige week woensdag stond dat aantal nog op 
gemiddeld 2798 gevallen per dag. 

Het aantal sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting nam toe met 10. Niet al die 
mensen zijn afgelopen 24 uur overleden, want soms duurt het een tijdje voor een sterfgeval 
wordt doorgegeven aan het RIVM. Bron: AD, 20 oktober 2021.  

In de VS worden kinderen van 5 tot 11 gevaccineerd 

De Verenigde Staten zijn klaar om vanaf volgende maand kinderen van 5 tot 11 jaar te 
vaccineren tegen het coronavirus. Als de betrokken instanties hun goedkeuring aan een 
vaccin geven, willen de autoriteiten er zo snel mogelijk mee beginnen, maakte het Witte Huis 
bekend. 

Het streven is om de gratis inenting zo gemakkelijk mogelijk te maken en eenvoudig 
bereikbaar, aldus de regering. Zij spreekt over een 'nieuwe belangrijke mijlpaal' bij de 
inspanningen om nog meer Amerikanen te beschermen. De eerste goedkeuring van een vaccin 
voor gebruik bij 5 tot 11-jarigen wordt uiterlijk begin november verwacht. 

Op dit moment zijn 189 miljoen Amerikanen volledig gevaccineerd. Het gaat om twee op de 
drie personen die er tot nu toe voor in aanmerking kwamen.  Bron: AD, 20 oktober 2021.   
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Russen mogen een week niet naar hun werk  
 
In de strijd tegen corona mogen de Russen een week niet naar hun werk. Zij krijgen van 30 
oktober tot 7 november betaald vrijaf, beval de Russische president Poetin. De periode kan in 
bepaalde gebieden eerder beginnen en langer duren. Poetin riep de bevolking op 
verantwoordelijkheid te tonen en zich te laten vaccineren. Het gaat namelijk niet goed met het 
indammen van de verspreiding van het coronavirus in het land. 
 
De hoogste Russische medische adviseur had onlangs het voorstel voor een niet-
werkenweek geopperd, net zoals er vorig jaar al een was geweest om verspreiding van het 
coronavirus in te dammen. De ingrijpende maatregel bleek toen te helpen.  Bron: AD, 20 
oktober 2021.  
 
In Nederlandse ziekenhuizen liggen 650 coronapatiënten 
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 650 coronapatiënten, zo valt te lezen in de 
meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat 
zijn er 33 meer dan dinsdag. 

Op de intensive cares nam het aantal opgenomen patiënten toe met 13. De ic's behandelen 

momenteel 165 ernstig zieke mensen met Covid-19. 

Op de verpleegafdelingen liggen woensdag in totaal 485 coronapatiënten, per saldo 
een toename van 20 mensen.  Bron: AD, 20 oktober 2021.  
 
Horeca-stel veranderde door corona radicaal van koers: ‘We hebben niets 
te verliezen’  
 
Begin 2020 hadden ze drie restaurants in Amsterdam en wilden ze in Limburg een bed & 
breakfast runnen. Corona zette hun leven op z’n kop. Nu passen Jordi en Jacqueline Ramón 
in Spanje op een huis en importeren ze wijnen. 
 
 ‘Ja, het leven kan soms anders lopen dan je had bedacht of gewenst’, zegt Jordi Ramón (53) 
aan de telefoon vanuit Spanje, waar hij samen met zijn vrouw Jacqueline (55) tijdelijk past op 
een huis van een Nederlands stel.  Bron: AD, 20 oktober 2021. 

Aantal stotteraars toegenomen tijdens coronacrisis 

Uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC blijkt dat de mentale 
gezondheid van kinderen en jongeren achteruit is gegaan in tijden van de coronacrisis. Zo is 
onder meer het aantal stotteraars toegenomen. Het Del Ferro Instituut zag dit jaar een 
exponentiele groei in aanvragen naar stottertherapie.  Bron: AD, 20 oktober 2021.  
 
Advies aan duizenden Nederlanders in Marokko: zoek snel een andere 
route 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers vanuit en naar Marokko aan om snel 
te zoeken naar een alternatieve route. Vanaf middernacht gaat er een vliegverbod in tussen 
Marokko en Nederland. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er ‘alternatieven om 
te reizen via andere nabij Nederland gelegen landen’. Het verbod geldt ook voor Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk. 
 
De Marokkaanse overheid neemt die beslissing in het kader van de bestrijding van de 
oplopende coronabesmettingen.  Hoeveel mensen last hebben van de maatregel, kan het 
ministerie niet zeggen. Er geldt geen registratieplicht voor Nederlanders in het buitenland. 
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Een woordvoerder van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders is zeer 
ontstemd over de maatregel van de Marokkaanse overheid. ‘Er is ongerustheid en er zijn veel 
vragen bij mensen. De Marokkaanse overheid heeft zonder aankondiging deze maatregel 
genomen, waardoor het voor mensen opnieuw totaal onduidelijk is hoe ze van Marokko naar 
Nederland kunnen komen.’  
 
Nederlanders in Marokko zijn geschokt door het onverwachte nieuws, laten ze aan deze site 
weten. Alleen al Transavia vervoerde de afgelopen week 3500 mensen naar het land. 
Reisorganisatie TUI heeft op dit moment 78 vakantiegangers in Marokko zitten. TUI laat weten 
te onderzoeken hoe de reizigers het best ter plaatse kunnen worden ondersteund, in overleg 
met het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 
Morgen zou door Transavia vanaf Rotterdam worden gevlogen naar Al Hoceima en weer terug, 
vrijdag gaat het om Tanger en Nador. Of die vluchten doorgaan, is nu niet duidelijk. Daarover 
neemt de luchtvaartmaatschappij later vandaag een besluit. Vanwege de herfstvakantie 
bivakkeren veel Nederlanders in Marokko. Ze zijn daar op familiebezoek of vakantie. Transavia 
bekijkt of ze wellicht toch langer kunnen doorvliegen om gestrande reizigers op te halen.  
 
De Nederlandse Saida Hammout-Bejja uit Ede staat deze ochtend verslagen op het vliegveld 
van Nador, een stad in het noordoosten van Marokko. ’RyanAir geeft aan dat de vlucht van 
vrijdag doorgaat, maar hier zeggen ze van niet. Ik sta hier met het gevoel van wat ik in 
godsnaam moet doen. Ik ben geschokt dat je zo’n besluit op stel en sprong kan maken. Ze zijn 
bang voor de Deltavariant. Ja wij ook, maar wij willen terug naar huis, dus van ons heb je 
niks te vrezen.’  
 
De 27-jarige Friese Nora was op familiebezoek in Marokko. ‘Het is op dit moment chaotisch 
voor de Nederlandse Marokkanen die hier zitten. De regering houdt geen rekening met ons, 
we vinden dit niet terecht. Ze hadden ons de tijd moeten geven om het land te kunnen 
verlaten’, stelt de Marokkaanse Nederlandse. Ze probeert nu om volgende week via België 
terug te vliegen. ‘Dat gaat mij inderdaad veel geld kosten’, beaamt ze.  
 
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken blijft ondertussen in gesprek met de 
Marokkaanse autoriteiten om te zorgen dat het vliegverkeer tussen Nederland en Marokko zo 
snel mogelijk weer wordt hervat. Hoe lang de opschorting gaat duren, is volgens de 
woordvoerder op dit moment nog niet te zeggen.  
 
Luchtvaartmaatschappij Transavia bevestigt het nieuws en laat weten nog te onderzoeken wat 
het verbod voor de maatschappij betekent. ‘We kijken of we toestemming kunnen krijgen om 
langer door te vliegen om gestrande reizigers in Marokko te kunnen ophalen’, zegt een 
woordvoerster.  Ze hoopt in de loop van de dag meer duidelijkheid te kunnen verschaffen aan 
de mensen die nog in Marokko zitten. Vandaag staan nog twee vluchten van de 
luchtvaartmaatschappij gepland die in ieder geval doorgaan.  
 
De Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc lieten eerder 
al op Twitter weten dat ze na woensdag 23.59 uur hun vluchten van en naar onder meer 
Nederland moesten opschorten. Volgens Royal Air Maroc heeft de Marokkaanse overheid het 
besluit genomen vanwege de coronapandemie. Het is nog wel mogelijk om naar het land te 
vliegen vanuit bijvoorbeeld de Belgische luchthaven van Brussel.  
 
Het reisadvies voor Marokko staat op oranje en voor een klein deel zelfs op rood. Daarmee 
adviseert het ministerie om alleen naar Marokko te reizen wanneer het echt noodzakelijk is. 
Vakantiereisjes zijn uit den boze. ‘Door het reisadvies was het aantal vluchten tussen 
Nederland en Marokko al een stuk minder, helemaal als we kijken naar de pakketreizen’, legt 
Mirjam Dresmé van reisbranche ANVR uit. ‘De luchtvaartmaatschappijen vlogen nog wel, 
maar dat ging met name om losse tickets. Denk bijvoorbeeld aan Nederlanders die op 
familiebezoek gaan en nog niet precies weten wanneer ze terugkeren.’  
 
Of de Nederlanders in Marokko nu wel voldoende verzekerd zijn, durft ANVR niet te zeggen. 
‘Dat ligt heel sterk aan de polisvoorwaarden van hun luchtvaartmaatschappij of verzekeraar.’ 



39 
 

 
Overigens is in Marokko vanaf morgen een coronapas verplicht voor binnen- en buitenlandse 
reizen. De regering meldt dat de pas straks ook nodig is om toegang te krijgen tot openbare 
locaties, zoals hotels, winkels en restaurants. Marokkanen die zijn gevaccineerd tegen het 
coronavirus kunnen het vaccinatiebewijs regelen via een officiële website. Als dat niet lukt, 
kunnen ze ook terecht bij overheidskantoren.  
 
In een officiële verklaring staat dat bedrijven en overheidsfunctionarissen moeten toezien op 
naleving van de nieuwe regels. Marokkanen die nog geen twee vaccindoses hebben gehad, 
worden opgeroepen zich zo snel mogelijk volledig te laten vaccineren.  
 
Marokko heeft volgens cijfers van datasite Our World in Data al de meeste effectieve 
vaccinatiecampagne van Noord-Afrika. Ruim 56 procent van de bevolking zou volledig zijn 
gevaccineerd. Dat ligt ook ruim boven het internationale gemiddelde.  Bron: AD, 20 oktober 
2021.  
 
Deze bedrijven regelen een prikbus voor hun personeel: 
‘Arbeidsmigranten weten zelf niet hoe ze vaccinatie moeten plannen’ 
 
De prikbus zagen we vooral op pleinen, maar streek woensdag neer bij twee kaasbedrijven in 
Bodegraven. Het doel: de werknemers, veelal arbeidsmigranten, de kans op een 
coronavaccinatie geven.  
 
Bang voor een uitbraak? Amper gevaccineerde werknemers? Nee hoor, niets van dat alles. 
‘Puur goed werkgeverschap’, verklaart Hans van Steenbergen, HR-manager van Zijerveld, één 
van de grotere kaasbedrijven uit Bodegraven, de komst van de prikbus. Samen met een andere 
grote kaasjongen, Vepo Cheese, heeft Zijerveld geregeld dat medewerkers van de GGD hier 
een dag lang komen inenten.  Bron: AD, 20 oktober 2021.  
 
Sint en Kerstman moeten diep in buidel tasten: speelgoed tot wel 75 
procent duurder 
 
Krijgen Sinterklaas en de Kerstman hun cadeautjes in december op tijd bezorgd? Door een 
oplopend tekort aan grondstoffen, een ernstig ontregelde zeecontainervaart én 
fabriekssluitingen in China wordt het volgens speelgoedgroothandels- en winkels nog 
spannend of met name speelgoed op tijd kan worden geleverd. Door de krapte gaan ook de 
prijzen omhoog, soms wel met 75 procent.  
 
Winkeliers roepen het eigenlijk ieder jaar, maar deze keer met nog wat extra uitroeptekens: 
‘Koop op tijd, want anders is de kans groot dat niet alle favoriete cadeaus voor de feestdagen 
in huis zijn.’ Hoe serieus is deze oproep? Is het vooral bedoeld om de verkoop te stimuleren of 
hebben ondernemers een punt en moeten we ons zorgen maken dat de pakjesboot te laat 
arriveert of dat we een donkere kerst kunnen verwachten?  Bron: AD, 20 oktober 2021. 
 
Ruimtevaartorganisatie in Noordwijk eist coronabewijs op werkvloer 
 
ESA ESTEC, het ‘technische hart’ van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk, 
vraagt medewerkers een bewijs van vaccinatie of negatieve test. Anders moeten ze thuis 
werken. 
 
De Europese ruimtevaartorganisatie ESTEC in Noordwijk vraagt sinds zes dagen van alle bijna 
drieduizend medewerkers een bewijs dat ze zijn gevaccineerd tegen corona of in elk geval 
negatief zijn getest. Wie zo’n bewijs niet kan tonen, wordt niet tot de locatie in Noordwijk 
toegelaten en moet thuis werken. 
 
De handelwijze druist in tegen de regels die in Nederland gelden: volgens het kabinet mogen 
werkgevers in Nederland niet vragen om een coronatoegangsbewijs. Vaccinatie is in Nederland 
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vrijwillig en voor het vragen naar het bewijs op het werk biedt de Nederlandse wet nu „geen 
mogelijkheid’, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 
Het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk zegt in een reactie 
dat medewerkers niet worden gedwongen tot vaccinatie, aangezien ze er ook voor kunnen 
kiezen zich te laten testen, op kosten van de organisatie. Bovendien zijn ‘de Nederlandse regels 
aangaande gezondheid en veiligheid niet van toepassing’, laat directeur Franco Ongaro weten. 

ESTEC is de grootste locatie en het ‘technisch hart’ van het European Space Agency (ESA). 
Het ESA is volgens hem gemachtigd voor alle vestigingen in Europa instructies op het gebied 
van gezondheid en veiligheid te geven. Deze instructies moeten op z’n minst in lijn zijn met de 
normen van de nationale wetgeving van het land waar de vestiging zich bevindt, aldus Ongaro, 
maar ESA kan ook ‘hogere normen’ stellen om de medewerkers ter plaatse te beschermen. 

Of ESA gelijk heeft, staat te bezien. Het ministerie van Sociale Zaken ontkent dat buitenlandse 
bedrijven er andere regels dan de nationale op na mogen houden. ‘Ook buitenlandse bedrijven 
moeten zich voegen naar de Nederlandse wet’, aldus een woordvoerder. 

Toch is de positie van een buitenlandse instelling zoals ESA een geheel andere dan van een 
buitenlandse onderneming in Nederland, stelt Paul van der Heijden, hoogleraar internationaal 
arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij wijst erop dat instellingen als ESA eigen 
arbeidsrechtelijke regels hebben. 

Werkgevers mogen in Nederland geen coronatoegangsbewijs eisen, maar wel vragen of 
werknemers zijn gevaccineerd, als daar een goede reden voor is. Werknemers zijn vervolgens 
niet verplicht daarop te antwoorden. 

Ook mogen werkgevers een ‘moreel appel’ doen op werknemers om zich te laten vaccineren, 
zoals ook de overheid dat zelf doet. Het kabinet erkent de ‘dilemma’s’ voor bedrijven en 
instellingen om zonder verplichte coronavaccinaties toch te zorgen voor een veilige 
werkomgeving, stelden eerder demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) en 
staatssecretaris Wiersma (Sociale Zaken, VVD) in brieven aan de Tweede Kamer. Het kabinet 
doet onderzoek naar de noodzaak en wenselijkheid van een coronatoegangsbewijs op het werk, 
vooral in de zorg en het onderwijs. Begin komende maand worden de resultaten daarvan 
verwacht. Bron: NRC, 20 oktober 2021.  

Drukke ochtendspits verwacht: in hele land code geel om harde wind 

Het is over en uit met het zachte herfstweer van de afgelopen tijd. Voor het hele land geldt 
morgen code geel vanwege zware windstoten, meldt het KNMI. Rijkswaterstaat roept 
weggebruikers op morgen extra alert te zijn. 

Een actieve storing trekt komende nacht en ochtend over het land en dat resulteert in stevige 
buien, harde windstoten, en mogelijk onweer. Het weer morgenochtend gaat waarschijnlijk 
voor een drukke ochtendspits zorgen en ook in de avond is het nog niet gedaan met de pret. 
 
Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza waarschuwt weggebruikers voor het slechte 
weer: ‘Het regent af en toe flink door en de natte omstandigheden zullen voor hinder zorgen 
in het verkeer.’ Ook harde windvlagen van 75 tot 100 km/uur vanuit een westelijke richting 
zorgen de hele dag voor overlast. Bron: AD, 20 oktober 2021. 

Jaap Van Dissel: ‘Zouden na voorjaar voor groot deel van crisis verlost 
kunnen zijn’ 

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt. Moeten we weer vrezen voor een lange, 
donkere coronawinter? En wat gaat de griep doen?  
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Het aantal corona-infecties en ziekenhuisopnames stijgt, maar OMT-voorzitter Jaap Van 
Dissel vindt het te vroeg om vooruit te lopen op eventuele maatregelen. ‘Het is altijd spannend 
na versoepelingen.’ 

Lockdownmaatregelen als winkel-, schoolsluiting of avondklok zijn komende winter niet reëel, 
stelt Van Dissel. De Deltavariant wordt -hoewel besmettelijker- voor een groot deel toch 
onschadelijk gemaakt door de vaccins. Bijna 87 procent van de Nederlandse volwassenen 
heeft een eerste inenting gehad. ‘We zitten in een principieel andere situatie dan vorig jaar’, 
zegt Van Dissel. Bron: AD, 20 oktober 2021.  

Rutte-bedreiger Yavuz O. tegen politie: ‘Als ik een wapen had gehad, had 
ik het gedaan’ 

Yavuz O. (22) chatte maandenlang in het openbaar over het vermoorden van politici en 
premier Rutte in het bijzonder. ‘Als ik een wapen had gehad, had ik het gedaan’, zei hij 
daarover in een verhoor tegen de politie.  

Yavuz O. wilde ‘het parlement opruimen, met dodelijk geweld', schreef hij op chatapp 
Telegram. ‘Het laten bloeden van die teringbende.’ Bijvoorbeeld met een ‘c4 bom'. Of met 
‘shooters'.  Vooral demissionair premier Rutte was daarbij het doelwit. ‘Iedereen heeft toch 
een hekel aan hem.’ 

Het Openbaar Ministerie ziet een hele reeks berichten van de Amsterdammer, geplaatst over 
een periode van een half jaar, als opruiing tot een terroristisch misdrijf en 
voorbereidingshandelingen voor een moordaanslag op de minister-president. Ook omdat hij 
op zoek was naar wapens en met anderen offline afsprak om de plannen te bespreken.  

In een verhoor, na zijn arrestatie in juli, zei O. tegen de politie: ‘Als ik een wapen had gehad, 
had ik het gedaan.’ Vandaag sloeg hij tijdens een eerste tussentijdse zitting in de rechtbank 
een andere toon aan:  ’Ik weet niet wat me bezielde. Het is nooit mijn bedoeling geweest om 
iets te doen.’, De Amsterdammer werd in juli opgepakt en zit sindsdien vast, hij heeft verder 
geen strafblad. ‘Ik zit de laatste tijd nogal in de knoop met mezelf. Ik heb spijt van wat ik heb 
gedaan.’   

Volgens zijn advocaat was hij online ‘vooral op zoek naar vriendschappen’. O. is een mbo-
scholier die het Amsterdamse uitgaansleven wilde gaan kennen. ‘Maar dat ging lastig door 
zijn strenge opvoeding, zijn sociale onhandigheid en de lockdown.’ Daarop ging O., die 
verschillende complottheorieën aanhangt, online op zoek naar vrienden.  

Ook het Openbaar Ministerie ziet ‘psychosociale problemen’ bij O. en wil verder onderzoek 
naar zijn psyche. Justitie ziet de zaak tegen O. als een ernstige omdat de bedreigingen 
maandenlang doorgingen en in het openbaar werden gedaan. Justitie vervolgde de afgelopen 
maanden meerdere mannen en vrouwen die online politici bedreigden, maar geen van hen 
verklaarde tegen de politie ook daadwerkelijk te hebben willen toeslaan. De Amsterdammer 
blijft nog zeker drie maanden vastzitten.    

O., die in het tweede jaar van zijn mbo-opleiding zat, lijkt daarmee een voorbeeld uit de 
‘radicale onderstroom’ van het corona-protest waarvoor inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
al enkele maanden waarschuwen. Die diensten vrezen daarbij vooral ; onvoorspelbare, 
gevaarlijke eenlingen’. Al is het begrip eenling aan inflatie onderhevig; onder invloed van 
talloze online chatdiensten zoals Whatsapp, Telegram of 4Chan radicaliseert zelden iemand 
meer echt alleen. Meestal leiden de digitale sporen terug naar lange online discussies, vaak 
tot diep in de nacht.  

In het geval van O. was die discussie, voor wie goed zocht,  maandenlang openbaar mee te 
lezen in de Telegram-groep Vrijheid zonder Uniform. Een chatgroep waarin mensen 
samenkwamen die een grote afkeer hebben van de Nederlandse overheid en de 
coronamaatregelen van het kabinet in het bijzonder. Ook kwamen er complottheorieën langs: 
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het coronavaccin zou gebruikt worden om microchips bij mensen in te brengen die later door 
de aanleg van het 5g-netwerk worden geactiveerd.  

 

Rechtbanktekening van Yavuz O., die via een videoverbinding vanuit de gevangenis zijn 
rechtszaak bijwoonde. © ANP Nicole Van den Hout 

In de groep was O., die de alias Liber8 gebruikte, een van de oprichters en leiders. Ook 
kwamen de meest radicale teksten van hem.  ‘Zou je het in je hebben om ze allemaal te 
shooten? gwn vanuit een auto. Raam open, gun naar buiten. en knallen maar’, plaatste hij in 
december vorig jaar. In mei praat hij daar nog steeds over: ‘We moeten echt een keer dat 
parlement keer bestormen en met dodelijk geweld die zooi opruimen.’ Een dag later: ‘Ik zoek 
geen demonstranten, ik zoek revolutionaren. Shooters/hitters/gewapend/geweld. Alles 
toegestaan.’ En: ‘Ook de hele koninklijke familie mogen kogels vreten.’  

Daarnaast was te lezen hoe enkele leden van de groep bespraken hoe ze zich het best konden 
organiseren. In cellen die niet te veel van elkaar wisten, voor het geval de politie hen op het 
spoor zou komen.   

De politie hoefde alleen nog maar op print te drukken voor een belastend dossier. Aanvullend 
onderzoek wees uit dat O. ook in de offline wereld met mensen had afgesproken om over zijn 
ideeën te praten. En dat hij op zoek zou zijn geweest naar een pistool. O. was daarnaast ook 
nog actief in een andere Telegramgroep met de naam Bataafse Republiek. Die groep is een van 
de beruchtste verzamelplaatsen van complotdenkers in Nederland. Meerdere leden zijn al 
veroordeeld tot maandenlange celstraffen vanwege het bedreigen van (onder meer) RIVM-
directeur Jaap Van Dissel.  

De drie aanjagers van die groep, waaronder de bekende complotdenker Micha Kat, zitten 
inmiddels allemaal vast. Kat zit in een gevangenis in Noord-Ierland, om zijn uitlevering is 
gevraagd. De andere twee mannen, Wouter Raatgever en Joost Knevel, moeten in december 
voor de rechtbank verschijnen.  

O. blijft voorlopig vastzitten, de eerstvolgende zitting in zijn zaak is in januari. Bron: AD, 20 
oktober 2021. 
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NCTV: Zorgen om aanhoudende coronaprotesten 

De aanhoudende coronaprotesten in Nederland hebben nog tot ‘relatief weinig extremisme 
geleid’, maar kunnen wel gaan leiden tot gebruik van geweld. Daarbij vormen vooral 
‘onvoorspelbare gevaarlijke eenlingen’ een veiligheidsrisico. Dat stelt de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een vanmiddag verschenen analyse van de 
coronaprotesten in Nederland. 

Na een jaar van tientallen demonstraties en nog veel meer online protesten tegen de 
coronamaatregelen in Nederland blijft de veiligheidsdienst zich zorgen maken over de ‘radicale 
onderstroom’ onder de demonstranten. ‘Er is sprake van een wisselwerking tussen een 
activistische bovenlaag die in de openbare ruimte demonstreert en een radicale onderstroom 
die ageert tegen de coronamaatregelen. Hierdoor is een context ontstaan waarbinnen de 
drempel om tot extremistische gedragingen te komen is verlaagd’, schrijft de dienst in de 
analyse ‘De verschillende gezichten van de coronaprotesten'.  

Uit die radicale onderstroom kwamen mensen die opriepen tot brandstichting bij GGD-
testlocaties of daar ook daadwerkelijk vernielingen pleegden. Ook werd vorige week nog een 
man uit Den Helder aangehouden die met een vuurwerkbom een aanslag wilde plegen op een 
vaccinatielocatie in die plaats. In december werd een man uit Dordrecht aangehouden die 
onder coronavideo's op YouTube opriep tot het vermoorden van politici en politieagenten. De 
man had een wapen bij zich toen hij werd aangehouden, maar geen concrete plannen dat te 
gebruiken. 

Andere voorbeelden van ‘radicale geluiden', volgens de NCTV:  een winkeleigenaar die op 
WhatsApp een foto van een automatisch geweer plaatste met de mededeling dat hij premier 
Rutte wilde neerschieten en de hashtag #Burgeroorlog die in oktober vorig jaar duizenden 
keren werd gedeeld op social media toen er in het parlement over de coronaspoedwet werd 
gestemd. Rond datzelfde tijdstip deelde een actiegroep in hun Telegram-kanaal foto's van 
kruisbogen en deden ze een oproep knuppels te kopen. En een aanjager van de Q’anon-
complottheorie wees toen ‘Nederlandse rechtbanken en rechters aan als legitieme doelwitten'.  

Het leidde uiteindelijk niet tot concrete acties.  

De veiligheidsdienst benadrukt in haar analyse dat het overgrote deel van Nederland zich ‘zo 
goed en kwaad als het gaat’ aanpast aan het coronabeleid van de overheid. ‘Maar er is wel een 
minderheid zichtbaar geworden, die zich vanwege uiteenlopende redenen op verschillende 
manieren afzet tegen het gevoerde coronabeleid. Deze minderheid handelt doorgaans niet 
vanuit politiek-ideologische motieven, maar vanwege gevoelens van onrechtvaardigheid, groot 
onbehagen of een andere werkelijkheidsbeleving.’  

Het gaat volgens de dienst niet om ‘een eenduidige groep'. ‘Recente voorbeelden zijn de 
protesten op het Amsterdamse Museumplein en het Haagse Malieveld, waar een bont 
gezelschap van beleidscritici, winkeleigenaren, beroepsgroepen, spirituele groepen, anti-
vaccinatiedemonstranten, extreemrechtse groepjes en complotdenkers samenkwamen. 
Terwijl de meeste mensen vreedzaam demonstreerden, kaapte een kleine minderheid de 
protesten.’  De demonstraties zijn van ‘een intensiteit die we in Nederland lang niet hebben 
gezien'. 
 
Toch antwoordt de dienst zelf op de vraag of de coronaprotesten doorzetten in anti-
overheidsextremisme dat er ‘tot op heden relatief weinig gedragingen als extremistisch zijn 
geduid'.   

 
Wel dreigt, volgens de NCTV, het risico dat de groep (radicale) actievoerders in een isolement 
belandt als de meerderheid van Nederland het niet met hen eens blijft en ze geen invloed lijken 
te hebben op de coronamaatregelen. ‘Een isolement kan bijdragen aan een versterkt wij-zij-
denken, ontvankelijkheid voor complotdenken en aan de radicalisering van kleine groepjes of 
eenlingen.’ 
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Actievoerders bij het Malieveld. De zogenaamde koffiedrinkers sluiten hun protesttour in Den 
Haag af. © ANP 

 
Het eventuele gevaar van geweld lijkt vooral te komen van ‘onvoorspelbare gevaarlijke 
eenlingen'. Die kunnen door de verhitte (online)discussies over corona en de overheid verder 
radicaliseren, een goedkeuring vinden voor hun ideeën en ‘in combinatie met andere grieven 
en persoonlijke problemen tot actie overgaan’. Bron: AD, 14 april 2021. 

Hoe Yavuz O. openlijk chatte over moorden: ‘Iemand die groter is dan 
Rutte, Máxima’ 

Volgende week moet Yavuz O. voor de rechter komen voor het plannen van een aanslag op 
premier Rutte. Op Telegram is nog precies terug te lezen hoe dat ging. ‘Ik denk dat hij op 
missie is.’ 

‘Ik heb besloten de oude wereld te vernietigen, ik ga de stichter zijn van een blinkende nieuwe. 
Met jullie erbij.’ Die nogal ambitieuze inzet plaatst de Amsterdammer Yavuz O. (nu 22) op 9 
december vorig jaar om tien voor elf ‘s avonds op chatapp Telegram. ‘We gaan langzamerhand 
naar een serieuze organisatie, ik ga meer serieuze mannen regelen’, schrijft hij ook. En: ‘Ik 
denk dat we serieuze mensen nodig hebben om te shooten, snap je.’ Bron: AD, 15 oktober 
2021. 

Nederlandse intensive cares kunnen niet voldoen aan verzoek minister 

De Nederlandse intensive cares kunnen niet voldoen aan het verzoek van demissionair 
minister Hugo de Jonge om de komende winter op te schalen naar meer dan het huidige 
maximum van 1350 ic-bedden. Dat zegt voorzitter van de Nederlandse vereniging van ic-
artsen Diederik Gommers in podcast Virusfeiten (EO).  

Verschillende media meldden dat het ministerie van Volksgezondheid de intensive cares 
onlangs heeft gevraagd te bekijken of het mogelijk is de capaciteit weer op te schroeven, indien 
de stroom van patiënten verder aanzwelt. Volgens Gommers zijn de reguliere operaties in de 
ziekenhuizen na de zomer weer opgestart, maar worden die nu vaak weer uitgesteld.  

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en beroepsvereniging V&VN IC stelden 
eerder ook dat 1350 bedden het maximale is waar de ic's naar kunnen uitbreiden. De 
intensive cares beschikken momenteel over 950 bedden, zei Gommers eerder.  
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Vanwege de druk op de ziekenhuizen heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) besloten per woensdag weer te beginnen met het coördineren van de 
spreiding van coronapatiënten over het land. Met het ontlasten van de regio's met de meeste 
coronapatiënten hoopt het LCPS de zorg overal toegankelijk te houden. De ic's behandelen 
momenteel 165 ernstig zieke mensen met Covid-19. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen 
nu in totaal 650 coronapatiënten.  

De ic-arts, die ook lid is van het Outbreak Management Team (OMT), stelt dat het 'piept en 
kraakt' in de ziekenhuizen en dat de vraag van Den Haag voor weinig enthousiasme heeft 
gezorgd. ’Er zitten veel emoties, bij verpleegkundigen én dokters’, aldus Gommers. ’Er moeten 
nu gewoon keuzes worden gemaakt. Welke patiënt gaat er voor? We komen echt voor ethische 
dilemma's te staan deze winter.’ 

Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, in april vorig jaar, lagen er meer dan 1500 
mensen op de intensive cares. Dit waren vrijwel alleen coronapatiënten. De reguliere zorg lag 
toen vrijwel helemaal stil. Bij de tweede, derde en vierde golf werd geprobeerd om de reguliere 
zorg zo veel mogelijk door te laten gaan. Bron: AD, 20 oktober 2021.  

FDA geeft toestemming voor gebruik verschillende vaccins als derde prik 

De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA geeft toestemming voor het gebruik van 
verschillende vaccins voor Amerikanen die een boostershot tegen het coronavirus krijgen. Dat 
betekent dat één dosis met de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en Janssen gebruikt 
mag worden als derde prik.  

De FDA keurde in september een derde prik met Pfizer/BioNTech goed voor 65-plussers en 
mensen die tot risicogroepen behoren. Dat Moderna en Janssen nu ook zijn toegestaan is 
volgens de toezichthouder omdat 'de voordelen van een boostershot opwegen tegen de 
bekende risico's'. Een topman van de FDA meldt woensdag ook dat een verlaging van de 
minimumleeftijd voor boostershots 'in de toekomst mogelijkerwijs logisch zou zijn'.  

Het Witte Huis kondigde in augustus plannen aan voor een grote boostershotcampagne, 
destijds nog in afwachting van goedkeuring van de FDA en de Amerikaanse gezondheidsdienst 
CDC. 

De Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) publiceerden vorige week 
een onderzoek waaruit bleek dat Amerikanen die oorspronkelijk een Janssen-vaccin kregen, 
een veel sterkere afweerreactie op Covid-19 hebben na een zogenoemde boosterprik met 
Moderna of Pfizer/BioNTech dan na een booster met Janssen. Door de op woensdag verleende 
toestemming van de FDA kunnen de vaccins nu 'gemixt' worden. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

Welvarende landen en farmaceuten leveren veel minder coronavaccins 
aan arme landen dan was beloofd 

Welvarende landen en farmaceuten leveren volgens Oxfam Novib veel minder coronavaccins 
aan armere landen dan was beloofd. Tot nu toe zou ongeveer veertien procent van de 
toegezegde doses zijn geleverd.  

Volgens de Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, die is aangesloten bij 
de internationale People's Vaccine Alliance, wordt het tijd dat welvarende landen, waaronder 
Nederland, hun beloftes nakomen. ’Ontwikkelingslanden moeten het doen met een eindeloze 
stroom aan ontoereikende gebaren en gebroken beloften, afkomstig van rijke landen en 
farmaceutische bedrijven’, aldus Oxfam Novib in een rapport. ‘Van de 1,8 miljard beloofde 
vaccins zijn slechts 261 miljoen vaccins geleverd.’  

Nederland zou zevenentwintig miljoen doses leveren aan het inentingsprogramma COVAX van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maar heeft er volgens de organisatie 500.000 
geleverd. Duitsland maakte dinsdag bekend dat het nog maar zeventien procent had 
gedoneerd en dat dat grotendeels komt door vertragingen bij de farmaceuten.  

De grote farmaceuten hebben volgens Oxfam Novib twaalf procent van de beloofde doses 
geleverd. Volgens de cijfers van People's Vaccine Alliance heeft Pfizer/BioNTech veertig procent 
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van de veertig miljoen toegezegde vaccins geleverd. Daar staat tegenover dat AstraZeneca (200 
miljoen) en Moderna (30 miljoen) nog niets hebben gedoneerd aan Covax. 

Een oplossing is naar de mening van Oxfam Novib het tijdelijk vrijgeven van de patenten op 
de vaccins, zodat de middelen overal voor een lage prijs kunnen worden gemaakt. Bron: AD, 
21 oktober 2021. 

Binnen en buiten Europa veranderen landen van kleur 

Zowel binnen als buiten Europa veranderen landen en gebieden de komende dagen 
van kleurcodering voor coronarisico's. Waar wordt afgeschaald, gaat de wijziging vrijdag in, 
de opschalingen gaan zondag in, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

De Canarische eilanden en de Noord-Egeïsche eilanden (onder meer Lesbos en Chios) 
worden niet langer aangewezen als hoogrisicogebied. De kleurcode van deze gebieden 
verandert van geel naar groen. La Palma blijft oranje vanwege veiligheidsrisico's in verband 
met de grote vulkaanuitbarsting daar. Wie vanuit deze gebieden naar Nederland reist, 
hoeft vanaf 22 oktober geen coronabewijs meer te laten zien. 

Polen, Tsjechië en de Azoren worden juist wel aangewezen als hoogrisicogebied. De kleurcode 
van deze landen en dit gebied verandert van groen naar geel. Reizigers vanuit Polen, Tsjechië 
of de Azoren naar Nederland moeten vanaf 24 oktober een coronabewijs laten zien. 

Buiten Europa geldt dat de Verenigde Staten, de Palestijnse gebieden, India, Bangladesh, 
Myanmar, Nepal, Pakistan, Frans Polynesië, Martinique en Eswatini (Swaziland) niet langer 
zeerhoogrisicogebied zijn, maar worden hoogrisicogebied. Ze behouden de kleurcode 
oranje (en eventueel rood bij veiligheidsrisico's). Vanaf 22 oktober vervalt voor reizigers naar 
Nederland vanuit deze gebieden de quarantaineplicht en de eis om te testen. Ze kunnen dan 
met een coronabewijs naar Nederland reizen. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

In Rusland is nieuwe variant coronavirus gemeld 

Rusland heeft een aantal coronabesmettingen gemeld waarbij het om een nieuwe variant van 
het coronavirus zou gaan. De variant zou besmettelijker zijn dan de Deltavariant, meldt het 
Russische persbureau RIA donderdag.  

De AY.4.2-variant kan mogelijk zorgen voor een nieuwe verspreiding van het virus, aldus de 
Russische epidemioloog Kamil Khazifov. Volgens Khazifov zou de nieuwe variant de 
besmettingscijfers in Rusland, die op recordhoogte liggen, kunnen verklaren. Bron: AD, 21 
oktober 2021.  

Weer lockdown in Moskou 

Moskou voert op 28 oktober weer een lockdown in. Alle niet-essentiële winkels, cafés en 
restaurants moeten dicht, behalve zaken waar basisbehoeften worden verkocht zoals 
supermarkten en apotheken. Burgemeester Sergej Sobjanin heeft de maatregel om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan afgekondigd. 

Woensdag kwam president Poetin al met een nationale maatregel. Hij bepaalde dat mensen 
vanaf 30 oktober een week lang niet naar hun werk moeten gaan en drong er bij regionale 
leiders op aan indien nodig zelf plaatselijke maatregelen te treffen. 

Rusland kampt met een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in de steeds 
koudere maanden. De autoriteiten wijten dat aan de geringe bereidheid in het land zich in te 
laten enten. Van de 60-plussers is maar een derde ingeënt, terwijl 86 procent van de 
coronadoden tot deze leeftijdsgroep behoorde. De Russische hoofdstad Moskou besloot eerder 
deze week al dat ongevaccineerde mensen boven de 60 jaar de komende vier maanden thuis 
moeten blijven. Bron: AD, 21 oktober 2021. 
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Nederlanders gaven in augustus weer meer geld uit dan voor 
coronapandemie 

Nederlandse consumenten gaven in augustus voor de tweede keer weer meer geld uit dan voor 
de coronapandemie. Een maand eerder gebeurde dat voor het eerst. Ook de bestedingen aan 
diensten zoals telefoonabonnementen en voetbalkaartjes lagen weer boven het niveau van 
2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  

Nederlanders gaven in augustus 5,8 procent meer uit dan een jaar eerder en 3,4 procent meer 
dan in 2019. De groei op jaarbasis was in augustus net als in juli wel kleiner dan de maanden 
daarvoor. Dat komt volgens het statistiekbureau doordat de consumptie in mei en juni van 
2020 nog op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

Vierde coronagolf in België is begonnen 

De vierde coronagolf in België is begonnen. Dat zegt de Vlaamse minister van Volksgezondheid 
Frank Vandenbroucke. Hij voorspelt dat het aantal besmettingen en ziekenopnames de 
komende dagen zal stijgen.  

‘We moeten ons schrap zetten om de vierde golf aan te pakken’, aldus Vandenbroucke in het 
VRT-programma Terzake. Het gemiddelde aantal besmettingen ligt in België nu rond de 3000 
per dag. Begin oktober waren dat er nog 2000.  

Werkloosheid in Nederland is gedaald 

De werkloosheid in Nederland is in september gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) lukte het duizenden mensen om in de laatste maand van de massale 
coronasteun aan het bedrijfsleven weer aan het werk te gaan.  

De werkloosheid als aandeel van de beroepsbevolking is hierdoor gezakt naar 3,1 procent. Dat 
is hetzelfde percentage als in juli. In augustus constateerde het CBS nog een lichte toename. 
Hiermee waren in september 292.000 mensen werkloos. 

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook zijn er de in 
de zomermaanden weer diverse branches opengegaan, die eerder vanwege de 
coronamaatregelen gesloten waren. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag. 
Waarschijnlijk hebben met name jongeren hiervan geprofiteerd. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

Nederland kleurt roder op kaart coronabesmettingen in Europa 

Nederland ziet er vanaf donderdag een stuk roder uit op de kaart van coronabesmettingen in 
Europa. Limburg blijft op die kleur staan, het een na hoogste waarschuwingsniveau dat 
Europa heeft, en krijgt gezelschap van zeven andere provincies. Een maand geleden 
stond Nederland er voor het laatst zo slecht voor.  

In Utrecht, Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland, Friesland, Flevoland en Zeeland zijn in de 
afgelopen twee weken zo veel inwoners positief getest op het coronavirus, dat de 
provincies omhoog gaan van oranje naar rood. Drenthe, Noord-Brabant, Noord-Holland en 
Groningen blijven deze week nog op oranje staan, maar gaan volgende week waarschijnlijk 
naar rood. 

Utrecht heeft Limburg afgelost als de grootste brandhaard van Nederland in vergelijking met 
het aantal inwoners. In de centrale provincie zijn in de afgelopen twee kalenderweken ongeveer 
3700 inwoners positief getest. Dat komt neer op 280 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen. 
In de stad Utrecht zelf valt het aantal positieve tests naar verhouding redelijk mee, de stijging 
komt door gemeenten als Rhenen, Veenendaal, Vijfheerenlanden en Woudenberg.  

In elke provincie schiet het aantal positieve tests omhoog. Limburg en Flevoland houden de 
toename het meest beperkt. Het totale aantal nieuwe gevallen over twee weken ligt daar bijna 
35 procent hoger dan bij de kaart van vorige week. In Drenthe steeg het aantal nieuwe gevallen 
met ongeveer 64 procent en in Overijssel met bijna 58 procent.  
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Het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), 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, 21 oktober 
2021. 

De geüpdatete Europese coronakaart. Alleen de Nederlandse provincies Noord-Holland, 
Groningen, Drenthe en Noord-Brabant zijn nog oranje. De rest van Nederland is rood. België 
en Duitsland zijn volledig rood, waar Frankrijk en Spanje gedeeltelijk groen en geel zijn. Bron: 
AD, 21 oktober 2021. 

In Europa en India zijn  één miljard mensen ingeënt 

Zowel in Europa als in India zijn één miljard prikken gezet tegen het coronavirus. 
In India werd die mijlpaal donderdag bereikt, nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
een dag eerder al aangaf dat de ‘geweldige prestatie’ op het Europese continent was gehaald. 

Op het Europese continent, met volgens de WHO 53 landen waaronder ook Turkije, Rusland 
en Oekraïne, betekent het dat ongeveer een derde van de populatie volledig gevaccineerd is. 
Om het virus volledig onder controle te krijgen moet zeker 70 procent van de bevolking volledig 
gevaccineerd worden. Ook zijn er nog ’regionale verschillen te overwinnen’, meldde de WHO. 

In India, waar bijna 1,4 miljard mensen wonen, heeft driekwart van de bevolking inmiddels 
één vaccinatie gehad. Ongeveer 30 procent is volledig gevaccineerd. 

India werd in april en mei getroffen door een zware coronagolf, waardoor er dagelijks meer 
dan 400.000 besmettingen werden gemeld en 4000 mensen overleden aan de gevolgen van 
het virus. Inmiddels is het aantal besmettingen gedaald naar 15.000 per dag en is het 
dagelijkse leven weer grotendeels normaal. 

China is met 2,3 miljard gezette prikken wereldwijd koploper vaccineren. Bron: AD, 21 
oktober 2021. 

Herfstvakantie verpest voor B&B-eigenaar Loek in Marokko: 'Het is een 
ramp’ 

Het schrappen van alle commerciële vluchten tussen Nederland en Marokko is ‘een ramp’ voor 
de inwoners en toeristen in het Noord-Afrikaanse land. Dat zegt de Nederlandse ondernemer 
Loek Hofstede, die in de bekende toeristische plaats Marrakesh een bed and breakfest bestiert. 
Hofstede ziet de normaal zo lucratieve herfstvakantie in duigen vallen en keert nu via België 
terug naar Nederland om de situatie af te wachten. ‘Dit kwam als een donderslag bij een 
heldere hemel.’ 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers vanuit en naar Marokko aan om snel 
te zoeken naar een alternatieve route. Vanaf vandaag gaat er een vliegverbod in tussen 
Marokko en Nederland. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er ‘alternatieven om 
te reizen via andere nabij Nederland gelegen landen’. Het vliegverbod, dat is uitgevaardigd 
omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland snel stijgt, geldt ook voor Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk.  

Volgens ondernemer Loek Hofstede, die sinds 2009 in Marrakesh woont, zijn de gevolgen op 
de lange termijn niet te overzien. ‘Voor de Marokkanen komt dit echt rauw op hun dak. 
Marrakesh is een wereldstad en belangrijk voor het toerisme. Iedereen pakt daar een graantje 
van mee. Nu zijn er mensen die door dit nieuws hun elektriciteitsrekening niet kunnen 
betalen. Mensen zakken hier door de grond. De maatregel is ook nog eens voor onbepaalde 
tijd, dus ja: dit heeft echt een enorme negatieve impact.’  

Het heeft volgens Hofstede niet zo veel zin om nog langer in Marrakesh te blijven. ‘Ik kan via 
Charleroi terugvliegen naar Nederland. Daar wacht ik de situatie verder af.’  

Een woordvoerder van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders is zeer 
ontstemd over de maatregel van de Marokkaanse overheid. ‘Er is ongerustheid en er zijn veel 
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vragen bij mensen. De Marokkaanse overheid heeft zonder aankondiging deze maatregel 
genomen, waardoor het voor mensen opnieuw totaal onduidelijk is hoe ze van Marokko naar 
Nederland kunnen komen. Het is iedere keer weer een verrassing met de Marokkaanse 
overheid, er is weer niet gecommuniceerd.’  

Nederlanders in Marokko zijn geschokt door het onverwachte nieuws, laten ze aan deze site 
weten. Alleen al Transavia vervoerde de afgelopen week 3500 mensen naar het land. 
Reisorganisatie TUI heeft op dit moment 78 vakantiegangers in Marokko zitten. TUI laat weten 
te onderzoeken hoe de reizigers het best ter plaatse kunnen worden ondersteund, in overleg 
met het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Vandaag zou door Transavia vanaf Rotterdam worden gevlogen naar Al Hoceima en weer 
terug, morgen gaat het om Tanger en Nador. Of die vluchten doorgaan, is nu niet duidelijk. 
Daarover neemt de luchtvaartmaatschappij later vandaag een besluit. Vanwege de 
herfstvakantie bivakkeren veel Nederlanders in Marokko. Ze zijn daar op familiebezoek of 
vakantie. Transavia bekijkt of ze wellicht toch langer kunnen doorvliegen om gestrande 
reizigers op te halen. 

De Nederlandse Saida Hammout-Bejja uit Ede staat deze ochtend verslagen op het vliegveld 
van Nador, een stad in het noordoosten van Marokko. ’RyanAir geeft aan dat de vlucht van 
vrijdag doorgaat, maar hier zeggen ze van niet. Ik sta hier met het gevoel van wat ik in 
godsnaam moet doen. Ik ben geschokt dat je zo’n besluit op stel en sprong kan maken. Ze zijn 
bang voor de Deltavariant’. Ja wij ook, maar wij willen terug naar huis, dus van ons heb je 
niks te vrezen.’ 

De 27-jarige Friese Nora was op familiebezoek in Marokko. ‘Het is op dit moment chaotisch 
voor de Nederlandse Marokkanen die hier zitten. De regering houdt geen rekening met ons, 
we vinden dit niet terecht. Ze hadden ons de tijd moeten geven om het land te kunnen 
verlaten’, stelt de Marokkaanse Nederlandse. Ze probeert nu om volgende week via België 
terug te vliegen. ‘Dat gaat mij inderdaad veel geld kosten’, beaamt ze.  

 
Loek in Marrakesh © AD  

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken blijft ondertussen in gesprek met de 
Marokkaanse autoriteiten om te zorgen dat het vliegverkeer tussen Nederland en Marokko zo 
snel mogelijk weer wordt hervat. Hoe lang de opschorting gaat duren, is volgens de 
woordvoerder op dit moment nog niet te zeggen.  

Luchtvaartmaatschappij Transavia bevestigt het nieuws en laat weten nog te onderzoeken wat 
het verbod voor de maatschappij betekent. ‘We kijken of we toestemming kunnen krijgen om 
langer door te vliegen om gestrande reizigers in Marokko te kunnen ophalen’, zegt een 
woordvoerster.  Ze hoopt in de loop van de dag meer duidelijkheid te kunnen verschaffen aan 
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de mensen die nog in Marokko zitten. Vandaag staan nog twee vluchten van de 
luchtvaartmaatschappij gepland die in ieder geval doorgaan.  

De Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc lieten eerder 
al op Twitter weten dat ze na woensdag 23.59 uur hun vluchten van en naar onder meer 
Nederland moesten opschorten. Volgens Royal Air Maroc heeft de Marokkaanse overheid het 
besluit genomen vanwege de coronapandemie. Het is nog wel mogelijk om naar het land te 
vliegen vanuit bijvoorbeeld de Belgische luchthaven van Brussel.  

Het reisadvies voor Marokko staat op oranje en voor een klein deel zelfs op rood. Daarmee 
adviseert het ministerie om alleen naar Marokko te reizen wanneer het echt noodzakelijk is. 
Vakantiereisjes zijn uit den boze. ‘Door het reisadvies was het aantal vluchten tussen 
Nederland en Marokko al een stuk minder, helemaal als we kijken naar de pakketreizen’, legt 
Mirjam Dresmé van reisbranche ANVR uit. ‘De luchtvaartmaatschappijen vlogen nog wel, 
maar dat ging met name om losse tickets. Denk bijvoorbeeld aan Nederlanders die op 
familiebezoek gaan en nog niet precies weten wanneer ze terugkeren.’  

Of de Nederlanders in Marokko nu wel voldoende verzekerd zijn, durft ANVR niet te zeggen. 
‘Dat ligt heel sterk aan de polisvoorwaarden van hun luchtvaartmaatschappij of verzekeraar.’ 

Overigens is in Marokko vanaf morgen een coronapas verplicht voor binnen- en buitenlandse 
reizen. De regering meldt dat de pas straks ook nodig is om toegang te krijgen tot openbare 
locaties, zoals hotels, winkels en restaurants. Marokkanen die zijn gevaccineerd tegen het 
coronavirus kunnen het vaccinatiebewijs regelen via een officiële website. Als dat niet lukt, 
kunnen ze ook terecht bij overheidskantoren. 

In een officiële verklaring staat dat bedrijven en overheidsfunctionarissen moeten toezien op 
naleving van de nieuwe regels. Marokkanen die nog geen twee vaccindoses hebben gehad, 
worden opgeroepen zich zo snel mogelijk volledig te laten vaccineren. 

Marokko heeft volgens cijfers van datasite Our World in Data al de meeste effectieve 
vaccinatiecampagne van Noord-Afrika. Ruim 56 procent van de bevolking zou volledig zijn 
gevaccineerd. Dat ligt ook ruim boven het internationale gemiddelde. Bron: AD, 21 oktober 
2021.  

Nóg zeven mensen doen aangifte tegen mondkapjesdeal Sywert Van 
Lienden 

De groep vrijwilligers die zich bedrogen voelt door de omstreden mondkapjesdeal van Sywert 
van Lienden en diens zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel groeit gestaag. 
Inmiddels willen twaalf mensen aangifte doen.  

Een week nadat advocaat Peter Plasman bekendmaakte aangifte te doen namens vijf 
vrijwilligers, hebben zich nog zeven mensen bij hem gemeld die zich willen aansluiten. Ook 
stromen de donaties binnen om onkosten te dekken. 

Plasman maakte vorige week vrijdag bekend dat de vrijwilligers en hij met deze actie de 
miljoenen euro’s willen terughalen die Van Lienden en zijn partners verdienden. Ze vinden 
dat hij het geld moet teruggeven aan de belastingbetaler. 

Een deel van de vrijwilligers die aangifte gaan doen, liet half juni in een open brief ook al hun 
ongenoegen blijken over de gang van zaken. Ze waren betrokken bij de Stichting Hulptroepen 
Alliantie en voelden zich gemanipuleerd omdat ze in de veronderstelling leefden dat eventuele 
marge zou worden teruggestort. Ze riepen Van Lienden en zijn partners op om het verdiende 
geld terug te storten, maar daar is tot dusverre niets van terechtgekomen.  

Plasman zegt de afgelopen dagen te zijn overstelpt met honderden reacties, ook van mensen 
die een donatie willen doen om de onkosten te betalen. Cabaretier Youp van ’t Hek had al 
toegezegd om met een benefietoptreden geld in te zamelen.  

Volgens Plasman hoeven aangevers zich in elk geval geen zorgen te maken over eventuele 
financiële consequenties van juridische procedures. Vrijdag wordt de onafhankelijke stichting 
Restitutie Mondkapjesaffaire opgericht die de donaties gaat beheren. Ook komt er dan een 
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gelijknamige website online, waar mensen een gift kunnen doen. Het fonds wordt beheerd 
door een advocaat, een voormalig hoofdofficier van justitie en een voormalig financieel 
directeur van meerdere grote bedrijven. 

 
Sywert van Lienden in een filmpje van De Hulptroepen Alliantie. © DHA  

Iedereen die bij deze actie is betrokken doet dat volgens Plasman belangeloos. Alleen hijzelf 
krijgt een vergoeding voor de juridische bijstand omdat de orde van advocaten gratis 
dienstverlening niet toestaat. ‘Maar ik reken het minimale tarief dat gevraagd moet worden en 
dat is 80 euro per uur.’ De strafpleiter is de aangifte van oplichting nog aan het voorbereiden 
en krijgt daarbij steeds nieuwe informatie binnen die de zaak volgens hem alleen maar sterker 
maakt. Zo heeft hij inmiddels van luchtvaartmaatschappij KLM een brief in bezit waarin staat 
dat zij zaken deden met de inkopers van de overheid en niet direct met de stichting van Van 
Lienden. Wel stellen ze in het schrijven dat hun logo zonder hun toestemming is gebruikt op 
de website van De Hulptroepen Alliantie. ‘Daarmee suggereer je dat KLM de actie steunt en 
wek je naar de buitenwereld toe vertrouwen’, aldus Plasman.  

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. Bron: AD, 21 oktober 2021.  

Wethouder onder vuur na vaccinatietweet: ‘Afschieten zo’n varken’  

Wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen heeft op sociale media zich de woede 
op de hals gehaald. In een tweet vraagt hij zich af waarom ongevaccineerden niet ‘de 
consequenties aanvaarden’ van hun keuze en andere operaties in het ziekenhuis in de weg 
staan. Er is kritiek: ‘Ga je schamen’. 

‘Afschieten zo'n varken’. ‘De kliko in, aso’. ‘Ga je een eind weg schamen’. ‘Hebben we weer zo'n 
bruinhemd’. Wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen heeft op sociale media 
een gevoelige snaar geraakt in een tweet die hij dinsdag plaatste. Daarin roept hij, vrij vertaald, 
ongevaccineerden op om zich bij een eventuele behandeling niet in het ziekenhuis te laten 
opnemen. Zijn boodschap: aanvaard de consequenties. Bron: AD, 21 oktober 2021. 
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Pijnlijke conclusies over verdeling coronavaccins: ‘Je broek zakt ervan 
af’ 

Rijke landen en farmaceutische bedrijven beloven van alles om armere landen aan 
coronavaccins te helpen maar doen in de praktijk bitter weinig. Ook Nederland denkt vooral 
aan zichzelf. 

Dat is de pijnlijke conclusie van een vandaag gepubliceerd rapport van de The People’s Vaccine 
Alliance - een coalitie van internationale hulporganisaties waar ook het Nederlandse Oxfam 
Novib lid van is. Alles bij elkaar hadden de welvarende landen 1,8 miljard vaccins beloofd aan 
arme landen. Maar daarvan blijkt nu slechts 14 procent geleverd. Schrijnende cijfers 
illustreren de vele ‘ontoereikende gebaren en gebroken beloften’ van de rijke landen, aldus het 
rapport. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

Ravage en gewonden door tornado in Barendrecht: ‘Ik heb in mijn leven 
nog nooit zoiets heftigs meegemaakt’ 

Een tornado die vannacht door enkele straten in Barendrecht trok, heeft een grote ravage 
aangericht. Dakpannen vlogen door de lucht, auto’s kwamen midden op de weg terecht en 
schuurtjes werden opgetild. Vier bewoners raakten gewond. Een is nagekeken in het 
ziekenhuis. ‘Ik zal het beeld nooit vergeten, van mijn buurman met ontbloot bovenlijf, 
helemaal onder het bloed.’ 

 
De schuur staat niet meer overeind na de tornado in Barendrecht vannacht. © Frank de Roo 

Het is kwart over twee 's nachts als Jesse Jarvela op de Lisleede in Barendrecht 
schoenendozen door zijn kamer ziet vliegen. ‘Ik kon niet slapen, had mijn raam wagenwijd 
open en opeens was het totale gekte buiten.’ Dan hoort hij een keiharde knal. ‘Ik zie de 
bliksem, in mijn kamer. Het ambulancepersoneel denkt dat ik kleine schokjes heb gekregen. 
Ik heb nu echt enorme koppijn. Ik probeerde direct mijn raam dicht te doen, maar dat is 
helemaal verbogen.’  

Het leek eerst te gaan om een windhoos, maar volgens Weerplaza gaat het hier toch echt om 
een tornado. ‘Radarbeelden laten zien dat rond 02.18 uur een sterk roterend deel van de bui 
over de wijk Ter Leede trok. Dit bevestigt dat het een tornado is geweest die de schade heeft 
veroorzaakt. Volgens de radarbeelden was het een heel kortlevende tornado. In een tijdsbestek 
van 10 tot 15 minuten kwam de sterke rotatie in de bui op gang, is een tornado ontstaan en 
vervolgens weer opgelost. Mogelijk heeft de tornado al ten zuiden van de Oude Maas contact 
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gehad met de grond. Deze is dan min of meer parallel aan de A29 richting Barendrecht 
getrokken, precies tussen Mijnsheerenland en Oud-Beijerland door. Kort nadat de tornado 
Barendrecht is gepasseerd, was geen roterende beweging meer zichtbaar op de radar.’   

Krakend hout en overal glasgerinkel: binnen kwartier zorgde tornado voor enorme chaos. 
Bewoners van de Barendrechtse woonwijk Ter Leede belandden vannacht in een regelrechte 
nachtmerrie toen een heuse tornado over hun huizen raasde. Een reconstructie van een 
rampzalige nacht. ‘Ik had ook mijn man kunnen verliezen.’ 

Monica en Stathis Georgiadis liggen in bed en worden wakker van het klepperende raam in 
de slaapkamer. De wind beukt erop los. Grasgerinkel klinkt in de wijk. Krakend hout klinkt. 
Het is na twee uur, midden in de donkere, maar vooral onstuimige nacht. Stathis staat op, 
gaat kijken en wil het raam dicht doen. Twee tellen later krijgt Stathis een dakpan tegen zijn 
hoofd. Die vliegt door de ruit heen. De Tornado van Barendrecht heeft zojuist toegeslagen. 
‘Mo, Mo, Mo! Bel 112! Ik ben aan het bloeden!' Bron: AD, 21 oktober 2021.  

Slinkende groep werkenden wil meer uren draaien 

De groep die meer uren wil draaien op het werk is aan het krimpen. Onderzoekers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien al een dalende trend sinds 2015. In het tweede 
kwartaal van 2020 was even een stijging te zien ten opzichte van een jaar eerder, maar in 
hetzelfde kwartaal in 2021 zette de daling weer voort. 

In het tweede kwartaal van 2021 wilden 759.000 werkenden meer uren draaien, 54.000 
minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groep die minder wilde werken, groeide 
juist met ditzelfde aantal, tot 682.000. 

De laatste tijd is het moeilijk voor werkgevers om personeel te vinden. Eerder meldde het CBS 
dat in het tweede kwartaal voor het eerst sinds 2003 meer vacatures waren dan werklozen. 

‘Als de werkloosheid afneemt, dan slinkt ook het aantal werknemers dat meer uren zou willen 
werken’, weet een woordvoerder. Of dat komt omdat werkenden de wens om meer uren te 
maken vaker vervullen als personeel moeilijk te vinden is, valt volgens het CBS niet uit deze 
cijfers te halen.  

De mensen die meer willen werken, draaien gemiddeld 21 uur per week en willen daar 12 uur 
aan toevoegen. Het gaat relatief vaak om jongeren. Onder de mensen die hun werkweek willen 
verlengen, zijn er veel met een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Andere grote 
groepen met deze wens zijn werknemers in de zorg en met dienstverlenende beroepen, zoals 
schoonmakers en barpersoneel. Bron: AD, 21 oktober 2021.  

Corona-uitbraak bij reformatorisch woonzorgcentrum; meeste bewoners 
niet gevaccineerd 

Het reformatorische woonzorgcentrum Huize Winterdijk in Gouda kampt met een corona-
uitbraak. De meeste bewoners zijn om geloofsredenen niet gevaccineerd tegen dit virus. 

Volgens directeur Cor Van de Craats van Huize Winterdijk was het behoorlijk schrikken toen 
deze week vijf bewoners positief werden getest op corona. ‘Veel versoepelingen van het interne 
coronabeleid zijn onmiddellijk teruggedraaid. We bidden dat een verdere uitbraak ons 
bespaard blijft.’ Bron: AD, 21 oktober 2021.  

Gevangenisstraf voor oplichting met covid-beschermende middelen 

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 27-jarige man een gevangenisstraf opgelegd krijgt 
voor 'zeer geniepige' oplichting met Covid-beschermingsmiddelen. Een 27-jarige man stond 
vandaag in de rechtbank van Arnhem terecht voor oplichting en witwassen, doordat hij kopers 
via internet vorig jaar liet geloven dat zij Covid-beschermingsmaterialen kochten. 

De verdachte zette in 2020 een website op, waarbij hij misbruik maakte van de gegevens en 
de Kamer van Koophandel-inschrijving van een bestaand bedrijf. Nadat kopers een bestelling 
hadden gedaan, kregen zij een betaalverzoek, gevolgd door een foutmelding. Vervolgens kwam 
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het verzoek om het geld over te maken naar een andere rekening. De rekeningen die hiervoor 
werden gebruikt, stonden op naam van katvangers. 

De aangiftes van oplichting kwamen uit het hele land. In totaal zijn 196 aangiftes te koppelen 
aan de gebruikte websites en aan de telefoon van verdachte. Het totale schadebedrag is 
84.519 euro, afkomstig van 370 transacties. 

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden 
voorwaardelijk. Tijdens de proeftijd van drie jaar gelden dan de voorwaarden ten aanzien van 
de begeleiding. Bron: AD, 21 oktober 2021.  

Grote stijging aantal ziekmeldingen in Italië vanwege verplichting 
coronapas op werkplek 

De verplichting in Italië om op de werkplek een coronapas te hebben, heeft geleid tot een grote 
stijging van het aantal ziekmeldingen. Op de dag dat de verplichting inging, vrijdag 15 oktober, 
meldden meer dan 94.000 werknemers zich ziek. Dat is bijna 30 procent meer dan een week 
eerder. De maandag erna waren in Italië ruim 192.000 werknemers ziek en dat was 16 procent 
meer dan de voorafgaande maandag. 

De verplichting heeft ook geleid tot een grote stijging van het aantal coronatests. De eerste 
drie dagen van deze week zijn er in totaal 2,3 miljoen uitgevoerd. De Italiaanse maatregel 
behoort tot de strengste in Europa. Mensen die zonder pas aan het werk gaan, riskeren naar 
huis gestuurd te worden en geen loon meer te ontvangen. Werkgevers worden beboet als ze 
mensen zonder pas aan het werk houden. Bron: AD, 21 oktober 2021.  

In Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 660 coronapatiënten 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 660 coronapatiënten, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er tien meer dan woensdag. 

Op de intensive cares nam het aantal patiënten af met één naar 164. Op de verpleegafdelingen 
worden op dit moment 496 coronapatiënten verzorgd, elf meer dan een dag eerder. 

Om de druk op de ziekenhuizen te verlichten besloot het LCPS eerder deze week om de 
spreiding van coronapatiënten over het land weer te gaan regelen. Zo hoopt het de zorg in alle 
regio's toegankelijk te houden. Bron: AD, 21 oktober 2021.  

Nederlandse Kamerleden ineens in lockdown in Letland 

Nederlandse Kamerleden die op werkbezoek zijn in de Baltische staten, zaten gisteren en 
vandaag ineens weer in een lockdown. Letland scherpte de coronaregels aan, waardoor een 
deel van het programma in het water viel. 

De delegatie moest drie afspraken afzeggen. Zo ging een diner met Letse parlementsleden 
gisteravond niet door en konden vanochtend twee geplande gesprekken met journalisten en 
een Navo-afvaardiging niet doorgaan,  vertelt CDA-Kamerlid en delegatieleider Agnes Mulder. 
‘Vanochtend konden we gelukkig wel met de minister van Binnenlandse Zaken spreken, al 
ging dat via een videoverbinding. We zaten allemaal apart op onze eigen hotelkamers om in te 
bellen.’ 

Letland scherpte de coronaregels gisteren aan, en als eerste land van de Europese Unie ging 
het vandaar weer in lockdown. Horeca en winkels zijn gesloten, er geldt weer een avondklok 
en bijeenkomsten zijn verboden. In Letland is 54 procent van de bevolking volledig 
gevaccineerd tegen Covid. ‘We hebben ineens weer allemaal mondkapjes op’, zegt Mulder. 
‘Daar zijn we in Nederland al grotendeels vanaf.’ 

Volgens Mulder is het heel bijzonder om ineens weer met een lockdown te maken te hebben. 
‘Laten we hopen dat we het in Nederland, waar de vaccinatiegraad veel hoger is, niet hoeven. 
Dit laat ook wel zien hoe belangrijk het is dat er gevaccineerd wordt.’ Volgens Mulder hebben 
de Baltische staten veel te maken met desinformatie. ‘De effecten daarvan op de samenleving 
zijn groot.’ 
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CDA’er Mulder reist samen met Ruben Brekelmans, Jan Klink (beide VVD), Jasper van Dijk 
(SP), Kati Piri (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks) en Tunahan Kuzu (Denk) dezer dagen per 
busje van Litouwen, via Letland naar Estland, waar de delegatie nu naar onderweg is. ‘Het is 
een echte roadtrip.’ In Estland hoopt ze dat het programma door kan gaan zoals gepland. 
‘Daar is nu in elk geval geen sprake van een lockdown.’ 

In Litouwen spraken de Kamerleden onder andere met Nederlandse Navo-troepen die aan de 
grens met Rusland zijn gestationeerd. Mulder noemt dat ‘indrukwekkend’. ‘Je weet dat het 
rommelt aan de grens met Rusland, dat er dreiging is.’ Ook spraken de Kamerleden in 
Litouwen met de oppositieleider van buurland Belarus, Svetlana Tichanovskaja, die nu in 
Litouwen in ballingschap leeft. 

De reis naar de Baltische staten is het eerste werkbezoek van de commissie Buitenlandse 
Zaken sinds het begin van de coronacrisis en vindt plaats in het jaar dat Nederland honderd 
jaar diplomatieke relaties met de drie landen heeft en dertig jaar nadat zij onafhankelijk 
werden van de Sovjet-Unie. Bron: AD, 21 oktober 2021.  

Nòg besmettelijkere coronavariant rukt op: in Engeland snel, in 
Nederland is RIVM nog niet ongerust 

De kans is reëel dat we te maken krijgen met een nóg besmettelijkere variant van het 
coronavirus. De nieuwe afstammeling van het virus, die momenteel vooral in Engeland 
rondwaart,  lijkt voor tien procent meer besmettingen te zorgen dan de huidige Deltavariant. 

Dat laatste zou uiteindelijk kunnen leiden tot een grotere toename van het aantal 
ziekenhuisopnames. De nieuwe versie van de Deltavariant, die voorlopig officieel de naam 
AY.4.2 heeft gekregen, was deze week voor Marokko al reden om met rechtstreeks vliegverkeer 
uit Engeland, Nederland en Duitsland te stoppen. De nieuwe variant, ook wel Delta-plus 
genoemd, werd begin deze maand in het zuidwesten van Engeland al bij veertien procent van 
alle besmette mensen gevonden en is sterk groeiende. In heel het Verenigd Koninkrijk is de 
variant al verantwoordelijk voor bijna tien procent van alle coronabesmettingen.  

Volgens de Engelse professor Francois Balloux, hoofd van het University College London’s 
Genetics Institute dat er onderzoek naar doet, is er geen reden voor paniek omdat het verschil 
tussen de originele Deltavariant en de oorspronkelijke Alphavariant waar de coronacrisis mee 
begon veel groter was. Delta bleek wel vijftig tot zestig procent meer besmettelijk en zorgde 
wereldwijd voor nieuwe coronagolven, Delta-plus is nòg besmettelijker ‘maar niet zo totaal 
desastreus als we eerder hebben gezien', zegt hij bij de BBC. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

Aanstaande gevaccineerde moeders hebben geen verhoogd risico op 
miskraam 

Aanstaande moeders die gevaccineerd zijn tegen coronavirus lijken geen verhoogd risico op 
een miskraam te hebben. Dat staat op de site van het Noorse instituut voor de publieke 
gezondheid. Een onderzoekster van deze organisatie, Maria C. Magnus, verdiepte zich erin 
met collega's van het National Institute of Environmental Health Sciences in de VS en de 
University of Ottawa in Canada. 

Vrouwen die in verwachting zijn krijgen in ons land al het advies om zich te laten vaccineren. 
‘Vaccinatie is veilig en effectief, ook in de zwangerschap’, zegt het RIVM. Volgens Marion 
Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC te Rotterdam, voegt het resultaat van 
het nieuwe internationale onderzoek nog meer toe aan de onderbouwing van deze inschatting. 

Gegevens van 4521 vrouwen die een miskraam kregen werden in het onderzoek vergeleken 
met die van 13.956 vrouwen die dat niet hoefden mee te maken. ‘Er was geen verschil in de 
vaccinatiegraad tijdens de zwangerschap tussen degenen die wel en geen miskraam hebben 
gehad’, aldus het Noorse instituut. 

Er zijn al meer onderzoeken gedaan. ‘Er is nog steeds beperkte kennis over Covid-19-
vaccinatie van zwangere vrouwen, maar geen van de onderzoeken heeft tot nu toe een 
verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties gevonden’, aldus Magnus. Bron: AD, 21 
oktober 2021. 
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Veel meer amputaties verricht dan voor coronapandemie 

Nog steeds worden er veel meer amputaties verricht dan voor de coronacrisis, zegt voorzitter 
van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Sjoerd Bulstra. Reden daarvoor is 
de uitgestelde zorg tijdens de pandemie. 

Vorig jaar werden er in Nederland drie keer zoveel amputaties uitgevoerd als in 2019, dus 
voor Covid-19. Van collega-orthopeden verneemt Bulstra dat het aantal amputaties ook dit 
jaar onverminderd hoog is. ‘Uit heel het land hoor ik dezelfde verhalen: vroeger deed iemand 
af en toe een amputatie, nu elke week.’ 

Patiënten zijn vooral mensen met diabetes, die zich met diep ontstoken wonden aan hun 
voeten in het ziekenhuis melden. Zij zijn niet op tijd behandeld. Dat komt omdat ze zich niet 
gemeld hebben bij de huisarts tijdens de pandemie, omdat de gespecialiseerde poliklinieken 
niet open waren, of omdat er nog steeds wachtlijsten zijn voor zulke zorg.  

Een amputatie betekent een 'ernstige achteruitgang' in de kwaliteit van leven voor de patiënt, 
aldus Bulstra. ‘Een prothese is belemmerend, waardoor mensen minder lopen en hun conditie 
achteruit gaat. Ze kunnen bovendien hun zelfstandigheid verliezen. Dit is allemaal heel 
nadelig voor hun algehele gezondheid.’ Bron: AD, 21 oktober 2021. 

Aantal coronabesmettingen is afgelopen 24 uur toegenomen met 5223 

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen etmaal met 5223 toegenomen, meldt het RIVM. 
Het is voor het eerst in ongeveer drie maanden dat het aantal nieuwe besmettingen op één 
dag boven de 5000 uitkomt. 

Gisteren werd eenzelfde soort mijlpaal bereikt: toen kwam het aantal nieuwe 
coronabesmettingen op één dag voor het eerst sinds eind juli boven de 4000 uit. 4602 mensen 
kregen gisteren te horen dat ze corona hebben opgelopen. Dat waren er in eerste instantie 
4609, maar het aantal werd iets gecorrigeerd. 

Ook het weekgemiddelde zit nu boven de grens van 4000. Afgelopen zeven dagen registreerde 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 4024 nieuwe coronabesmettingen 
per dag. Een week geleden stond dat weekgemiddelde nog op 2927 nieuwe gevallen per dag. 

Afgelopen etmaal kwamen er zeven nieuwe sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting 
bij. Niet al die mensen hoeven afgelopen 24 uur overleden te zijn, want het duurt soms een 
tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven aan het RIVM. 

In Amsterdam kregen 193 mensen te horen dat ze corona hebben opgelopen. In Rotterdam 
ging het om 170 mensen en in Den Haag kregen 102 mensen een positieve testuitslag. In 
Tilburg werden 72 coronabesmettingen bevestigd en in Apeldoorn 71. In slechts 11 gemeenten 
werd geen enkel nieuw coronageval gemeld. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

Alsnog tweede prik na de eerste met allergische reactie 

De GGD'en gaan proberen mensen alsnog hun tweede coronaprik te geven als ze na de eerste 
een allergische reactie hadden. Zo'n 11.000 mensen die dit is overkomen krijgen vanaf morgen 
een brief in de bus met een oproep om zich te melden bij hun huisarts. Vaak is een inenting 
toch veilig mogelijk, zegt de landelijke koepel GGD GHOR Nederland. 

In de brief staat dat het belangrijk is dat mensen zo mogelijk twee keer geprikt worden om 
goed beschermd te zijn tegen het virus. Bovendien kunnen ze dan een vaccinatiebewijs krijgen 
voor de coronapas, merken de GGD'en op. De huisarts kan bekijken hoe ernstig de reactie 
was en zo nodig doorverwijzen naar de allergoloog. Die heeft allerlei mogelijkheden om iemand 
alsnog het vaccin op een veilige manier toe te helpen dienen. 

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de brievencampagne een poging om de 
vaccinatiegraad verder op te krikken. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge hoopt uit te 
komen boven de 90 procent. Volgens het coronadashboard is momenteel 83,5 procent volledig 
gevaccineerd en heeft 87,1 procent alleen de eerste prik gehad. Bron: AD, 21 oktober 2021. 
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Boostershot met vaccin Pfizer zorgt ervoor dat bescherming tegen corona 
weer volledig is 

Een boostershot met het vaccin van Pfizer/BioNTech zorgt ervoor dat de bescherming tegen 
Covid-19 weer volledig is, zeggen beide bedrijven op grond van een grote studie. 

Een derde prik met het vaccin is 95,6 procent effectief tegen het coronavirus, is de conclusie 
na onderzoek onder 10.000 mensen van 16 jaar en ouder. Zij kregen de boosterprik gemiddeld 
elf maanden na hun tweede vaccinatie. De gemiddelde leeftijd was 53 jaar. 

De gegevens kunnen toezichthouders helpen bij hun besluit voor welke groepen de boosters 
worden ingezet. In bijvoorbeeld Israël is ervoor gekozen die voor vrijwel iedereen beschikbaar 
te stellen, terwijl in de VS en Europa veelal is besloten de booster alleen toe te dienen aan 
ouderen en andere risicogroepen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaf vorige week de 
aanbeveling een derde dosis van goedgekeurde vaccins aan te bieden aan mensen met een 
verlaagde weerstand. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

Barneveldse huisartsen: ‘Laat je vaccineren, wij zien dagelijks dat 
gevaccineerden minder ziek worden’ 

Huisartsen uit Barneveld slaan alarm over de lage vaccinatiegraad in de gemeente. Laat je 
vaccineren, zo roepen ze op. ‘Ja, dat is een herhaling, maar je hoopt toch dat mensen gaan 
inzien dat wij als huisartsen het beste met hen voor hebben.’ 

De brandbrief aan alle Barnevelders is ondertekend door negen huisartsenpraktijken en 
‘apothekers Barneveld’. In de brief schetsen de huisartsen dat ze dagelijks het verschil zien 
tussen besmette gevaccineerden en besmette ongevaccineerden. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

Ook zorg voor ongevaccineerden? ‘Ongehoord dat we consequenties maar 
moeten aanvaarden’ 

Hebben ongevaccineerden net zo veel recht op zorg als gevaccineerden? Die vraag komt in het 
publieke debat steeds vaker op door de toestroom van coronapatiënten uit de Biblebelt. We 
vragen het een gereformeerde dominee en twee hoogleraren. 

Toen vorig weekend in Zwolle in het Isalaziekenhuis de ic-bedden volstroomden met 
coronapatiënten uit Staphorst verzuchtte het verplegend personeel: ‘Wij zitten niet te wachten 
op covidpatiënten uit Staphorst.’ Op social media verhardde de toon. Wethouder Ruud Van 
Leeuwen uit Dalfsen riep op Twitter dat ongevaccineerden dan maar de consequenties moeten 
aanvaarden en ook geen ic-bed zouden moeten bezetten. De wethouder kreeg bijval, maar ook 
bedreigingen. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

Flink meer cosmetica verkocht 

Cosmeticaproducent L'Oréal heeft in het derde kwartaal flink meer verkocht. Vooral make-up 
ging veel vaker over de toonbank, onder meer door de versoepeling van de coronaregels. Nu 
mensen weer vaker buitenshuis komen, besteden ze ook meer tijd aan hun uiterlijk. In 
Frankrijk leidde het afschaffen van de mondkapjesverplichting tot meer verkopen van 
lippenstiften en rouge. 

Alle onderdelen bij elkaar was de omzetstijging dertien procent tot net geen acht miljard euro, 
flink meer dan analisten hadden verwacht. Cijfers over de winst gaf het Franse bedrijf niet. 

L'Oréal was de coronacrisis toch al goed doorgekomen vanwege het brede assortiment aan 
producten. Toen in veel landen lockdowns golden wist het bedrijf meer crèmes te verkopen 
van merken als La Roche-Posay en CeraVe. Veel mensen wilden hun huid toen toch 
verzorgen en waren bereid wat meer daarvoor uit te geven toen andere onkosten wegvielen. 
Bron: AD, 21 oktober 2021. 
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Het coronavirus heeft wereldwijd flink huisgehouden onder 
zorgmedewerkers 

Het coronavirus heeft wereldwijd flink huisgehouden onder zorgmedewerkers. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er tussen januari 2020 en mei van dit jaar zo'n 
80.000 tot 180.000 zorgmedewerkers aan het virus overleden. Deze groep mensen moet dan 
ook voorrang krijgen bij het vaccineren, zegt WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus nog 
maar eens. De zorgsector zou volgens de gezondheidsorganisatie het zwaarst getroffen zijn 
van alle sectoren.  

Tedros Adhanom Ghebreyesus: ‘De pandemie toont aan hoe afhankelijk we zijn van 
zorgmedewerkers en hoe kwetsbaar we zijn wanneer de mensen die onze gezondheid 
beschermen zelf onbeschermd zijn. 

Wereldwijd zouden er zo'n 135 miljoen zorgmedewerkers zijn. Volgens Tedros suggereren de 
gegevens uit 119 landen dat twee op de vijf zorgmedewerkers volledig gevaccineerd zijn. ‘Maar 
dat gemiddelde verhult de grote verschillen per regio,' Zo zou in Afrika maar één op de tien 
zorgmedewerkers volledig zijn gevaccineerd.  

Het nieuws komt op de dag dat ook bekend werd dat de verspreiding van coronavaccins van 
rijkere naar armere landen stokt. Rijke landen en farmaceutische bedrijven beloven van alles 
om armere landen aan de vaccins te helpen maar doen in de praktijk bitter weinig. Ook 
Nederland denkt vooral aan zichzelf. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

Pijnlijke conclusies over verdeling coronavaccins: ‘Je broek zakt ervan 
af’ 

Rijke landen en farmaceutische bedrijven beloven van alles om armere landen aan 
coronavaccins te helpen maar doen in de praktijk bitter weinig. Ook Nederland denkt vooral 
aan zichzelf. 

Dat is de pijnlijke conclusie van een vandaag gepubliceerd rapport van de The People’s Vaccine 
Alliance - een coalitie van internationale hulporganisaties waar ook het Nederlandse Oxfam 
Novib lid van is. Alles bij elkaar hadden de welvarende landen 1,8 miljard vaccins beloofd aan 
arme landen. Maar daarvan blijkt nu slechts veertien procent geleverd. Schrijnende cijfers 
illustreren de vele ‘ontoereikende gebaren en gebroken beloften’ van de rijke landen, aldus het 
rapport. Bron: AD, 21 oktober 2021.  

Marokko bereid om aantal vluchten naar Nederland toe te staan 

Vanaf woensdagnacht is er een vliegverbod ingesteld tussen Marokko en Nederland. Het 
verbod geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 

Marokko heeft zich bereid verklaard om op korte termijn een aantal commerciële vluchten toe 
te staan om Nederlanders naar huis te brengen. Transavia verwacht morgen duidelijkheid.  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat dat de uitkomst is van een 
gesprek met de Nederlandse ambassadeur Jeroen Roodenburg en het Marokkaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken. 

‘Verdere details zijn nu nog niet beschikbaar, maar zullen zo spoedig mogelijk bekend worden 
gemaakt door de betreffende luchtvaartmaatschappijen’, aldus het ministerie van 
Buitenlandse Zaken op Twitter. 

Sinds woensdagnacht is er een vliegverbod ingesteld tussen Marokko en Nederland, omdat 
het aantal coronabesmettingen in ons land snel stijgt. Het verbod, dat gisteren werd 
afgekondigd geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Marokkaanse regering 
legde recent al het vliegverkeer met Rusland stil uit angst voor coronabesmettingen. De 
Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc lieten eerder al 
op Twitter weten dat ze na woensdag 23.59 uur hun vluchten van en naar onder meer 
Nederland moesten opschorten.  
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'Verdere details zijn nu nog niet beschikbaar, maar zullen zo spoedig mogelijk bekend worden 
gemaakt door de betreffende luchtvaartmaatschappijen', aldus het ministerie van 
Buitenlandse Zaken op Twitter. 

Luchtvaartmaatschappij Transavia bekijkt morgen met hoeveel vluchten het bedrijf in 
Marokko gestrande Nederlanders kan ophalen. Dan wordt vermoedelijk ook duidelijk wanneer 
die vluchten kunnen beginnen.   

Een woordvoerster van Transavia is blij dat er een oplossing komt voor de Nederlanders in 
Marokko. ‘We hoorden het van de ambassade en wisten al dat er gesprekken gaande waren, 
maar moeten nu even de details van de afspraken afwachten.’ Transavia is al bezig met het 
maken van plannen, maar kan daar pas uitsluitsel over geven als er meer duidelijkheid is 
over wat Marokko precies wil toestaan.  De afgelopen week zijn ongeveer 3500 passagiers met 
Transavia naar Marokko gereisd.   

Het is nog wel mogelijk om naar het land te vliegen vanuit bijvoorbeeld de Belgische 
luchthaven van Brussel of vanuit Frankrijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadde 
reizigers van en naar Marokko gisteren dan ook al aan om zo snel mogelijk een andere route 
te zoeken.  

In verschillende Facebook-groepen wordt er druk naar manieren gezocht om toch naar huis 
te komen. Reizigers geven aan dat ze via België of Frankrijk toch naar Nederland kunnen 
komen. ‘Help! Wij zitten in Marokko vast, we zouden vandaag terugvliegen naar Nederland. 
Dat wordt nu via Parijs vliegen,’ zegt een van de reizigers in een groep met ruim 30.000 leden. 
Het is voor veel mensen die vastzitten nog onzeker of zij het geld van hun oorspronkelijke 
ticket terugkrijgen. Ook omboeken blijkt vaak niet mogelijk.  

Het reisadvies voor Marokko staat op oranje en voor een klein deel zelfs op rood. Daarmee 
adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om alleen naar Marokko te reizen wanneer 
het noodzakelijk is. ‘Als u toch in Marokko bent, neem dan contact op met uw 
luchtvaartmaatschappij over geannuleerde vluchten en mogelijkheden om uw reis via een 
alternatieve route af te leggen,’ zo luidt het advies online. Bron: AD, 21 oktober 2021. 

EU-leiders willen rechtstreeks onderhandelen met fabrikanten om 
levering vaccins aan arme landen te versnellen 

De EU-leiders willen dat de Europese Commissie rechtstreeks met de fabrikanten gaat 
onderhandelen om de levering van vaccins aan armere landen te versnellen. De 
vaccindonaties komen maar niet op gang als gevolg van praktische problemen. De leiders 
spraken op hun top in Brussel nogmaals hun solidariteit met andere delen van de wereld uit. 

De EU-landen hebben gezamenlijk en individueel voor de komende maanden honderden 
miljoenen doses toegezegd om te delen met de rest van de wereld, en onder meer gratis vaccins 
naar armere landen te sturen via het vaccinatieprogramma Covax van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Maar er komt nog weinig van terecht. De vaccins kunnen het 
best rechtstreeks vanuit de fabriek worden geleverd maar daar moet van alles voor geregeld 
worden. 

Ook de Nederlandse toezegging van 21 miljoen doses voor Covax wordt met een half miljoen 
daadwerkelijk geleverde prikken bij lange nog niet gehaald, blijkt uit donderdag door het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijgegeven cijfers. Bron: AD, 21 oktober 
2021. 

Nagelsmann test tijdens Europese trip met Bayern München positief op 
corona 

Bayern München is donderdag met een verklaring gekomen over de afwezigheid van Julian 
Nagelsmann. De club meldde woensdagavond al dat de coach het gewonnen Champions 
Leaqueduel in Lissabon tegen Benfica (0-4) vanwege ‘griepklachten’aan zich voorbij moest 
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laten gaan. Een dag later is echter bekend geworden dat Nagelsmann getroffen is door het 
coronavirus. 

Nagelsmann testte positief op het coronavirus, ondanks dat hij volledig gevaccineerd is’, 
laat der Rekordmeister weten via de website van de club. De 34-jarige oefenmeester zal volgens 
Bayern ‘afzonderlijk van het team in een medisch vliegtuig terugkeren naar München’ en ‘in 
thuisisolatie gaan’. 

De voormalige trainer van TSG Hoffenheim en RB Leipzig begon zich voor aanvang van het 
treffen met de Portugezen onwel te voelen in het spelershotel en reisde uit voorzorg niet mee 
met de spelersgroep naar het Estádio da Luz. Op de bank namen assistenten Dino Toppmöller 
en Xaver Zembrod de taken van Nagelsmann over, samen met analist Benjamin Glück.   

Tijdens het duel stond het coachingsteam van Bayern constant in contact met Nagelsmann. 
‘De coach heeft ons heel goed voorbereid op de wedstrijd, zoals hij altijd doet’, aldus 
Toppmöller na de wedstrijd. ‘Het was erg leuk in deze onbekende rol. De jongens deden het 
sensationeel goed.’ Het is nog onbekend hoe lang de koploper van de Bundesliga Nagelsmann 
moet missen. De wedstrijd tegen zijn oude werkgever Hoffenheim van aanstaande zaterdag 
komt in ieder geval nog te vroeg. Bron: Voetbal Zone, 21 oktober 2021.  

Ziekenhuis overvol door corona? Dankzij deze slimme zet heeft Sint 
Jansdal zelfs bedden over 

Nu het aantal coronapatiënten snel oploopt, staat de reguliere zorg in ziekenhuizen weer onder 
druk. In Zwolle zijn zelfs operaties afgezegd, maar bij Sint Jansdal in Harderwijk en Lelystad 
is het heel rustig. Patiënten die elders op een operatie wachten, worden zelfs opgeroepen om 
vooral naar Sint Jansdal te komen. ‘We willen onze ok’s volplannen nu het nog kan.’ 

De situatie in het Sint Jansdal, met vestigingen in onder meer Harderwijk en Lelystad, staat 
in schril contrast met die van Isala in Zwolle. Daarvan werd deze week bekend dat het 
patiënten moest overplaatsen naar ziekenhuizen elders in het land. Ook werden twintig 
inhaaloperaties afgezegd. 

 
De vestiging van het Sint Jansdal ziekenhuis in Lelystad. Hier is nog volop ruimte voor 
patiënten. © de Stentor/Gerald Meijer  

Het zijn doemscenario’s waar Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Sint 
Jansdal, vooralsnog niet mee te maken heeft. Hoewel ook daar het aantal coronapatiënten 
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langzaam weer oploopt, is er in het Sint Jansdal nog volop ruimte om reguliere patiënten te 
helpen. Hoe kan dat? 

Woensdagmiddag waren drie van de acht ic-bedden bezet door coronapatiënten en was er in 
totaal sprake van tien coronabesmettingen in het ziekenhuis. ‘We hebben dus nog ruimte voor 
reguliere zorg.’  

Hoe kan het dat het Sint Jansdal nog volop ruimte heeft voor reguliere patiënten, terwijl deze 
zorg bij andere ziekenhuizen in de regio juist onder druk staat? Het antwoord is even slim als 
simpel. 

Alle coronapatiënten komen namelijk in het Sint Jansdal in Harderwijk te liggen, zodat het 
ziekenhuis in Lelystad coronavrij blijft. ‘Dat geeft ons, óók tijdens de pieken, de ruimte om 
daar vol te kunnen richten op de reguliere zorg.’ Met name voor orthopedie, chirurgie, kno en 
de oogarts is momenteel genoeg ruimte. Heb je een nieuwe heup nodig, kom dan vooral naar 
het Sint Jansdal, wil Weil daarmee zeggen.  

En daar pakt het Sint Jansdal groot mee uit. In verschillende lokale media en op hun eigen 
website kondigt het ziekenhuis aan open te zijn voor de diverse vormen van reguliere zorg, 
omdat de coronasituatie nog te controleren is.  

Toch is het opmerkelijk dat de verschillen tussen de ziekenhuizen zo groot zijn. Volgens Weil 
spelen met name de coronasituatie in de regio én het ziekteverzuim in het ziekenhuis mee. ‘Je 
ziet bij andere ziekenhuizen, waar het echt druk aan het worden is, dat er in de regio ook 
brandhaarden zijn. Dat zie je bijna een-op-een terug in het ziekenhuis.’   

Naast de coronasituatie moet volgens Weil het ziekteverzuim in het ziekenhuis niet onderschat 
worden. ‘Je kunt weinig coronapatiënten hebben, maar als je nóg minder verpleegkundigen 
hebt, is er gewoon een probleem. Gelukkig is ons personeel heel trouw en loyaal en kunnen 
we zeggen dat wij hier relatief weinig last van hebben.’  

Door deze combinatie heeft het Sint Jansdal de ruimte gekregen om de inhaalzorg, die is 
blijven liggen tijdens de vorige coronapiek, snel weer bij te werken.  

Net als in de voorgaande perioden wordt het ziekenhuis in Harderwijk weer klaargestoomd als 
coronaziekenhuis. Want hoewel de huidige situatie volgens Weil redelijk gunstig is, kan deze 
zomaar omslaan. ‘We moeten niet onderschatten wat er deze winter kan gebeuren, daar zien 
we écht als een berg tegenop. Het probleem is dat we het met nog minder personeel moeten 
doen dan vorig jaar, omdat de uitstroom van verpleegkundigen enorm is.’ 

Weil denkt met weemoed terug aan de tijd dat Nederland stond te applaudisseren voor de 
‘zorghelden’. ‘Het was fantastisch om te zien hoeveel steun we van kregen. Inmiddels hebben 
we gezien dat óók andere sectoren de steun goed kunnen gebruiken en dat weten we ook.’  

Nu is het zorgpersoneel zich volgens haar extra bewust van de belangrijke taak die hen te 
wachten stond. ‘Waar de hele coronacrisis in het begin nog nieuw en spannend was, weten 
we nu precies wat er kan gaan gebeuren.’ De draaiboeken om weer op te schalen liggen klaar 
en ondanks een goede voorbereiding wordt het volgens Weil erg spannend deze winter. 
Weil: ’Met ons personeel houden we voorlopig een vinger aan de pols. Als het echt heftig wordt, 
worden ook de activiteiten van het bedrijfsopvangteam weer opgeschaald.’   

Óf de coronasituatie in het Sint Jansdal heftig wordt, is volgens Weil niet te voorspellen. ‘Kijk, 
we zitten in een bijzondere regio met aan de ene kant een grote groep niet-gevaccineerden om 
geloofsredenen en aan de andere kant veel mensen met een niet-westerse achtergrond of 
laaggeletterdheid. Als overal tegelijkertijd brandhaarden uitbreken, hebben we echt een 
probleem.’  Bron: De Stentor, 20 oktober 2021. 
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Limburgse basisscholen hard getroffen door corona en griep, tientallen 
groepen zitten thuis 

Steeds meer Limburgse basisschoolleerlingen moeten weer in quarantaine. Zo’n 45 groepen, 
waarin drie of meer besmettingen waren, werden de afgelopen anderhalve week naar huis 
gestuurd. Bron: De Limburger, 21 oktober 2021.  

Corona en de Biblebelt: waarom laten sommige christenen zich niet 
vaccineren?  

Het geloof van reformatorische kerkgenootschappen zou een grote rol spelen in de 
vaccinatiebereidheid van Gelderlanders in de Biblebelt. 

De druk op ziekenhuizen in de Gelderse Vallei loopt op vanwege het stijgende aantal 
coronapatiënten. Dit zou komen doordat christenen op de Biblebelt zich niet laten vaccineren. 
Hoe zit dat? En welke rol speelt het reformatorische geloof bij de vaccinatiebereidheid?  

Om antwoord te vinden op die vragen zocht Omroep Gelderland contact met Almatine Leene, 
de huidige Theoloog des vaderlands uit Hattem. Zij is Gereformeerd Vrijgemaakt. Dat is iets 
anders dan reformatorisch. 

‘Gereformeerden zijn minder conservatief in onderwerpen als vrouwen, kleding, kerkgang, tv 
en internet’, legt ze uit. ‘We verschillen ook in godsbeeld. In reformatorische kringen is het 
godsbeeld wat strenger dan in de kerk waar ik predikant ben.’  

Als het gaat om reformatorische kerken, dan hebben we het bijvoorbeeld over de 
Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 
Kerkgenootschappen die we onder meer kennen van de megakerken in Barneveld.  

In Gods handen. Nu dat verschil is vastgesteld, rijst de vraag of het klopt dat reformatorische 
christenen anders tegen coronavaccins aankijken. ‘Dat verschilt ook onder gelovigen zelf’, 
antwoordt Leene. ‘Zoals ook onder niet-gelovigen het debat van wel of niet vaccineren speelt. 
Sommige mensen durven niet en anderen hebben wat mij betreft gekke argumenten, zo 
beweren zij dat er delen van geaborteerde baby's in het vaccin zitten.’  

Door zekerheden in te bouwen, zou je God niet volledig vertrouwen. Toch hebben leden van 
reformatorische kerkgenootschappen nog een extra argument. ‘Het nemen van een vaccin 
strookt niet met hun geloof’, licht Leene toe. ‘Zij geloven dat hun lot in Gods handen ligt. Ook 
als het gaat om ziekte, dood en zelfs zaken als verzekeringen. Door zekerheden in te bouwen, 
zou je God niet volledig vertrouwen. Dat blinde vertrouwen ligt centraal.’  

‘Dat vertrouwen heeft natuurlijk iets moois, maar ik geloof ook in eigen verantwoordelijkheid. 
God heeft jou niet aan touwtjes vast. De bijbel is bovendien oud. Het gaat over een tijd waarin 
vaccins en verzekeringen niet bestaan en er dus veel meer afhankelijk was van de natuur en 
ook directer van God. Veel christenen hebben gebeden voor een vaccin. Dat krijgen we ook 
van God.’  

Omroep Gelderland legde deze kwestie ook neer bij Tom de Nooijer. Als gemeenteraadslid 
namens de SGP in Oldebroek kent hij de reformatorische geloofsbeleving goed. Hij beaamt de 
rol van het geloof.  

‘Het heeft te maken met een gewetensvolle afweging, gebaseerd op je interpretatie van het 
geloof’, zo stelt De Nooijer. ‘Veel gelovigen zeggen: je bent afhankelijk van God en dat 
respecteer je. Je moet niet ingrijpen in de voorzienigheid Gods. Preventief interfereren is dan 
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niet goed, want alleen God gaat over leven, dood en ziekte.’ Hij benadrukt daarbij dat zijn 
duiding niet per se zijn persoonlijke opvatting is.  

'Voor je ziek bent, grijp je niet in'. ‘Als mens heb je daarnaast verantwoordelijkheden’, vervolgt 
Leene weer. ‘Niet alleen tegenover jezelf, maar ook tegenover anderen. In het spoor van Jezus 
mag je er best bewust van zijn dat jouw keuze ook gevolgen heeft voor anderen. Als er veel 
coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, worden er ook operaties gecanceld. En als je het 
vaccin niet wilt, waarom andere medicijnen dan wel?’  

We zeggen tegen zieke mensen die roken of ongezond eten ook niet dat ze geen recht op zorg 
hebben 

‘Voor je ziek bent, grijp je niet in’, verduidelijkt De Nooijer nogmaals. ‘Daar gaat God over. Een 
vaccinatiecampagne is een en al preventief ingrijpen. Dat geldt voor alle vaccinaties, dus ook 
voor corona. Maar als je eenmaal ziek bent, moet je behandeld kunnen worden door een 
dokter. Dat is niet preventief. Iedereen heeft recht op zorg. Wel of niet vaccineren is een vrije 
keuze. We zeggen tegen zieke mensen die roken of ongezond eten ook niet dat ze geen recht 
op zorg hebben omdat ze bepaalde keuzes maken.’ 

Hij benadrukt dat er ook in reformatorische kringen wel veel gesproken wordt over het 
coronavaccin. ‘Er zijn veel voorlichtingsavonden met medische experts gehouden door 
reformatorische organisaties. Niet alle gelovigen staan er op dezelfde manier in.’ 

'God heeft laatste woord'. Volgens Leene speelt bij corona ook de overheid een rol in de 
belevingswereld van reformatorische christenen. ‘De coronapas speelt mee. Deze is ook 
gekoppeld aan het vaccin. Veel christenen vinden het zorgelijk dat de overheid bepaalt, terwijl 
voor hen alleen God het laatste woord heeft.’  

Hoe ervaart De Nooijer dat? ‘Ik stoor me aan de druk op ongevaccineerden die uit het debat 
ontstaat’, zegt hij. ‘Hugo de Jonge zegt dat ongevaccineerde coronapatiënten bedden bezet 
houden die bedoeld zijn voor anderen. Ik vind dat een verschrikkelijke uitspraak, want dat 
zegt hij niet over rokende patiënten.’ 

Gelovigen worden volgens hem ook steeds vaker extra ter verantwoording geroepen. ‘Denk 
bijvoorbeeld aan de verslaggevers van PowNed die telkens in Staphorst opduiken. Terwijl het 
nog steeds gaat over een persoonlijke keuze. Mensen kunnen allerlei redenen hebben om een 
vaccin niet te nemen.’  

Net als in de rest van Nederland wordt dus ook binnen protestants-christelijke 
kerkgenootschappen niet eenduidig over het coronavaccin gedacht. Al lijkt de mate van het 
geloof in God wel een zeer grote rol te spelen in de vaccinatiebereidheid onder reformatorische 
christenen. Bron: Omroep Gelderland, 21 oktober 2021.  

Supportersgeweld heftiger dan vóór corona: Overijssel doet er volop aan 
mee 

Geweld rondom voetbalwedstrijden is helemaal terug van weggeweest. Spreekkoren, 
vechtpartijen, spelers die met bier bekogeld worden; volgens de KNVB gebeurt het vaker dan 
vóór de coronabeperkingen. Overijsselse clubs kunnen (helaas) meepraten over deze 
ontwikkeling. 

Eerst de cijfers: voor corona werden er gemiddeld 70 tot 90 tuchtzaken aangespannen tegen 
supporters. Dat is na één seizoen met 34 speelronden. Dit seizoen lopen er 45 tuchtzaken na 
slechts 9 speelronden. 
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Ook als we naar de stadionverboden kijken, ziet het er niet mooi uit. De KNVB deelde er tot 
nu toe 150 uit, tegenover gemiddeld zo'n 300 over een heel seizoen.  

‘Dit seizoen is anders dan andere seizoenen’, zegt een woordvoerder van de KNVB. ‘Het lijkt 
erop dat mensen na de coronabeperkingen nu een uitlaatklep zoeken voor opgekropte 
frustraties, maar dat is geen excuus natuurlijk.’  

Bij FC Twente ging het afgelopen weekend mis. De club speelde thuis tegen Willem II, waarbij 
supporters spreekkoren naar het hoofd van de scheidsrechter slingerden. Na de wedstrijd 
gingen de fans buiten het stadion met elkaar op de vuist. Omstanders filmden hoe de 
Tilburgers uiteindelijk door de ME werden weggeslagen.  

De KNVB gaat deze week om tafel met de Eredivisie CV, de Keuken Kampioen Divisie, alle 
clubs uit het betaalde voetbal en het Supporterscollectief. Doel: maatregelen opstellen om het 
probleem direct de kop in te drukken.  

‘Het is hierbij belangrijk dat alle voetbalclubs consequent optreden en één lijn trekken’, zegt 
de KNVB in een persbericht. ‘Want de clubs zijn verantwoordelijk voor wat er in de stadions 
gebeurt.’  

Maar ook buiten stadions gaat het mis. Zoals afgelopen weekend, toen 39 PEC-supporters 
naar Eindhoven reisden voor het duel tegen PSV. Al had het reisje schijnbaar weinig met de 
voetbalwedstrijd te maken.  

De groep was uit op een confrontatie met Eindhovense hooligans, zegt de politie. De vlam 
sloeg in de pan toen een groep Zwolse supporters bij een café niet wilde meewerken aan een 
identiteitscontrole. Ze keerden zich tegen de politie en toen de sfeer grimmiger werd is de ME 
ingezet. De politie heeft uiteindelijk een bus gevorderd om tientallen opgepakte hooligans af 
te voeren.  

Het bier gooien neemt opeens een vlucht. Dat lijkt normaal te zijn geworden. KNVB-
woordvoerder Jaap Paulsen. ‘Soms al dagen van tevoren wordt een vijandige sfeer gecreëerd 
waarin sommigen zichzelf lijken te verliezen’, schrijft de bond. ‘Het begint vaak met ludieke 
acties, maar die slaan vervolgens door in zaken waar geen weldenkend mens iets mee te 
maken wil hebben.’ 

Go Ahead Eagles kondigde twee weken ook een opvallende maatregel aan, nadat een bus 
volledig was vernield door supporters. Wie had het gedaan? Inzittenden hielden de kaken stijf 
op elkaar. 'Prima', zei het clubbestuur. 'Dan betaalt iedereen de rekening.'  

De maatregel is de uitkomst van een optelsom rondom de club. Eind augustus gooiden 
supporters bier naar spelers van Heerenveen en werd vuurwerk het stadion ingeschoten. ‘De 
schade aan het dak van het stadion is zeer aanzienlijk’, zei Eagles-directeur Jan Willem van 
Dop toen. 

De zogenoemde 'bierdouches' zijn ook een doorn in het oog van de KNVB. ‘Het bier gooien 
neemt opeens een vlucht. Dat lijkt normaal te zijn geworden, maar is dat natuurlijk niet’, zei 
KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen op NPO Radio 1. De confrontatie tussen FC Utrecht en 
RKC Waalwijk werd zelfs tijdelijk gestaakt na het gooien van bier. 

De KNVB wil deze week maatregelen aankondigen om ongeregeldheden rondom 
voetbalwedstrijden te voorkomen. Bron: RTV Oost, 20 oktober 2021.  
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Oplaaiend supportersgeweld na corona door ‘opgekropte frustraties’ 

De KNVB registreerde tot nu toe fors meer supportersgeweld rond het betaald voetbal dan in 
jaren voor corona. ‘We zijn gedesocialiseerd. Misschien zijn het opstartproblemen.’ 

De 34 clubs in het betaalde voetbal zijn met elkaar en de KNVB in gesprek over maatregelen 
die de stroom aan incidenten met supporters een halt toe kunnen roepen. Die zullen nog voor 
komend weekend worden afgekondigd. Uit de cijfers van de voetbalbond blijkt dat dit seizoen 
tot nu toe opvallend vaker sprake is van ongewenst gedrag in en rond stadions. 

Over de eerste acht speelronden werden al 45 incidenten voorgelegd aan de aanklager van de 
KNVB. Die aanklager bekijkt in zo'n geval of een club iets te verwijten valt. Vóór de coronacrisis 
lag dat aantal tuchtzaken over een heel seizoen (34 speelronden) op 70 tot 90. Ook zijn er nu 
al 300 stadionverboden uitgevaardigd. Voorheen waren dat er gemiddeld 600 over een heel 
seizoen.  

 ‘Het lijkt erop dat een deel van de mensen na corona een uitlaatklep in het voetbal vinden en 
hun opgekropte frustraties kwijt moeten. We zien dat ook elders, zoals in Frankrijk met veel 
incidenten, maar ook op andere plekken in de samenleving. Mensen gedragen zich grenzeloos’, 
zegt een woordvoerder van de KNVB.  

Het bekogelen van spelers van de tegenpartij met lege of volle bierbekers of aanstekers, het 
afbreken van stoeltjes die op het veld werden gegooid en kwetsende spreekkoren waren al het 
hele seizoen te zien. Afgelopen weekend ontstond in Enschede een grote vechtpartij tussen 
fans van FC Twente en Willem II. In Eindhoven werden rond PSV-PEC 38 Zwolse aanhangers 
gearresteerd omdat ze de confrontatie zochten. Rond NEC-Vitesse was de sfeer zeer grimmig, 
met vechtpartijen, kwetsende spreekkoren, opruiende spandoeken en bierdouches. Ook 
journalisten werden belaagd. 

Cijfers:  

- dit seizoen na 8 speelronden al 45 tuchtzaken over wangedrag supporters; normaal zijn er 
dat over een heel seizoen 70 tot 90. 

- 300 stadionverboden zijn na 8 speelronden uitgevaardigd; normaal zijn dat er over een heel 
seizoen 600. 

- Het OM past snelrecht toe op 7 mannen uit Arnhem en Nijmegen die zondag werden 
opgepakt bij de rellen in Nijmegen na NEC - Vitesse. Ze worden verdacht van openlijke 
geweldpleging. In totaal zijn zondag 22 relschoppers opgepakt. Twee hooligans hebben een 
boete gekregen voor het afsteken van vuurwerk. Dertien arrestanten zijn weer op vrije voeten 
gesteld, maar moeten merendeels op 30 november voor de politierechter verschijnen. Vier 
mannen zitten nog vast.  

Volgens socioloog Ramon Spaaij, die veel onderzoek deed naar voetbalhooligans, is het 
opvallend dat de misdragingen zich nu niet beperken tot de traditionele relschopper, zeg maar 
de jonge man met capuchon die onder invloed van drank en drugs de confrontatie met de 
politie of tegenpartij zoekt. ‘Het is overal heel onrustig en gespannen, ook bij zogenaamde 
gewone mensen. Emoties lopen in de stadions snel heel hoog op en mensen trekken zich 
weinig aan van oproepen om het rustiger aan te doen.’  

Dat moet volgens Spaaij in een bredere context worden gezien. ‘In de hele samenleving zie je 
veel verzet, weerstand en het niet accepteren van autoriteiten. Voetbal is een afspiegeling 
daarvan, alleen altijd net wat heftiger. Als een ballon die in coronatijd heel hard is opgeblazen 
waar nu de lucht uitgeperst wordt’, vertelt Spaaij, momenteel verbonden aan de Victoria 
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Universiteit in Melbourne. ‘We zijn blijkbaar aan het zoeken naar een nieuw evenwicht en 
nieuwe grenzen. Mensen lijken een beetje gedesocialiseerd.’  

Spaaij ziet de huidige tendens als tijdelijk. De 34 profclubs en de KNVB zetten er nu vooral 
op in dat de huidige regels in en rond stadions beter en uniform gehandhaafd moeten worden, 
zegt Matthijs Keuning die namens het Supporterscollectief Nederland bij de gesprekken 
betrokken is. ‘Er moet één lijn komen, zodat niet elke scheidsrechter, burgemeester of 
clubdirecteur anders reageert. Er zijn al strenge regels, alleen moeten we die goed toepassen.’ 
Het weren van uitfans, zoals NEC-directeur Wilco van Schaik suggereerde, lijkt niet aan de 
orde. Keuning: ‘Dan lijden de goeden onder de kwaden.’  

Consequente handhaving van regels in het stadion, zal helpen, denkt Spaaij, net als vaker 
een wedstrijd stilleggen bij wangedrag en een permanente dialoog tussen club en de aanhang. 
‘Die overleggen zijn door corona wat stilgevallen. Misschien moeten we dit dan ook zien als 
opstartproblemen.’  

Club Brugge en City reageren geschokt op nieuws over aanval fan. Club Brugge heeft in een 
officiële mededeling geschokt gereageerd op de agressie in de richting van een supporter van 
Manchester City, na de Champions Leaguewedstrijd van dinsdagavond in Brugge. Een 63-
jarige man werd aangevallen op een parkeerplaats en verkeert in levensgevaar. Vijf personen 
zijn inmiddels opgepakt.  

‘Club Brugge nam met afschuw kennis van de gebeurtenissen op de snelwegparking op de 
E40 in Drongen, waar een supporter van Manchester City, die eerder te gast was in het Jan 
Breydelstadion, werd aangevallen’, aldus de woordvoerder.  

Ook Manchester City laat in een verklaring op de teamwebsite weten ‘geschokt en bedroefd’ 
te zijn door het nieuws over de aanval op een van de fans. ‘We werken momenteel samen met 
onze collega’s bij Club Brugge en met de Belgische politiediensten en die van Greater 
Manchester om meer informatie te verkrijgen. Onze gedachten en beste wensen gaan uit naar 
de familie en vrienden van de in België verblijvende supporter, die in het ziekenhuis is 
opgenomen.’ Bron: Trouw, 20 oktober 2021. 

Eternals’s actrices moeten event afzeggen na blootstelling corona 

Regisseuse Chloé Zhan en haar Eternals-talenten Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma 
Chan en Lauren Ridloff hebben dinsdagavond op het laatste moment hun komst naar 
het Elle's Women in Hollywood-event moeten afblazen. Dit vanwege het risico op corona. 
 
‘Eerder vandaag zijn we op de hoogte gebracht van een mogelijke blootstelling aan het 
coronavirus. Hoewel al onze talenten een negatief testresultaat terug hebben gekregen, 
hebben we besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en alle verdere optredens online 
plaats te laten vinden in plaats van fysiek op locatie’, vertelt een woordvoerder van Disney aan 
Variety. 
 
Nina Garcia van het blad Elle maakte het nieuws tijdens het evenement bekend. ‘Ze zijn pas 
recentelijk aan Covid-19 blootgesteld, dus in het belang van ieders veiligheid, verblijven deze 
superheldinnen nu in superisolatie’, zei zij. 

Het is onduidelijk hoe, waar en wanneer Zhao, Jolie, Hayek, Chan en Ridloff zijn blootgesteld 
aan het coronavirus. Een mogelijkheid zou de première van de Marvel-film Eternals kunnen 
zijn. Deze vond maandagavond plaats in Los Angeles en daar waren zij natuurlijk allemaal bij 
aanwezig. 
 
De komende tijd zullen de vrouwen dus geen fysieke evenementen bijwonen, waardoor een 
hoop activiteiten virtueel zullen plaatsvinden. Om de pijn enigszins te verzachten kunnen de 
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lezers van het blad Elle in ieder geval uitkijken naar het feit dat Jolie, Hayek, Chan en Ridloff 
ieder een eigen covershoot krijgen voor het blad. Bron: Film Totaal, 21 oktober 2021.  

Corona in Groningen en Drenthe: 205 nieuwe besmettingen, landelijk 
meer dan 5000 

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 106 nieuwe coronabesmettingen in Groningen 
en 99 in Drenthe. 

In Groningen gaat het om 1 besmetting meer dan een dag eerder en 21 meer dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. 

In Drenthe zijn het 10 besmettingen meer dan een dag eerder en 16 meer dan het gemiddelde 
over de voorgaande 7 dagen.  

Landelijk kwamen er 5223 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er maar liefst 1397 meer dan 
het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. Het is bovendien voor het eerst in ongeveer drie 
maanden dat het aantal nieuwe besmettingen op één dag boven de 5000 uitkomt. Bron: 
Dagblad van het Noorden, 21 oktober 2021.  

Corona in Twente: stijging zet ook in deze regio door, Rijssen-Holten 
weer meeste besmettingen  

In Twente zijn het afgelopen etmaal 131 mensen positief getest op het coronavirus. Er 
waren geen nieuwe sterfgevallen door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM 
woensdagmiddag bekendmaakte. Landelijk werden 4609 nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 110,9 positieve tests per dag (vorige 
week 72,9). In die periode zijn 776 besmettingen geregistreerd, 266 meer dan vorige week 
woensdag toen het aantal nog op 510 stond. Dinsdag werden 123 nieuwe besmettingen geteld. 
Vandaag komen de meeste meldingen uit de gemeenten Rijssen-Holten (37), Enschede (26) en 
Hof van Twente (11). 

Binnen de regio is Rijssen-Holten met 37 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (96,9). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
vandaag 20,8. Daarmee staat de regio 20e 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 39 nieuwe besmettingen gemeld: Berkelland (13), 
Aalten (11), Oost Gelre (11), Winterswijk (4). In dit deel van de Achterhoek werden geen aan 
corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 

Landelijk 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 4609 nieuwe besmettingen 
in het afgelopen etmaal, 660 meer dan dinsdag. Toen werden er 3949 positieve tests gemeld. 

Ziekenhuiscijfers 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen. Landelijk zijn er 650 mensen met 
corona opgenomen, 33 meer dan dinsdag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. Op de 
intensive care worden 165 patiënten behandeld vanwege corona, 13 meer dan gisteren. Deze 
nieuwe cijfers zijn vanmiddag door het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiëntenspreiding) bekendgemaakt.    
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Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 20-10-2021 

Twente 

- Rijssen-Holten (37) 

- Enschede (26) 

- Hof van Twente (11) 

- Hengelo (10) 

- Haaksbergen (9) 

- Borne (6) 

- Dinkelland (6) 

- Wierden (6) 

- Hellendoorn (5) 

- Almelo (4) 

- Oldenzaal (4) 

- Tubbergen (3) 

- Twenterand (3) 

- Losser (0) 

- Gemeente onbekend (1)  

Achterhoek 

- Berkelland (13) 

- Aalten (11) 

- Oost Gelre (11) 

- Winterswijk (4) 

Bron: Tubantia, 20 oktober 2021.    

Experts willen mondkapje weer verplichten in binnenruimtes in strijd 
tegen corona 

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland neemt weer toe en 
daarom zou de overheid moeten overwegen om mondkapjes weer verplicht te stellen in 
binnenruimten. Dit vinden meerdere specialisten. ‘Er is veel bewijs dat mondkapjes helpen 
om verspreiding van het virus tegen te gaan.’ 

Dit zegt epidemioloog Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum. In een 
eerdere fase van de pandemie was er veel draagvlak voor het mondkapje, stelt hij. ‘Het is de 
maatregel die het minste pijn doet. En alle kleine beetjes helpen.’ 

De druk op de zorg neemt toe, ziet ook Bert Mulder. Hij is arts-microbioloog en lid van het 
Red Team, dat de overheid voorziet van ongevraagd advies over de coronapandemie. 



69 
 

‘Bovendien komt het griepseizoen eraan. Als je wacht tot de ziekenhuizen helemaal vol liggen, 
ben je weer te laat.’ 

Sinds eind juni is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in de supermarkt, en 
dat was nog even wennen. 

Het mondkapje helpt niet alleen om de verspreiding van corona tegen te gaan, maar ook het 
griepvirus wordt tegengehouden, meent Mulder: ‘Het is een bekende, eenvoudige en 
laagdrempelige maatregel. Waarom zou je wachten, met het risico dat je straks misschien 
zwaardere maatregelen moet nemen?’ 

Liever vroeg ingrijpen. Dat vindt ook Marino van Zelst, onderzoeker in de 
organisatiewetenschappen en eveneens lid van het Red Team. ‘Je wilt liever zo vroeg mogelijk 
ingrijpen met lichte interventies dan wachten tot je weer grotere maatregelen moet treffen. 
Daar zit niemand op te wachten.’ 

De overheid zou naast het herinvoeren van de mondkapjes ook vaker moeten oproepen tot het 
naleven van de basismaatregelen, zoals laten testen bij klachten, vindt Van Zelst. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukte eerder al dat het naleven 
van de basismaatregelen belangrijker wordt als andere regels worden versoepeld. Van Zelst: 
‘De overheid zou er veel meer aandacht voor moeten vragen.’ 

Viroloog Ab Osterhaus ziet dat er in Nederland relatief los wordt omgegaan met het virus. ‘In 
bijvoorbeeld Spanje, waar ik nu ben, draagt iedereen mondkapjes. In Nederland zijn we heel 
relaxed, terwijl de huidige cijfers dat eigenlijk niet toelaten.’ Hij vindt het moeilijk te 
voorspellen of er nieuwe maatregelen zoals het mondkapje nodig zijn. ‘Maar ik denk dat we er 
serieus rekening mee moeten houden.’ Bron: RTL Nieuws. 20 oktober 2021. 

 

Cartoon van 5 december 2020. © Cor de Jonge 
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Cor de Jonge geeft corona-cartoons weg na expositie  
 
Wie altijd al eens een echte ‘Cor’ aan de wand heeft willen hangen, kan nu zijn kans grijpen. 
De corona-cartoons van Cor De Jonge die in de maand november worden tentoongesteld in 
de Zeeuwse Bibliotheek, geeft de Middelburgse tekenaar allemaal weg.  
 
De cartoons die sinds 1989 elke week in deze krant staan, zijn normaliter aan het eind van 
het jaar te bewonderen bij boekhandel De Drukkerij. De originelen, van pen en inkt, worden 
dan ook altijd verkocht. Tot vorig jaar, toen de winkel dicht was. Omdat De Jonge ook niet de 
PZC-redactie op kon om zijn cartoons in te leveren, besloot hij gelijk maar te digitaliseren. 
 
Om dit jaar toch weer tekeningen tentoon te stellen, laat De Jonge een aantal met lijst en al 
uitprinten. In enkelvoud, dus alsnog unieke exemplaren. En dit jaar worden ze niet verkocht, 
maar weggegeven. ‘We hebben allemaal zoveel ellende over ons heen gehad dat ik er eigenlijk 
geen geld meer aan hoef te verdienen.’ 
 
Wie graag een cartoon wil, kan bij de expositie een formulier invullen. De leukste motivaties 
worden beloond met een originele ‘Cor’. Bron: PZC, 20 oktober 2021. 
 
Hoe Chris Klomp dankzij donaties complotdenkers ontmaskert 

Als je niet beseft dat het leven best ingewikkeld kan zijn, is het heerlijk om een ander de 
schuld te geven. 

Journalist Chris Klomp (50) wil complotdenkers ontmaskeren. En hij is niet de enige, blijkt 
uit de vele donaties voor zijn werk. ‘Ik heb een man opgezocht die voor elk verhaal honderd 
euro betaalt.’ Bron: Dagblad van het Noorden, 21 oktober 2021. 
 
Zal corona ooit in een gewoon ‘griepje’ veranderen?  
 
Mogen we corona dan nog echt geen griep(je) noemen? Die vraag stellen velen zich ongetwijfeld 
nu zowel het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens toeneemt, maar velen 
tegelijk ook opzien tegen mogelijk alweer een winter vol strengere maatregelen. ‘Het 
coronavirus zal op termijn wel minder dodelijk worden, maar altijd veel besmettelijker blijven 
dan griep’, stelt viroloog Marc Van Ranst.  
 
‘Het virus kwijtraken? Neen. Nooit meer. Het kan met de tijd wel verzwakken, maar zover zijn 
we nog lang niet.’ Zo stelde viroloog Johan Neyts (KU Leuven) gisteren al in deze krant, als 
reactie op de toch wel fel stijgende coronacijfers. Tot spijt van wie het benijdt, want voor zowat 
iedereen kan het coronavirus niet snel genoeg vervellen tot een ‘gewoon' griep(je). Al moet ook 
viroloog én griepcommissaris Marc Van Ranst (KU Leuven) voor spelbreker spelen: ‘Tenzij we 
appelen kunnen veranderen in peren, zullen we corona nooit kunnen gelijkschakelen aan 
influenza. Daarvoor zullen er tussen beide virussen veel te grote verschillen blijven bestaan. 
Om te beginnen zal het coronavirus altijd veel besmettelijker zijn dan het griepvirus.’  Bron: 
HLN, 21 oktober 2021. 
 
Einde lockdown in Melbourne 
 
In de Australische miljoenenstad Melbourne is vrijdag (lokale tijd) een einde gekomen aan de 
lockdown omdat meer dan zeventig procent van de bevolking volledig gevaccineerd is. De vijf 
miljoen inwoners van Melbourne brachten sinds het begin van de pandemie meer dan 260 
dagen in lockdown door, geen andere stad ter wereld was zo lang in lockdown. 
 
Er stonden meteen lange rijen voor bars, restaurants en kapperszaken. Dat was eerder deze 
maand ook het geval in miljoenenstad Sydney, waar de versoepelingen vanwege de stijgende 
vaccinatiegraad eerder werden doorgevoerd. Inwoners van zowel Melbourne en Sydney mogen 
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de stad nog niet verlaten en ook winkels blijven voorlopig gesloten. Verdere versoepelingen 
volgen pas als tachtig procent van de bevolking volledig gevaccineerd is.  
 
Melbourne ging sinds het begin van de pandemie zes keer in lockdown, wat in de afgelopen 
maanden tot talloze protesten en demonstraties leidde. De Australische premier Scott 
Morrison vertelde aan Australische media dat ‘de overwinning in zicht is’ in wat hij beschreef 
als ‘de strijd van onze generatie’. 
 
In Australië zijn 150.000 coronabesmettingen geconstateerd, zo'n 1500 inwoners 
overleden aan de gevolgen van het virus. Het land probeerde ruim een jaar lang het virus 
buiten de deur te houden maar begint nu met Covid-19 te leren leven, maakte Morrison vorige 
maand al bekend. Bron: AD, 22 oktober 2021. 
 

 
 
© Getty Images — Volle terrassen in Melbourne vrijdag na het opheffen van de lockdown. 
 
Niet vaker een miskraam bij vrouwen die zich laten vaccineren 
 
Wetenschappers uit Noorwegen, de VS en Canada hebben een onderzoek gedaan 
naar vrouwen die zich tijdens hun zwangerschap laten vaccineren tegen corona. De 
onderzoekers concluderen dat zij niet vaker een miskraam krijgen dan vrouwen die zich niet 
laat vaccineren tijdens hun zwangerschap. Daarbij maakte het ook niet uit of de vrouwen 
vaccins van Pfizer, Moderna of AstraZeneca kregen, schrijft het Noorse Instituut voor Publieke 
Gezondheid op hun eigen site. Bron: AD, 22 oktober 2021.  
 
Huisarts uit Antwerpen wil geen patiënten helpen die niet zijn 
gevaccineerd 
 
Het is genoeg geweest voor een huisarts uit Antwerpen. ‘Vanaf 1 januari zal ik geen patiënten 
meer ontvangen die niet gevaccineerd zijn’, is zijn boodschap.  
 



72 
 

Voor de Orde der Geneesheren, een Belgische instelling voor de geneeskunde, is dit niet 
aanvaardbaar. De Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica vraagt een debat aan over 
vaccinatieplicht. Meer dan ooit zijn de meningen verdeeld. ‘Ik heb 
al doodsbedreigingen gekregen, alleen omdat ik een briefje van mijn dokter heb 
gefotografeerd’, zegt een man die dit bericht op sociale media deelde.  
 
De huisarts in kwestie is op leeftijd en volgens zijn omgeving ‘van de oude stempel’: een man 
die nog de tijd neemt voor uitgebreide huisbezoeken. ‘Hij kan er met zijn verstand niet bij dat 
mensen zich niet willen laten vaccineren.’  
 
Uit vrees voor 'represailles' doet hij zijn verhaal liever niet in de krant. Uit zijn motivatie blijkt 
dat hij niet overging tot weigering vanwege zijn gezondheid of die van eventueel kwetsbare 
huisgenoten. ‘Indien u niet gevaccineerd bent, zoekt u best een andere huisarts, omdat ik van 
oordeel ben dat u dan geen vertrouwen hebt in de geneeskunde en dus ook niet in mij’, staat 
er onomwonden in de boodschap.  
 
Bij huisartsenvereniging Domus Medica neemt Roel Van Giel het op voor de arts. ‘Niemand 
hangt voor zijn plezier zo’n papier uit. Onder artsen is er grote discussie over de groep niet-
gevaccineerden. Zij leggen een enorme druk op het zorgsysteem. Moeten we op een bepaald 
moment niet overgaan tot verplichte vaccinatie? Die vraag zou op de politieke agenda moeten 
komen, na een brede maatschappelijke discussie. De pandemie is al bijna 20 maanden aan 
de gang, de zoveelste golf begint mentaal te wegen.’ Bron: AD, 22 oktober 2021.  
 
Inhalen uitgestelde zorg verloopt niet goed 
 
Het inhalen van de door corona uitgestelde zorg verloopt niet goed, zeggen medisch 
specialisten. De 'inhaalzorg' komt nu het aantal besmettingen weer oploopt, en een nieuwe 
overbelasting van de zorg dreigt, nog verder onder druk te staan. Wachtlijsten voor complexe 
operaties zijn soms twee keer zo lang als voor de coronacrisis, vertelt René van der Hulst, 
plastisch chirurg van het Maastricht UMC+. 
 
Het kan gaan om vrouwen die na borstkanker wachten op een reconstructie, of die juist hun 
borsten willen laten weghalen omdat ze een hoge kans op borstkanker hebben. ‘Soms krijgen 
die vrouwen in de tussenliggende tijd alsnog kanker.’ Het ziekenhuis wil hen wel helpen, maar 
het gaat om complexe ingrepen waar soms wel een dag tijd voor staat. ‘Die kun je dus 
heel moeilijk inhalen.’  
 
Voor de inhaalzorg is extra capaciteit nodig, bepleiten de artsen. Sommige inhaalzorg wordt 
uitbesteed aan klinieken, maar voor complexe operaties gaat dat niet, zegt ook orthopeed 
Sjoerd Bulstra van het UMCG in Groningen. ‘Na complexe operaties moeten mensen vaak 
naar de verpleegafdeling of zelfs de intensive care. Die heb je niet in een kliniek.’ Ook hij ziet 
dat het inhalen van de zorg niet goed gaat. Wachttijden lopen op.  
 
Personeelstekort is de grote boosdoener, meent Jaap Bonjer van de Nederlandse Vereniging 
voor Heelkunde. ‘Er is een chronisch tekort aan vooral operatie-assistenten, 
verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Voor de pandemie stonden er 14.000 
vacatures open, naar schatting is dat volgend jaar opgelopen tot 75.000.’ Hoewel per regio 
verschillend, vraagt het probleem om een landelijke aanpak, vindt Bonjer. Bron: AD, 22 
oktober 2021.  
 
Op verpleegafdelingen zijn afgelopen 24 uur 118 coronapatiënten 
opgenomen 
 
De verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 118 nieuwe 
mensen met een coronabesmetting op. Het is voor het eerst sinds eind juli dat het aantal 
nieuwe opnames op de verpleegafdelingen op één dag 100 of hoger is.  
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In totaal verzorgen de ziekenhuizen momenteel 697 patiënten met Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. 523 daarvan liggen op een verpleegafdeling, een stijging 
van per saldo 27 patiënten ten opzichte van donderdag. Het is voor het eerst sinds half 
augustus dat er weer meer dan 500 coronapatiënten een bed in de klinieken bezet houden. 
 
De intensive cares behandelen in totaal nu 174 coronapatiënten, een stijging van 10 in 
vergelijking met 24 uur geleden. Er kwamen 21 nieuwe patiënten op de ic's bij, maar doordat 
er ook mensen overleden of naar een verpleegafdeling werden verplaatst, nam de bezetting op 
de ic's met een minder hoog aantal toe. Bron: AD, 22 oktober 2021. 

Duitsland plaatst Nederland niet op lijst hoogrisicolanden 

De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben Nederland vrijdag niet geplaatst op de lijst van 
hoogrisicolanden vanwege het coronavirus. De stijging van het aantal vastgestelde 
besmettingen in Nederland per 100.000 inwoners over een week tijd zou hier in de systematiek 
van de Duitse gezondheidsautoriteiten aanleiding toe kunnen zijn. Maar de risico's worden 
ook met andere factoren afgewogen, of de autoriteiten kijken het nog een weekje aan. 

Hiermee blijven de Nederlandse overzeese gebiedsdelen in Duitsland te boek staan als 
hoogrisicogebied, maar de rest van ons land is dat niet. Reizigers die uit een hoogrisicogebied 
naar Duitsland reizen hebben te maken met meer beperkingen. Ze moeten niet alleen een 
coronapas bij zich hebben, maar hun reis ook van tevoren via internet bij de overheid 
aanmelden. Eenmaal in Duitsland moeten ze dan in zelfisolatie. De regel is tien dagen isolatie, 
maar er kan al na een dag van worden afgeweken door een coronatest te laten doen die een 
negatieve uitslag oplevert. 

De gezondheidsautoriteiten maken uitzonderingen, onder meer voor mensen die voor hun 
werk of opleiding de grens over moeten of op doorreis zijn. Bron: AD, 22 oktober 2021. 

Douane neemt 665 illegale zendingen met geneesmiddelen in beslag 

De douane heeft 665 illegale zendingen met geneesmiddelen in beslag genomen die op 
internet werden aangeprezen voor de behandeling van Covid-19. Het grootste deel van de 
medicijnen bestond uit ivermectine, een geneesmiddel dat vooral voor dieren wordt gebruik 
tegen schurft en worminfecties. Ook onderschepte de douane antibiotica en middelen tegen 
malaria.  

De onderschepte geneesmiddelen waren voornamelijk afkomstig uit India, Hongkong en 
Singapore en bestemd voor particulieren. Invoeren van geneesmiddelen is alleen toegestaan 
met een vergunning.  

De in beslag genomen geneesmiddelen werden aangetroffen tijdens de controles van 
zendingen per post en door koeriersdiensten. In totaal werden in de 665 zendingen 55.000 
stuks medicijnen aangetroffen, zoals tabletten, capsules, zalf en flesjes.  

Bij de controle op illegale geneesmiddelen werkt de douane nauw samen met de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hoofdinspecteur van de IGJ, Roderick Runne, wijst op de 
risico's van het bestellen van geneesmiddelen bij malafide verkopers. ‘Deze medicijnen 
kunnen gevaarlijke verontreinigingen bevatten of de verkeerde dosering van de werkzame stof. 
Ook heeft een arts dan geen zicht op de risico’s van het gebruik, bijvoorbeeld in combinatie 
met andere geneesmiddelen of bijwerkingen.’ Bron: AD, 22 oktober 2021.  

Thailand laat weer buitenlanders toe zonder verplichtte quarantaine 

De Thaise autoriteiten laten vanaf 1 november weer buitenlanders, onder wie veel toeristen, 
toe zonder ze te verplichten in quarantaine te gaan. Er is vrijdag een lijst van 46 landen 
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gepresenteerd van waar gevaccineerde reizigers naar Thailand kunnen vliegen, aldus The 
Bangkok Post. Op de lijst staan België en Nederland ook, maar Luxemburg niet. 

Maar de gastvrijheid is onderhevig aan een heleboel andere regels. De autoriteiten verwachten 
dat toeristen naar bepaalde luchthavens bij populaire bestemmingen vliegen en dat ze enige 
tijd op die bestemming blijven en niet meteen gaan rondtrekken. 

De volledige vaccinatie van de reiziger moet twee weken voor de aankomst zijn afgerond. De 
reiziger moet ook minimaal drie weken in het land van vertrek hebben vertoefd voor de reis 
naar Thailand begon. Bovendien moet hij kort voor de vliegreis een coronatest doen en een 
reisverzekering hebben afgesloten die minimaal 43.000 euro dekt. Bij aankomst wordt nog 
een coronatest gedaan en in afwachting van de uitslag moet er in een door de autoriteiten 
geselecteerd hotel worden overnacht. Bron: AD, 22 oktober 2021. 

Black Friday in VS vervroegd uit angst voor lege schappen rond de kerst 

Leveringsproblemen zijn in de VS zo groot, dat het Witte Huis overwoog het leger in te zetten 
om schepen te lossen in havens. Black Friday is uit angst voor lege schappen rond kerst alvast 
vervroegd. 

Het duurt nog een maand, voordat het in Amerika traditioneel Black Friday is, maar de eerste 
aanbiedingen staan al online. Normaal gesproken gaan de tv’s en stofzuigers bij grote retailers 
als Walmart en Amazon in de uitverkoop op de dag na Thanksgiving, eind november. Maar 
bedrijven vrezen leveringsproblemen rond de kerstdagen, nu internationaal 
zeecontainervervoer en binnenlandse logistiek flink zijn ontregeld. Bron: AD, 22 oktober 2021. 

Rusland dendert op coronacatastrofe af: ‘Vervallen weer in dezelfde fout 
als vorig jaar’ 

Rusland noteert het ene na het andere coronadiepterecord, zowel qua aantal besmettingen 
als dodencijfer. Moskou gaat volgende week deels op slot om het tij te keren. 

President Vladimir Poetin besloot afgelopen woensdag al de Russen van 30 oktober tot 7 
november betaald verlof te geven, om de verspreiding van covid-19 te stuiten. Inmiddels raken 
er per etmaal tegen de 35.000 burgers besmet met het coronavirus en overlijden er ruim 
duizend. Bron: AD, 22 oktober 2021.  

Eerste Nederlanders via Brussel weer terug uit Marokko: ‘Het was echt 
chaos’ 

Inmiddels zijn de eerste Nederlanders die vastzaten in Marokko via een chaotische reis langs 
Brussel weer teruggekeerd. Transavia wacht nog op vergunningen om een aantal 
repatriëringsvluchten in te kunnen zetten. 

Nadat de Marokkaanse overheid besloot alle vluchten van en naar Nederland op te schorten, 
was het voor zo’n 3500 Nederlanders onzeker wanneer ze terug naar huis konden gaan. Zo 
ook voor de Nederlandse Saida Hammout-Bejja uit Ede, die we eerder deze week al spraken 
over de onzekerheid dat ze niet meer terug zou kunnen naar haar man en kinderen in 
Nederland. Ze verbleef in Nador, een stad in het noordoosten van Marokko. Toen ze aankwam 
op het vliegveld, bleek haar RyanAir-vlucht gecanceld te zijn, terwijl de 
luchtvaartmaatschappij had gezegd gewoon te zullen vliegen.  

Inmiddels is Saida gelukkig weer thuis. ‘In Nador zaten alle mogelijke vluchten al volgeboekt, 
dus hebben we besloten een busreis van tien uur te nemen naar Casablanca (een stad aan de 
westkust van Marokko, red.). Vanuit daar zijn we naar Brussel gevlogen, daar heeft mijn broer 
ons opgehaald en naar de Nederlandse grens gebracht, en vanuit daar heeft mijn zus ons naar 
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huis gebracht. We zijn echt gesloopt, maar we zijn eindelijk thuis.’ De reis heeft ongeveer een 
dag geduurd. 

Overal waar Saida kwam tijdens haar reis was het ontzettend druk. ‘Het was echt chaos 
onderweg. De vliegvelden zaten vol met mensen die allemaal nog op de een of andere manier 
naar huis wilden. En niet alleen in Marokko, maar ook in Brussel zag je alleen maar 
Nederlandse kentekens op de parkeerplaats. Ik hoorde ook van mensen die uit Nederland via 
Brussel naar Marokko zijn gegaan. Dan denk je toch: wat heeft dit nou voor nut? Dit besluit, 
vanuit het niets, zonder mensen überhaupt een paar dagen te gunnen om adem te halen en 
hun spullen te pakken, dat vind ik nou echt nergens op slaan. Kom op, we zijn toch allemaal 
nog steeds mensen?’ 

Saida vertelt dat de Marokkaanse overheid soms ook niets van hun eigen regels lijken te 
snappen: ‘De situatie bij de douane was ontzettend rommelig. Sommige negatief geteste 
mensen moesten zelfs achterblijven omdat ze niet gevaccineerd waren. ‘Dat is de nieuwe 
wetgeving, je moet gevaccineerd zijn’, zeiden de bewakers. Ik had nog even rondgevraagd, en 
de helft van de mensen in het vliegtuig zat daar gewoon met een test zonder vaccinatie. Ik 
snapte er niets van. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat de mensen die achterbleven 
een Marokkaanse nationaliteit hadden, maar dat weet ik niet zeker. Ik houd in ieder geval 
contact met ze, en probeer ze te helpen.’ 

 
 

De laatste reizigers komen nog aan vanuit Marokko op Schiphol. Vanaf middernacht zijn alle 
vluchten tussen Nederland en Marokko opgeschort. © Hollandse Hoogte / ANP  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde gisteren op Twitter dat Nederlandse 
ambassadeur Jeroen Roodenburg een gesprek heeft gevoerd met het Marokkaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken, en dat Marokko zich bereid heeft verklaard om op korte termijn een 
aantal commerciële vluchten toe te staan om Nederlanders naar huis te brengen.  

Luchtvaartmaatschappij Transavia is druk bezig met de uitvoering van deze 
repatriëringsvluchten. Een woordvoerder vertelt dat de maatschappij de vergunningen voor 
de vluchten heeft aangevraagd en goedkeuring van de Marokkaanse overheid afwacht. 
Wanneer dit is geregeld zullen de mensen wiens vlucht is gecanceld als eerste bericht krijgen. 

Ook reisorganisatie TUI, die eerder meldde dat ze op het moment 78 Nederlanders onder hun 
hoede hebben in Marokko, heeft kunnen regelen dat deze mensen weer naar huis kunnen. Ze 
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vliegen vandaag vanuit Marokko naar Brussel, en brengen de mensen dan via een bus naar 
Nederland. Bron: AD, 22 oktober 2021.  

Transavia krijgt toestemming voor 10 repatriëringsvluchten uit 
Marokko, start vandaag 

Transavia meldt dat ze toestemming hebben gekregen van de Marokkaanse overheid voor tien 
repatriëringsvluchten. De eerste vertrekt vandaag al. Inmiddels zijn de eerste Nederlanders 
die vastzaten in Marokko via een chaotische reis langs Brussel weer teruggekeerd. 

Vanaf woensdag 20 oktober middernacht geldt een vliegverbod van en naar Marokko, maar 
door een gesprek dat de Nederlandse ambassadeur heeft gevoerd met het Marokkaanse 
ministerie van Buitenlandse Zaken kan luchtvaartmaatschappij Transavia nu gestrande 
passagiers vanuit Marokko weer naar Nederland brengen.   

In deze periode van het jaar voert Transavia gemiddeld 22 vluchten per week uit naar Marokko 
vanaf de luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Tussen 
vanavond en vrijdag 29 oktober worden tien vluchten naar Marokko uitgevoerd om passagiers 
de mogelijkheid te geven terug naar Nederland te vliegen, meldt de luchtvaartmaatschappij in 
een persbericht. Wanneer welke vluchten worden uitgevoerd kun je bekijken op de website 
van Transavia. Het gaat onder andere om vluchten vanuit de steden Marrakesh, Casablanca, 
Nador en Tanger. 

Het zijn voornamelijk vluchten die nog in het bestaande vluchtschema stonden plus een 
aantal nieuwe vluchten. Op de bestaande vluchten stonden al passagiers geboekt, zij hebben 
nog geen annuleringsbericht ontvangen en kunnen hun reis zoals eerder gepland 
uitvoeren. Op alle vluchten zijn nog stoelen vrij, de passagiers die de tickets boekten zijn 
hierover vandaag geïnformeerd zodat zij als eerste de kans hebben om een vlucht te boeken.  

De verwachting is wel dat de vraag groter zal zijn dan het aanbod. Transavia vraagt daarom 
passagiers die al geboekt hadden, maar op een andere manier naar huis zijn gegaan, om hun 
reis te annuleren, zodat er een plek vrijkomt voor andere reizigers. ‘We doen er echter alles 
aan om samen met onze passagiers naar oplossingen te zoeken’, aldus Transavia-topman 
Marcel de Nooijer 

Nadat de Marokkaanse overheid besloot alle vluchten van en naar Nederland op te schorten, 
was het voor zo’n 3500 Nederlanders onzeker wanneer ze terug naar huis konden gaan. Zo 
ook voor de Nederlandse Saida Hammout-Bejja uit Ede, die we eerder deze week al spraken 
over de mogelijkheid dat ze niet meer terug zou kunnen naar haar man en kinderen in 
Nederland. Ze verbleef in Nador, een stad in het noordoosten van Marokko. Toen ze aankwam 
op het vliegveld, bleek haar Ryanair-vlucht gecanceld te zijn, terwijl de 
luchtvaartmaatschappij had gezegd gewoon te zullen vliegen. 

Inmiddels is Saida weer thuis. ‘In Nador zaten alle mogelijke vluchten al volgeboekt, dus 
hebben we besloten een busreis van tien uur te nemen naar Casablanca (aan de westkust van 
Marokko, red.). Vanuit daar zijn we naar Brussel gevlogen, daar heeft mijn broer ons 
opgehaald en naar de Nederlandse grens gebracht, en vanuit daar heeft mijn zus ons naar 
huis gebracht. We zijn echt gesloopt, maar we zijn eindelijk thuis.’ De reis heeft ongeveer een 
dag geduurd. 

Overal waar Saida kwam tijdens haar reis, was het ontzettend druk. ‘Het was echt chaos 
onderweg. De vliegvelden zaten vol met mensen die allemaal nog op de een of andere manier 
naar huis wilden. En niet alleen in Marokko, maar ook in Brussel zag je alleen maar 
Nederlandse kentekens op de parkeerplaats. Ik hoorde ook van mensen die uit Nederland via 
Brussel naar Marokko zijn gegaan. Dan denk je toch: wat heeft dit nou voor nut? Dit besluit, 
vanuit het niets, zonder mensen überhaupt een paar dagen te gunnen om adem te halen en 
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hun spullen te pakken, dat vind ik nou echt nergens op slaan. Kom op, we zijn toch allemaal 
nog steeds mensen?’ 

Saida vertelt dat de Marokkaanse overheid soms ook niets van haar eigen regels lijkt te 
snappen: ‘De situatie bij de douane was ontzettend rommelig. Sommige negatief geteste 
mensen moesten zelfs achterblijven omdat ze niet gevaccineerd waren. ‘Dat is de nieuwe 
wetgeving, je moet gevaccineerd zijn’, zeiden de bewakers. Ik had nog even rondgevraagd, en 
de helft van de mensen in het vliegtuig zat daar gewoon met een test zonder vaccinatie. Ik 
snapte er niets van. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat de mensen die achterbleven 
de Marokkaanse nationaliteit hadden, maar dat weet ik niet zeker. Ik houd in elk geval contact 
met ze, en probeer ze te helpen.’ 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde gisteren op Twitter dat Nederlandse 
ambassadeur Jeroen Roodenburg een gesprek heeft gevoerd met het Marokkaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken, en dat Marokko zich bereid heeft verklaard op korte termijn een 
aantal commerciële vluchten toe te staan om Nederlanders naar huis te brengen.  

Ook reisorganisatie TUI, die eerder meldde dat ze op het moment 78 Nederlanders onder haar 
hoede heeft in Marokko, heeft kunnen regelen dat deze mensen weer naar huis kunnen. Ze 
vliegen vandaag vanuit Marokko naar Brussel, en gaan daarna met een bus naar Nederland. 
Bron: AD, 22 oktober 2021.  

Eerste repatriëringsvlucht van Transavia is geland op Schiphol 

De eerste repatriëringsvlucht van luchtvaartmaatschappij Transavia met in Marokko 
gestrande reizigers is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.30 uur geland op Schiphol. 
Volgens een woordvoerster zaten er ongeveer honderd gedupeerde reizigers in het toestel. 

Marokko verbood met ingang van donderdag alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk. De Marokkaanse autoriteiten zijn bang dat het oplopend aantal 
coronabesmettingen in deze landen overslaat naar het Noord-Afrikaanse land. Transavia 
kreeg vrijdag toestemming van Marokko om tien repatriëringsvluchten uit te voeren. Tussen 
zaterdag en 29 oktober staan er nu nog negen vluchten naar Nederland gepland. 

De afgelopen week zijn ongeveer 3500 mensen met Transavia naar Marokko gereisd. Sinds de 
aankondiging van het vliegverbod was er veel onduidelijkheid over wat het betekende voor 
Nederlandse reizigers die naar het Noord-Afrikaans land waren gereisd. Zo wachtte Transavia 
dagenlang op een vergunning om met lege vliegtuigen gestrande passagiers te kunnen 
ophalen. 

Transavia waarschuwde onlangs dat de tien vluchten waarschijnlijk niet genoeg zijn om 
iedereen die wil terug naar Nederland te brengen. Op vrijdagavond landde op Brussel ook een 
vlucht vanuit Marokko, met 78 Nederlanders aan boord. Zij worden vanuit de Belgische 
hoofdstad met een bus naar Nederland gebracht. Deze gerepatrieerde mensen waren naar 
Marokko gegaan via reisbureau TUI. Bron: AD, 23 oktober 2021. 

Vlucht met 78 Nederlanders vanuit Marokko aangekomen in Brussel 

Een vlucht met 78 Nederlanders is vrijdagavond rond 23.30 uur aangekomen in Brussel. 
Vanuit de Belgische hoofdstad worden ze met een bus naar Nederland gebracht. Sinds 
donderdag geldt er een vliegverbod van en naar Marokko. De vluchten van duizenden 
Nederlanders zijn hierdoor geannuleerd. 

De gerepatrieerde mensen waren naar Marokko gegaan via reisbureau TUI. Het reisbureau 
had ook de verantwoordelijkheid om de Nederlanders terug te halen, in tegenstelling tot 
reizigers die zelf een ticket hebben geboekt bij een luchtvaartmaatschappij. 

Marokko verbood met ingang van de nacht van woensdag op donderdag alle vluchten van en 
naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in de strijd tegen het coronavirus. 
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Vluchten tussen Marokko en andere Europese landen als België en Frankrijk blijven wel 
toegestaan. 

Luchtvaartmaatschappij Transavia meldde eerder vandaag dat ze toestemming hebben 
gekregen van de Marokkaanse overheid voor tien repatriëringsvluchten. De eerste vertrok 
vandaag. De eerste Nederlanders die vastzaten in Marokko zijn inmiddels via een chaotische 
reis langs Brussel weer teruggekeerd. Bron: AD, 23 oktober 2021. 

Nieuwe klap auto-industrie: magnesiumtekort dreigt wereldwijde 
productie lam te leggen 

De auto-industrie heeft het momenteel al hard te verduren dankzij het tekort aan chips en 
halfgeleiders, waardoor vele fabrieken stilgelegd worden. Daar dreigt nu in Europa een nieuwe 
crisis bovenop te komen door een tekort aan magnesium.  

Magnesium is essentieel voor de productie van aluminium. Dat materiaal is op grote schaal 
nodig voor het bouwen van auto’s. Het wordt gebruikt in versnellingsbakken, stuurkolommen 
en remmen, stoelframes, bij brandstoftanks, in de carrosserie en voor tal van andere 
onderdelen.  

Ongeveer 85 procent van de wereldwijde magnesiumproductie komt uit China en een groot 
deel daarvan komt uit de stad Yulin in de provincie Shaanxi. Maar door een energiecrisis zijn 
daar aan tal van fabrieken productiebeperkingen opgelegd. Van de vijftig magnesiumfabrieken 
zijn er nog slechts vijftien actief. Die draaien ook nog op halve kracht, om aan de 
energievereisten te voldoen. Dat blijft minstens zo tot het einde van het jaar.  

Analisten waarschuwen in The Financial Times dat de voorraden magnesium in de rest van 
de wereld snel slinken. De Duitse en Europese auto-industrie, voor magnesium bijna volledig 
afhankelijk van China, dreigt in november niks meer te krijgen. ‘Er zijn geen alternatieven 
voor de productie van aluminium’, zegt Barclays-analist Amos Fletcher. ‘Als de aanvoer van 
magnesium stopt, wordt de volledige auto-industrie mogelijk gedwongen te stoppen.’ 

Consumenten zullen in dat geval nog langer op hun nieuwe auto moeten wachten, terwijl door 
het tekort aan halfgeleiders de levertermijnen al verdubbeld of zelfs verdrievoudigd waren. 
Bron: AD, 22 oktober 2021.  

Groei internetverkoop niet langer door het dak 

Het zijn zeker nog dubbele cijfers, maar een recordgroei zoals begin dit jaar zat er tijdens het 
tweede kwartaal niet meer in voor Europese webwinkels. In april, mei en juni spendeerden 
Nederlandse consumenten meer dan 800 miljoen euro bij buitenlandse webwinkels binnen de 
Europese Unie. Dit is bijna 17 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar een 
stuk minder dan de 64 procent groei die tijdens het eerste kwartaal werd gehaald.  

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De groei was voor zowel de Europese als de 
Nederlandse internetverkopers flink lager dan in voorgaande kwartalen. Niet geheel 
onverwacht aangezien de winkels in de meeste landen in het voorjaar weer opengingen.  

Sinds 2014 besteedden Nederlandse consumenten elk kwartaal meer bij Europese webwinkels 
dan in dezelfde periode een jaar eerder. Met name sinds het uitbreken van de coronacrisis 
stegen deze uitgaven sterk. In 2020 piekte de kwartaalgroei op ruim 38 procent en in de eerste 
drie maanden van 2021 werd dus een recordgroei van bijna 64 procent behaald. Na een 
volledig coronajaar was de groei in het tweede kwartaal van 2021 voor het eerst weer 
vergelijkbaar met de jaren voorafgaand aan de crisis. 
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In het tweede kwartaal van 2021 was de omzet van Nederlandse internetverkopers meer dan 
16 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook dit percentage is fors lager dan 
in eerdere coronakwartalen. In het eerste kwartaal van 2021 werd nog een recordgroei bereikt 
van bijna 85 procent. De omzet van Nederlandse internetverkopers omvat zowel verkopen aan 
Nederlandse als aan buitenlandse consumenten. 

Bij de Nederlandse internetverkopers kan onderscheid worden gemaakt tussen pure 
webwinkels en multichannelers, die zowel online als via winkels verkopen. Pure webwinkels 
zetten in het tweede kwartaal van 2021 ongeveer 15 procent meer om, terwijl de online-omzet 
van multichannelers ruim 18 procent hoger lag dan een jaar eerder. Vooral de 
multichannelers zagen hun internetomzet flink stijgen sinds de coronacrisis. In het eerste 
kwartaal van 2021 lag de online-omzet zelfs meer dan tweemaal zo hoog als een jaar eerder. 
Bron: AD, 22 oktober 2021. 

Vlaamse regering wil hele bevolking kans geven een boosterprik te halen 

De Vlaamse regering wil de hele bevolking de kans geven een boosterprik van het 
coronavaccin te krijgen. Dat heeft het kabinet van minister-president Jan Jambon vrijdag 
laten weten. Vlaanderen wil op die manier de bescherming tegen een coronabesmetting 
verhogen. 

Na alle 65-plussers, de bewoners van tehuizen en de mensen met een verzwakt 
immuunsysteem kan ook de rest van de bevolking een derde prik (of in het geval van het 
Janssen-vaccin een tweede prik) halen. Zo worden mensen die zich niet kunnen of willen 
inenten en mensen bij wie de vaccins minder goed werken ook beschermd. 

Wanneer de brede boostercampagne van start gaat is nog onduidelijk. Daarover wordt 
mogelijk volgende week beslist, melden Belgische media. 

Het coronavirus grijpt in België weer om zich heen. Met de winter op komst vrezen de 
autoriteiten dat nog niet genoeg mensen zijn ingeënt om het virus in bedwang te houden. Zelfs 
niet in Vlaanderen, waar veel meer mensen zijn geprikt dan in Wallonië en in Brussel. 

Nederland houdt het vooralsnog bij bijzonder kwetsbare mensen en de oudste ouderen. De 
toediening van een extra prik om de bescherming tegen het virus op te frissen is omstreden, 
omdat armere delen van de wereld nog nauwelijks zijn begonnen met inenten en erg verlegen 
zitten om vaccins. Bron: AD, 22 oktober 2021.   

Bijna 6000 nieuwe coronabesmettingen erbij, stijging zet door 

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen etmaal met 5903 toegenomen. Dat zijn er 1569 
meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. De stijging van het aantal nieuwe 
coronabesmettingen zet daarmee door, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). Gisteren nam het aantal besmettingen met 5223 toe. Het was voor het eerst in 
drie maanden dat het aantal besmettingen op één dag boven de 5000 uitkwam. 

In de afgelopen 24 uur kwamen er tien nieuwe sterfgevallen als gevolg van een 
coronabesmetting bij. Niet al die mensen hoeven afgelopen 24 uur overleden te zijn, want het 
duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven aan het RIVM. 

Gisteren werd in het aantal besmettingen een nieuw dieptepunt bereikt: toen kwam het aantal 
nieuwe coronabesmettingen op één dag voor het eerst sinds eind juli boven de 5000 uit. Toen 
kregen 5223 mensen te horen dat ze corona hebben opgelopen. 

Het gemiddelde per dag over de afgelopen week ligt nu op 4334. Gisteren stond dat nog op 
4019. 
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Amsterdam is andermaal koploper als het om nieuwe besmettingen gaat. Daar kregen de 
afgelopen 24 uur 257 mensen te horen dat ze met corona zijn besmet. Rotterdam volgt met 
185 gevallen. Den Haag komt op de derde plaats met 129 besmettingen. Utrecht telde er 102 
en Nijmegen 81. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt ondertussen een mutant van de Deltavariant 
van het coronavirus goed in de gaten. Experts hadden onlangs gemeld dat deze zogenoemde 
subvariant zich langzaam verspreidt in het Verenigd Koninkrijk. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat de nieuwe mutatie 
in Nederland ook al een tijdje rondgaat. Sinds half augustus is het aandeel van de mutant 0,1 
tot 0,2 procent van de besmettingen die worden bekeken in de zogenoemde kiemsurveillance, 
waarmee de verspreiding van virusvarianten in de gaten wordt gehouden.  

‘Dat percentage is sinds die tijd stabiel gebleven’, aldus een woordvoerder. Hij benadrukt dat 
er wel vaker mutanten van coronavarianten ontstaan. ‘En of deze mutatie besmettelijker is, 
of de vaccins misschien makkelijker omzeilt, is lastig om te zeggen.’ 

OMT-voorzitter Jaap Van Dissel verwacht, ondanks oplopende besmettingscijfers, dat 
lockdown-maatregelen zoals winkel- of schoolsluiting of een avondklok komende winter niet 
nodig zijn. Hij wijst daarbij op de hoge vaccinatiegraad onder de Nederlandse bevolking, ruim 
85 procent heeft een eerste prik gehad. ‘Dus we zitten in een principieel andere situatie dan 
vorig jaar. Toen hadden we geen vaccins. Dus in alle realiteit zie ik geen aanleiding om zulke 
ingrijpende maatregelen te adviseren’, aldus Van Dissel in een exclusief interview dat eerder 
deze week op deze site werd geplaatst. 

De OMT-voorzitter vindt het moeilijk aan te geven of we ons zorgen moeten maken nu zowel 
het aantal ziekenhuisopnames als het aantal coronabesmettingen oploopt. ‘Dat is lastiger in 
te schatten dan vorig jaar en het hangt van een aantal dingen af’, aldus Van Dissel tegen deze 
site. ‘Eerst was de relatie tussen besmettingen en ziekenhuisopnames duidelijker. Maar door 
de hoge vaccinatiegraad is die verhouding nu anders. Veel van de besmettingen zien we nu 
bijvoorbeeld onder jongeren, dus dat is relatief gunstig voor het aantal ziekenhuisopnames. 
Maar het hangt ook af van de snelheid van verspreiding in niet gevaccineerde groepen en 
regio’s waar minder mensen ingeënt zijn.’ 

Een grote extra vaccinatieronde met een boosterprik acht hij vooralsnog niet nodig. ‘Dat je in 
verpleeghuizen overgaat tot een boostervaccinatie is begrijpelijk. Daar gaat het virus 
makkelijker rond en kun je lastiger isolatiemaatregelen treffen. Maar als je nu kiest voor brede 
inzet van zo’n prik, zoals Israël doet, dan moet je dat elk half jaar gaan doen om de antistoffen 
op peil te houden. Maar wil je elk mild symptoom dan voorkomen? Of alleen ernstige ziekte 
en ziekenhuisopnames? Voor dat laatste is een massale extra prikronde vooralsnog niet 
nodig.’ 

Van Dissel denkt dat Nederland na het voorjaar in 2022 voor een belangrijk deel van het 
coronavirus verlost kan zijn, maar houdt nog wel slagen om de arm. ‘Dat hangt van een boel 
factoren af, zoals de duur van de immuniteit, de eventuele opkomst van varianten, import uit 
andere landen, de beschikbaarheid van vaccins en ons gedrag, de vaccinatiebereidheid. Maar 
als de Deltavariant niet verdrongen wordt en je houdt een hoge vaccinatiegraad en immuniteit, 
dan zou je na het voorjaar voor een belangrijke mate van de crisis verlost kunnen zijn.’ Bron: 
AD, 22 oktober 2021.   

Ziekenhuizen maken fouten bij versturen uitnodiging derde coronaprik 

Verschillende ziekenhuizen hebben fouten gemaakt bij het versturen van 
de uitnodigingsbrieven voor de derde coronaprik. Kwetsbare patiënten kregen óf verkeerde 
brieven óf ten onrechte een brief voor zo’n boosterprik. Ook overleden patiënten kan een brief 
zijn gestuurd. 
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Bij patiënten van het Nijmeegse Radboudumc met een ernstige afweerstoornis lagen 
donderdag de uitnodigingen voor de derde vaccinatie in de brievenbus. Maar vrijdagochtend 
meldden zich enkele patiënten met de boodschap dat ze ondanks de brief helemaal geen 
prikafspraak bij de GGD konden maken.  

Dat kwam doordat in elk geval bij een deel van de mailing de naamsticker niet op de 
uitnodigingsbrief is geplakt, maar alleen op de envelop. Zo is het voor de GGD 
oncontroleerbaar of een patiënt die zich meldt wel echt zelf uitgenodigd is voor de derde 
inenting. 

Het ziekenhuis bekijkt nu met de GGD hoe dit is op te lossen. Patiënten die het aangaat, wordt 
aangeraden de website van het ziekenhuis in de gaten te houden, want daarop worden nadere 
mededelingen gedaan zodra er een oplossing is. Bron: AD, 22 oktober 2021.   

Luidsprekers in moskee roepen namen om van mensen die zich niet laten 
vaccineren 

In het zuidoosten van Turkije, de regio met de laagste vaccinatiegraad van het land, hanteren 
de autoriteiten creatieve manieren om inwoners aan te zetten om zich te laten inenten tegen 
Covid-19. Zo maken ze gebruik van de luidsprekers van de moskeeën, die normaal dienen om 
op te roepen tot gebed. 

In het dorp Sogucak in de provincie Mus, lezen gezondheidsambtenaren luid de namen voor 
van wie nog niet gevaccineerd is of nog geen tweede prik heeft gekregen, meldt onder meer de 
Turkse nationale nieuwszender NTV vrijdag. De oproepen hebben hun effect. Al snel haasten 
bewoners zich in de rij om zich te laten vaccineren in een van de twintig mobiele centra in het 
dorp. Bron: AD, 22 oktober 2021.   

ANVR: Reizen van en naar oranje gebied? Dat kan nog steeds veilig en 
verantwoord 

Nederlandse reisorganisaties kunnen volgens brancheorganisatie ANVR nog steeds op een 
verantwoorde manier pakketreizen aanbieden naar landen met kleurcode oranje. Ook het feit 
dat in Nederland zelf het aantal coronabesmettingen snel oploopt en we om die reden niet 
meer welkom zijn in Marokko, is volgens de reiskoepel geen reden toeristische vluchten te 
schrappen. ‘85 procent van de Nederlanders is gevaccineerd.’ 

Het vliegverbod dat de Marokkaanse overheid woensdag instelde tussen Marokko en 
Nederland, is voor de ANVR geen aanleiding om kritischer naar vliegvakanties buiten Europa 
te kijken. ‘Ja, het aantal coronabesmettingen stijgt, maar wij kijken vooral naar de 
vaccinatiegraad. Bijna 85 procent van de volwassenen in Nederland is volledig gevaccineerd. 
Daarom vinden wij dat onze reisorganisaties pakketreizen kunnen blijven uitvoeren. Ook naar 
oranje gebieden. We weten dat ze niet over één nacht ijs gaan en dat reizen alleen worden 
aangeboden als het veilig kan’, zegt Mirjam Dresmé van de ANVR.   

Veel landen buiten de Europese Unie, zoals ook Marokko, hebben nog steeds de kleurcode 
oranje (alleen noodzakelijke reizen). Tot grote frustratie van de reiswereld. Volgens de 
organisaties moet niet het aantal besmettingen per land of regio de doorslag geven bij het 
reisadvies, maar het aantal gevaccineerden. In de tussentijd besloten meerdere 
reisondernemingen om die reden toch pakketreizen naar oranje gebieden zoals Turkije, 
Kaapverdië, Egypte en soms dus ook Marokko aan te bieden.  

‘Het besluit van de Marokkaanse regering kwam zeer onverwachts, maar zelfs dan is het voor 
Nederlanders die een pakketreis hebben geboekt, geen reden tot paniek. Wij zorgen ervoor dat 
de terugreis wordt geregeld, hoe dan ook. En als een dergelijk besluit ook in andere landen 
wordt ingevoerd, staan we er ook’, stelt Dresmé, die hoopt dat de Nederlandse regering de 
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reisadviezen in november zal herzien. ‘Nu is het zo dat bijna alle landen buiten de EU op 
oranje staan. Dat hoeft helemaal niet, wij verlangen maatwerk. Dat er per gebied wordt 
gekeken naar de gezondheidssituatie. Dan zul je zien dat er veel meer landen op geel of groen 
springen en dat we veel meer veilige reizen kunnen aanbieden.’  

Niet alle touroperators boden georganiseerde reizen naar Marokko aan. Zo besloot Corendon 
al eerder niet meer op het Noord-Afrikaanse land te vliegen. ‘Dit heeft voornamelijk te maken 
met de manier waarop de Marokkaanse regering vergaande beslissingen als het vliegverbod 
abrupt en zonder enig overleg neemt. Ook vorig jaar werd het luchtruim plotseling gesloten, 
met alle gevolgen van dien. Wij willen voorkomen dat onze klanten door dit soort plotselinge 
beslissingen in de situatie terechtkomen dat ze niet meer terug kunnen naar Nederland’, aldus 
Corendon-woordvoerder Simone van den Berk.  

Ook Sunweb laat weten geen pakketreizen naar Marokko aan te bieden. Deze reisorganisatie 
is nog steeds voorzichtig als het gaat om oranje gebieden. Uitzondering vormt Egypte (rondom 
de Rode Zee). Sunweb biedt vanaf 1 november weer reizen aan naar deze regio. TUI vloog wel 
op Marokko en heeft kunnen regelen dat een groep van 78 Nederlanders vandaag nog naar 
huis vliegt. Ook Transavia heeft toestemming gekregen landgenoten via tien 
repatriëringsvluchten terug naar Nederland te brengen. Bron: AD, 22 oktober 2021.   

Zorgen bij experts om hogere coronacijfers, kabinet vindt ingrijpen nu 
niet nodig 

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen etmaal met 5903 toegenomen. Dat zijn er 1569 
meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. De stijging van het aantal nieuwe 
coronabesmettingen zet daarmee door, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). In het kabinet is geen paniek vanwege de stijgende cijfers. Het kabinet blijft 
waakzaam, maar ziet geen reden om al eerder te besluiten over het al dan niet aanscherpen 
van de coronaregels, aldus ingewijden. 

Viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC is bezorgd om de hogere cijfers. ‘Het lijkt 
meer en sneller toe te nemen dan de modellen laten zien. De modellen hebben altijd een 
onzekerheidsmarge, maar we lijken nu meer aan de verkeerde kant van die marge te zitten’, 
laat het OMT-lid aan deze site weten. ‘Als dit zo de komende weken doorgaat, ontstaat er een 
situatie waarbij we ons opnieuw met z’n allen achter de oren moeten krabben.’  

De reguliere en inhaalzorg komen door de zorgelijke corona-ontwikkelingen in het gedrang, 
zegt De Jong. ‘Zeker als daar ook nog een griepepidemie bovenop komt. Je hoeft geen 
Nobelprijswinnaar te zijn om te zien dat het op dit moment niet jofel gaat. Het belangrijkste is 
dat iedereen zich bewust wordt van wat er nu gaande is, en dat ergere maatregelen voorkomen 
kunnen worden door rekening te houden met elkaar. Probeer thuis te werken en afstand te 
houden, zonder dat het een regel is. En laat je alsjeblieft vaccineren.’  

Op 5 november geeft het kabinet een update over de coronamaatregelen. In de dagen daarvoor 
komt het Outbreak Management Team (OMT) met een nieuw advies. Sinds de versoepelingen 
van eind september loopt het aantal besmettingen op en neemt ook de druk op de zorg toe. 
Deze toename werd door het kabinet verwacht en ingecalculeerd. Het kabinet stuurt eerder 
op het aantal opnames in ziekenhuizen en intensive cares dan op de besmettingscijfers.  

Verschillende specialisten vinden dat het kabinet moet ingrijpen. Epidemioloog Frits 
Rosendaal ziet graag het mondkapje terugkeren en het kabinet moet meer hameren op de 
basisregels, vindt onder meer onderzoeker Marino van Zelst. Hij vindt dat het kabinet het 
beste zo vroeg mogelijk met ‘lichte interventies‘ komt, omdat anders mogelijk zwaardere 
maatregelen nodig zijn. De experts verwachten ook dat de griepgolf van dit jaar zwaarder zal 
zijn en daardoor meer druk op de zorg zal opleveren.  
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Gisteren werd in het aantal besmettingen een nieuw dieptepunt bereikt: toen kwam het aantal 
nieuwe coronabesmettingen op één dag voor het eerst sinds eind juli boven de 5000 uit. Toen 
kregen 5223 mensen te horen dat ze corona hebben opgelopen.  

Het gemiddelde per dag over de afgelopen week ligt nu op 4334. Gisteren stond dat nog op 
4019.  

Amsterdam is andermaal koploper als het om nieuwe besmettingen gaat. Daar kregen de 
afgelopen 24 uur 257 mensen te horen dat ze met corona zijn besmet. Rotterdam volgt met 
185 gevallen. Den Haag komt op de derde plaats met 129 besmettingen. Utrecht telde er 102 
en Nijmegen 81. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt ondertussen een mutant van de Deltavariant 
van het coronavirus goed in de gaten. Experts hadden onlangs gemeld dat deze zogenoemde 
subvariant zich langzaam verspreidt in het Verenigd Koninkrijk.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat de nieuwe mutatie 
in Nederland ook al een tijdje rondgaat. Sinds half augustus is het aandeel van de mutant 0,1 
tot 0,2 procent van de besmettingen die worden bekeken in de zogenoemde kiemsurveillance, 
waarmee de verspreiding van virusvarianten in de gaten wordt gehouden.  

‘Dat percentage is sinds die tijd stabiel gebleven’, aldus een woordvoerder. Hij benadrukt dat 
er wel vaker mutanten van coronavarianten ontstaan. ‘En of deze mutatie besmettelijker is, 
of de vaccins misschien makkelijker omzeilt, is lastig om te zeggen.’ 

OMT-voorzitter Jaap Van Dissel verwacht, ondanks oplopende besmettingscijfers, dat 
lockdown-maatregelen zoals winkel- of schoolsluiting of een avondklok komende winter niet 
nodig zijn. Hij wijst daarbij op de hoge vaccinatiegraad onder de Nederlandse bevolking, ruim 
85 procent heeft een eerste prik gehad. ‘Dus we zitten in een principieel andere situatie dan 
vorig jaar. Toen hadden we geen vaccins. Dus in alle realiteit zie ik geen aanleiding om zulke 
ingrijpende maatregelen te adviseren’, aldus Van Dissel in een exclusief interview dat eerder 
deze week op deze site werd geplaatst. 

De OMT-voorzitter vindt het moeilijk aan te geven of we ons zorgen moeten maken nu zowel 
het aantal ziekenhuisopnames als het aantal coronabesmettingen oploopt. ‘Dat is lastiger in 
te schatten dan vorig jaar en het hangt van een aantal dingen af’, aldus Van Dissel tegen deze 
site. ‘Eerst was de relatie tussen besmettingen en ziekenhuisopnames duidelijker. Maar door 
de hoge vaccinatiegraad is die verhouding nu anders. Veel van de besmettingen zien we nu 
bijvoorbeeld onder jongeren, dus dat is relatief gunstig voor het aantal ziekenhuisopnames. 
Maar het hangt ook af van de snelheid van verspreiding in niet gevaccineerde groepen en 
regio’s waar minder mensen ingeënt zijn.’  

Een grote extra vaccinatieronde met een boosterprik acht hij vooralsnog niet nodig. ‘Dat je in 
verpleeghuizen overgaat tot een boostervaccinatie is begrijpelijk. Daar gaat het virus 
makkelijker rond en kun je lastiger isolatiemaatregelen treffen. Maar als je nu kiest voor brede 
inzet van zo’n prik, zoals Israël doet, dan moet je dat elk half jaar gaan doen om de antistoffen 
op peil te houden. Maar wil je elk mild symptoom dan voorkomen? Of alleen ernstige ziekte 
en ziekenhuisopnames? Voor dat laatste is een massale extra prikronde vooralsnog niet 
nodig.’  

Van Dissel denkt dat Nederland na het voorjaar in 2022 voor een belangrijk deel van het 
coronavirus verlost kan zijn, maar houdt nog wel slagen om de arm. ‘Dat hangt van een boel 
factoren af, zoals de duur van de immuniteit, de eventuele opkomst van varianten, import uit 
andere landen, de beschikbaarheid van vaccins en ons gedrag, de vaccinatiebereidheid. Maar 
als de Deltavariant niet verdrongen wordt en je houdt een hoge vaccinatiegraad en immuniteit, 
dan zou je na het voorjaar voor een belangrijke mate van de crisis verlost kunnen zijn.’ Bron: 
AD, 22 oktober 2021.   
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Nederlandse benzineprijs gaat richting de 2,10 euro per liter 

De Nederlandse benzineprijs is de afgelopen weken nog verder opgelopen, nadat er begin deze 
maand al voor het eerst meer dan 2 euro per liter moest worden betaald. Inmiddels gaat de 
prijs richting de 2,10 euro per liter, zo blijkt uit gegevens van consumentencollectief 
UnitedConsumers. 

De gemiddelde adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) bedraagt nu 2,091 euro, meldt de 
organisatie die dagelijks adviesprijzen bijhoudt van vijf grote oliemaatschappijen. Naast de 
benzineprijs staan ook de prijzen voor lpg en diesel op recordhoogtes. Voor een liter lpg moet 
1,120 euro worden neergeteld. Een liter diesel kost 1,754 euro. 

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. 

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de oliesector. 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 1,80 euro per liter te tanken. 

De hoge olieprijzen zijn vooral voor afnemers van olie vervelend, voor de olieproducerende 
landen betekent het juist dat olievaten meer geld opleveren. Daarom kozen oliekartel Opec en 
zijn bondgenoten waaronder Rusland er eerder deze maand voor om vast te houden aan 
bestaande plannen voor een geleidelijke maandelijkse verhoging van de olieproductie. Ze 
wilden die dus niet extra snel gaan opschroeven. Bron: AD, 22 oktober 2021.   

Wanhoop om oplopende levertijd in winkels 

Containers staan langs de kant. In Azië komt de productie maar langzaam op gang en lokaal 
zijn daar nog steeds lockdowns, waardoor haven gedeeltelijk platliggen. Ondertussen wachten 
we hier langer op onze banken, kleding, auto’s, elektrische fietsen en allerlei andere 
producten. Bron: De Telegraaf, 22 oktober 2021. 

Twee en half keer zoveel stotteraars tijdens coronapandemie 

Door de coronapandemie zijn stotteraars hard geraakt en lijkt het probleem gegroeid. Bij het 
Del Ferro Instituut in Zuid merken ze dat de vraag om hulp toeneemt. ‘We zagen in de 
aanvragen een enorme stijging van mensen die een stottertherapie wilden gaan volgen.’  

Tijdens de Wereld Stotterdag opent het instituut de deuren om kinderen te helpen die kampen 
met stotteren. De aanvragen schoten de lucht in eind 2020 en directeur Ingrid del Ferro zag 
het met verbazing gebeuren. ‘Uit de cijfers bleek dat het aantal aanvragen tweeënhalf keer zo 
veel werd’, blikt ze terug. ‘We hebben onderzoek gedaan naar hoe dat komt. Mensen konden 
er niet meer mee leven, want de hele dynamiek door het online werken en online les krijgen 
is voor als je stottert heel vervelend. De hyperfocus wordt echt op je spraak gelegd.’ 

In de training bij het instituut wordt de focus nu ook gelegd op manieren om om te gaan met 
een onlineomgeving. Al wordt er in eerste instantie vooral geholpen met het spreken zonder 
stotter. Docent Patrick Wijdenes staat voor een groep van zes kinderen. Hij zat zelf 37 jaar 
geleden op de stoel van zijn leerlingen, maar kwam bij Del Ferro van zijn stotteren af en is 
daarmee een echte ervaringsdeskundige. ‘Ze komen hier binnen met een stotterprobleem en 
dat wil zeggen dat ze een probleem hebben om het middenrif goed te gebruiken’, legt hij uit. 
‘Het is min of meer mijn werk om mensen de techniek te leren om de spier de juiste beweging 
te laten maken.’ 
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De leerlingen van Patrick oefenen al de hele week met de technieken en na een aantal dagen 
lukt het ze om zonder stotteren te praten. De 11-jarige Lelie glundert: ‘Ik vind het echt heel 
fijn.’ 

En dat het de docent lukt om de kinderen te helpen met het verbeteren van hun spraak brengt 
veel gevoelens met zich mee. ‘Het emotioneert nog steeds, want je ziet bij al die kleintjes de 
ellende wat ze met zich meebrengen door het stotteren’, aldus Patrick. ‘De verhalen waar ze 
mee aankomen, de pesterijen die sommigen hebben ervaren. Sommigen worden uitgesloten 
en hebben geen vriendjes.’ 

Maar door de hulp bij de training kruipen de kinderen langzaam uit hun schulp en daar geniet 
hij nog steeds van. ‘Dan blijkt dat het stotteren het kind heeft tegengehouden om te spreken’, 
vertelt de docent. ‘Het kind komt hier, krijgt de lol in het spreken terug en je ziet een heel 
ander kind ontstaan.’ 

De lachende gezichten tijdens de training laten zien hoeveel last er van de schouders glijdt bij 
de kinderen die de training volgen. ‘Ik ben heel trots op iedereen’, brengt de 10-jarige Rana 
vloeiend uit. Bron: AT5, 22 oktober 2021. 

Luchtvaartmaatschappijen beginnen aan lange weg van schuldaflossing 

Alleen dankzij miljarden van de overheid wisten KLM, Air France en Lufthansa de pandemie 
te overleven. Nu het vliegverkeer aantrekt, werken bestuurders hard aan schuldaflossing. Met 
vallen en opstaan. 

De traditionele Europese luchtvaartmaatschappijen bestaan alleen nog bij de gratie van de 
overheid, die hen in de coronacrisis voor een faillissement behoedde. Bij Lufthansa werd de 
staat ineens een van de grootste aandeelhouders. Air France-KLM kreeg €10 mrd aan leningen 
toegeschoven van Frankrijk en KLM ontving in Nederland €3,4 mrd aan leningen, waar de 
staat geheel of gedeeltelijk garant voor staat. 

Van die steun aan KLM had €1 mrd de vorm van een rechtstreekse lening, €2,4 mrd kwam 
van een bankenconsortium met een garantie van de staat. Van dat leenbedrag van €3,4 mrd 
heeft KLM overigens nog geen miljard gebruikt. Via de loonsubsidieregeling NOW is ook nog 
eens circa €1,5 mrd overgemaakt aan Amstelveen om de meeste van de 30.000 medewerkers 
aan het werk te houden. 

Pieter Elbers benadrukt graag dat zijn KLM in Europa de crisis het best heeft doorstaan. De 
ceo van KLM wijst dan op het aantal vluchten dat vanaf Schiphol plaatsvond, de klinkende 
winstcijfers van de vrachtdivisie en de beperkte verliezen van de groep. Volgende week wordt 
daarover meer duidelijk, wanneer moederbedrijf Air France-KLM de resultaten over het derde 
kwartaal publiceert. 

KLM is bezig met een herkapitalisatie en dat verloopt moeizaam. Het bedrijf onderhandelt al 
maanden over versterking van het eigen vermogen. Het zou gaan om een bedrag van circa €1 
mrd in de vorm van het omzetten van een lening in een eeuwigdurende obligatie die meetelt 
voor het eigen vermogen. 

Die 'neutrale' constructie — schuld omzetten in eigen vermogen — heeft als grote voordeel dat 
politiek Den Haag hier waarschijnlijk geen moeite mee heeft en niet opnieuw het vuur zal 
opstoken of de miljardensteun wel terecht is. KLM wil onder geen beding dat er nieuwe 
voorwaarden worden gesteld aan de steunverlening. 

Aan die vorm van herfinanciering hangt wel een prijskaartje. De Europese Commissie 
beschouwt het versterken van het eigen vermogen door het ministerie van Financiën als 
directe staatssteun die eerlijke mededinging in de Europese luchtvaart in de weg staat. 
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Brussel vraagt KLM daarom start- en landingsrechten (slots) in te leveren op thuisbasis 
Schiphol zoals ze dat ook eiste van Lufthansa. Om hoeveel slots het gaat, is nog onduidelijk. 
Start- en landingsrechten zijn een waardevol bezit voor een luchtvaartmaatschappij. Als die 
in handen komen van concurrenten, verzwakt dat de positie van KLM. 

Air France is van de drie luchtvaartmaatschappijen (KLM, Lufthansa en Air France) het 
zwaarst getroffen. De onderneming ontving in totaal € tien miljard aan door de Franse staat 
gegarandeerde leningen. Daarvan staat nog € zeven miljard uit. De andere € drie miljard is 
omgezet in een eeuwigdurende obligatielening en versterkt zo het eigen vermogen. Om de druk 
op de ketel wat te verminderen, heeft Parijs sommige leenvoorwaarden versoepeld. Een lening 
van € vier miljard hoeft pas in 2025 te worden afgelost en niet in 2023 zoals eerst was 
vastgelegd. 

Dit voorjaar besloot de het bestuur van Air France-KLM ook nog een emissie van € één miljard 
uit te schrijven om het eigen vermogen te versterken. De Nederlandse staat deed niet mee, 
waardoor zijn belang in de holding verwaterde tot ongeveer negen procent en dat van de 
Fransen groeide tot bijna dertig procent. 

Hoe snel schulden kunnen worden weggewerkt, is moeilijk te voorspellen. Ceo Ben Smith van 
Air France-KLM is optimistisch over het toekomstige verdienvermogen, zo bleek bij de 
halfjaarcijfers in augustus. Zijn doel is om in 2023 een schuldratio (nettoschuld tegen het 
bedrijfsresultaat ebitda) te hebben van twee. 

Dat is ambitieus voor een bedrijf dat nog verlieslatend is. Analisten houden er rekening mee 
dat over twee jaar die schuldratio nog boven de drie zal liggen. Alleen met een flinke 
aandelenemissie kan Air France-KLM die schulddoelstelling wellicht realiseren. 

Maar het herstel voor Air France-KLM is aanstaande. Volgens prognoses van een groep 
analisten die persbureau Bloomberg raadpleegde, schiet de omzet volgend jaar al met € zeven 
miljard omhoog naar € eenentwintig miljard. Daarbij hoort een bedrijfsresultaat (ebitda) van 
€ 2,7 miljard. In de twee jaar daarna loopt het bedrijfsresultaat volgens de analisten op naar 
€ 4,2 miljard. 

Dit alles onder de aanname dat het vliegverkeer volledig herstelt. Zo ver is het nog lang niet. 
Bedrijven zoals Air France-KLM en Lufthansa zijn sterk afhankelijk van hun internationale 
netwerk dat zorgt voor aan- en afvoer van passagiers uit de hele wereld. Dat Amerika op 8 
november de grenzen weer opent voor gevaccineerde Europeanen is voor hen een mijlpaal. 
Ook Canada en enkele Aziatische landen versoepelden de inreisvoorwaarden, waardoor het 
intercontinentale vliegverkeer op gang komt. 

Ook Lufthansa is begonnen met het terugbetalen van staatssteun. De grootste 
luchtvaartmaatschappij van Europa ontving in de coronacrisis € negen miljard. Berlijn werd 
ineens grootaandeelhouder met een belang van twintig procent. 

De Europese Commissie staat een dergelijke reddingsoperatie alleen toe als het een tijdelijk 
karakter heeft. De Duitse staat moet het aandelenbelang binnen twee jaar verkopen. Door 
kapitaalinjecties verwaterde het belang van de staat al tot veertien procent en werden leningen 
afgelost. Dat ging niet altijd als gepland. Eerder deze maand wilde Lufthansa € drie miljard 
aan nieuw kapitaal ophalen bij zittende aandeelhouders, maar de zogeheten claimemissie 
leverde slechts € 2,2 miljard op. 

Als de schuldaflossing over een aantal jaren is volbracht, kunnen Air France-KLM en 
Lufthansa weer baas in eigen bedrijf worden. Er is dan — op papier — ruimte voor het doen 
van grote aankopen, dividend voor de aandeelhouders en het uitkeren van bonussen. Zo heeft 
Ben Smith al tot in detail met de commissarissen van Air France-KLM afgesproken wanneer 
zijn pakket van (langetermijn)bonussen weer kan worden opgepakt. Bron: FD, 22 oktober 
2021. 
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Complete Europese auto-industrie kan stilvallen door tekorten 

Het is crises sparen de afgelopen tijd, ook in de auto-industrie. Naast het chiptekort dreigt er 
nu een tekort aan een materiaal waar de auto-industrie al helemaal niet zonder kan: 
magnesium. Experts houden rekening met een behoorlijk doemscenario. 

De misgelopen autoproductie door lockdowns is inmiddels al volledig overschaduwd door het 
effect van het wereldwijde chiptekort. Daardoor ligt de auto-industrie al voor een groot deel 
op apegapen en wachten wereldwijd hordes mensen ellenlang op hun nieuwe auto. Net als je 
denkt dat het niet erger kan, dreigt er toch nog een schepje bovenop te komen. Industrie-
analisten luiden namelijk in gesprek met de Financial Times de noodklok over de magnesium-
leveringen vanuit China. 

Magnesium is essentieel bij de productie van aluminium, dat weer op grote schaal nodig is 
voor het bouwen van auto's. Zonder magnesium dus ook geen auto's. Veruit het meeste 
magnesium ten behoeve van de Europese auto-industrie is afkomstig uit China. Daar kampt 
men echter met een energiecrisis en worden daarom inmiddels ook fabrieken tijdelijk gesloten. 
De magnesium-industrie wordt hier ook hard door geraakt en industrieanalist Amos Fletcher 
van onderzoeksbureau Barclays schetst dat dit al op korte tijd enorme gevolgen kan hebben: 
‘Als de toevoer van magnesium stokt, wordt de hele auto-industrie mogelijk gedwongen te 
stoppen.’ 

Dat kan volgens Fletcher nog dit jaar gebeuren, blijkt ook uit de woorden van de Duitse 
vereniging van metaalproducenten, WVM. Dat waarschuwt volgens Reuters. dat de voorraden 
snel kunnen slinken. ‘De huidige voorraden in Duitsland en heel Europa zijn er eind november 
doorheen.’ Er zouden inmiddels nog maar vijftien van de vijftig magnesiumfabrieken in China 
operationeel zijn, ook nog op halve kracht. Als dat maar lang genoeg zo blijft, wordt het 
mogelijk dus nog stiller in de autofabrieken. WVM: ‘Met een bottelneck van zulke proporties 
in de toevoer, dreigt er gigantische productieverlies in alle sectoren in de aluminiumketen, 
zoals de auto-industrie.’  Bron: Autoweek.nl, 21 oktober 2021.  

RIVM meldt afgelopen etmaal 5719 nieuwe coronabesmettingen 

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 5719 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat zijn 
er iets minder dan gisteren, toen er volgens gecorrigeerde cijfers 5874 nieuwe besmettingen 
vastgesteld. 

Vorige week zaterdag lag het aantal nieuwe besmettingen nog op 3693, met een gemiddelde 
over zeven dagen van 3232 nieuwe positieve testen. Dat gemiddelde ligt nu op 4617. 

Het RIVM meldt vanmiddag 25 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus. Dat zijn er fors 
meer dan de tien sterfgevallen die een dag eerder werden gemeld, maar het staat niet vast of 
die mensen ook echt het afgelopen etmaal zijn overleden of dat hun overlijden later is 
geregistreerd. Bron: AD, 23 oktober 2021.  

Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is licht gestegen 

Het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is licht gestegen naar 703. 
Het is voor het eerst sinds half augustus dat de ziekenhuizen meer dan 700 coronapatiënten 
behandelen. 

De ic's tellen vergeleken met gisteren vijf patiënten meer, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de ic's liggen nu 179 ernstige zieke 
patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen 524 mensen met corona, net zoveel als een dag 
eerder.  



88 
 

Op de verpleegafdelingen werden 101 nieuwe patiënten opgenomen, gisteren waren dat er nog 
118. Het was voor het eerst sinds eind juli dat er meer dan 100 nieuwe patiënten instroomden 
op deze afdelingen. Bron: AD, 23 oktober 2021.  

In Roemenië geldt weer een avondklok 

In Roemenië geldt vanaf maandag opnieuw een avondklok. Tussen 22.00 uur en 05.00 
uur mag niemand meer op straat zijn. De interim-regering van premier Florin Cîțu besloot 
vrijdagavond laat tot deze maatregel in een poging het snel toenemende aantal 
coronabesmettingen in het land in te dammen. Ook gaan de scholen voor twee weken dicht, 
zijn bruiloften en feesten verboden en worden op veel plaatsen mondkapjes en de coronapas 
verplicht.  

De maatregelen gelden voor zeker een maand. Het aantal nieuwe coronabesmettingen heeft 
deze maand een recordhoogte bereikt in Roemenië, net als het aantal mensen dat overleden 
is aan Covid-19, de ziekte die het virus veroorzaakt. Ziekenhuizen kunnen de druk bijna niet 
meer aan.  

‘We zitten in een rampzalige situatie’, lichtte viceminister van Binnenlandse Zaken Raed 
Arafat de kabinetsbeslissing toe. ‘We zitten in deze situatie, ondanks dat we vaccins hebben, 
omdat de meesten van ons weigeren zich te vaccineren. We hadden deze situatie kunnen 
voorkomen.’  

Iets meer dan een derde van de volwassen Roemenen is volledig gevaccineerd tegen corona. 
Daarmee heeft het land de op een na laagste vaccinatiegraad van de Europese Unie. Alleen 
Bulgarije scoort slechter. Daar is circa een kwart van de inwoners gevaccineerd. In veel Oost-
Europese landen is het wantrouwen tegen de overheid groot. Bron: AD, 23 oktober 2021. 

In de vier grote steden komen mensen net zo vaak met coronabesmetting 
in ziekenhuis als op de Biblebelt 

In de vier grote steden belanden mensen net zo vaak met een coronabesmetting in het 
ziekenhuis als op de Biblebelt. Dat blijkt uit een analyse van het Nederlands Dagblad. Op de 
Biblebelt lopen de aantallen wel het snelst op.  

In de afgelopen weken was er veel aandacht voor de druk op ziekenhuizen, doordat er 
patiënten liggen uit Biblebeltgemeenten met een lage vaccinatiegraad. Zo bleek de helft van 
de coronapatiënten in het Isala Ziekenhuis in Zwolle afkomstig uit Staphorst. 
Ook ziekenhuizen uit Ede en Tiel trokken aan de bel.  

Het aantal ziekenhuisopnames vanuit de zestig Biblebeltgemeenten en vanuit de vier grootste 
steden ligt, gerekend per 100.000 mensen, ongeveer anderhalf keer boven het gemiddelde in 
Nederland. De absolute aantallen zijn laag, maar coronapatiënten liggen lang in het 
ziekenhuis, waardoor andere zorg in de knel komt. Net als op de Biblebelt ligt de 
vaccinatiegraad in grote steden relatief laag, rond de zeventig procent. Bron: AD, 23 oktober 
2021. 

Niet gevaccineerde werknemers in Singapore zijn verplicht om de 
dagelijkse test zelf te betalen 

Singapore laat vanaf volgend jaar alleen nog mensen die gevaccineerd zijn of recent hersteld 
van corona vrijelijk toe tot hun werkplaats. Mensen die niet gevaccineerd of hersteld zijn, 
zullen zich dan dagelijks moeten laten testen om aan te tonen dat ze het virus niet hebben. 

De tests moeten door werknemers zelf betaald worden. Voor mensen die om medische redenen 
geen vaccin hebben gekregen of zwangere vrouwen wordt geen uitzondering gemaakt. 
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Singapore is niet het eerste land dat dergelijke eisen stelt. In Europa is in Italië ook een 
vaccinatiebewijs, de zogenoemde Green Pass, noodzakelijk om naar het werk te kunnen. Ook 
daar kunnen ongevaccineerden kiezen om zich te laten testen en dat zelf te bepalen. De 
invoering van de maatregel vorige week leidde wel tot protesten, maar zorgde ook voor een 
toename van de vaccinatiegraad en dat was het doel van de regering van premier Mario 
Draghi. Bron: AD, 23 oktober 2021.  

Voor vijfde achtereenvolgende dag zijn in Rusland een recordaantal 
coronadoden gemeld 

Voor de vijfde achtereenvolgende dag hebben de Russische 
gezondheidsautoriteiten een recordaantal doden als gevolg van Covid-19 gemeld. Het aantal 
bedroeg zaterdag 1075 slachtoffers en er zijn in de afgelopen 24 uur tevens ruim 37.000 
nieuwe coronabesmettingen gemeld.  

De hele week al ligt het aantal coronadoden boven de duizend per dag, reden waarom 
in Moskou op 28 oktober weer een lockdown wordt ingevoerd. Alle niet-essentiële winkels, 
cafés en restaurants moeten dicht, behalve zaken waar basisbehoeften worden verkocht zoals 
supermarkten en apotheken. Woensdag kwam president Vladimir Poetin al met een nationale 
maatregel. Hij bepaalde dat mensen vanaf 30 oktober een week lang niet naar hun werk 
moeten gaan en drong er bij regionale leiders op aan indien nodig zelf plaatselijke maatregelen 
te treffen.  

Het officiële dodental wegens Covid-19 ligt inmiddels op 229.528, waarmee Rusland het meest 
getroffen land van Europa is. Maar het statistiekbureau Rosstat ging eind augustus al uit van 
meer dan 400.000 doden. 

Ondanks het ontwikkelen van een eigen vaccin, Sputnik-V, is slechts een derde van de 
Russische bevolking ingeënt tegen het coronavirus. Die vaccinatiegraad behoort tot de laagste 
in Europa. Vooral onder ongevaccineerde 60-plussers slaat het virus toe; 86 procent van de 
coronadoden komt uit deze leeftijdsgroep. Bron: AD, 23 oktober 2021.  

Huisarts Staphorst op vaccinatie-missie: ‘Ik ga mensen thuis vaccineren, 
moet anoniem gebeuren’  
 
Voor de huisartsen in de regio Staphorst is het alle hens aan dek nu het coronavirus er fors 
oplaait, vooral onder niet-gevaccineerden in de Biblebelt-gemeente. Huisarts Reza Pezeshki 
Nia (47) in Rouveen heeft een dagtaak aan zijn zieke patiënten én zijn vaccinatie-missie.  
 
Een interview, hij heeft er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Huisarts Reza Pezeshki Nia (47) 
uit Rouveen zit in het oog van de coronastorm die door de regio raast. Met tientallen 
coronabesmettingen in zijn praktijk heeft de eenpitter in dit kerkdorp van Staphorst de 
handen vol. En het hoofd. Want de wetenschap dat het merendeel van zijn zieke patiënten 
niet gevaccineerd is, frustreert hem mateloos. ‘Ik kan er niet bij. Maar ik laat de mensen niet 
vallen. Ik zal er altijd voor ze zijn.’  
 
In de wachtkamer hangt het prikbord overvol, met posters, oproepen voor de griepprik en 
geboortekaartjes, waarin kersverse ouders de Here danken voor het leven dat Hij heeft 
geschonken.  
 
Dit is Rouveen, op een paar kilometer van Staphorst, 4100 inwoners, zes kerken, één 
huisartsenpraktijk, gerund door de uit Iran afkomstige Pezeshki Nia. Een vreemde eend in de 
bijt, maar wel een gewaardeerde vreemde eend. ‘Ze vinden mij een apart mannetje’, grinnikt 
hij vanachter zijn bureau, ‘maar ik voel me hier helemaal thuis.’  
 
Hij heeft nog een gaatje kunnen vinden voor een gesprek. Aan het einde van de middag, na 
een paar rijbewijskeuringen. Want ook dat gaat allemaal gewoon door, ook al staat alles in 



90 
 

het teken van de corona-uitbraak die ‘zijn’ dorp nu zo hard raakt. ‘Het heeft de mensen 
overdonderd. Dit hadden ze niet verwacht. Ik spreek patiënten die zeggen: ‘Ik had niet gedacht 
dat ik er zo ziek van zou worden. Ik was sterk en vitaal, nu kan ik niets meer’.’ 
 
Het geeft de huisarts het gevoel terug te zijn bij de situatie van anderhalf jaar eerder, tijdens 
de eerste coronagolf. ‘Je bent constant bezig met voorlichting, informatie geven, patiënten 
bijstaan en adviseren. Veelal telefonisch, op huisbezoek ga ik zo min mogelijk. De eerste vraag 
als ik ’s ochtends op de praktijk kom, is: ‘Hoe is het vannacht gegaan? Nog nieuwe gevallen, 
zijn er mensen opgenomen?’ 
 

 
 

Huisarts Reza Pezeshki Nia  © Freddy Schinkel  

Hij schat dat tussen de dertig en vijftig patiënten uit zijn praktijk op dit moment corona 
hebben. ‘Een paar zijn gevaccineerd, zij hebben milde klachten, zijn snotterig en verkouden. 
De rest is niet gevaccineerd en ernstiger ziek. Sommigen zelfs heel erg ziek. Ik was bij een 
echtpaar, de man en de vrouw moesten allebei opgenomen worden, in verschillende 
ziekenhuizen. Hij ergens in het noorden, zij in het midden van het land. Ik was bij ze, een 
uurtje voordat de ambulance kwam. Hij zat op een stoel en zei: ‘Ik ben zo moe dokter, zo 
verschrikkelijk moe’. Ik zag de wanhoop en uitputting op zijn gezicht. Ga ik dan zeggen: dan 
had je je maar moeten laten vaccineren? Nee, natuurlijk niet. Ik dacht alleen maar: wat heb 
jij het moeilijk. Vanuit mijn professionaliteit snap ik niet dat mensen zich niet laten 
vaccineren, maar als dokter laat ik mensen in hun waarde. Ik veroordeel niemand.’  

Reza Pezeshki Nia wordt geboren in Iran en komt op zijn zeventiende met zijn familie naar 
Nederland. Dat hij arts wilde worden, weet hij in zijn geboorteland al. Na zijn studie in 
Groningen werkt hij als waarnemer in verschillende huisartsenpraktijken rond Zwolle, ook in 
deze praktijk in Rouveen. In 2015 krijgt hij tot zijn verbazing de kans de praktijk over te 
nemen, als blijkt dat zijn waarnemerschap goed is bevallen.  

Het spreekt hem meteen aan, hoewel hij als ‘ongelovige’ mijlenver afstaat van het 
gedachtegoed van de meeste inwoners van het godvrezende dorp. Vanaf het begin is zijn 
strategie: de diepte in, geen dingen onbesproken laten, ook moeilijke zaken bij de naam 
noemen. Hij organiseert bijeenkomsten over gezondheidsonderwerpen. ‘Over hartfalen, over 
gezonde voeding. Zaten er zo honderdvijftig mensen in de zaal. Als plattelandsdokter voel ik 
me geroepen voorlichting en informatie te geven, ik merk dat het wordt gewaardeerd.’ 

Ook de maatschappelijke thema’s schuwt hij niet. Taboes zijn er om doorbroken te worden. 
Pezeshki Nia roert zich in debatten in Staphorst, bijvoorbeeld over drank- en drugsgebruik 
onder jongeren. ‘Schrikbarend’ noemt hij het middelengebruik tijdens een bijeenkomst over 
dit onderwerp. En hij toont zich bezorgd over het wegkijken door ouders.  
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Lachgas, ook zo’n uitwas. In zijn praktijk ziet hij wat het gebruik van lachgas teweegbrengt: 
agressief gedrag, neurologische problemen. ‘Ik heb hier een jongen gehad die gewoon een 
tijdelijke dwarslaesie opliep daardoor. Die kon een paar dagen niet lopen. Met zulke dingen 
moet ik iets, ik kan daar mijn ogen niet voor sluiten.’ Het leidt tot een indringende oproep van 
de Rouveense huisarts aan de Staphorster politiek: verbied lachgas! En wel meteen! 

Ook over het vaccineren blijft Pezeshki Nia het gesprek aangaan met zijn patiënten, al voelt 
hij zich vaak een roepende in de woestijn. ‘Vanmiddag nog iemand. Ik zeg: je bent niet 
gevaccineerd hè. Ik voel dat die persoon er niet over wil praten, maar ik wil het er tóch over 
hebben. Ik probeer hun standpunt te respecteren, maar ik wil wel weten: waarom denk je niet 
verder na? Ik vraag dat ook bij de patiënten met corona. ‘Wat doet dat nou met je, dat je nu 
toch zo ziek bent geworden?’ Maar ik krijg geen antwoord, er wordt overheen gepraat. Ik wil 
de diepte in, maar het lukt niet.’  

Het wantrouwen zit diep, heeft hij gemerkt. ‘Mensen vertrouwen de overheid niet, ze zijn bang 
dat er iets in het vaccin zit waar je ziek van wordt. ‘Ik ben gezond, ik ga mij niet ziek maken 
met een vaccin’.’ Dat, gecombineerd met de overtuiging dat wie gezond is van God geen 
bescherming mag zoeken bij een vaccin, maakt dat er een bijna ondoordringbaar pantser 
ontstaat. ‘Het is gehoorzaamheid boven vrijheid. Terwijl het andersom zou moeten zijn: 
vrijheid zonder gehoorzaamheid. Je moet zelf kunnen kiezen.’  

Het frustreert hem, het maakt hem doodmoe. Elke keer weer hetzelfde gesprek aangaan. Maar 
hij blijft het doen. ‘Ik krijg appjes, mailtjes: ‘Dokter, lees hier eens hoeveel mensen er 
doodgegaan zijn na een vaccinatie’. Dan kun je zeggen: onzin. Maar ik zie het als een vorm 
van contact, een ingang voor een gesprek en een kans om vertrouwen op te bouwen. Ja, je 
kunt zeggen: ik heb het honderd keer uitgelegd, laat maar zitten. Maar zo zit ik niet in elkaar. 
Ik blijf vechten, ik blijf praten, praten, praten.’  

Toch zijn er lichtpuntjes. ‘Enkele mensen hebben gezegd: ‘Dokter, ik heb naar jou geluisterd, 
je hebt me aan het denken gezet en we gaan toch onze verantwoordelijkheid nemen’. Volgende 
week ga ik een aantal mensen thuis vaccineren, ze willen het vaccin, maar het moet wel een 
beetje anoniem gebeuren. Ik ben er blij mee.’  

Het is hard werken in een gemeenschap die hem soms in frustratie en onbegrip achterlaat. 
Toch zou hij niet anders willen. ‘Ik word er niet somber van, absoluut niet. Voor mij is het 
glas altijd half vol. Ik heb het enorm naar mijn zin hier, ik hoor er echt bij en dat merk ik 
gewoon.’ En als toch de frustratie een keer hoogtij viert? ‘Dan ga ik naar de golfbaan, lekker 
genieten van de natuur en een balletje slaan.’ 

Vrijheidsbeperkingen in Oostenrijk voor niet gevaccineerden 

De Oostenrijkse regering overweegt specifieke vrijheidsbeperkingen voor niet gevaccineerden 
als de besmettingscijfers en de ziekenhuisbezetting door Covid-19 patiënten verder oplopen. 

‘We staan aan de vooravond van een pandemie onder mensen die niet tegen het virus 
beschermd zijn’, zei kanselier Alexander Schallenberg vrijdagavond na een crisisberaad van 
zijn regering.  

Hij sloot een lockdown van de Alpenrepubliek uit voor mensen die gevaccineerd zijn tegen 
Covid-19 of daarvan hersteld zijn. Wel hoopt hij dat het dreigement met maatregelen tegen 
ongevaccineerden een signaal zal zijn. Er zijn volgens Schallenberg in zijn land nog te 
veel ’twijfelaars en uitstellers’. Zij kunnen volgens Oostenrijkse media bij verder oplopende 
cijfers met mogelijke lockdownmaatregelen te maken krijgen, zoals gedwongen thuisblijven en 
alleen voor boodschappen of artsenbezoek de deur uit.  

Ongeveer tweeënzestig procent van de bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd. Op de 
intensive care-afdelingen van ziekenhuizen liggen inmiddels 220 Covid-patiënten, een sterke 
stijging en vergelijkbaar met de situatie van een half jaar geleden. Als dat aantal oploopt tot 
600, zullen de vrijheidsbeperkingen voor ongevaccineerden ingaan.  
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Gezondheidsminister Wolfgang Mueckstein stelt dat Oostenrijk op het ogenblik nog maar in 
fase 1 van de plannen zit en dat ’we ver in de toekomst kijken’. Desondanks is de 
vaccinatiecampagne vrijwel tot stilstand gekomen met nog maar enkele duizenden prikken 
per dag. Bron: AD, 23 oktober 2021.   

Oostenrijk zet ongevaccineerden onder druk: lockdown bij bepaalde 
bezetting ic-bedden  

Ongevaccineerde Oostenrijkers krijgen te maken met uitgaansbeperkingen zodra het aantal 
coronapatiënten op de intensive cares aanzienlijk toeneemt. 

Dat heeft de Oostenrijkse regering vrijdagavond bekendgemaakt. Ze besloot de 
coronamaatregelen voor ongevaccineerden aan te scherpen. Als er meer dan zeshonderd ic-
bedden zijn bezet door coronapatiënten, komen er uitgaansbeperkingen. Oostenrijkers die 
niet volledig zijn ingeënt, mogen hun woningen dan alleen nog in uitzonderingsgevallen 
verlaten. Deze lockdown geldt niet voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden, zoals 
kinderen onder de twaalf jaar.   

‘We staan op het punt in een coronapandemie van niet-gevaccineerden terecht te komen en 
dat moet worden voorkomen’, zei de nieuwe bondskanselier, Alexander Schallenberg, na een 
ontmoeting met de minister-presidenten van de negen deelstaten. Hij sloot een nieuwe 
lockdown uit voor degenen die zijn ingeënt of hersteld van corona, meldt het Oostenrijkse 
persbureau APA.  

De nieuwe regelgeving voorziet ook in beperkingen voor ongevaccineerden zodra meer dan 
vijfhonderd coronapatiënten worden behandeld op de ic-afdelingen. Dan treedt op veel 
gebieden in het openbare leven een zogenoemde 2G-regel van kracht, wat verwijst naar de 
Duitse woorden geïmpft (ingeënt) en genesen (genezen). Dit betekent dat ongevaccineerden 
geen toegang hebben. Schallenberg hoopt dat de plannen een signaal afgeven aan mensen die 
sceptisch tegenover vaccinatie staan. Er zijn volgens hem nog te veel ‘aarzelaars en uitstellers’. 

De situatie op de ic-afdelingen in Oostenrijk is nog steeds grotendeels stabiel, ondanks dat 
het aantal nieuwe besmettingen onlangs aanzienlijk steeg. Momenteel worden zo’n 220 ic-
bedden bezet door Covid-patiënten. Mocht dit aantal oplopen tot zeshonderd, dan is de vijfde 
en laatste fase van het stappenplan met massale uitgaansbeperkingen voor niet-gevaccineerde 
mensen bereikt. ‘We zitten momenteel op niveau één en kijken nu heel ver in de toekomst’, 
aldus minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein. 

Het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd (de zogenoemde zeven 
dagen incidentie) bedraagt in Oostenrijk bijna 230. Van de bevolking is 62 procent volledig 
gevaccineerd. De regering besloot onlangs dat vanaf 1 november veel werknemers op de 
werkvloer zullen moeten aantonen dat ze zijn ingeënt, regelmatig getest of hersteld van Covid-
19. In het nieuwe stappenplan staat ook dat vanaf een bezetting van vierhonderd ic-bedden 
alleen nog PCR-testen als bewijs gelden en sneltesten niet meer. Bron: AD, 23 oktober 2021. 

Hoog ziekteverzuim en vacatures: ziekenhuizen blijven kampen met 
wachtlijsten 

Eindelijk de wachtlijsten wegwerken? Enkele Rotterdamse ziekenhuizen lukt het niet of amper 
om extra te opereren, de zogenoemde inhaalzorg. Vooralsnog niet vanwege de toestroom van 
coronapatiënten, maar door een hoog ziekteverzuim en vacatures.  

De vrees bij Franciscus Gasthuis & Vlietland is dat meer patiënten hierdoor langer moeten 
wachten. ’We zeggen helaas wel een klein aantal operaties af, omdat wij te maken hebben met 
een hoger ziekteverzuim en een hoger verloop vanwege de intensieve zorg die onze 
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medewerkers de afgelopen 1.5 jaar hebben moeten leveren’, laat het ziekenhuis met locaties 
in Rotterdam en Schiedam weten.   

‘De operaties zeggen wij dus niet af vanwege oplopende covid-cijfers, maar door een schaarste 
in personeel. De verwachting is wel dat de wachtlijsten hierdoor verder zullen oplopen.’ Voor 
spoed is er altijd plek, zo benadrukt het ziekenhuis.  

Het Ikazia stelt dat het streven is inhaalzorg daadwerkelijk ter hand te nemen ‘maar gezien 
de huidige omstandigheid vindt dit slechts in zeer beperkte mate plaats’. Andere ziekenhuizen 
stellen de afgelopen week geen operaties te hebben moeten afzeggen, zoals elders in het land. 
‘We merken wel dat de vraag uit het land toeneemt om zorg over te nemen’, aldus het 
IJsselland. In eerdere golven was dat meestal omgekeerd. 

Het overgrote deel van de coronapatiënten in de Rotterdamse ziekenhuizen is niet 
gevaccineerd. Bij het Maasstad naar schatting 95 procent, bij het Erasmus MC tussen de 80 
en 85 procent op de ic. Dat voedt de zorg dat het aantal patiënten met covid in het ziekenhuis 
zal groeien als de besmettingen oplopen in bepaalde oude stadswijken, zoals nu ook bij de 
Biblebelt elders in Nederland te zien is. In de oude stadswijken in Rotterdam, maar ook in 
delen van Schiedam, ligt de vaccinatiegraad soms onder de vijftig procent. Bron: AD, 23 
oktober 2021.  

Chelsea twee duels zonder Lukaku en Werner  
 
Chelsea moet het minstens twee duels stellen zonder Romelu Lukaku, zo bevestigde coach 
Thomas Tuchel. De Belgische spits liep woensdag in de Champions League een enkelblessure 
op. Tuchel liet na het met 4-0 gewonnen duel met Malmö al doorschemeren dat hij verwacht 
Lukaku enige tijd kwijt te zijn. Datzelfde geldt voor de Duitse aanvaller Timo Werner, die 
eveneens uitviel tegen de Zweden.  
 
Chelsea neemt het zaterdag in de Premier League op tegen Norwich City (13.30 uur) en treft 
dinsdag Southampton in de League Cup. ‘Na die twee duels zullen we de situatie voor beide 
spelers bekijken’, aldus Tuchel. Bron: AD, 22 oktober 2021. 
 
Nagelsmann aan beterende hand 
 
Julian Nagelsmann voelt zich met de dag beter. De trainer van Bayern München raakte 
onlangs besmet met het coronavirus en zit afgezonderd thuis. Hij vertrouwt komend weekend 
in de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim volledig op zijn assistenten. ‘Ik ben goedgehumeurd en 
wil graag snel terugkomen Ik ben weer relatief energiek en voel me duidelijk beter dan eerder 
deze week.’  
 
De trainer van Bayern, die twee vaccinaties heeft gehad, heeft geen idee waar en hoe hij corona 
heeft opgelopen. ‘Ik kan het niet voor honderd procent verklaren. Ik was er ook wel een beetje 
bang voor. Ik dacht dat het een griepje was.’ Bron: AD, 22 oktober 2021.   
 
Twee op de drie spelers in Premier League gevaccineerd 
 
In de Premier League is 68 procent van alle spelers volledig gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Volgens de koepelorganisatie heeft 81 procent van alle voetballers in de hoogste 
Engelse divisie tenminste één prik tegen het coronavirus gekregen. ‘We blijven met de clubs 
eraan werken om het vaccineren bij spelers, stafleden en ander personeel aan te moedigen’, 
liet de Premier League weten.  
 
De KNVB kon desgevraagd nog geen uitsluitsel geven over de huidige situatie betreffende het 
aantal volledig gevaccineerde spelers in de Eredivisie. Bron: AD, 19 oktober 2021. 
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De Tilburgse containerterminal aan het Wilhelminakanaal. © Hollandse Hoogte / Dolph 
Cantrijn 
 
China heeft spullen, Rusland gas, en wij? Lege containers en een hoge 
rekening 
 
Torenhoge energierekeningen, en een tekort aan van alles: van bouwmaterialen, fietsen, 
tuinmeubelen tot aan computerchips en karton. Corona schopt de wereldeconomie in de war. 
Of is er meer aan de hand? ‘Ik hoop dat dit een wake-upcall is.’   
 
Op een van de drie schermen voor zijn neus laat Hans van Cleef een grafiek zien. Die loopt 
terug tot helemaal in 2005 en toont de ontwikkeling van de gasprijs. Jaar na jaar schommelt 
die binnen een overzichtelijke bandbreedte, zo tussen de 7 en 35 euro. Maar de laatste 
maanden loopt de lijn plots recht omhoog. 
 
‘Werkelijk bizar’, noemt Hans van Cleef, energie-analist bij ABN Amro de vlucht die de prijs 
genomen heeft. Het voorlopige hoogtepunt: 160 euro, op 6 oktober. Of het deze winter nog 
verder stijgt, en hoever? Van Cleef weet het ook niet. ‘Als er blinde paniek ontstaat, is het 
onmogelijk te zeggen. Is 160 het hoogtepunt? 250? 1000? Het kan, ik weet het niet. Toen de 
olieprijs vorig jaar onder nul ging, zei ik een uur eerder nog dat dat nooit zou gebeuren.’ 
 
Van Cleef zit in een grote ruimte, vol met schermen. Vroeger zat hier aan de Zuidas de dealing 
room van de bank. Nu is de vloer bijna leeg. Maar áls het hier nog vol had gezeten, zou het 
een kakofonie van geluid zijn. Niet alleen de gasmarkt is van slag, ook andere markten gaan 
sky high. Olie, kolen, emissierechten, hout, papier’. Alsof de wereldeconomie na corona op hol 
is geslagen. 
 
Honderd kilometer naar het zuiden, op het hoofdkantoor van Gebroeders Versteijnen 
Transport (GVT) in Tilburg, heeft Roland Verbraak die indruk ook. ‘De wereld staat in brand, 
zeggen wij in de logistieke wereld. Alles staat op zijn kop.’ 
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Hemelsbreed 50 meter van zijn kantoortje stroomt het Wilhelminakanaal. Op de kade staan 
tientallen zeecontainers opgestapeld. Ze zijn leeg, zegt Verbraak, en dat is een teken des tijds. 
‘We mogen in de haven van Rotterdam zelfs geen lege containers meer inleveren. Daar zijn er 
al genoeg van. Alles stroopt een beetje op. De lege moeten eigenlijk naar China, daar hebben 
ze er niet genoeg. Maar er varen te weinig schepen die kant op om aan de vraag te kunnen 
voldoen.’ 
 
Ondertussen is de consument de pineut. We gaan meer betalen, voor gas en dus ook voor 
sommige goederen. ‘Vooral bij heel goedkope spullen en bij grote spullen zal het verschil te 
merken zijn’, zegt Verbraak. ‘Ga maar na. Vroeger kostte het 3000 dollar om een zeecontainer 
met spullen van China hierheen te laten varen. Inmiddels is dat door de crisis op de markt 
16.000 dollar. Als je dan, om maar een voorbeeld te noemen, in één container twaalf jacuzzi’s 
vervoert, kun je wel uittekenen dat je die niet voor hetzelfde bedrag kunt verkopen.’ 
 

 
 

Door een hogere containerprijs zullen grote artikelen zoals jacuzzi's een stuk duurder 
worden. © Denver Post via Getty Images  

 

Veel bedrijven in Europa kiezen ervoor om de spullen nog even in China te laten, in afwachting 
van de ontwikkelingen op de markt voor zeevracht. Gevolg is dat de consument hier lege 
schappen treft, of te maken krijgt met langere wachttijden. Het raakt allerlei producten, en op 
sommige plekken doet het inmiddels echt pijn. In de bouw lukt het amper nog om een goede 
planning en kostenraming te maken. Hout, isolatiemateriaal, siliconen, lijm: het komt later of 
is (veel) duurder. 

Zowel op de gasmarkt als bij de internationale containervaart zorgde corona ervoor dat alles 
uit balans raakte. De economie in Azië trok eerder aan dan in Europa. De zeecontainers en 
tankers die nodig waren om in China de boel weer op gang te krijgen, stonden voor een deel 
nog in Europa. De normaal vloeiende logistieke ketens raakten compleet van slag, en prijzen 
schoten de lucht in. Nu is sprake van een soort kip-ei verhaal. De lege containers moeten naar 
Azië, maar dan moeten er wel tankers met volle containers hierheen komen. En dat is 
schreeuwend duur. ‘Iedereen zit een beetje op elkaar te wachten’, zegt Verbraak. 
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Roland Verbraak van GVT, bij de treinterminal. © Dolph Cantrijn 

 

Op de gasmarkt ging het ook mis omdat China eerder ‘aan’ stond dan wij. De Chinezen 
kochten na de coronacrisis al het vloeibare gas dat op de markt beschikbaar was, uit angst 
om zonder te komen zitten, legt Van Cleef uit. ‘Hoe hoog de prijs ook is: ze betalen altijd meer 
dan wij.’ Daardoor moeten wij het doen met het resterende aanbod van ‘normaal’ gas, dat 
vooral uit Rusland komt en schreeuwend duur is geworden. 

Wie naar de verhalen van energie-analist Van Cleef en transportondernemer Verbraak luistert, 
ziet nog een parallel. In de wereld van 2021 is werkelijk alles met alles verbonden. Tijdens zijn 
drie kwartier durende betoog maakt Van Cleef vanaf de Zuidas uitstapjes naar de gasvelden 
van Groningen en Rusland, de macht van China en de VS, de kolenmijnen van Australië en 
de kobaltmijnen van Congo. Geen enkel element staat los van het andere. Eén speech van 
Poetin, en de energierekening van een willekeurig gezin in Stadskanaal dreigt onbetaalbaar te 
worden. 

Bij transportbedrijf GVT in Tilburg hoef je alleen maar een rondje over het industrieterrein te 
rijden om te zien dat alle dorpen en steden in de wereld onderling verweven zijn, via miljarden 
onzichtbare touwtjes. Af en toe duizelt het, als Roland Verbraak vertelt waar de zevenhonderd 
containers die hier elke dag passeren vandaan komen en naartoe gaan. 

Daar staat een container uit Litouwen, daar een uit China, daar een uit Polen. Over een maand 
staan ze misschien wel in Vladivostok, in Bergen op Zoom en in Mumbai. Ze komen en gaan 
over de weg, over het water of over het spoor. 

Aan dat laatste kleeft een bijzonder verhaal. GVT heeft als enige bedrijf in Nederland een 
rechtstreekse treinverbinding met China. Vier of vijf keer per week komt er een trein aan uit 
Chengdu of Nanjing. Die doet er twee tot vier weken over om hier te komen, via Rusland, 
Kazachstan en Wit-Rusland. 
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De haven van Shanghai staat vol containers die wachten op vervoer. © Barcroft Media via 
Getty Images 

In verhouding met vrachtvervoer over zee zijn intercontinentale goederentreinen maar een 
kruimeltje, maar het toont eens te meer aan hoe fijnmazig het systeem is. ‘Mensen staan daar 
nooit bij stil’, zegt Verbraak. ‘We gaan er allemaal vanuit dat het normaal is dat de schappen 
iedere dag vol liggen. Logistiek is in onze beleving net zoiets als water uit de kraan. Maar als 
je ziet wat er nu allemaal gebeurt in de wereld, blijkt het niet zo vanzelfsprekend.’ 

Hetzelfde geldt voor de energie die nodig is om onze huiskamers te verwarmen. Van Cleef stelt 
in navolging van veel andere experts dat de mogelijkheid van een gastekort deze winter reëel 
is. ‘De reserves zijn zo laag. Een milde winter zouden we net aan moeten kunnen. Maar een 
strenge winter leidt tot een tekort, dat is simpel zat.’ 

Door het opgeven van het Groningen-gasveld zijn we afhankelijk geworden van anderen – van 
Vladimir Poetin vooral. ‘Ons energiebeleid was altijd gestoeld op drie elementen. 
Betaalbaarheid, duurzaamheid en leveringszekerheid. Nu ligt de focus alleen nog maar op 
duurzaamheid. Er mag volgens sommigen geen euro meer naar fossiele bronnen. 
Duurzaamheid is goed, begrijp me niet verkeerd, maar het systeem van zon, wind en 
energieopslag is nog lang niet ver genoeg ontwikkeld om leveringszekerheid en betaalbaarheid 
te garanderen. We kunnen het oude systeem niet zomaar weggooien, dat zien we nu wel. Ik 
hoop dat dit een wake-upcall is.’ 

 
President Poetin, Rusland: gas als geopolitiek drukmiddel? ©  Reuters  
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De vraag is of we in Nederland en Europa niet te kwetsbaar zijn geworden. Of we voor onze 
dagelijkse levensbehoeften niet té afhankelijk zijn van andere, machtige handelsblokken. Nu 
ontstaan er gaten in de aanvoer van zaken als speelgoed, tuinmeubilair en fietsen. Rond de 
coronacrisis zagen we het bij de mondkapjes en schorten. We bleken er nul te maken. We 
kunnen niet meer zonder China.  

Bij de gascrisis is Rusland de partij met alle troefkaarten in handen. Poetin laat niet na Europa 
daar fijntjes op te wijzen. In een toespraak legde de Russische president een link tussen de 
gaslevering aan Europa en de voltooiing van de Nord Stream 2-pijpleiding, die Russisch 
aardgas via de Oostzee rechtstreeks naar Duitsland vervoert. Hans Grünfeld, directeur van 
VEMW, de vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers, ziet er een duidelijk keerpunt 
in. ‘Het is de eerste keer dat gas gebruikt wordt als geopolitiek instrument om concessies te 
vragen van de EU. Het laat zien wat het gevaar is van de verslechterde verhoudingen tussen 
de EU en Rusland. Er is haast geen onderling gesprek meer. Dat past niet bij zo’n grote 
onderlinge afhankelijkheid.’  

Door de gasvelden in Groningen niet meer te gebruiken, en door de afbouw van andere fossiele 
bronnen, bevindt Europa zich in een kwetsbare positie, ziet ook Van Cleef (ABN Amro). 
‘Energie is politiek. Oorlogen gaan óf over religie, óf over energie. Eerst was dat olie, maar gas 
is inmiddels ook mondiaal. En in de toekomst, bij duurzame energie, gaat het om de 
materialen. Congo wordt bij wijze van spreken het nieuwe Saoedi-Arabië, het kobalt voor 
batterijen komt daar vandaan. Zonnepanelen komen bijna allemaal uit China. Metalen voor 
windmolens komen overal vandaan, maar over het algemeen niet uit Europa.’ 

Voor zijn werk bezocht transportondernemer Verbraak China heel vaak. Hij zag hoe de 
Aziatische reus ontbolsterde. Met zijn Tilburgse transportbedrijf werd hij integraal onderdeel 
van de nieuwe Zijderoute, het netwerk aan spoorverbindingen dat China met Europa verbindt. 
Als levend bewijs staat op het buitenterrein van GVT een stapel witte zeecontainers met de 
opdruk Chengdu-Europe Silk Road to the World. 

Aan de wand van zijn kantoor hangt een grote kaart, waarop de spoortrajecten zijn afgebeeld. 
‘Het is niet meer actueel hoor, elke week komt er wel een schakel bij. Dat zuidelijke traject 
loopt nu ook al’, zegt hij, wijzend op een lijn die via Turkije Europa binnenkomt. ‘De haven 
van Piraeus in Griekenland is eigendom van de Chinezen, ze zijn ook steeds actiever in 
Montenegro en Servië. Ze rammelen aan de poort.’  

 
© Dolph Cantrijn  
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Verbraak ziet hierin het resultaat van een duidelijke koers. ‘In China en Rusland blijft de 
president lang zitten. Zij hebben een plan en een visie voor 25 jaar, en die rollen ze uit. Wij 
hebben elke paar jaar verkiezingen en doen telkens weer wat anders.’ 

Het is geen pleidooi om Nederland of Europa om te vormen tot een verlichte dictatuur, zeker 
niet, maar de boodschap is helder: kom met een strategie voor de toekomst. Anders bepalen 
anderen, en reageren wij. En wordt een dreigend tekort aan essentiële goederen, zoals nu, 
misschien wel een regulier fenomeen, een chantagemiddel misschien wel. 

Ook Arnold Tukker, hoogleraar industriële ecologie in Leiden, ziet dat het ontbreken van regie 
Europa kwetsbaar kan maken. ‘Een land als China bedrijft echt industriepolitiek, en zet in op 
activiteiten die voor de toekomst van strategisch belang worden geacht. Wij laten het vooral 
aan de markt over. ASML bijvoorbeeld is voor Nederland een essentieel bedrijf, maar het is 
wel een keurig marktbedrijf. Dat is een verschil.’  

Het worden hoe dan ook erg spannende jaren, verwachten experts. Verbraak stelt dat er in de 
logistieke sector de laatste vijf jaar meer veranderd is dan in de honderd jaar daarvoor, en dat 
duizelingwekkende tempo lijkt voorlopig niet af te nemen. Daar zorgen de Amazons en Ali-
Expressen van deze wereld wel voor.  

Van Cleef zegt over de energiesector eigenlijk iets vergelijkbaars. ‘We proberen een systeem 
dat vijftig tot zestig jaar goed gefunctioneerd heeft in één klap om te gooien, het liefst gisteren 
nog. Dat is spannend.’  

Ook hoogleraar Tukker verwacht een decennium met grote turbulentie. ‘We komen uit een 
periode dat alles redelijk voorspelbaar was. Maar nu: kijk naar de technologie, of kijk naar 
klimaatverandering. Neem de ontwikkeling van batterijen: die gaat zo hard. Als iemand als 
Elon Musk ineens een superbatterij uitvindt, kunnen de verhoudingen plotsklaps weer heel 
anders komen te liggen.’ Bron: AD, 23 oktober 2021.  

 

Het toenmalige eetcafé Halfweg, iets voor Lonneker langs de weg van Oldenzaal naar 
Enschede. © Peter Paul Van Kouteren 
 

Gedwongen sluiting populair eetcafé leidt tot emotioneel slagveld: ‘Ik heb 
geen dubbeltje meer’ 
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Gebrek aan geld kan leiden tot een emotioneel slagveld en een einde maken aan hechte 
vriendschappen.  

Dat blijkt vrijdag weer eens tijdens het kort geding dat is aangespannen door een vrouw tegen 
haar vroegere werkgeefster. Dat is de voormalige exploitante van het eetcafé Halfweg tussen 
Enschede en Oldenzaal, waarin nu een steakhouse zit. 

Corona is de reden dat de uitbaatster op 1 februari vorig jaar stopt met het eetcafé. Inkomsten 
heeft ze al langere tijd amper meer gehad, ze zit aan de grond. Maar het dienstverband van 
haar werkneemster loopt door tot 1 augustus.  Bron: AD, 23 oktober 2021.   

De roep om maatregelen klinkt, maar moeten we ons echt zorgen maken 
om al die coronabesmettingen? 

Het aantal coronabesmettingen neemt fors toe. Nieuwe mutanten van het virus duiken op. En 
dan komt er mogelijk ook nog een griepgolf op ons af. Ziekenhuizen zetten zich schrap. Moeten 
we ons zorgen maken? 

Langzaam loopt het aantal coronapatiënten verder op in de verpleegafdelingen van de 
Nederlandse ziekenhuizen. Vrijdag noteerden ze 139 nieuwe mensen, van wie 21 op de 
intensive care.  Bron: AD, 23 oktober 2021. 

 

@ Arie Kievit 

Muur tegen het coronavirus begint scheuren te vertonen: dit zijn de 
zwakke plekken 

Cijfernerds hoeven de lijsten er maar bij te pakken of het wordt duidelijk dat de Biblebelt nu 
dé Nederlandse brandhaard is. Arts infectieziektebestrijding Jos van de Sande, die jarenlang 
actief was voor meerdere GGD’s: ‘In sommige regio’s zit een duidelijke ‘hotspot’. Koploper is 
de gemeente Staphorst in IJsselland. Ook Rijssen-Holten in Twente, en de Gelderse 
gemeenten Nunspeet, Scherpenzeel en Neder-Betuwe scoren hoog, net als Renswoude, 
Rhenen en Woudenberg in Utrecht. Ook de vier grote steden zijn brandhaarden. Van de 
Sande: ‘De muur die is opgebouwd tegen het coronavirus begint scheuren te vertonen.’ Bron: 
AD, 23 oktober 2021. 
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In Frankrijk hebben ongeveer 40.000 mensen geprotesteerd tegen 
coronapas 

Zo’n 40.000 mensen hebben in verscheidene steden in Frankrijk tegen de coronapas betoogd. 
Dat laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Het was de vijftiende zaterdag op 
rij dat betogers op straat kwamen. Vorige week waren ze met ongeveer evenveel.  

Het ministerie telde over het hele land 171 manifestaties. In Parijs protesteerden ongeveer 
5.000 mensen in vier verschillende optochten tegen de pas die de Franse regering in de strijd 
tegen de Covid-19-epidemie invoerde. 

Vorige zaterdag had het ministerie van Binnenlandse Zaken 40.610 betogers geteld, op 25 
september waren het er nog 60.000.  Bron: AD, 23 oktober 2021.  

 

© Brunopress  

Ernst Kuipers bezorgd over stijgende cijfers: ‘Besluiten tot lokale 
lockdowns kan nodig zijn’ 

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), ‘kan het nodig 
zijn’ om in de strijd tegen corona ‘lokale lockdowns in te zetten’. 

Ernst Kuipers van het Rotterdamse Erasmus MC vindt de stijgende cijfers reden tot zorg. ‘In 
Nederland is het aantal opnames verdriedubbeld in drie weken tijd’, verklaart Kuipers. ‘In het 
Verenigd Koninkrijk zie je toch weer hoge besmettingsaantallen en hoge aantallen 
ziekenhuisopnames. Dat kan hier ook gebeuren.’ 

De Britten hadden maandag meer besmettingen dan Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje bij 
elkaar. Ondanks een vaccinatiegraad van ruim 86 procent, komen er dagelijks bijna 50.000 
besmette Britten bij. Binnen een week belandden zesduizend coronapatiënten in het 
ziekenhuis. Dinsdag zijn er 223 doden gemeld, het hoogste aantal sinds begin maart.  
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Volgens Kuipers kan het ‘in Nederland met ongeveer 1,8 miljoen ongevaccineerden lokaal 
makkelijk tot hoge besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames komen’. ‘Hierdoor kan het 
nodig zijn dat je lokale lockdowns moet instellen aan de hand van de besmettings- en 
vaccinatiegraad, zoals nu bijvoorbeeld in Staphorst.’ In deze Biblebelt-gemeente, is (vaak uit 
geloofsovertuiging) slechts 53 procent van de mensen van 12 jaar en ouder volledig 
gevaccineerd. Volgens de LNAZ-voorman zijn er ‘in Nederland genoeg onbeschermden over om 
ook hier tot hoge besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames te komen’.  

Lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong valt hem bij: ‘Er kan een 
moment komen waarop de ziekenhuiscapaciteit weer overvraagd dreigt te worden en 
aanvullende maatregelen nodig zijn.’ Dat zal volgens de viroloog van het Amsterdam UMC 
‘ongetwijfeld dan binnen het OMT worden besproken’. Volgens hem zouden lokale maatregelen 
een optie kunnen zijn. ‘Maar als je op Urk cafés sluit,  is 't natuurlijk niet de bedoeling dat 
vervolgens iedereen naar Amsterdam gaat.’   

Woensdag zei OMT-voorzitter Jaap Van Dissel in een interview met deze site nog dat restricties 
als school- en winkelsluiting of avondklok waarschijnlijk niet nodig zijn. ‘We zitten in een 
principieel andere situatie dan vorig jaar’, aldus Van Dissel. ‘Toen hadden we geen vaccins. 
Dus in alle realiteit zie ik geen aanleiding om zulke ingrijpende maatregelen te adviseren.’ 

De Jong stelt dat weinigen nog proberen wat afstand te houden en de files aantonen dat bijna 
niemand zich aan ‘werk thuis waar kan’ houdt’. Mensen hebben volgens hem grotendeels zelf 
in de hand of er toch weer maatregelen komen. ‘Iedereen moet zich kijkend naar de cijfers 
even achter de oren krabben. Vaccineren, afstand houden, testen bij klachten en thuisblijven 
helpt.’ Bron: AD, 23 oktober 2021.  

Corona in Zeeland: 106 nieuwe besmettingen gemeld 

Het RIVM heeft tot vanochtend 10.00 uur 106 nieuwe positieve tests geregistreerd. Een 
inwoner van Veere en een Middelburger moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Er 
zijn geen overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus.  
 
Het aantal nieuwe Zeeuwse coronabesmettingen ligt met 106 vandaag een stuk lager dan 
gisteren. Toen kwamen er 154 besmettingen bij. 
 
Borsele en Tholen hebben de grootste toename, in beide gemeenten zijn er veertien nieuwe 
gevallen geregistreerd. Daarna volgt Goes met dertien nieuwe besmettingen. In het 
onderstaande overzicht zijn de cijfers per gemeente terug te vinden, net als de aantallen van 
de afgelopen dagen. Bron: Omroep Zeeland, 23 oktober 2021. 

Coronacijfers 

Op vrijdag 22 oktober zijn er in een etmaal tijd in Nederland 5.868 positieve testen van het 
coronavirus vastgesteld.  

Dat zijn er 673 meer dan donderdag. In totaal zijn sinds de pandemie-uitbraak 2.064.729 
mensen in Nederland positief getest. 

Er zijn volgens het RIVM 30 ziekenhuisopnamen genoteerd (-15). Sinds de COVID-19 uitbraak 
in februari 2020 zijn 33.283 personen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Er liggen in 
totaal 698 coronapatiënten in heel Nederland (+38) in de ziekenhuizen. 

Er zijn afgelopen etmaal 5 bovenregionale verplaatsingen geweest van COVID-patiënten in 
Nederland. 

Er zijn 10 patiënten overleden gemeld (+3) waarmee het totaal komt op 18.290 komt. Op de 
IC 's liggen vandaag volgens stichting Nice 174 corona-patiënten (+17). De LCPS meldt er 174 
(+10) op een totale IC bezetting van 828 in heel Nederland (+67). 
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De vier grote steden 
 
1. Amsterdam 2.195 opnamen (+1) en 865 overleden (+0) 
2. Rotterdam  2.145 opnamen (+3) en 993 overleden (+1) 
3. Den Haag   1.880 opnamen (+2) en 576 overleden (+2) 
4. Utrecht         803 opnamen (+0) en 259 overleden (+0)      

Amersfoort 283 (0) en 143 overleden (0) 
Dordrecht  278 (0) en 186 overleden (0) 
Enschede   273 (+1) en 175 overleden (0)  
Schiedam  257 (0) en 119 overleden (0) 
Haarlem    242 (0) en 157 overleden (0)  
Arnhem     222 (0) en 128 overleden (0) 
Apeldoorn  219 (0) en 162 overleden (+1) 
Haar-meer 204 (0) en 112 overleden (0) 

Afgelopen etlmaal zijn wereldwijd 449.815 positief geteste personen erbij gekomen op een 
totaal van 242.484.293. Het sterftecijfer is opgelopen naar 4.929.826. Een toename van 8.730 
slachtoffers. Er zijn tot nu toe wereldwijd 6.734.539.064 vaccinaties toegediend (+31,4 mln). 

Wat opvalt 

- Opnieuw een toename van positieve testen met 2.000 in een werkweek tijd. 

- Arnhem haalt Dordrecht in met besmettingen en zit nu achter Westland 

Cijfers coronavirus van donderdag 22 oktober 2020. 

Op donderdag 22 oktober zijn er in een etmaal tijd in Nederland 9.271 positieve besmettingen 
van het coronavirus vastgesteld.  

Dat zijn er 528 meer dan de dag ervoor.  

Er zijn 46 patiënten (-13) overleden gemeld waarmee het totaal op 6.919 komt. Er zijn 110 
nieuwe ziekenhuisopnamen genoteerd (+9) op een totaal van 2.003 coronapatiënten, inclusief 
IC. 

Bron: Westlanders.nu, 22 oktober 2021. 

Corona slaat vooral toe in Oost-Europa, eerste lockdowns een feit 

De 'coronakaart' van Europa kleurt steeds roder. Vooral in Oost-Europa is het aantal 
geregistreerde besmettingen snel opgelopen. In Letland en de Russische hoofdstad Moskou 
zijn de eerste lockdowns aangekondigd. Sommige andere landen nemen ook maatregelen, 
maar weer andere regeringen juist niet. 

Op de nieuwste coronakaart van het Europees gezondheidscentrum ECDC, die de afgelopen 
dag werd vernieuwd, kleuren de volgende landen dieprood: Estland, Letland, Litouwen, 
Roemenië en grote delen van Slowakije en Bulgarije. Ook in bijvoorbeeld Nederland, 
Duitsland, Tsjechië, Ierland, België en Finland is het aantal besmettingen volgens het ECDC 
zorgwekkend. 

In Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië is vooralsnog geen sprake van een forse toename van 
het aantal besmettingen. 
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Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) signaleert dat in veel Europese landen het 
dagelijkse aantal positieve tests snel oploopt. Als mogelijke oorzaak wordt gegeven dat 
Europeanen door de dalende temperaturen steeds meer binnen zijn, waar het virus zich 
sneller verspreidt. 

WHO-crisisdirecteur Mike Ryan wijst ook op het feit dat veel landen, zoals Nederland, 
basisregels hebben afgeschaft. ‘De vraag is nu: krijgen we dezelfde ervaring als vorig jaar, 
waarin zorgstelsels opnieuw onder druk komen te staan?’ 

In bijvoorbeeld Roemenië, Bulgarije en Letland is het antwoord al duidelijk. Daar stromen de 
ziekenhuizen gestaag vol met coronapatiënten, vooral doordat de vaccinatiegraad relatief laag 
is. Zo is in Roemenië slechts iets meer dan een op de drie mensen volledig ingeënt tegen het 
coronavirus. Het aantal sterfgevallen onder covid-patiënten is er, vergeleken met het aantal 
inwoners, het hoogst van de Europese Unie. 

Deze maand stierf gemiddeld elke vijf minuten een inwoner van Roemenië aan covid-19, 
berekende persbureau Reuters. Volgens de nieuwssite BalkanInsight heeft president 
Johannis nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Zo wordt het verplicht om een mondkapje 
te dragen op straat, en wordt een coronapas ingevoerd voor veel binnenactiviteiten. 

In Bulgarije is het coronasterftecijfer het op een na hoogste in de EU. Ongeveer een op de vier 
inwoners is gevaccineerd en ook hier groeit de druk op de zorg. Dinsdag kondigde de regering 
de introductie aan van een coronatoegangsbewijs. Dat besluit leidde de afgelopen dag tot een 
demonstratie in de hoofdstad Sofia. Enkele honderden mensen protesteerden tegen de komst 
van de coronapas. 

Hoewel in Letland zo'n 54 procent van de burgers is gevaccineerd, ruim het dubbele van 
Bulgarije, gaat het ook daar de verkeerde kant op. De fors opgelopen besmettings- en 
ziekenhuisopnamecijfers hebben de regering doen besluiten tot een nieuwe lockdown. Het is 
het eerste EU-land dat weer op slot is gegaan, ditmaal voor vier weken. Bars en winkels zijn 
dicht en er geldt een avondklok. 

 

@ NOS 
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Behalve in Letland is ook in Moskou een nieuwe lockdown aangekondigd. Met ingang van 
volgende week donderdag gaan winkels, bars en restaurants dicht en mogen alleen essentiële 
winkels zoals supermarkten en apotheken open. Ook scholen en de kinderopvang in Moskou 
zijn in elk geval tot 7 november dicht. 

In Rusland zijn de afgelopen 24 uur ruim 36.000 nieuwe besmettingen vastgesteld; verder 
overleden meer dan 1000 mensen volgens de officiële statistieken aan corona. Zo hoog waren 
deze aantallen nog nooit sinds de uitbraak van de pandemie. Ook in Rusland zijn, onder meer 
vanwege wantrouwen tegenover de autoriteiten, weinig mensen ingeënt: zo'n 32 procent van 
de bevolking. 

Eerder deze week werd al duidelijk dat niet-gevaccineerde 60-plussers in Moskou de komende 
vier maanden verplicht thuis moeten blijven. 

Ook in een aantal Europese landen met een fors hogere vaccinatiegraad loopt het aantal 
positieve tests op. Dat is bijvoorbeeld het geval in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Net 
als de Britse regering ziet ook het demissionaire kabinet in Den Haag vooralsnog geen reden 
voor nieuwe coronamaatregelen. 

De toename viel op voorhand te verwachten, aldus het RIVM deze week. ‘Het aantal 
coronabesmettingen loopt op, maar de stijging in de zorg loopt achter bij het aantal 
besmettingen’, zei Aura Timen van het RIVM. ‘Dat betekent dat de bescherming van 
gevaccineerde personen zijn werk doet.’ 

In België, waar de coronacijfers eveneens oplopen, pleit de minister van Volksgezondheid wel 
voor maatregelen. Frank Vandenbroucke wil het gebruik van de coronapas uitbreiden en pleit 
voor de terugkeer van mondkapjes, meldt de VRT. ‘We zitten duidelijk in een vierde golf.’ Het 
is volgens hem belangrijk om niet in paniek te raken, maar alert te blijven. Bron: NOS, 23 
oktober 2021. 

Kwart Kootwijkerbroekers haalt coronaprik 

Relatief veel Kootwijkerbroekers hebben besloten zich niet te laten vaccineren tegen corona. 
Dat blijkt uit cijfers per dorp in de gemeente Barneveld, die de GGD vrijdag vrijgaf. Het zijn 
de cijfers van de stand van vorige week, waarbij alleen de cijfers van mensen die bij de GGD 
geprikt zijn, zijn meegenomen. 

De (volledige) vaccinatiegraad van iedereen van twaalf jaar en ouder in 
Kootwijkerbroek lag vorige week met 25 procent ver onder het landelijk gemiddelde 
van rond de 80 procent. Bron: Barneveldsekrant, 23 oktober 2021. 

Ziekenhuisdirecteuren roepen overheid op: doe iets aan corona-uitbraak 

Het aantal coronabesmettingen loopt snel op, en inmiddels ook het aantal 
ziekenhuisopnames. Ziekenhuisbestuurders zijn bezorgd. 

De overheid moet meer doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zonder 
maatregelen dreigt overbelasting in ziekenhuizen, aldus ziekenhuisbestuurders. Vrijdag 
meldden ziekenhuizen in Nederland 139 nieuwe corona-opnames, het hoogste aantal sinds 
mei. 

Dus moet het kabinet de huidige maatregelen tegen het licht houden, zegt bijvoorbeeld Wim 
van Harten, bestuursvoorzitter van Rijnstate, het ziekenhuis in Arnhem. Hij constateert dat 
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het waarschijnlijk niet lukt om de vaccinatiegraad op korte termijn boven de 90 procent te 
krijgen en veel opgenomen patiënten zijn ongevaccineerd. ‘Dan zul je andere maatregelen 
moeten doorvoeren, want in de zorg dreigt overbelasting.’ 

 
Beeld Louman & Friso 
 
Van Harten geeft een aantal suggesties. ‘Ik hoor mensen over mondkapjes, op meer plekken 
en strenger de QR-code controleren of sneller overgaan tot een derde vaccinatie, te beginnen 
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bij het ziekenhuispersoneel. Ik heb als ziekenhuisbestuurder het antwoord niet, maar in Den 
Haag moet men wel het nodige doen om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen de winter zonder 
overbelasting doorkomen.’ 
 
Eind september schafte het kabinet de anderhalve meter af en lanceerde daarvoor in de plaats 
het coronatoegangsbewijs. Vrijwel alle uitgaansgelegenheden zijn weer open en het advies om 
thuis te werken werd afgezwakt. Mondkapjes zijn alleen nog verplicht in het openbaar vervoer. 
 
Sindsdien lopen de nieuwe coronameldingen en ziekenhuisopnames fors op. Driekwart van 
alle opgenomen patiënten is niet gevaccineerd, aldus het RIVM. 
 
‘De kans dat ongevaccineerden besmet raken, loopt op’, constateert Nardo van der Meer, 
bestuursvoorzitter van het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. ‘We moeten die kans juist 
minimaliseren. Aangezien we in Nederland vaccinaties niet gaan verplichten, zul je andere 
maatregelen moeten doorvoeren. Dat begint bij: versoepelingen niet uitbreiden en zelfs iets 
terugbrengen.’ 
 
Het ziekenhuis in Eindhoven is gespecialiseerd in het opereren van hart- en kankerpatiënten. 
Voor iedere nieuwe coronapatiënt op de intensive care moeten operaties worden afgebeld, 
omdat er onvoldoende plek is. ‘Met het huidige beleid zal de wachtlijst voor hartpatiënten en 
patiënten voor de oncologie nog langer worden.’ 
 
Vrijdag lagen in de ziekenhuizen 697 coronapatiënten, 154 meer dan vorige week. Het aantal 
nieuwe opnames op de reguliere verpleegafdeling lag vrijdag boven de 100, een grens die de 
overheid heeft getrokken. Als dat niveau niet daalt, dan komen er ‘landelijke maatregelen’, 
volgens de routekaart van het kabinet. 
 
Op 5 november is een meetmoment van de regering, met een persconferentie. Dat is te laat, 
zegt Chantal Bleeker-Rovers van het Radboudumc, voorzitter van het crisisteam en hoogleraar 
uitbraken van infectieziekten. ‘Als je nu ingrijpt, kunnen de maatregelen kleiner zijn. 
 
De overheid moet mensen ervan bewust maken dat corona nog niet voorbij is en hameren op 
maatregelen zoals het houden van de anderhalve meter en thuiswerken. De urgentie van de 
boodschap is compleet verloren gegaan. Als je nu wacht, dan kom je op een punt dat je 
zwaardere maatregelen nodig hebt.’ 
 
Volgens Bleeker-Rovers is er geen reden te bedenken waarom het aantal besmettingen en 
daarmee het aantal ziekenhuisopnames omlaag zouden gaan als er niets verandert. ‘De 
oproep om ons dan maar voor te bereiden op meer patiënten, strookt niet met de 
werkelijkheid. Iedere extra covidpatiënt gaat ten koste van reguliere zorg.’ 
 
Het bestuur van het Isala-ziekenhuis in Zwolle, dat deze week in het nieuws was omdat 
inhaalzorg moest worden afgebeld vanwege een toestroom van coronapatiënten, zegt dat het 
van belang is ‘dat de overheid bijdraagt aan het voorkomen van verspreiding van het virus.’ 
‘De suggestie van het Red Team om de mondkapjesplicht weer in te voeren, verdient serieuze 
overweging.’ Vanaf maandag worden bezoekers van het Isala verzocht weer een mond-
neusmasker te dragen. 
 
Ook in het HagaZiekenhuis maakt men zich zorgen over de prognoses voor de komende 
periode. ‘Er is echter nog veel onzeker. We willen natuurlijk dat het virus zich niet verder 
verspreidt, maar we vinden dat het niet aan ons is om nu suggesties te doen voor het beleid.’ 
Bron: Trouw, 22 oktober 2021.  
 
Verstopt door corona: de wetenschappelijke uitgeefmachine slibt dicht. 
‘Er is zoveel bagger’ 

Het zicht op de kwaliteit raakt zoek in de hausse aan publicaties over covid. 
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Een vloedgolf aan studies naar het coronavirus overspoelde wetenschappelijke tijdschriften 
en websites de afgelopen twee jaar. Wereldwijd lieten onderzoekers alles uit hun handen vallen 
om onderzoek te doen aan het nieuwe virus dat eind 2019 opdook. In de biomedische 
bibliotheek PubMed staan inmiddels bijna 180.000 publicaties over SARS-CoV-2 of Covid-19. 
Ter vergelijking, sinds de ontdekking van het ebolavirus in 1976 zijn daarover zo’n 10.500 
studies verschenen, over hiv en aids verschijnen pakweg 20.000 studies per jaar. 

Nooit eerder zijn in zo’n korte tijd zo veel wetenschappelijke studies over één onderwerp 
verschenen. Het zette de kritische beoordeling van al dat onderzoek hevig onder druk. 
Sommige wetenschappers vrezen dan ook dat de stortvloed aan covidpapers de kwaliteit van 
de kennis ondermijnt. 

Van oudsher wordt een manuscript van een nieuwe studie op verzoek van een 
wetenschappelijk tijdschrift beoordeeld door twee tot vier onafhankelijke wetenschappers. 
Deze peerreviewers bekijken of het werk zo gepubliceerd kan worden: zijn er verbeteringen 
nodig of extra onderzoek? Kortom: kan het door de beugel? Dat kost tijd. Er moeten ter zake 
kundige beoordelaars worden gevonden, en die moeten minstens een halve dag de tijd hebben. 

Voor de pandemie duurde het makkelijk drie maanden voordat een ingestuurd artikel 
geaccepteerd was voor publicatie – veel te lang in een crisis waarin de hele wereld hongert 
naar de nieuwste inzichten. 

Al vroeg in de pandemie werd de norm voor virologen en andere covidonderzoekers dan ook 
om studies alvast te publiceren op preprintservers, in afwachting van die beoordeling. Ook op 
die servers verschenen honderden publicaties per week. Handig om snel nieuwe kennis te 
delen, maar wel met een groot risico: de verkeerde conclusies van slecht uitgevoerde studies 
werden soms snel opgepikt door de media. Dat vergrootte de verwarring, soms ook onder 
beleidsmakers. 

Tegelijkertijd schroefden wetenschappelijke tijdschriften hun peerreviewproces op zodat 
covidstudies, zeker in de eerste maanden van de pandemie, soms binnen een paar dagen 
beoordeeld worden. ‘De vraag is hoe tijdschriften dat doen, en of de reviewers wel echt de 
deskundigen zijn’, zegt arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht. 

Epidemioloog Gowri Gopalakrishna van het Amsterdam UMC merkt uit gesprekken met 
collega’s dat sommige tijdschriften enkele eisen voor deelname aan peerreview hebben 
verlaagd. En ook viroloog Ron Fouchier van het Erasmus MC in Rotterdam heeft de indruk 
dat wetenschappelijke tijdschriften onvoldoende goede reviewers kunnen vinden. ‘Zelfs in 
toptijdschriften als Nature en Science komen nu soms ongelofelijk slechte studies, die er vijf 
jaar geleden nooit in zouden zijn gekomen.’ Zo trof hij onlangs een 
overzichtsartikel in Science aan over de overdracht van SARS-CoV-2 door de lucht. ‘Daarin 
worden alleen studies aangehaald die aansluiten bij de aannames van de auteurs, terwijl voor 
de tegengestelde conclusies evenveel studies zijn. Normaal word je dan op de vingers getikt 
door de editor of de reviewers van Science. Maar in dit geval is dat er doorheen gefietst. Ik 
moet concluderen dat de peerreviewprocedure niet meer werkt daar.’ 

Dat is niet de ervaring van Science. ‘Wij hebben geen algemene problemen ervaren om 
rigoureuze peerreview van studies te waarborgen’, schrijft senior editor Caroline Ash, ‘ook niet 
die over SARS-CoV-2.’  

De kleinere, specialistische tijdschriften hebben zo mogelijk nog grotere problemen, zegt 
Fouchier. Reviewers beoordelen veel voor de grote tijdschriften en zeggen nee tegen de 
kleinere. ‘Een niet-covidgerelateerd manuscript van mijn groep ligt al zeven maanden te 
wachten op reviewers bij een kleiner tijdschrift.’  

Ook Bonten ziet dat preprints nu soms juist erg lang blijven liggen. ‘Simpelweg omdat het 
moeilijk is om reviewers te vinden.’ Zelf houdt hij door drukte ook meer verzoeken af.  
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Voor de wetenschap is het gebrek aan goede reviewers een probleem aan het worden, zegt 
Fouchier. ‘De wetenschappelijke kwaliteit van covidliteratuur laat te wensen over. Niemand 
neemt ook meer de tijd om na publicatie dingen recht te zetten. En er is zoveel bagger.’ 

Het proces van peerreview hapert dus onder de grote publicatiedruk. ‘Er is voor zover ik weet 
nog geen onderzoek naar gedaan, maar we kunnen er gerust van uitgaan dat dit de integriteit 
van de covidliteratuur ondermijnt’, zegt epidemioloog Gopalakrishna. Meer onderzoek 
betekent ook meer slecht uitgevoerd onderzoek, want ook voor de pandemie liet de kwaliteit 
al te wensen over. Gopalakrishna publiceerde in juni de resultaten van een studie naar de 
onderzoeksintegriteit onder bijna 7.000 Nederlandse academici. ‘De helft gaf aan dat ze er de 
afgelopen drie jaar regelmatig bedenkelijke onderzoekspraktijken op nahielden, zoals 
belangrijke bevindingen weglaten of scheve conclusies trekken. En 1 op de 12 had 
wetenschappelijk wangedrag begaan, zoals gegevens verzinnen of bewerken. Dat komt overeen 
met internationale bevindingen.’ 

Slordige wetenschap was er dus al. Die komt mee in de lawine van preprints, en door de 
rammelende peerreview ook in gepubliceerd onderzoek. ‘De pandemie is een stresstest die 
zwaktes blootlegt, ook in de wetenschap en in peerreview.’ 

Hoe bieden de wetenschappelijke tijdschriften de vloedgolf aan corona-onderzoeken het 
hoofd? Nature en Science zagen door ‘uitzonderlijke drukte van de editors’ geen kans 
uitgebreid te reageren, het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet wel. Daar was de 
maandelijkse toestroom in de tweede helft van 2020 soms vijf keer hoger dan gewoonlijk, 
zegt senior executive editor Naomi Lee. ‘Soms nog meer. Maar we waren heel selectief bij het 
bepalen welke papers we naar reviewers stuurden, dus dat is niet met dezelfde factor 
verhoogd.’ Het reviewen gaat nog steeds met dezelfde grondigheid als voor de pandemie, zegt 
ze. ‘We vragen per artikel minstens vier beoordelaars, waaronder altijd een statisticus. Die 
vragen we hun commentaar binnen 48 uur terug te sturen, of sneller als de studie erom 
vraagt.’ 

Om het ontstellende aanbod aan te kunnen paste The Lancet de logistiek aan. ‘We 
inventariseerden overdag alvast wie beschikbaar was als er ’s avonds een paper zou 
binnenkomen. Mensen zetten allemaal een tandje bij. Dat kon ook omdat sommige 
gebruikelijke werkzaamheden wegvielen, zoals conferentiebezoek of vaste vergaderdagen.’  

De eisen aan reviewers heeft The Lancet niet versoepeld, maar er zijn wel actief meer 
beoordelaars gezocht, ook buiten Europa en Noord-Amerika. ‘Omdat er onderzoek 
binnenkwam uit bijvoorbeeld India, Brazilië en China, konden we ook daar meer reviewers 
vinden.’  

De weging van het aanbod was soms anders dan voor de pandemie. Lee: ‘Wij zoeken gedegen 
werk waarvan de conclusies de klinische praktijk zullen veranderen, of die een grote 
conceptuele stap voorwaarts betekenen. Normaal gesproken zijn dat grote klinische trials en 
studies. Maar in de pandemie waren de eerste belangrijke studies relatief klein, omdat ze snel 
gedaan werden met de data die beschikbaar waren.’ 

Onder de hoge pandemische druk glippen er regelmatig artikelen doorheen die de toets der 
kritiek niet kunnen doorstaan. Met soms ingrijpende gevolgen. 

Het grootste schandaal was rond twee terugtrekkingen begin juni 2020 in de medische 
toptijdschriften The Lancet en The New England Journal of Medicine, van studies naar het 
antimalariamiddel hydroxychloroquine en naar bloeddrukverlagers. Die studies baseerden 
zich op patiëntengegevens die waren verzameld door het Amerikaanse bedrijfje Surgisphere. 
Al direct na publicatie schoten kritische wetenschappers gaten in de studies. Het bedrijfje, 
van één van de auteurs van al die studies, Sapan Desai, weigerde de onderliggende gegevens 
beschikbaar te maken voor een onafhankelijke beoordeling, waarop alle studies werden 
teruggetrokken. Maar de WHO had inmiddels op basis van een van de publicaties grote studies 
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naar hydroxychloroquine stopgezet. ‘Dat was wel pijnlijk’, zegt Bonten. ‘De editors en 
reviewers hebben allemaal zitten slapen.’  

 

The Lancet heeft na de Surgiphere-terugtrekking de procedure aangescherpt, zegt Lee. ‘Zowel 
bij klinische trials als bij onderzoeksartikelen vragen we nu auteurs om een verklaring voor 
het delen van gegevens. Daarnaast moeten auteurs verklaren dat ze de onderliggende data 
geverifieerd hebben. En we zoeken nu altijd een reviewer die de gebruikte dataset kent.’ 

Bonten: ‘In de loop van de pandemie is de kwaliteit van het onderzoek wel verbeterd. Goede 
studies vergen ook tijd. Zeker het onderzoek waar we onze beslissingen op baseren is 
doorgaans goed uitgezocht.’ 

Worden er door de haast en de stortvloed nu ook duidelijk meer Covid-19-studies ingetrokken 
dan andere studies in prepandemische tijden? Dat is nog niet te zeggen, volgens medisch 
journalist Ivan Oransky. Hij is oprichter van de database Retraction Watch, waarin hij met 
een collega al elf jaar alle ingetrokken wetenschappelijke artikelen bijhoudt. ‘Een 
terugtrekking duurt gemiddeld drie jaar, en we zijn pas achttien maanden op weg. De teller 
voor Covid-19 staat nu op 167 terugtrekkingen. Afgezet tegen het totale aantal gepubliceerde 
papers is dat een percentage wat je ongeveer verwacht. Maar ik wil geen vergelijking maken 
voor we drie jaar verder zijn.’  

Dat peerreviewers schaars zijn heeft ook Oransky ervaren. Tot zijn stomme verbazing werd hij 
al door vier verschillende wetenschappelijke tijdschriften benaderd om als reviewer op te 
treden. ‘Ik heb vriendelijk bedankt. Ik ben geen covidexpert.’ Die schaarste was er altijd al, 
zegt hij, het is door de pandemie hooguit verergerd. Het is geen nieuw probleem.’  

Een recente intrekking op, uit het tijdschrift Scientific Reports, legt een pijnpunt bloot dat met 
de nu massaal gepubliceerde preprints wél een nieuw probleem vormt: de gewraakte studie is 
al in een meta-analyse beland, waarin verschillende onderzoeken samengenomen worden om 
een steviger conclusie te kunnen trekken.  

Dat is een groot risico van preprints die lang blijven staan, zegt Bonten. ‘Als artikelen bij 
elkaar worden genomen en daar preprints bij zitten die echt niet kloppen, wegen die in zo’n 
meta-analyse mee. Daarom moet je goed kijken welke studies worden meegenomen. Dat 
gebeurt – netjes gezegd – niet altijd.’  
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Een meta-analyse zou daarom een levend document moeten zijn, vindt Oransky. ‘Een 
aanpasbaar document waar je een studie uit kan halen als die bijvoorbeeld zes maanden later 
nog niet is beoordeeld.’  

Een ander pijnpunt: preprints worden soms al veelvuldig aangehaald op sociale netwerken of 
in de media. Op de website covid19primer wordt bijgehouden welke covidonderzoeken 
verschijnen, welke publicatiestatus ze hebben, en hoe vaak ze op sociale media of in het 
nieuws zijn geciteerd. Er staan op dit moment bijna 1.800 preprints op. De oudste zijn van 
22 juli – die staan dus al drie maanden online zonder de gangbare peerreview. De meeste 
preprints van de laatste week van juli zijn niet opgemerkt maar sommige zijn honderden keren 
gedeeld op sociale media, enkele duizenden keren, met zelfs uitschieters naar 23.000 of 
25.000 keer. Op de site wordt ook de verwarring duidelijk die ontstaat als studies meerdere 
keren worden geopenbaard, als preprint en later als publicatie: soms zijn de artikelen die nog 
als preprint op de site vermeld staan inmiddels onder een andere titel gepubliceerd in een 
wetenschappelijk tijdschrift.  

 

Toch zal het onstuimig toegenomen gebruik van preprint-websites niet meer worden 
teruggedraaid, denken zowel de onderzoekers als Lee en Oransky. The Lancet heeft zelfs zijn 
eigen preprintserver. Alle geïnterviewden vinden preprints een goede ontwikkeling: kennis 
delen gaat sneller en iedereen kan – in theorie – meedoen aan de beoordeling. En, anders dan 
bij de klassieke peerreview, is dat niet anoniem. Bonten: ‘Dat is niet per se een nadeel. In de 
wetenschap is nette, inhoudelijke kritiek heel gewoon. Het peerreviewproces kan venijniger 
zijn, daar kan iemand in alle anonimiteit nog fijn een oude rekening vereffenen.’ Maar, 
benadrukt hij, het gebruik van preprints vraagt wel meer van onderzoekers. ‘Je bent verplicht 
om goed te kijken naar wat er gedaan is.’  

Onlangs stortte Bonten zich met zijn onderzoeksgroep een week lang op een preprint van een 
Israëlische studie, die suggereerde dat een covidinfectie iemand tien keer zoveel bescherming 
bood als vaccinatie. ‘De studie kreeg veel aandacht op sociale media, maar je voelt aan je 
water dat die uitkomst niet waar kan zijn. Vaccinaties beschermen al voor 95 procent, hoe 
kan dat tien keer meer worden?’ In de complex opgezette studie bleken heel veel kleine foutjes 
tot een incorrecte uitkomst te leiden. ‘Dat zo’n studie er tussendoor glipt in een reviewproces 
is zeker niet uitgesloten.’ Bonten plaatste het commentaar onder het artikel, dat nog altijd op 



112 
 

de preprintserver staat. ‘Dat is het mooie: iedereen kan erop reageren. Ik ben benieuwd of dat 
artikel nog in een tijdschrift komt, en of ze iets gedaan hebben met de kritiek.’  

De open wetenschap op preprintservers kán dus goed werken. Maar een week lang de volle 
aandacht van een hele onderzoeksgroep is maar weinig preprints of manuscripten gegund. De 
wetenschappelijke kritiek op preprints moet dus beter georganiseerd worden, net als het 
peerreviewproces, zegt Gopalakrishna. Dat kan verbeteren als onderzoekers er 
wetenschappelijke waardering voor gaan krijgen. Nu is dat niet het geval: het is een extra taak 
voor vaak toch al overbelaste onderzoekers. ‘We moeten peerreview, en wetenschappelijke 
kritiek op preprints, gaan zien als een belangrijke bijdrage van onderzoekers. Subsidiegevers 
en onderzoeksinstituten zouden bijvoorbeeld, naast het aantal publicaties dat een 
wetenschapper op zijn naam heeft staan, ook moeten kijken naar hoeveel hij of zij heeft 
bijgedragen aan peerreview.’  

Ook de manier waarop wetenschappers en journalisten onderzoek beschrijven moet 
veranderen, vindt Oransky. ‘Of het nu peerreviewed onderzoek is of een preprint: we moeten 
er eerlijk bij zeggen dat het niet het laatste woord is, maar wat we tot nu toe weten. Ook 
peerreview is geen stempel van goedkeurig. Het is niet zwart-wit, het is een continuüm. Als 
we daarover open zijn maakt het niet meer uit of het een preprint of een peerreviewed paper 
is.’  

Na achttien maanden pandemie is de grootste druk voorbij. Het meeste onderzoek voegt nu 
een klein puzzelstukje toe en is niet heel urgent. Bij The Lancet is het maandelijkse aanbod 
weer ongeveer wat het voor de pandemie was.  

De lat verschuift weer naar normaal, merkt ook Bonten. ‘In het begin van de pandemie kon je 
bijna zelf uitkiezen waar je wilde publiceren. Het wordt nu weer moeilijker om je stuk snel in 
een tijdschrift met veel aanzien te krijgen.’ Bron: NRC, 22 oktober 2021. 

Corona zet kwetsbaar Veluws carnaval onder druk: nog een keer ‘nee’ kan 
de doodsteek zijn 
 
Na een lange tijd van noodgedwongen stilte gaat het alaaf vanaf 11 november weer uit volle 
borst klinken op de Veluwe. Tegelijkertijd kijken de carnavalsverenigingen met bezorgdheid 
naar de weer stijgende coronacijfers. Want nogmaals een afgelast feest in februari, zou wel 
eens grote gevolgen kunnen hebben.   
 
Die sterke indruk heeft in elk geval John Eggink, ceremoniemeester van CV de Lollebroek 
uit Wilp-Achterhoek, het kleine Voorster dorp onder de rook van Apeldoorn, dat nauw 
samenwerkt met verenigingen De Neutenkrakers (Klarenbeek), de Vrogge Reuiers (De Vecht), 
Pampus (Wilp) en Circus Voorst. Carnaval leeft in die contreien behoorlijk, maar dan moet er 
niet steeds een (corona)kink in de kabel komen.  
 
Eggink: ‘Neem de optocht. Het opbouwen van de wagens is echt groepswerk. Maar als die 
uiteen vallen omdat er simpelweg geen optochten zijn, hebben we een probleem. Kortom: het 
is voor ons heel erg belangrijk dat het doorgaat dit seizoen.’   
 
Vergelijkbare geluiden klinken er aan de andere kant van het Veluwe-massief, 
in Hattemerbroek. ‘Continuïteit is voor een kleine vereniging (86 leden, red.) als de onze van 
levensbelang’, zegt André van Huffelen, bestuursvoorzitter van de Tolhekkers. ‘ Als er een jaar 
uitvalt, dan is er geen aanwas. Het onderlinge contact verwatert dan ook en daarmee de 
samenhang. Nog zo’n jaar kunnen we echt niet gebruiken.’   
 
Om die reden hebben de Tolhekkers geprobeerd er vorig seizoen toch het beste van te maken. 
Onder meer met een online uitzending met optredens vanuit het dorpshuis. Net als veel andere 
verenigingen. ’Maar we snakken weer naar een écht feest.’   
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John Bosch en Leonie van Mourik waren door corona een jaar langer prinsenpaar in Vaassen, 
maar geven op 11 november dan toch het stokje over aan hun opvolgers. © Archief Hans Van 
de Vlekkert    
 
In Knienenburg, zoals Apeldoorn tijdens carnaval heet, zijn ze het daar van harte mee eens. 
Desondanks durft CV Sleutelveugeltjen (63 leden) het vanwege covid nog niet aan en zal de 
club dus ook geen nieuwe Stadsprins leveren.  ‘Te onzeker allemaal. We hebben een nieuwe 
kandidaat klaar staan, maar willen het hem niet aandoen om te investeren in een feest dat er 
misschien niet gaat komen. Maar we hopen in februari wel aan te sluiten bij een eventuele 
optocht in Klarenbeek.’ Tegenhanger de Klutsers gaat wél voor een compleet programma. ‘We 
moeten wel: met zo’n veertig leden kunnen we niet nog zo'n jaar zonder feest veroorloven’, zegt 
voorzitter Wim de Boer. ‘We maken ons wat dat betreft best zorgen.’  
 
Ook Bea Hol van de Dwarsliggers uit Eerbeek (circa 120 leden) noemt de viering van carnaval 
in haar dorp ‘kwetsbaar’. ‘We hebben hier geen diepgewortelde carnavalscultuur: het is hier 
ontstaan uit de mensen die vanuit het zuiden naar ons dorp kwamen. Maar dat vergrijst een 
beetje en aanwas vanuit de jeugd is lastig. Zeker als er een jaar uitvalt. Kinderen van de 
dansgarde bijvoorbeeld gaan dan liever wat anders doen.’  
 
Die kwetsbaarheid is er niet bij de grootste carnavalsvereniging uit de regio,  de 
Rossumdaerpers in Vaassen. Maar ook daar hunkeren de pakweg 1800 leden naar een 
ouderwets hosfeest. ‘Hoe groot dat verlangen is? Tja, we hebben geen hunkeringsmeter ofzo’.’, 
zegt woordvoerder Jan Leerkes lachend. ‘Maar we hebben anderhalf jaar stilgelegen, waarin 
de onderlinge contacten op een laag pitje lagen. Terwijl dat juist onze belangrijke functie is: 
verbinden. En feestvieren natuurlijk, dat is ons bestaansrecht! In die zin wordt 11 november, 
als we het Prinsenpaar bekend maken, meteen een soort van reünie.’ 

Diezelfde traditionele aftrap op (of rond) ‘de elfde van de elfde’,  wordt in elk geval door een 
groot deel van de verenigingen genomen (zie kader).  Hoe het daarna verder gaat,  is onzeker, 
maar de stemming is vooralsnog hoopvol. ‘We hebben er vertrouwen in en gaan gewoon uit 
van de huidige regelgeving’, klinkt het gedecideerd in Vaassen.  
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De Voorster verenigingen zijn woensdag  naar het gemeentehuis geweest om de 
(on)mogelijkheden te bespreken.  ‘Dat heeft weinig zekerheid opgeleverd’, concludeert John 
Eggink. ‘Begin november maakt het kabinet eventuele nieuwe maatregelen bekend. We 
hebben afgesproken dat we daarna verder praten. Maar we moeten uiteindelijk wel knopen 
doorhakken. Het bouwen van mooie wagens kost bijvoorbeeld veel tijd. We doen het maar 
gewoon stapje voor stapje en kijken niet te ver vooruit.’  
 

 
 

Op 22 februari 2020 was de laatste optocht in Vaassen. © Archief Hans van de Vlekkert 

‘Als de huidige regels, van kracht blijven, kunnen we eind februari prima een feestje bouwen’, 
klinkt het hoopvol in Hattemerbroek. ‘We gebruiken de corona-check bij de ingang en sluiten 
iets eerder de deuren.’ Ook bij Bea Hol is het glas halfvol. ‘We letten wel op cijfers, maar gaan 
gewoon door met plannenmaken. Het zou zo fijn zijn, we hebben die ouderwetse gezelligheid 
echt enorm gemist.’  

Voor alle prinsen en prinsessen in de regio komt straks een einde aan een ‘regeerperiode’ van 
twee jaar. In Vaassen geven prins John en prinses Leonie de versierselen op donderdag 11 
november over aan hun opvolgers.  Omdat alles volgens de huidige regels om middernacht 
dicht moet zijn, deze keer niet om elf over elf, maar twee uur eerder. Dat gebeurt zowel in De 
Ruif als in de open lucht, hetgeen betekent dat de Dorpsstraat tijdelijk wordt afgesloten. De 
zondag daarna krijgt het feest een vervolg in dorpscentrum De Wijken, waar ook de 
jeugdprins, -prinses en -adjudant worden gepresenteerd.   

In Eerbeek en Hattemerbroek heeft de machtswisseling in het daaropvolgende weekend 
(zaterdag) plaats, respectievelijk om 20.22 uur en 22.11 uur. In de gemeente Voorst is 
Klarenbeek (Neutenkrakers) er het vroegst bij op 6 november, gevolgd door de Lollebroek (13 
november), de Vrogge Reuiers (20 november) en Pampus (11 december).  

CV Sleutelveugeltjen in Apeldoorn gaat dit jaar geen nieuwe prins leveren, in tegenstelling tot 
de Klutsers die traditiegetrouw half januari wel eigen hun prinsverkiezing houden. Wat de 
derde CV - Zuidervestzakjes - gaat doen is niet duidelijk. Bij die club was niemand bereikbaar 
voor commentaar.  Bron: De Stentor, 23 oktober 2021.  
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Corona eist drie levens in Ede, twee inwoners van Neder-Betuwe ook aan 
ziekte bezweken  

In Ede zijn de afgelopen 24 uur drie mensen aan corona overleden. In Neder-Betuwe bezweken 
twee inwoners aan de gevolgen van het virus, en in Buren één. Dat blijkt uit de dagelijkse 
cijfers van gezondheidsinstituut RIVM, die zaterdagmiddag zijn vrijgegeven. 

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen bleef beperkt. In totaal liggen er in Nederland 179 
mensen op de intensive care. Daarmee is 24 procent van de 740 IC-bedden nu bezet door 
coronapatiënten.  

Na Staphorst hadden Scherpenzeel en Neder-Betuwe in de afgelopen week het hoogste aantal 
besmettingen omgerekend naar 100.000 inwoners, respectievelijk  1.276 en 986. Voor 
Scherpenzeel betekent dat een toename van meer dan 200 procent, voor Neder-Betuwe bijna 
150 procent. In Scherpenzeel ligt de vaccinatiegraad boven de 75 procent, in Neder-Betuwe is 
die met 61 beduidend lager.  

Volgens de ziekenhuizen liggen vooral mensen die niet gevaccineerd zijn aan de 
beademingsapparatuur. De druk op de ziekenhuizen loopt verder op,  Bron: De Gelderlander, 
23 oktober 2021.  

Zevenbergen duimt voor sinterklaasintocht: ‘Ontzettend balen als corona 
roet in het eten gooit’ 

Als het oplopende aantal coronabesmettingen geen roet in het eten gooit, krijgt Zevenbergen 
dit jaar weer een sinterklaasintocht. De goedheiligman komt op 13 november in de haven 
aan.  

Dat meldt Angelique Wevers van de Stichting Intocht Sint Nicolaas Zevenbergen. Ze laat weten 
dat de Sint bij de haven aankomt en vandaaruit richting café Proost gaat. ‘Normaal gesproken 
is het hele feest in De Borgh, maar door corona hebben we besloten alles buiten te doen’, licht 
Wevers toe.  

Of Sint aankomt met de boot en of hij wordt vergezeld door zwarte pieten of roetveegpieten, 
wil ze nog niet zeggen. ‘Dat gaat iedereen wel zien.’ 

De organisatie is er nog niet over uit hoe Sinterklaas de route van de intocht aflegt. ‘We denken 
aan een open auto, maar misschien wel lopend of op een paard. We weten het nog niet’, aldus 
Wevers. ‘We zullen er voor zorgen dat kinderen hem een handje kunnen geven.’ 

Omdat de intocht een zogeheten doorloopevenement is, is het scannen van QR-codes niet 
nodig. Om te stimuleren dat kinderen en hun ouders zich zoveel mogelijk verspreiden door 
het Zevenbergse centrum, zijn er op veel plekken pieten te vinden.  

Met nog een paar weken te gaan houdt de organisatie het laatste coronanieuws nauwlettend 
in de gaten. ‘Mocht het landelijk weer tot restricties komen, kan het natuurlijk zijn dat de 
gemeente de vergunning intrekt. Maar vooralsnog gaan we gewoon door met organiseren. We 
hebben daar toch geen invloed op. Het zou ontzettend balen zijn voor de kindjes. Daar doen 
we het ten slotte allemaal voor.’ Bron: BN De Stem, 23 oktober 2021.  

Marathon Rotterdam gaat door 

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gaat zondag handen schudden aan de finish 
van de marathon op de Coolsingel. ‘Met een ceremoniële handschoen’, zei hij voor de start van 
de 40e editie van het hardloopfestijn. 

‘We konden lang geen zekerheid geven over het doorgaan van de marathon, maar de 
versoepelingen in de coronaregels overtuigden ons ervan dat het weer kan. Als iedereen zich 
netjes gedraagt, dan verwacht ik geen besmettingen’, zei de burgemeester. Zo'n 17.000 
hardlopers begonnen om 10.00 uur aan de voet van de Ersamusbrug aan de klassieke afstand 
van 42,195 kilometer.  
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Aboutaleb liet weten dat hij blij was dat na 2,5 jaar eindelijk weer een marathon kan worden 
gehouden. ‘Het is niet alleen de marathon, maar het is een festival. Voor heel veel mensen is 
de marathon een dagje uit. Het is geweldig. Ik begreep dat er mensen uit 92 landen deelnemen 
en dat er geen hotelkamer meer vrij was. Het is heel mooi voor de stad.’ Bron: AD, 24 oktober 
2021.   

Belg Bashir Abdi stunt in Rotterdam Marathon met Europees record 

De Belg Bashir Abdi heeft op spectaculaire wijze de marathon van Rotterdam gewonnen. De 
winnaar van olympisch brons verbeterde het parcours- en Europees record: 2.03.36. Het oude 
record was met 2.04.16 in handen van Kaan Kigen Özbilen. Deze tot Turk genaturaliseerde 
Keniaan liep die tijd in 2015 in Valencia.  

De winnende tijd lag ook onder de 2.03.39, waarin de Ethiopiër Tamirat Tola vorige week de 
marathon van Amsterdam won. Zo is de Maasstad in bezit gekomen van de snelste marathon 
ooit gelopen op Nederlandse bodem.  

‘Ik wilde het hier in Rotterdam klaren’, vertelde Abdi voor de camera van de NOS. ‘Dit is een 
thuiswedstrijd. De toeschouwers langs de kant waren fantastisch. Ze schreeuwden mijn 
naam, op bepaalde stukken werd ik bijna doof. Ik kreeg er kippenvel van.’ 

Abdi kon in de finale, na zo’n 35 kilometer, op het juiste moment versnellen. ‘Ik had nog twee 
kompanen en het tempo ging omlaag. Dat kon ik niet laten gebeuren. Ik kwam naar hier om 
te winnen. Dus ging ik solo. Ik wist dat ik hier toe in staat was, alleen moeten de 
omstandigheden goed zitten.’ 

De Keniaan Marius Kipserem, in 2019 winnaar van de marathon in Rotterdam, arriveerde als 
tweede in 2.04.04 officieus en dook ook onder het oude parkoers van 2.04.11. Abdi is de eerste 
Europeaan in 23 jaar (Fabián Roncero in 1998) die de marathon in Rotterdam op zijn naam 
schrijft. Hij is na Vincent Rousseau in 1994 de tweede Belgische winnaar van de 
hardloopklassieker in Rotterdam. 

Abdi is goed bevriend met de Nederlandse recordhouder Abdi Nageeye, die eveneens van 
Somalische afkomst is. Tijdens de olympische marathon afgelopen zomer in Sapporo liep 
Nageeye naar het zilver en zweepte hij Abdi in de laatste kilometer op ook voor het podium te 
gaan. De beelden maakten veel indruk.  

In Rotterdam was het tempo vanaf de start strak en hoog. Bij de doorkomsten lagen de 
tussentijden voortdurend ruim onder het parcoursrecord, dat Kipserem in 2019 had 
gevestigd. De 33-jarige Keniaan versnelde onverwacht al vroeg, na 25 kilometer. Wolde en de 
Keniaan Emmanuel Saina volgden even, maar bij een volgende tempoversnelling kwam de 
titelverdediger alleen aan kop te lopen. 

 
Bashir Abdi in actie tijdens de Marathon Rotterdam. © ANP  
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Na 30 kilometer werd duidelijk dat Kipserem het in zijn eentje niet ging volhouden. Abdi sloot 
na 32,5 kilometer weer aan en ook Wolde keerde terug voorin. Het trio bleef enkele kilometers 
bij elkaar, maar op 6 kilometer van de meet trok Abdi door en loste hij Kipserem en Wolde. In 
soepele tred nam de Belg steeds verder afstand en kon hij zich in de laatste kilometer baden 
in het applaus van de vele duizenden toeschouwers langs de kant. 

Roy Hoornweg voltooide de marathon als beste Nederlander in 2.16.38. Die tijd lag boven zijn 
beoogde eindtijd van 2.13, maar de 32-jarige Papendrechter was blij met het resultaat. ‘Als 
jongetje stond ik hier altijd langs de kant te kijken en wilde ik al marathonloper worden. Ik 
heb er mijn hele leven naar uitgekeken in Rotterdam aan de marathon mee te doen en dat is 
eindelijk gebeurd’, zei hij na afloop bij de NOS. 

 
Roy Hoornweg. © ANP  

‘Het was heel emotioneel, het overviel me een beetje’, zei de atleet, die vooral bekend is van de 
baan als gangmaker. Hij hielp bijvoorbeeld de Oegandees Joshua Cheptegei bij diens 
geslaagde wereldrecordpoging vorig jaar op de 10.000 meter. ‘Al die mensen aan de Coolsingel, 
dat is zo kicken. Na 37 kilometer was ik bang dat ik moest opgeven, mijn tempo stokte. Als ik 
de Coolsingel maar haal, dan is alle vergeten, hield ik mezelf voor.’ 

De Keniaanse Stella Barsosio was de snelste vrouw. Ze finishte in 2.22.08 en bleef daarmee 
ruim boven het parcoursrecord van 2.18.58, dat de Ethiopische Tiki Gelana in 2012 liep. Tirza 
van der Wolf was de beste Nederlandse in een tijd van 2.34.52. Bron: AD, 24 oktober 2021. 

China heeft 75.6 procent van bevolking gevaccineerd  

China heeft tot en met zaterdag aan 75,6 procent van de bevolking de volledige doses COVID-
19-vaccins toegediend. Dat zei Mi Feng, woordvoerder van de Nationale 
Gezondheidscommissie, zondag. Dat betekent dat bijna 1,07 miljard op een totale bevolking 
van ruim 1,4 miljard mensen nu volledig zijn ingeënt.  

Het land heeft volgens de overheid tot nu toe in totaal bijna 2,25 miljard doses Covid-19-
vaccins toegediend. China geeft mensen van wie de laatste dosis langer dan zes maanden 
geleden is toegediend, een zogeheten, boostershot. De prioriteitsgroepen hiervoor zijn 
essentiële werknemers, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. 

China heeft het virus in de meeste gebieden grotendeels onder controle en de sporadische 
lokale uitbraken zijn relatief klein in vergelijking met die in andere landen. 

Mi waarschuwde zondag wel dat het risico toeneemt dat de laatste uitbraak in China, waarbij 
binnen een week in elf provincies meer dan honderd besmettingen plaatsvonden, zich verder 
zal verspreiden. Bron: AD, 23 oktober 2021. 
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Britse supermarkten verhullen lege schappen met foto’s van eten 

Britse supermarkten verhullen lege schappen door er foto’s van ontbrekende producten te 
plaatsen. Ook worden nepverpakkingen gebruikt zodat het er allemaal niet zo leeg uitziet, 
melden Britse media. 

 

 

In sommige supermarkten zijn de schappen echt leeg. @ Reuters 

Op sociale media zijn voorbeelden te vinden, zoals afbeeldingen van asperges in de 
groentevakken van supermarktketen Tesco. Bij Sainsbury’s staan in de schappen voor pasta 
kartonnen dozen met daarop silhouetten van levensmiddelen. Ze proberen niet eens het echt 
te laten lijken, schampert een consument op Twitter. 

De tekorten in de supermarkten hebben meerdere oorzaken. Genoemd worden het gebrek aan 
vrachtwagenchauffeurs door het Britse vertrek uit de Europese Unie, andere gevolgen door 
deze Brexit en hogere brandstofprijzen. Een rol speelt ook de groeiende behoefte in Groot-
Brittannië en elders aan producten door het einde van de strenge coronamaatregelen. Bron: 
De Telegraaf, 24 oktober 2021. 
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Wuhan-marathon is op laatste moment uitgesteld vanwege opleving 
coronavirus 

De Wuhan-marathon, die vandaag zou worden gehouden, is op het laatste moment uitgesteld 
vanwege de toenemende bezorgdheid over een heropleving van het coronavirus in 
China voorafgaand aan de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. China meldde 
zondag zesentwintig nieuwe besmettingen van Covid-19 in het land, iets meer dan honderd 
dagen voor de start van de Spelen. 

Aan het evenement in de stad waar het coronavirus eind 2019 voor het eerst werd 
geïdentificeerd, zouden naar verwachting 26.000 hardlopers deelnemen, meldden 
staatsmedia. 

China had het aantal besmettingen drastisch verminderd dankzij een massale testcampagne 
en een strikte grenssluiting. Of de marathon van Peking volgende week zondag doorgaat, is 
nog niet bekend. Bron: AD, 23 oktober 2021.  

Beijing stelt jaarlijkse marathon uit 

De Chinese hoofdstad Beijing stelt de jaarlijkse marathon uit. De stad en omliggende 
provincie Hubei maken zich op voor de Olympische Winterspelen en voeren in aanloop naar 
het sportevenement de maatregelen op. 

De Chinese gezondheidsdienst waarschuwt dat het laatste infectiecluster, veroorzaakt door 
de besmettelijker deltavariant, zich over de provincies verspreidt. De kans op 
verdere uitbreiding is 'waarschijnlijk’, zo klinkt het. 

Mensen uit andere steden waar sprake is van een uitbraak worden de toegang tot Peking 
ontzegd. Ook zijn diverse binnenlocaties, waaronder schaak- en kaartclubs, in gebieden 
zonder besmettingen uit voorzorg gesloten.  

China verplicht de deelnemers aan de Winterspelen min of meer om gevaccineerd te zijn tegen 
het coronavirus. Wie ongevaccineerd naar Beijing komt, moet bij aankomst drie weken in 
quarantaine. Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Update RIVM 

Het RIVM heeft zondag, voor het eerst sinds 23 juli, meer dan 6000 nieuwe 
coronabesmettingen in een etmaal genoteerd. Tussen zaterdag en zondag registreerde het 
instituut 6350 positieve tests. 

De stijging komt een dag nadat het aantal nieuwe coronabesmettingen licht daalde. Zaterdag 
werden er na correctie 5695 nieuwe besmettingen ontdekt. 

Vorige week zondag lag het aantal nieuwe positieve tests op 3662, met een weekgemiddelde 
van 3363. Het zevendaags gemiddelde ligt deze zondag op 4994 vastgestelde 
coronabesmettingen. 

Het afgelopen etmaal werd er één sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus. Zaterdag 
waren dit er 25. Het staat echter niet vast of die mensen ook echt in die 24 uur zijn overleden 
of dat het overlijden later is geregistreerd. 

Het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen bedraagt zondag 748, dat 
zijn er 45 meer dan zaterdag. Daarvan liggen er 185 patiënten op de intensive care, 6 meer 
dan zaterdag.  

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen 563 Covid-patiënten. Dat is volgens het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) een stijging van 39 ten opzichte van 
zaterdag.  

Op de verpleegafdelingen werden 88 nieuwe patiënten opgenomen, zaterdag waren dat er 101. 
Het aantal nieuwe opnames op de ic betreft 17, dat zijn er 2 meer dan de instroom op zaterdag. 
Bron: AD, 24 oktober 2021. 
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Premier van België roept morgen kernkabinet bijeen: bredere 
mondmaskerplicht in binnenruimtes op tafel 

Premier Alexander De Croo (Open Vld) roept maandag het kernkabinet bijeen om de 
coronasituatie in ons land te bespreken. Dat meldt zijn woordvoerder Tom Meulenbergs 
zondag aan Belga. Onder meer een bredere mondmaskerplicht in binnenruimtes zal daarbij 
worden besproken.  

Volgens de premier is het duidelijk dat de huidige coronacijfers nog niet toelaten om de 
federale fase af te bouwen. De Croo wil inzetten op ‘waakzaamheid en voorzichtigheid’.  

Daarom zal maandag op het kernkabinet, op basis van wetenschappelijke adviezen van onder 
meer het coronacommissariaat en expertengroep GEMS, een bredere federale sokkel met 
onder meer een bredere mondmaskerplicht in binnenruimtes worden besproken. De premier 
benadrukt dat er geen sprake is van sluiting van sectoren.  

Net als in de overige Europese landen stijgt het aantal coronabesmettingen opnieuw in België. 
In tegenstelling tot de vorige besmettingsgolven, zijn wel al meer dan 8,5 miljoen Belgen 
volledig gevaccineerd.  

‘De stijgende coronacurves betekenen wel dat we de komende weken en maanden ‘wat 
waakzamer en voorzichtiger zullen moeten zijn’, aldus de woordvoerder. ‘Zeker nu mensen 
opnieuw meer contacten hebben, het weer verslechtert en mensen meer binnen zitten.’ 

Wellicht zal op het kernkabinet beslist worden om de maatregelen rond de mondmaskerplicht 
en telewerk, die in Wallonië en het Brussels Gewest behouden werden, terug te veralgemenen 
voor heel België, verklaarde PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne zondag in een reactie bij 
‘C’est pas tous les jours dimanche’ (RTL-TVi).   

De PS-vicepremier vindt de huidige gezondheidstoestand ‘verontrustend’. Bijkomende 
maatregelen zijn volgens hem noodzakelijk, maar er is geen sprake van het opnieuw sluiten 
van bepaalde sectoren, bevestigde hij. Voor Dermagne is de vergadering van het kernkabinet 
niet uitzonderlijk in de voorbereiding van het Overlegcomité van vrijdag.   

Op het Overlegcomité van 17 september werd een ‘federale sokkel’ vastgelegd. De gewesten 
konden strengere maatregelen nemen als de epidemiologische toestand dat vereist, wat in 
Wallonië en Brussel het geval was. Vlaanderen hield zich aan de federale sokkel waardoor de 
mondmaskerplicht vanaf 1 oktober in winkels, restaurants, sportzalen, administraties en de 
bioscoop wegviel. Telewerk was enkel nog in Brussel sterk aanbevolen. Bron: HLN, 24 oktober 
2021. 

Klinken op het nieuwe jaar in Sint Katelijne Waver 

Inwoners van het Vlaamse Sint-Katelijne-Waver hebben zondag geklonken op het 'nieuwe' jaar 
2021. De burgers kwamen samen op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, die begin dit 
jaar niet door kon gaan door de strenge coronamaatregelen. 

‘Het voelt een beetje raar, maar het zijn dan ook speciale tijden’, zei een bewoner tegen de 
Vlaamse omroep VRT. ‘Laten we er nu maar van profiteren. Als je de huidige cijfers 
ziet: misschien zal er in januari weer geen receptie kunnen zijn.’ 

De VRT meldt dat het gezellig druk was op het binnenplein van het gemeentehuis. Volgens de 
wethouder voor feestelijkheden had de gemeente de inwoners beloofd ‘dat ze nog een receptie 
tegoed hadden’. Ook nu werd er rekening gehouden met corona. Iedereen moest een 
coronapas laten zien. Bron: AD, 24 oktober 2021.  
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OMT moet eerder met advies komen over stijgend aantal besmettingen 

 
De PvdA vindt dat het OMT sneller bijeen moet komen om advies te geven over het stijgend 
aantal besmettingen met het coronavirus.  Volgens PvdA'er Attje Kuiken loopt het aantal 
besmettingen en ziekenhuisopnames 'pijlsnel' op. Ze vindt het onverantwoord als het 
demissionaire kabinet blijft afwachten. 

Het Outbreak Management Team (OMT) is de belangrijkste adviseur van het kabinet bij de 
bestrijding van het coronavirus. Vrijdag komt het OMT bijeen voor een nieuw advies aan het 
kabinet. Precies een week later staat een nieuwe coronapersconferentie met premier Mark 
Rutte en minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid gepland. 

Kuiken vindt nog twee weken wachten voordat het kabinet met nieuwe stappen komt te lang 
duren met de oplopende cijfers. Zij mist urgentie bij het kabinet. Ziekenhuisbestuurders 
riepen zaterdag in dagblad Trouw het kabinet al op om maatregelen te nemen. 

Het kabinet blijft waakzaam, maar ziet nog geen reden om de zaak te versnellen, aldus 
ingewijden. De toename van het aantal besmettingen was verwacht en ingecalculeerd toen 
eind september de coronamaatregelen werden versoepeld. Bron: AD, 24 oktober 2021. 

 

Eind september kwamen de eerste Afghanen aan in de Zeelandhallen  @ ANP  

Corona-uitbraak in asielzoekerscentrum Goes, bewoners in quarantaine 

49 van de 320 bewoners van de noodopvanglocatie in de Zeelandhallen in Goes zijn positief 
getest op het coronavirus. Alle bewoners zitten per direct in quarantaine en mogen het terrein 
niet af. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn er 
nog geen bewoners naar het ziekenhuis overgeplaatst. 

Eergisteren besloot de GGD alle bewoners te testen omdat een aantal van hen klachten had. 
Vanwege het hoge aantal positieve tests is besloten een deel van de locatie speciaal in te 
richten voor bewoners met covid-19. 
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De mondkapjesplicht is weer ingevoerd en ook moeten bewoners afstand houden van elkaar, 
zegt woordvoerder Timo Waarsenburg van het COA. De organisatie weet niet hoeveel bewoners 
gevaccineerd zijn. ‘Dat mogen we niet bijhouden, maar we weten dat sommigen in het 
buitenland gevaccineerd zijn en anderen hier.’ 

Eind september kwamen de eerste Afghaanse vluchtelingen aan op de noodopvanglocatie in 
Goes. Bron: NOS, 24 oktober 2021. 

Lokale lockdowns in plaatsen met veel besmettingen: ‘Gaan we dan een 
hek om Staphorst zetten?’ 

Lokale lockdowns in plaatsen zoals Staphorst. Volgens ziekenhuisbaas Ernst Kuipers kan het 
nodig zijn in gebieden met veel besmettingen en een lage vaccinatiegraad. Is een lokale 
lockdown een goed idee? 

Mondkapjes, anderhalvemeter afstand, beperkt bezoek in winkels, horeca dicht, thuiswerken 
en geen grote groepen. Staan deze verfoeide maatregelen uit eerdere lockdowns plaatsen zoals 
Staphorst te wachten? Als het aan ziekenhuisbaas Ernst Kuipers ligt misschien wel. De 
voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) denkt dat lokale lockdowns nodig 
kunnen zijn in plaatsen waar het virus vrij spel heeft. Bron: AD, 24 oktober 2021. 

Ed Sheeran heeft corona: ’Het spijt me als ik mensen teleurstel’ 
 

Ed Sheeran (30) heeft het coronavirus opgelopen. Op sociale media deelt de Britse singer-
songwriter een bericht waarin hij laat weten voorlopig in quarantaine te moeten. 

‘Hé, jongens. Een kort berichtje om jullie te vertellen dat ik helaas positief ben getest op het 
coronavirus’, schrijft de superster, die zegt de regels van de overheid op te volgen. 

Door het virus kan Sheeran voorlopig dus niet de deur uit. ‘Ik kan even geen mensen zien, 
dus ik zal zoveel mogelijk interviews en optredens vanuit huis doen’, besluit de singer-
songwriter. ‘Het spijt me als ik mensen teleurstel.’ 

Het is niet zeker of Sheeran is gevaccineerd, wel heeft hij zich meerdere keren uitgelaten over 
het onderwerp. Zo zong de ster samen met talkshowhost James Corden een liedje over 
Moderna en Pfizer: ‘Moderna en Pfizer doen hun werk. Je zal je goed voelen na prik nummer 
twee, maar wacht twee weken op het effect.’ Bron: De Telegraaf, 24 oktober 2021.  

Ed Sheeran is minder dan een week voor de release van zijn vijfde album besmet geraakt met 
het coronavirus. Dat heeft de 30-jarige Britse singer-songwriter bekendgemaakt op z'n sociale 
media.  

‘Hey jongens! Een snel berichtje om jullie te laten weten dat ik helaas positief heb getest op 
corona’, zo schrijft hij op Instagram. ‘Ik zit nu in zelfisolatie en volg de richtlijnen van de 
overheid. Dat betekent dat ik op dit moment niet aan mijn verplichtingen kan voldoen. Maar 
ik zal zoveel mogelijk geplande interviews en optredens vanuit mijn huis geven. Mijn excuses 
aan iedereen die ik teleur heb gesteld. Blijf veilig.’ 

Ed Sheeran is volop bezig met de promotie van z'n nieuwe plaat, die op 29 oktober 
uitkomt. Van april tot september volgend jaar staat een Europese tour gepland, waarbij hij op 
14 en 15 juli ook de Amsterdam Arena aandoet. 

Groot-Brittannië kampt dezer dagen met een van de hoogste besmettingsgraden ter wereld. 
Dankzij de vaccinaties blijven de ziekenhuisopnames en overlijdens minder hoog dan bij de 
vorige coronagolven, maar de roep om de herinvoering van beperkingen zoals het mondkapje 
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in binnenruimtes, wordt steeds luider. Vooralsnog weigert de Britse regering nieuwe 
maatregelen te nemen. Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Zorgen om coronagolf in Rijssen: ‘Begin me af te vragen of we zo verder 
kunnen’ 

Burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten doet een dringend beroep op zijn inwoners om 
zich toch te laten vaccineren tegen Covid-19. Hij doet dat met name ook richting de kerkelijke 
gemeenschap waar de vaccinatiegraad verhoudingsgewijs laag ligt.  

‘Hoe je er ook over denkt: vaccinatie is bewezen de beste manier om samen uit de pandemie 
te komen. Wil je niet vaccineren, dat is een goed recht. Maar hou je dan extra serieus aan de 
maatregelen. Denk ook wat meer aan de 1,5 meter-regel, al is die momenteel niet verplicht.’ 

De gemeente Rijssen-Holten kleurt steeds roder op de coronakaart. De besmettingen zijn 
vooral in Rijssen. Vrijdag was Rijssen-Holten met 65 nieuwe besmettingen - omgerekend naar 
100.000 inwoners - de gemeente met de hoogste besmettingsfactor (170,3). Dit als al weer 
dagen zo.  

In christelijk woonzorgcentrum Maranatha is bijvoorbeeld ook weer corona uitgebroken. Dat 
was sinds het voorjaar niet meer het geval geweest. Vorig jaar was Rijssen-Holten ook al een 
coronahotspot in de regio. Maranatha werd toen zwaar getroffen. In het verpleeghuis stierven 
tien bewoners.  

‘Natuurlijk maak ik me nu weer zorgen over die nieuwe groei aan besmettingen’, aldus 
Hofland. ‘Het aantal is te hoog. Je begint je weer af te vragen, of we wel op de huidige voet 
verder kunnen? Of dat er weer meer maatregelen nodig zijn. Wellicht lokale maatregelen, dus 
alleen voor onze gemeente. Daar zie ik nu geen aanleiding voor. Het is nu niet aan de orde. 
Maar de toenemende besmettingen zetten je wel aan het denken.’ 

Het is voor hem in elk geval reden om het belang van de vaccinatie weer onder de aandacht 
te brengen. Maar ook te wijzen op de preventieve maatregelen. ‘Ga gewoon alleen 
boodschappen doen, in plaats van met z’n tweeën. Denk eens wat vaker aan de 1,5 meter. 
Heb je klachten, laat je testen. Neem het extra serieus.’  

Volgens Hofland zit de GGD er  bovenop. De afgelopen weken heeft de GGD-prikbus meerdere 
keren bij jongerencentrum Pand 11 in Rijssen gestaan. Komende week zal dat nog eens 
gebeuren.  

De GGD doet ook intensief contact-onderzoek na een besmetting. De uitkomst daarvan is 
telkens, dat het een combinatie is van factoren. De gemeente kent veel grote gezinnen die een 
hecht contact hebben, een rijk en druk verenigingsleven en een rijk kerkelijke gemeenschap, 
waar in sommige kringen de vaccinatiegraad uit geloofsovertuiging achterblijft.  

Hofland heeft met kerkbesturen gesproken om alert te zijn en eventueel maatregelen te nemen 
en de kerkgangers goed te spreiden. Volgens hem is zijn boodschap daar welwillend 
ontvangen. Bij de kerken van de gereformeerde gemeenten zijn de diensten bijvoorbeeld nog 
altijd niet vrij toegankelijk. De leden zijn in groepen verdeeld. Degenen die niet aan de beurt 
zijn voor een eredienst kunnen die volgen via de kerktelefoon, scanner of livestream. Hofland 
vindt dat de kerken wel degelijk tonen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. ‘Ze doen het 
goed.’ Bron: 23 oktober 2021. 
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Bayern-ster Kimmich zorgt met corona-standpunt voor ophef in 
Duitsland  

Joshua Kimmich is onderwerp van gesprek in Duitsland. De middenvelder van Bayern 
München liet weten dat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus, maar zijn 
uitleg roept de nodige weerstand op. 

Kimmich werd bij Sky Sport gevraagd waarom hij geen prik heeft gehaald. ‘Omdat ik mijn 
vraagtekens heb bij het feit dat er weinig studies zijn gedaan naar de gevolgen op lange 
termijn. Natuurlijk snap ik dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid heb. Ik volg alle 
protocollen en word iedere twee of drie dagen getest. Ik ben geen corona-ontkenner, of 
vaccinatietegenstander.’  

‘Ik zeg ook niet dat ik mezelf hoe dan ook niet ga laten vaccineren’, gaat Kimmich verder. ‘Ik 
heb nu nog wat zorgen, maar het is heel goed mogelijk dat ik dat in de toekomst alsnog laat 
doen.’ De Duits international ligt desondanks onder vuur, omdat hij juist één van de gezichten 
is van de campagne tegen corona in het land. Zelf ziet hij dat niet als tegenstrijdig. ‘Ik vind 
dat iedereen de beslissing voor zichzelf moet nemen, en dat die beslissing gerespecteerd 
moet worden.’   

Onder meer oud-voetballer Dietmar Hamann heeft echter zijn bedenkingen. ‘Ik zie één groot 
probleem. Je moet bij veel stadions gevaccineerd zijn om naar binnen te mogen. Dus straks 
kan er mogelijk een situatie ontstaan waarin een niet-gevaccineerde supporter niet naar 
binnen mag, maar er twintig niet-gevaccineerden op het veld staan.’ Bron: Voetbalprimeur,nl, 
24 oktober 2021. 

Hartstocht op de fiets, geveld door corona 

 

Op 79-jarige leeftijd overleed anderhalve week geleden Gerrit Pluimers. Twee weken na zijn 
vrouw Corrie, die eind december als gevolg van corona, overleed. Gerrit lag in het ziekenhuis 
te Drachten, ook vanwege een corona-infectie. Gerrit was er één van vijf broers. Een sportieve 
familie. Met zijn broer Johan was Gerrit een in brede kring bekend als wielrenner. Ze hadden 
talent, het moet in de genen zitten, een vorm van aangeboren pure hartstocht, want ook 
anderen in de familie waren er duchtig mee behept. De geur van een vet gesmeerde ketting, 
van kaalgeschoren en met Midalgan ingesmeerde benen en die van de dood of de gladiolen. 

Gerrit Pluimers genoot in zijn tienerjaren al een zekere dorpsfaam, want werd gestempeld als 
talent, als gereleveerd vaak in één adem genoemd met broer Johan. Als jong ventjes reden de 
jongs van Plumes al wedstrijden in het shirt van de Almelose Wieler Club De Zwaluwen. Lang 
en indrukwekkend was de erelijst van Gerrit qua grote wedstrijden niet, op een Overijsselse 
titel na, maar domme pech beëindigde zijn carrière in de dop, want op 17-jarige leeftijd sloeg 
het noodlot toe, een zware val. Gerrit moest zijn grootste hobby, het rijden van rondjes om de 
kerk, de wereld van de kermiskoers, op een laag pitje zetten vanwege die zware blessure. 
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Gerrit Pluimers werd recent gehuldigd voor zijn 60 jarig lidmaatschap vanuit de gemeente 
kwam oud-Zwaluw en nu wethouder Arjan Maathuis langs. Niettemin bleef Pluimers de sport 
van zoevende tubes en flitsende zweetshirts trouw, een leven lang, want tot voor zeer kort. 
Vanwege al zijn verdiensten ten dienste van de wielersport werd Pluimers bij de Almelose 
wielervereniging benoemd tot erelid (zie de foto hierboven met de deugd in het midden). Hij 
was zestig jaar actief lid van de Almelose club, die in de loop der decennia zoveel grote 
wielrenners voortbracht. Verloren voor de sport was Pluimers allerminst, want hij ging verder 
als sportmasseur, bij met name de voetbalclub Enter Vooruit, waar hij veertig jaar verzorger 
en masseur was. Ook stak hij veel werk in (de organisatie van) activiteiten bij AWV De 
Zwaluwen en in het dorp Enter. Pluimers was hij vertrouwenspersoon van veel sporters. 

 

Ze waren in het gezin met vijf jongens, te weten Marinus, Arend-Jan, Berend, Johan en Gerrit, 
met wiens overlijden de laatste van het kwintet ook de laatste is die de aardse koers heeft 
verlaten. Die foto werd gemaakt door Henk Pluimers, een zoon van Berend. Henk fotografeert 
van alles in Enter, heeft een site die zijn naam draagt en is net als Gerrit vooral dol op 
wedstrijden van Enter Vooruit. Het vastgelegde tafereel dateert trouwens ook van geruime tijd 
geleden, want werd geschoten bij het feest vanwege de bruiloft van Johan. 

Gerrit was één van de oprichters van Toerclub Enter en tevens erelid. Met een neef van hem 
(volgens mij ook een Gerrit) en een elf andere fietsers van de belendende Toerclub Rijssen ben 
ik in het najaar van 1989 in acht dagen van Rijssen naar Boedapest gefietst, 1.648 kilometer 
bij elkaar, in het spoor der Habsburgers. De racefiets heb ik nog, een relekwie. Fietsen zit er 
voor mij niet meer in, maar het was een majeure ervaring, waarbij ik niet zo van het klimmen 
ben en nog miner van het dalen, meer van de rondjes op de pleinen van Praag, Wenen en 
Boedapest. Bron: Twente Sport, 25 januari 2021.   
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Curaçao bereikt mijlpaal in strijd tegen corona  

Op Curaçao is dit weekend een mijlpaal bereikt in de strijd tegen Covid-19. Meer dan 100.000 
inwoners hebben hun eerste vaccinatie gehad. Op het eiland wonen 160.000 mensen. Bijna 
92.000 personen zijn al twee keer gevaccineerd.   

De autoriteiten zijn blij met het behaalde aantal, maar toch blijft Curaçao met bijna 60 procent 
volledig gevaccineerden achter bij buurland Aruba. Daar is ruim 71 procent van de bevolking 
volledig ingeënt. Ook in vergelijking met Bonaire doet Curaçao het minder goed: daar heeft 
meer dan 73 procent van de bevolking twee prikken gehad.  

Sinds februari kunnen bewoners van de drie eilanden zich laten vaccineren. Curaçao liep 
enige tijd voorop qua vaccinatiegraad. Maar de laatste maanden is daar de klad in gekomen. 
De overheid benadrukt keer op keer het belang van vaccineren, maar stelt tegelijkertijd dat 
het ‘een persoonlijke keuze is’.  

Tegelijkertijd is het aantal opgenomen coronapatiënten al geruime tijd relatief laag. Zondag 
lagen zeventien coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie zes op de intensive care. Ter 
vergelijking: op Bonaire (met zo'n 20.000 inwoners) waren er zondag elf coronapatiënten, 
waarvan drie op de ic. Op Aruba (ruim 106.000 inwoners) zijn tien personen opgenomen, 
daarvan liggen er vijf op de ic. Daarnaast zijn zestien Arubaanse coronapatiënten in Colombia 
opgenomen op de ic. Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Thaise bedrijven leveren miljoenen inferieure en gebruikte medische 

handschoenen aan VS 

 
Sinds het begin van de coronapandemie hebben Thaise bedrijven miljoenen inferieure en 
gebruikte medische handschoenen aan afnemers in de Verenigde Staten geleverd. Volgens de 
Amerikaanse nieuwszender CNN, die tien maanden onderzoek heeft gedaan in de VS en 
Thailand en zich baseert op invoerdocumenten en gesprekken met Amerikaanse 
distributeurs, is het slechts 'het topje van de ijsberg'. 

Vorig jaar nam de vraag naar medische handschoenen wereldwijd toe. De meeste van deze 
handschoenen worden in Zuidoost-Azië geproduceerd door gespecialiseerde bedrijven. Die 
konden door gebrek aan grondstoffen niet snel genoeg hun productie opschroeven 
waardoor tientallen malafide ondernemers in het gat sprongen, aldus CNN. 

De bedrijven verkochten handschoenen van een lagere kwaliteit, die niet geschikt zijn voor 
medisch gebruik, en gebruikte handschoenen die gewassen en opnieuw verpakt werden. Op 
beelden van CNN zijn stapels handschoenen te zien met gaten erin, bloedvlekken erop of die 
verkleurd zijn door het wassen. Soms zaten ze verpakt in dozen van gerenommeerde 
producenten. 

Een van de distributeurs waar CNN mee sprak, waarschuwde in februari en in maart 
Amerikaanse overheidsdiensten dat hij handschoenen had ontvangen van het Thaise bedrijf 
Paddy the Room die ondermaats waren. Uit invoerdocumenten blijkt desondanks dat dit 
bedrijf nog tot de zomer miljoenen handschoenen aan andere kopers in de VS heeft geleverd. 

Volgens CNN heeft Paddy the Room sinds 2020 bijna 200 miljoen paar handschoenen 
verkocht aan Amerikaanse bedrijven. Het is onbekend hoeveel van die handschoenen 
uiteindelijk aan artsen en ziekenhuizen zijn geleverd. Ook over andere leveranciers uit 
Thailand en Vietnam zijn klachten bekend. 

Inmiddels zouden de Amerikaanse en de Thaise politie een onderzoek zijn gestart naar de 
praktijken, aldus CNN.  Bron: AD, 25 oktober 2021.  
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EMA gaat meekijken bij onderzoek naar coronamedicijn van farmaceut 
Merck 

De Europese medicijntoezichthouder EMA gaat meekijken - een zogeheten rolling review - bij 
het onderzoek naar het coronamedicijn molnupiravir van farmaceut Merck. Die pil moet 
helpen voorkomen dat mensen na een coronabesmetting ernstig ziek worden en zou het eerste 
middel zijn dat geslikt kan worden tegen Covid-19. 

Bij de rolling review kijkt EMA of het middel veilig is en werkt. Het is de laatste stap voordat 
de ontwikkelaars daadwerkelijk vragen om het middel toe te laten tot de Europese markt. Door 
mee te kijken bij de studie, is uiteindelijk het oordeel na de aanvraag tot 
Europese goedkeuring sneller klaar. 

Bij eerder onderzoek, waarbij molnupiravir werd getest op 775 personen die positief waren 
getest, milde klachten hadden en tot een risicogroep behoorden, belandde 7 procent van de 
proefpersonen in het ziekenhuis. Niemand overleed. Bij de controlegroep die een placebo 
kreeg werd 14 procent opgenomen en overleden 8 mensen. Bron: AD, 25 oktober 2021.  

Ambulances met Covid-patiënten moeten weer uitwijken: ‘Aantal 
ziekenhuizen ligt vol’  

Ziekenhuizen liggen weer zo vol dat ambulances met Covid-patiënten op sommige momenten 
moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis dan gepland. Het HagaZiekenhuis had afgelopen 
weekend zo’n tijdelijke opnamestop omdat er al meer Covid-patiënten liggen dan op basis van 
de verdeling in de regio is afgesproken. ‘Terug naar mondkapjes dragen en afstand houden.’  

Martin Schalij, voorzitter van het regionale overlegorgaan tussen ziekenhuizen en daarmee de 
regionale Ernst Kuijpers, luidt de noodklok. ‘Het aanbod van patiënten met corona is weer zo 
opgelopen dat de opname van deze patiënten via de Spoedeisende Hulp in ziekenhuizen in 
Den Haag en Gouda de afgelopen dagen even gestopt moest worden’, zegt hij. Schalij noemt 
met name Den Haag waar de cijfers oplopen. Bron: AD, 25 oktober 2021.  

Kabinet zint op nieuwe coronamaatregelen: regels voor niet-
gevaccineerden geen taboe meer 

Precies een maand na het loslaten van de 1,5 meterregel staan de coronaseinen weer op rood. 
Het kabinet komt met nieuwe maatregelen om de toename van het aantal coronapatiënten te 
stoppen. Specifieke regels voor ongevaccineerden worden niet langer uitgesloten.  

Het Outbreak Management Team (OMT) komt donderdag met een spoedadvies, dinsdag 2 
november is er weer een coronapersconferentie. Dat meldt demissionair minister Hugo de 
Jonge van Volksgezondheid (CDA) na ministerieel overleg over de nieuwste opmars van het 
coronavirus. ‘De ziekenhuisopnames stijgen harder dan verwacht, daarom moet het kabinet 
zich nu beraden op aanvullende maatregelen.’   

Alle opties liggen op tafel. Zowel ingrepen in regionale brandhaarden als maatregelen die 
exclusief voor niet-gevaccineerden gelden. Tot dusver was dat taboe op het Binnenhof. ‘Er zijn 
geen makkelijke keuzes’, zegt De Jonge. ‘Maar ik wil daar niet op vooruit lopen.’ Niet-
gevaccineerden de toegang tot zorg ontzeggen gaat in geen geval gebeuren. ‘Dus of we moeten 
meer algemene maatregelen treffen die iedereen raken óf toch specifieke regels instellen die 
niet-gevaccineerden beschermen.’  

Hoewel De Jonge niet op de mogelijke restricties vooruit wil lopen, lijkt hij de geesten wel rijp 
te maken voor coronamaatregelen voor de kleine groep (ongeveer 13 procent van alle 
volwassenen) die niet gevaccineerd is. ‘We zien dat een klein deel niet gevaccineerd is, maar 
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in de ziekenhuizen is het beeld andersom. En we willen hoe dan ook voorkomen dat de zorg 
weer wordt overlopen en er wéér operaties uitgesteld moeten worden.’  

Al eerder zette het kabinet de deur op een kier voor beleid waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, maar de Tweede Kamer floot de ministers toen 
terug. Nu kan iedereen overal naar binnen met een negatieve testuitslag, na genezing of met 
volledige vaccinatie. Maar virologisch is het veiliger om alleen genezen of gevaccineerde 
personen toe te laten in bijvoorbeeld de horeca of theaters, stelden experts van het OMT vorige 
maand. Maar dit ‘Duitse model’ voor het coronatoegangsbewijs oogstte veel kritiek in het 
parlement.   

De Jonge wil nu een week de tijd nemen voor ‘intensieve en ingewikkelde’ overleggen over 
nieuwe restricties, nu de coronapandemie vooral een ‘epidemie onder niet-gevaccineerden’ 
is: ’Zij belanden vaker in het ziekenhuis. Zij verdringen zorg voor anderen. Deze 
ongevaccineerde mensen lopen het grootste risico besmet te raken en zelf anderen te 
infecteren. Dus de maatregelen moeten wel recht doen aan die analyse’, zegt De Jonge, die 
benadrukt dat dat ‘niet makkelijk’ zal zijn.   

Omdat de coronakoersen al weken de verkeerde kant opgaan, suggereren ziekenhuizen, 
experts maar ook ouderenbond ANBO de herinvoering van restricties. Ze pleiten onder meer 
voor lokale lockdowns of een strikter thuiswerk-advies, ook gaan er stemmen op om de 1,5 
meterregel weer van stal te halen.  

‘De zorgen uit de zorg hoor ik’, zegt De Jonge. ‘Over de winterperiode, met de griep in aantocht. 
Dat vraagt bereidheid om maatregelen te nemen die kwetsbaren en de zorg beschermen.’  

In totaal liggen er momenteel 796 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat waren er tijdens 
eerdere golven soms veel meer. Maar artsen willen niet weer reguliere ingrepen uitstellen 
vanwege corona-drukte nu iedereen de kans op een vaccin gehad heeft. Ook is er minder 
verpleegkundig personeel beschikbaar. Daardoor is de opnamecapaciteit beperkt.   

OMT-voorzitter Jaap van Dissel was vorige week nog voorzichtig optimistisch. Harde 
lockdownregels - als winkel- en schoolsluiting of avondklok - zijn komende winter volgens de 
RIVM-directeur waarschijnlijk niet nodig, nu ruim 8 op de 10 mensen van 12 jaar en ouder 
gevaccineerd is. ‘We zitten in een principieel andere situatie dan vorig jaar. Toen hadden we 
geen vaccins.’ 

Vier op de vijf coronapatiënten op de intensive care is niet ingeënt, zo blijkt uit de laatste 
gegevens. De kans om na volledige vaccinatie alsnog met corona op de IC terecht te komen is 
zo’n 33 keer kleiner dan zonder prik. De vaccinatiegraad verder opkrikken, zou de zorg flink 
dus ontlasten. Maar met 87 procent van de volwassenen die ten minste één inenting gehad 
heeft, nadert die graad zijn geschatte plafond.   

De aantallen infecties en ziekenhuisopnames namen vorige week verder toe. Vandaag turfde 
het RIVM dik 5300 nieuwe besmettingen. Gemiddeld komen nu dagelijks 87 nieuwe 
coronapatiënten op een verpleegbed terecht, en 17 op de intensive care.   

Als deze aantallen per dag  de 100 (in het ziekenhuis) en 25 (op de IC) passeren, is de situatie 
‘ernstig’ bereikt en komen volgens kabinetsbeleid maatregelen als thuiswerkadvies, 1,5 
meterregel, vroegere horeca-sluitingstijden en kleinere groepsgroottes weer in beeld. Al is dat 
geen automatisme, benadrukken betrokken bewindspersonen steeds.  

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge staan voor een dilemma. Het vertrouwen in 
de corona-aanpak is gekelderd sinds de start van de pandemie. In het begin van de crisis was 
dik zeventig procent van de Nederlanders (zeer) positief over het coronabeleid, dat is nu nog 
minder dan dertig procent. Ook in het parlement slinkt de steun. 
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En terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking gekozen heeft voor het vaccin daalt het 
draagvlak voor maatregelen als thuiswerken en afstand houden. Daardoor is het de vraag 
hoeveel effect eventuele algemene restricties nog hebben. 
En als het kabinet er daadwerkelijk voor kiest om bepaalde restricties alleen voor 
ongevaccineerden te laten gelden, gaat het principe overboord dat niemand buitengesloten 
wordt door het coronabeleid. Bron: AD, 25 oktober 2021.  

RIVM meldt afgelopen etmaal 5331 nieuwe coronabesmettingen 

Afgelopen etmaal kreeg het RIVM 5331 meldingen van positieve tests. Dat zijn er weliswaar 
iets minder dan vorige dagen, maar op maandagen is dat gebruikelijk. Precies een week 
geleden, op maandag 18 oktober, meldde het RIVM minder dan 3400 positieve tests. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 36.902 positieve tests, dat zijn er 5275 
gemiddeld per dag. Dat is bijna 50 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. De stijgende 
lijn van het gemiddelde zet door. 

Het aantal sterfgevallen steeg met zes. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen 
dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms even duren voor het RIVM bericht 
krijgt dat een coronapatiënt is gestorven. Bron: AD, 25 oktober 2021.  

Arbodiensten pleiten voor protocol wanneer werknemers niet naar werk 
kunnen 

Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare bepleiten een zogenoemd 'snotneusprotocol', 
waarmee werkgevers hun personeel duidelijk moeten maken wanneer ze wel en niet naar hun 
werk kunnen komen. Zo moet een fikse stijging van het ziekteverzuim door griepgevallen en 
coronabesmettingen worden voorkomen. 

Jaarlijks stijgt het ziekteverzuim in september, als de vakanties voorbij zijn en het 
griepseizoen begint. Vorig jaar vormde een uitzondering. ‘Door alle coronamaatregelen zoals 
afstand houden en thuiswerken, bleef de griepgolf uit. De verwachting voor dit jaar is heel 
anders’, zegt bedrijfsarts Truus van Amerongen van ArboNed. 

De arbodiensten raden aan de basismaatregelen na te leven om verzuim te voorkomen. ‘Dus 
was je handen, houd afstand, blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen’, aldus Van 
Amerongen. Van elke honderd ziekmeldingen blijven volgens de arbodiensten in vijftien 
gevallen de werknemers langer dan zes weken thuis. 

Dat waren er vorig jaar nog tien op de honderd. De impact hiervan is enorm voor werkgevers 
en werknemers, aldus Van Amerongen. Van het totale aantal verzuimdagen komt 30 procent 
door psychische klachten. ‘Die werknemers ben je gemiddeld 237 dagen kwijt en met een 
burn-out zelfs 293’, zegt Van Amerongen. Bron: AD, 25 oktober 2021.  

Werknemers in diverse sectoren moeten geldige QR-code laten zien 

Werknemers in diverse sectoren, waaronder de schoonmaak- en bouwsector, moeten 
een geldige QR-code laten zien voor ze aan het werk mogen. Als de werknemers dit weigeren, 
kunnen ze in sommige gevallen hun werk niet doen, meldt BNR Nieuwsradio. 
 
Branchevereniging Schoonmakend Nederland zegt veel gevallen te kennen waarbij de QR-
code als voorwaarde geldt om een pand binnen te komen. ‘Dat is onacceptabel, wat het is niet 
wettelijk onderbouwd’, zegt directeur Rob Rommelse. 

Ook bij branchevereniging Bouwend Nederland zijn ze de situatie al meerdere keren 
tegengekomen. ‘Als je als opdrachtgever bijvoorbeeld een slechte gezondheid hebt, dan is het 
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logisch dat je de werknemers om een QR-code vraagt’, aldus de branchevereniging. Bron: AD, 
25 oktober 2021. 

ANBO vraagt overheid om snel maatregelen te nemen vanwege oplopende 

besmettingscijfers 

Ouderenbond ANBO vraagt de overheid om snel maatregelen te nemen om de 
oplopende besmettingscijfers het stijgend aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen een halt 
toe te roepen. De vaccinatiegraad onder 65-plussers ligt iets boven de 90%, maar toch 
belanden steeds meer oudere ouderen met corona in het ziekenhuis. 
 
'Dat is een zorgelijke ontwikkeling', aldus ANBO, die hoopt dat er snel een besluit wordt 
genomen over een derde vaccinatie voor de oudste ouderen. ‘Als zo'n derde prik de afweer bij 
deze groep kan vergroten, moet daar niet mee worden gewacht.’ De bond roept op om niet te 
wachten tot 'het water de ziekenhuizen weer aan de lippen staat'. Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Weer nieuw record coronabesmettingen in Rusland 

 
Rusland breekt vandaag opnieuw een record wat nieuwe coronabesmettingen betreft. De 
afgelopen 24 uur testen 37.930 Russen positief op het virus. Het hoogste aantal sinds het 
begin van de pandemie. Er werden 1069 overlijdens door toedoen van Covid-19 gemeld, 
slechts een zestal minder dan het trieste record van zaterdag. Toen werden er 1075 
coronadoden geregistreerd. 

Met het oog op de stijgende besmettingscijfers, en de terughoudendheid van veel Russen om 
zich met het Spoetnik V-vaccin te laten inenten, grijpen de autoriteiten terug op strikte 
maatregelen. President Poetin heeft 30 oktober tot 7 november aangewezen als doorbetaalde 
vrije dagen. Vanaf donderdag gaat het merendeel van de winkels in hoofdstad Moskou dicht. 
Alleen essentiële zaken, zoals supermarkten en apotheken, blijven open. Bron: AD, 25 oktober 
2021. 

China begin met vaccineren van heel jonge kinderen 

China begint in de strijd tegen het coronavirus met het inenten van heel jonge kinderen. Het 
Aziatische land hanteert een zerotolerancebeleid wat betreft het virus en gaat daarom 
prikken vanaf drie jaar. In vijf provincies hebben 3- tot 11-jarigen inmiddels een 
vaccinatieoproep ontvangen. Hubei, Fujian en Hainan, hebben de nieuwe vaccinatieregels al 
ingevoerd. Ook steden in Zhejiang en Hunan volgen dat voorbeeld. 

De Chinese aanpak van de pandemie behelst 
lockdowns, verplichte quarantaines en regelmatig testen. Vooral de verspreiding van de 
deltavariant baart de overheid zorgen. Van de 1,4 miljard mensen tellende bevolking zijn er 
inmiddels 1,07 miljard ingeënt, maar of de gebruikte vaccins van Sinovac en Sinopharm ook 
beschermen tegen de deltavariant laat zich nog bezien. Hetzelfde geldt voor de effectiviteit bij 
jongeren. 
 
Het onderzoek naar het gebruik onder kinderen was beperkt, maar China keurde het gebruik 
toch goed. Ook omringende landen en ontwikkelingslanden, die naast de vaccins van Pfizer 
en Moderna grepen, gebruiken de Chinese vaccins bij jongeren. China heeft volgens cijfers 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken ruim 1,2 miljard doses van de middelen 
verscheept. Bron: AD, 25 oktober 2021. 
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Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loop harder op dan verwacht 

Het aantal coronapatiënten dat opgenomen moet worden in het ziekenhuis loopt harder op 
dan verwacht, zegt demissionair minister De Jonge. ‘Daartoe zullen we ons moeten 
verhouden.’ Of nieuwe maatregelen nodig zijn, wilde De Jonge nog niet kwijt omdat hij 
vanmiddag nog coronaoverleg voert met collega's uit het kabinet. 
 
De Jonge noemt de vraag of er extra maatregelen nodig zijn een 'zeer terechte'. Hoewel de 
cijfers harder oplopen dan voorzien, vallen ze volgens hem wel nog 'binnen de bandbreedte'. 
Het Outbreak Management Team wijst erop dat er nog veel onzeker is over het aantal mensen 
dat in de huidige situatie in het ziekenhuis terecht kan komen. Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Medewerkers Britse gezondheidsdienst moeten volledig gevaccineerd 
zijn om te kunnen werken 

Medewerkers van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS moeten waarschijnlijk 
binnenkort volledig gevaccineerd zijn om hun werk te mogen doen, zegt minister van 
Volksgezondheid Sajid Javid. Hij zegt tegen Sky News dat verplicht inenten van 
gezondheidspersoneel patiënten helpt beschermen. Javid laat zich niet afschrikken door het 
huidige personeelstekort in de zorg. ‘We overwegen het’, aldus de minister. ‘We moeten nog 
een definitieve beslissing nemen, maar ik neig ernaar het te doen.’ Bron: AD, 25 oktober 2021. 

In Israël moet je minstens één vaccinatie hebben om een reis te boeken  

Israël kondigde vorige week aan de grenzen voor gevaccineerde reizigers te zullen heropenen, 
maar hoteleigenaren waarschuwen om alvorens een kersttrip naar Jeruzalem of Tel Aviv te 
boeken toch vooral de kleine lettertjes van de regeling te lezen. Die gaat in vanaf 1 november, 
maar geldt alleen voor toeristen die minder dan zes maanden geleden een laatste prik hebben 
gehad. 
 
Ook mensen die kunnen aantonen hersteld te zijn van Covid-19, moeten minstens één 
vaccinatie hebben ontvangen. Alle door de WHO goedgekeurde vaccins zijn toegestaan. 
‘Terwijl we geleidelijk aan uit de deltagolf komen, bereiden we ons voor op het omegascenario’, 
klonk het bij de presentatie van het plan, verwijzend naar een mogelijk nieuwe variant. Bron: 
AD, 25 oktober 2021. 

Bij alle regio’s in China wordt aangedrongen om reizen te beperken 

De laatste oplaaiing van het coronavirus in China zou zich volgens de gezondheidsautoriteiten 
wel eens verder kunnen uitbreiden. De kans daarop wordt steeds waarschijnlijker, 
waarschuwen ze. 

Er wordt bij alle regio's op aangedrongen om het reizen tussen de provincies te beperken en 
de controles op te voeren. China heeft het virus grotendeels onder controle, maar wil in 
aanloop naar de Olympische Winterspelen elke lokale uitbraak de kop indrukken. 

De noordwestelijke provincie Gansu, dat voor inkomsten voornamelijk afhankelijk is van het 
toerisme, heeft alle toeristenlocaties gesloten na 35 nieuwe besmettingsgevallen. Bewoners 
van Binnen-Mongolië hebben in sommige delen de opdracht gekregen binnen te blijven, 
nadat 19 mensen positief testten. Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Aantal dagelijkse besmettingen in Polen groeit met 90 procent per week 

Het gemiddelde aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen in Polen groeit met zo'n 90 
procent per week, zegt de viceminister van Volksgezondheid Waldemar Kraska tegen Polski 
Radio 1 op basis van cijfers van afgelopen week. 
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‘De resultaten op maandag weerspiegelen niet op welk niveau van de pandemie we nu zitten, 
die zijn altijd lager. Maar, belangrijker is de aanhoudende snelle toename en die op dit 
moment op 90 procent ten opzichte van vorige week zit’, aldus Kraska. 
 
Polen heeft sinds het begin van de pandemie 2.972.927 besmettingen vastgesteld. 
Er overleden 76.447 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Het land maakt momenteel een 
vierde coronagolf door. Bron: AD, 25 oktober 2021.  

Kritiek op afblazen prikbus in Kootwijkerbroek: ‘Al komen er maar een 
paar mensen’ 

Burgemeester Jan Luteijn van Barneveld moet ophelderen waarom de komst van een GGD-
vaccinatiebus dit weekeinde werd afgeblazen omdat er te weinig animo voor het halen van een 
prik zou zijn. ‘Is de oproep van jongeren al niet genoeg reden hem toch neer te zetten?’  

In Kootwijkerbroek wilde de GGD zaterdag een vaccinatiebus neerzetten tegenover een café. 
De gemeente kreeg berichten dat jongeren uit het dorp wel een prik wilden halen, maar liever 
niet in het centrum van Barneveld, waar de bus elke donderdag staat. 

Toch bleek de weerstand in Kootwijkerbroek zo groot, dat de GGD en de gemeente de bus 
vrijdagmiddag annuleerden Van bedreigingen was geen sprake, benadrukt 
gemeentewoordvoerster Cindy van Harmelen. ‘Vanuit meerdere kanten is bij ons aangegeven 
dat er heel veel weerstand is. Dan draagt het neerzetten van een vaccinatiebus niet meer bij 
aan het doel.’  

Twee partijen in de gemeenteraad willen opheldering van burgemeester Jan Luteijn. ‘Is de 
oproep van deze jongeren al niet reden genoeg om de bus juist wel een dag in Kootwijkerbroek 
neer te zetten?’, wil Frank van der Lubbe van Pro’98 weten. En: ‘Is het plan niet al geslaagd 
als er maar een paar mensen extra zich laten vaccineren?’  

‘Wij zijn geen voorstander van enige vorm van vaccinatiedwang, maar het tegenovergestelde, 
het afzeggen van een reeds geplande standplaats voor de vaccinatiebus gaat ons te ver’, liet 
een andere partij, LokaalBelang, vrijdag al weten.  

Die partij is ook bang dat hetzelfde nu in andere kernen gaat gebeuren. ‘Mochten mensen in 
Barneveld inspiratie halen uit dit voorbeeld en het draagvlak voor de vaccinatiebus aan de 
Kapteijnstraat in twijfel trekken, neemt het college dan in overweging ook deze standplaats te 
schrappen?’ De vragen zijn nog niet beantwoord door de gemeente. Bron: AD, 25 oktober 
2021.  

Uitlaatservices hebben helemaal geen plek voor alle ‘coronahonden’: 
‘Help, ik moet weer naar kantoor’ 

Zelf op kantoor werken terwijl je viervoeter vrolijk rondbanjert in de bossen: 
hondenuitlaatservices zijn de ideale oplossing voor wie vaak van huis is. Maar gedurende de 
lockdown zijn er zó ontzettend veel ‘coronahonden’ bijgekomen dat deze uitlaatservices bomvol 
zitten. ‘Een hoop mensen dachten er véél te makkelijk over.’ 

Voor de Utrechtse Esther van Driel (55), die sinds tien jaar eigenaresse is van uitlaatservice 
Jolly Dog, is het aantal aanvragen dat momenteel binnenkomt nauwelijks te overzien. In de 
afgelopen week kreeg ze iedere dag nieuwe verzoeken van baasjes, soms wel drie op een 
dag. Bron: AD, 25 oktober 2021.   
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Van betalen tot een besturingssysteem voor je huis: 'gewoon' via een chip 
onder je huid 

Klanten van The Tattooist in Tilburg kunnen hun pinpas of portemonnee thuislaten. Betalen 
kan er met een onderhuids geplaatste chip. ‘Op deze manier heb ik altijd geld op zak.’ 

‘Een klant van ons heeft zijn alarm, sloten, verlichting, gordijnen, het hele besturingssysteem 
van zijn huis op een chip in zijn hand staan. Als hij de kamer uitloopt, gaat vanzelf de televisie 
uit’, zegt Brigitte van Gestel (49), mede-eigenaar van The Tattooist. ‘Via de chip gaan er 
signalen naar zijn telefoon. Over een half uur gaat het regenen, uw dakluiken sluiten nu 
automatisch, krijgt hij dan te horen.’  Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Farmeceut Moderna claimt successen bij proeven met vaccineren van 
kinderen 

Het Amerikaanse farmaceutische concern Moderna claimt successen bij proeven met de 
vaccinatie van ruim 4700 kinderen in de leeftijd van zes tot en met elf jaar. Die bleken een 
maand na de tweede prik 'een sterke robuuste reactie' te hebben en immuniteit op te bouwen 
voor het coronavirus. Farmaceuten willen doorgaan met vaccinaties, nu er al zoveel volwassen 
zijn ingeënt. Ze hopen vaccins te kunnen leveren voor jonge kinderen. 

De Amerikaanse regering is van plan naar schatting 28 miljoen kinderen te laten inenten. In 
de VS wonen meer dan 330 miljoen mensen en volgens officiële cijfers zijn vorig jaar circa 150 
kinderen aan de gevolgen van het virus overleden. Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Vier miljard euro aan onterechte coronasteun in VS, gebruikt voor 
Lamborghini en Pokémonkaart 

Amerikaanse bedrijfseigenaren hebben coronasteungeld van de overheid gebruikt om een 
Lamborghini te kopen, stripclubs te bezoeken en een Pokémonkaart ter waarde van zo’n 
60.000 dollar op de kop te tikken. Dat blijkt uit een document met de meest opvallende 
onrechtmatige uitgaven van ondernemers dat het ministerie van Justitie heeft vrijgegeven. 

De Amerikaanse overheid is een grootschalig onderzoek gestart naar misbruik van de 
coronasteun, die enkel en alleen uitgegeven had mogen worden aan het onderhouden van 
bedrijven tijdens de lockdowns.  

De Small Business Administration (SBA), het overheidsorgaan dat de steun regelt, heeft naar 
schatting 4,5 miljard dollar (3,8 miljard euro) te veel aan coronasteun weggegeven zonder dat 
er een meldpunt of controle was op de uitgaven, aldus The Washington Post. Met 
terugwerkende kracht worden de fraudeurs alsnog berecht.  

Tussen de frauduleuze gevallen zat onder anderen een man die al het steungeld uit heeft 
gegeven aan stripclubs en iemand die een Lamborghini van 318.000 dollar heeft gekocht (bijna 
274.000 euro). Het meest opvallend is misschien wel Vinath Oudomsine, die twee derde van 
het geld dat hij ontving uitgaf aan één Pokémonkaart van 57.789 dollar (bijna 50.000 euro). 
In alle drie de gevallen had de SBA geen steun mogen geven. 

De SBA verwijt de Trump-regering dat deze massale fraude heeft kunnen gebeuren. De 
Pokémonkaart is ‘maar een voorbeeld van de fraude die heeft kunnen ontstaan door de lakse 
controle in de tijd van Donald Trump’, meldt het overheidsorgaan in een statement. 

Nu, onder president Joe Biden, wordt er meer moeite gestopt in antifraudemaatregelen, zodat 
het allemaal gestroomlijnder loopt, aldus de SBA. Bron: AD, 25 oktober 2021. 
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Pokémonkaarten zijn op het moment hartstikke gewild onder kinderen, maar ook 
volwassenen. De waarde van de kaarten, gebaseerd op de game Pokémon waarin kleine 
monstertjes elkaar bevechten, kan hoog oplopen. © Getty Images  

 

Reacties op Biblebelt-dorpen: ‘Kunnen ze geen quarantainevlag aan de 
kerktoren hangen?’  

Dorpen met veel coronabesmettingen kunnen zich beter isoleren van de buitenwereld. Dit zijn 
enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan brieven 
die in de krant van maandag 25 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via 
brieven@ad.  

Laat sommige dorpen een quarantainevlag in de kerkspits voeren.  Sinds een paar weken 
lopen de besmettingen hard op, met als uitschieters enkele dorpen in de Biblebelt. Als er op 
een schip een uitbraak is, gaat de gele quarantainevlag de mast in en wordt het schip 
geïsoleerd van de buitenwereld. Dat noemen we aan de wal dan een lockdown. Prima idee, 
doe maar gewoon. Sluit de wegen af naar zo’n dorp en hang de quarantainevlag in de kerkspits 
tot het over is. De zorgmedewerkers zullen je er dankbaar voor zijn.  Bram Nootenboom  

Waanzin dat minderheid het publieke leven bepaalt. ‘Zeven zwakke plekken in onze aanpak 
van corona’ (AD 23-10). Er is maar één zwakke plek en dat is dat gedweil met de kraan open. 
Er is maar één maatregel nodig: verklaar alle openbare gelegenheden, behalve gemeentehuis 
en rechtbank, verboden gebied voor mensen zonder QR-code. Dus in kerken, moskeeën en 
misschien zelfs wel ziekenhuizen, geen toegang zonder code. Het is waanzin om meer dan 
tachtig procent van de bevolking te laten gijzelen door een minderheid. Natuurlijk met 
uitzondering van mensen die op medische gronden niet gevaccineerd mogen worden. Jammer, 
maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. R. van Dijk, 
Veenendaal 

Bron: AD, 25 oktober 2021.  
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Medewerkers van alle acht universitaire ziekenhuizen demonstreren voor 
betere arbeidsvoorwaarden 

Medewerkers van alle acht de universitaire ziekenhuizen doen vanaf middernacht mee aan 
een demonstratie voor betere arbeidsvoorwaarden. De actievoerders gaan een etmaal lang een 
zondagsdienst draaien, waardoor alle planbare zorg die dag komt te vervallen en alleen 
spoedzorg en behandelingen die niet kunnen worden onderbroken doorgaan. Met 279 
deelnemende ziekenhuisafdelingen is het volgens de vakbond FNV 'de grootste actie ooit in de 
academische ziekenhuizen'. 

Het gevolg van de actiedag is echter ook dat behandelingen en operaties worden uitgesteld, 
zegt een woordvoerster van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). 
‘En dat in een periode waarin de druk al groot is door oplopende covidcijfers en noodzakelijke 
inhaalzorg. Een aantal patiënten moet nu helaas nóg langer wachten op een behandeling. Een 
behandeling die wellicht al was uitgesteld wegens corona.’ Bron: AD, 25 oktober 2021.  

Ook in België wordt nagedacht over nieuwe coronamaatregelen 

Ook de Belgische autoriteiten buigen zich eerder dan gepland over nieuwe coronamaatregelen. 
Het coronavirus grijpt de laatste weken weer om zich heen. België zit in de vierde 
besmettingsgolf van de epidemie, zegt de regering. 

De verantwoordelijke ministers van de zes Belgische regeringen zouden eigenlijk vrijdag 
bijeenkomen, maar dat wordt dinsdag. Ze zouden overwegen op meer plaatsen het dragen van 
een mondkapje weer te verplichten. Ook denken ze erover mensen sterker aan te zetten om 
thuis te werken. Mogelijk wordt ook vaker om een coronapas gevraagd. 

Het aantal Belgen dat het virus blijkt te hebben opgelopen en het aantal coronapatiënten in 
het ziekenhuis loopt de laatste tijd net als in Nederland weer rap op. Bron: AD, 25 oktober 
2021.  

Facebook en Instagram hebben video van Jair Bolsonaro verwijderd 

Facebook en Instagram hebben een video van hun platform verwijderd waarin de Braziliaanse 
president Jair Bolsonaro donderdag in een live-uitzending beweerde dat volledig 
gevaccineerde inwoners van het Verenigd Koninkrijk sneller aids oplopen. 

Volgens de persdienst van Facebook is de inhoud zondagavond verwijderd omdat deze in strijd 
is met het beleid ten aanzien van Covid-19-vaccins. ‘Ons beleid staat geen beweringen toe dat 
coronavaccins mensen doden of ernstig schaden’, aldus de verklaring. Het bedrijf reageerde 
niet op de vraag waarom er drie dagen verstreken waren voordat de veel bekritiseerde inhoud 
werd verwijderd. 

Bolsonaro, die het virus sinds het begin van de uitbraak als een 'griepje' bestempelde en 
zichzelf niet heeft laten vaccineren, verwees ter verdediging voor zijn omstreden uitspraken 
naar een nieuwsartikel dat hij had gelezen en dat afgelopen oktober in Brazilië was 
gepubliceerd. Britse zorgfunctionarissen zeiden echter dat de beweringen niet op feiten zijn 
gebaseerd.  

Vorig jaar verwijderden Facebook en Instagram ook al ongefundeerde berichten van de 
Braziliaanse president, waaronder een video waarin hij beweerde dat het antimalariamiddel 
hydroxychloroquine een probaat geneesmiddel tegen het virus was. Diverse onderzoeken 
hebben aangetoond dat het medicijn niet effectief is bij de behandeling van corona. Maandag 
was echter de eerste keer dat Facebook een wekelijkse live-uitzending van Bolsonaro 
verwijderde.  
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Bolsonaro heeft 14,6 miljoen volgers op Facebook en bijna 19 miljoen op Instagram. Bron: 
AD, 25 oktober 2021.  

Nog eens drie repatriëringsvluchten van Transavia vanuit Marokko 

Er zijn maandag nog eens drie repatriëringsvluchten van Transavia vanuit Marokko naar 
Nederland gekomen. Daarmee heeft de luchtvaartmaatschappij zes van de tien 
repatriëringsvluchten uitgevoerd. 

Maandagavond iets na 23.00 uur landde de laatste vlucht van de dag vanuit Marrakesh op 
Schiphol, om zo reizigers vanuit het Noord-Afrikaanse land weer op Nederlandse bodem te 
krijgen terwijl vluchtverkeer van en naar Nederland sinds donderdag verboden is. In de 
middag landde al een vlucht vanuit de noordoostelijke stad Nador in Rotterdam en een 
vliegtuig vanuit de westelijke kuststad Casablanca landde aan het begin van de avond 
in Amsterdam. 

Uit angst voor het oplopend aantal coronabesmettingen in Nederland, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk, verbood Marokko sinds donderdag alle vluchten van en naar die landen. 
Transavia heeft toestemming gekregen tot en met vrijdag tien repatriëringsvluchten uit te 
voeren. Maandag gaf een woordvoerster aan dat iedereen die met de luchtvaartmaatschappij 
naar Marokko is gevlogen, ook deze week nog terug kan vliegen naar Nederland. Eerder werd 
nog gedacht dat er niet genoeg ruimte was op de tien vluchten voor de ongeveer 3500 
mensen die met Transavia naar Marokko vlogen. Bron: AD, 25 oktober 2021. 

OMT zal het kabinet adviseren de huidige maatregelen beter uit te voeren 

Het Outbreak Management Team (OMT) zal in de eerste plaats het kabinet adviseren 
de huidige maatregelen beter uit te voeren in strijd tegen het stijgende aantal 
coronabesmettingen. Arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten ziet nu namelijk dat 
maatregelen die eerder zijn geadviseerd 'anders' worden uitgevoerd, zo zegt hij bij Nieuwsuur. 

Als voorbeeld noemt Bonten de controle op de QR-codes, die aantonen of iemand gevaccineerd, 
genezen of getest is. Dat laat te wensen over, zegt hij in het tv-programma. Ook ziet Bonten 
dat op plekken waar de QR-codes niet gebruikt hoeven te worden dat mensen al snel geen 
afstand meer van elkaar houden.  

Volgens Bonten was in het vorige advies juist de boodschap dat mensen zich aan de 1,5 
meterregel moeten blijven houden als dat mogelijk is. ‘Nu is toch een beetje de tendens 
ontstaan van: alle maatregelen zijn klaar, het hoeft nergens meer’, aldus Bonten. ‘Het heeft 
alles te maken met hoe we het communiceren.’De arts-microbioloog laat verder weten dat het 
OMT een advies zal moeten uitbrengen over een mogelijk onderscheid in maatregelen tussen 
gevaccineerden en mensen die geen prik hebben gehad. Maar dat zal volgens Bonten geen 
gemakkelijke opgave zijn. Volgens hem zijn mensen die zich niet hebben laten vaccineren over 
heel het land verspreid. ‘Hoe je dan precies voor die mensen maatregelen moet gaan opleggen, 
zal best een hele uitdaging zijn.’  

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge vindt dat ‘de epidemie in toenemende mate een 
epidemie is geworden van niet-gevaccineerde mensen’. Hij zei vandaag ‘helemaal niets te 
willen uitsluiten’ wat betreft aanvullende maatregelen. Ook niet of mogelijke maatregelen 
alleen voor ongevaccineerden kunnen zijn of voor doelgroepen of voor bepaalde regio's waarin 
het aantal ongevaccineerden het hoogst is.  

Het OMT komt donderdag met advies aan het kabinet. Bron: AD, 25 oktober 2021. 
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Kabinet weet dat ze mensen heel erg boos gaan maken 

Weer moet het kabinet ingrijpen tegen het stijgende aantal coronapatiënten in de 
ziekenhuizen. Maar elke mogelijke maatregel is even omstreden.  

Makkelijke oplossingen zijn er niet, verzucht minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) 
na een overleg met de meest betrokken coronaministers. Zojuist hebben zij in de beslotenheid 
van de Trêveszaal geconcludeerd dat afwachten geen optie meer is nu het aantal infecties en 
bezette ziekenhuisbedden te hard oplopen. De Jonge: ‘Makkelijk zou zijn: niets doen en hopen 
dat het vanzelf weer daalt. Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren.’  

En zo moet het kabinet opnieuw erkennen dat de werkelijkheid de modellen heeft achterhaald. 
Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames stijgt veel sneller dan verwacht, 
inmiddels liggen bijna 800 coronapatiënten in het ziekenhuis.  

Weer moet er worden ingegrepen ‘om te voorkomen dat de zorg overbelast raakt’, zegt De 
Jonge. ‘Dat was altijd al het doel van de corona-aanpak en dat blijft het. De frustratie in de 
zorg is heel erg groot dat het vooral niet-gevaccineerde mensen zijn die in die ziekenhuizen 
liggen. Dus hebben we dilemma’s onder ogen te zien. Gaan we maatregelen treffen voor de 
samenleving als geheel - dus ook de gevaccineerden - of voor een kleine groep die het meeste 
risico loopt in het ziekenhuis terecht te komen?’  

De minister zegt dat het kabinet nog geen keuze heeft gemaakt, maar zijn onuitgesproken 
boodschap is duidelijk: Nederland moet zich erop voorbereiden dat het kabinet volgende week 
nieuwe maatregelen kan gaan afkondigen die alleen ongevaccineerden raken, of alleen voor 
die regio’s gelden waar het aantal besmettingen het hoogst is, zoals in wijken van de grote 
steden en de Biblebelt.  

Of dat gebeurt, is nog niet zeker. Het kan zijn dat het kabinet weer een mondkapjesplicht op 
scholen en in winkels afkondigt of weer iedereen oproept thuis te werken. De Jonge maakt er 
geen geheim van dat het kabinet ook nadenkt over stappen die tot nu toe uit den boze waren. 
Toen de inmiddels afgetreden staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) vorige maand zei dat ze 
bang was dat het coronatoegangsbewijs straks niet-gevaccineerden zou uitsluiten in de 
horeca, zei premier Mark Rutte nog dat daar helemaal geen plannen voor waren. Een ingewijde 
erkent dat dit een van de ingewikkeldste afwegingen is sinds de start van de pandemie: ‘De 
probleemanalyse is eenvoudig, maar de oplossing is dat niet natuurlijk.’  

Welke keuze het kabinet ook maakt: voor geen enkele maatregel zal het de handen op elkaar 
krijgen. De Jonge weet het zelf maar al te goed. De samenleving is coronamoe. Het vertrouwen 
in het beleid daalt al langer, het draagvlak is steeds brozer. De grote groep volwassenen die 
wél is gevaccineerd (nu zo’n 87 procent) zal boos worden als zij weer wordt beperkt in haar 
vrijheid. De kleine groep mensen die niet is gevaccineerd, is doorgaans al achterdochtig over 
het coronabeleid en zal ook woedend reageren wanneer er regels komen die alleen haar 
aangaan.  

De Jonge weet één ding ook, zegt hij. Als er niet wordt ingegrepen en de zorg bij een vijfde golf 
weer veel behandelingen moet uitstellen, zal een grote groep mensen óók woedend zijn. Van 
mensen die geen corona hebben, maar bijvoorbeeld kanker of hartklachten, kan niet weer 
worden gevraagd te wachten op een operatie als de intensive cares weer overbelast raken. 
‘Dus moeten we dat moment voor zijn.’  

Daarbij weet het kabinet ook dat de Tweede Kamer kritisch is. De invoering van het 
coronatoegangsbewijs waarmee ongevaccineerden na een test welkom zijn in een café of 
theater, ging de Kamer al bijna te ver. Nog een stap verder gaan dat durft De Jonge misschien 
wel, maar veel partijen niet. Bron: AD, 25 oktober 2021. 
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Zorgprofessionals vinden opschalen naar meer dan 1350 bedden op ic 
niet haalbaar  

Zorgprofessionals vinden opschalen naar meer dan 1350 bedden op de intensive care niet 
haalbaar en voor het plan is geen draagvlak, bevestigt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
berichtgeving van de Volkskrant. ‘Uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar zorg kunnen 
blijven leveren. Als opschaling tot meer ziekteverzuim en uitval leidt, zijn we nog verder van 
huis’, aldus een NZa-woordvoerder.  

De toezichthouder in de zorg heeft met vertegenwoordigers van artsen, verpleegkundigen en 
verzorgenden gesproken over het verzoek van het demissionair kabinet om vanaf uiterlijk eind 
december tot april op te kunnen schalen naar meer dan het huidige maximum van 1350 ic-
bedden. De opschaling is nodig om Covid-19-patiënten op te vangen. Het kabinet noemt het 
van belang dat daarvoor draagvlak is van onder andere partijen als de NZa en individuele 
ziekenhuizen. Dat draagvlak wordt bij de NZa dus niet gevonden, ‘omdat gezien het personeel 
dat er is, niet verder gegaan kan worden dan 1350 bedden’, aldus de woordvoerder.  

Eerder gaven de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en beroepsvereniging 
V&VN IC al aan dat niet aan de wens kan worden voldaan. Op dit moment beschikken de ic's 
over 950 bedden. Bron: AD, 25 oktober 2021.  

Moderna vaccin kan gebruikt worden voor boosterprik 

Het coronavaccin van Moderna kan gebruikt worden voor het geven van een zogenoemde 
'boosterprik' aan alle mensen van 18 jaar en ouder, zo heeft het comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maandag 
bepaald. Het Moderna-vaccin mocht al gebruikt worden om mensen met een ernstige 
afweerstoornis een extra prik te geven.  

Het kan zijn dat de afweer door vaccins tegen het coronavirus na een tijd afzwakt. Het geven 
van een boosterprik met Moderna zes tot acht maanden na de tweede dosis zorgt voor een 
toename van het aantal antilichamen, aldus EMA. Het boostershot bevat een halve dosis van 
het vaccin. De mogelijke bijwerkingen na de derde prik lijken op die na de tweede dosis, stelt 
EMA.  

Eerder concludeerde het geneesmiddelenbureau al dat het vaccin van Pfizer gebruikt kan 
worden voor een boosterprik voor 18-plussers, minstens zes maanden na de tweede dosis. 
Het vaccin kan daarnaast net als Moderna ingezet worden als derde prik voor mensen met 
een ernstige afweerstoornis. Die derde prik moet dan minstens 28 dagen na de tweede dosis 
gezet worden.  

EMA verwacht binnenkort ook data van vaccinmaker Janssen, waarmee het 
geneesmiddelenbureau kan oordelen over een boosterprik met dat middel. Bron: AD, 25 
oktober 2021.  

Zorgmedewerkers krijgen bonus van 385 euro netto 

Ruim een miljoen zorgmedewerkers krijgen een bonus van 385 euro netto. ‘Het geld wordt 
uitgekeerd aan mensen die vanwege Covid-19 onder moeilijke omstandigheden zorg hebben 
verleend’, schrijft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan de Tweede 
Kamer. Hij hoopt dat de zorgaanbieders het geld nog dit jaar overmaken aan de medewerkers. 

Een deel van de zorgverleners krijgt het geld uitgekeerd via de werkgever, een ander deel via 
de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In totaal was 720 miljoen euro beschikbaar.  



139 
 

De grootste groep medewerkers die een bonus krijgt, bestaat uit verplegers, verzorgers en 
medewerkers uit de thuiszorg. Ook ziekenhuispersoneel en mensen in de gehandicaptenzorg 
krijgen een aanzienlijk deel van de bonussen. De rest van het geld, ongeveer een vijfde, gaat 
naar bijvoorbeeld de jeugdzorg, medewerkers van huisartsen en de geestelijke 
gezondheidszorg.  

Volgens De Jonge krijgen de zorgverleners voor half november het geld overgemaakt. Zo 
kunnen ze de bonussen nog dit jaar uitkeren, denkt hij. Dat garandeert hij niet helemaal, 
want formeel moeten de werkgevers en de SVB de bonus binnen vijf maanden uitkeren. 

De bonussen worden uitgekeerd voor werk dat is verzet tussen oktober vorig jaar en 15 juni 
dit jaar. Vorig jaar kregen zorgmedewerkers ook al een bonus voor de periode daarvoor. Toen 
ging het om 1000 euro netto. Bron: AD, 25 oktober 2021.  

Twintig mensen besmet met corona tijdens afscheidsconcert koor in 
dorpshuis De Sprong in Ooij 

Het was een prachtig afscheidsconcert in dorpshuis De Sprong in Ooij op 17oktober. Met een 
staande ovatie van het publiek, zo’n 150 man. Maar de nasleep is minder leuk, zegt Theo 
Jansen van het Groesbeekse koor De Kèls (de kerels). Inmiddels blijken er twintig 
mensen (zangers en toeschouwers) besmet te zijn met corona. 

‘Maar’, zo zegt Jansen, ‘iedereen was gevaccineerd, hoor. We hebben drie man bij de ingang 
gehad om dat te controleren. Koorleden en bezoekers moesten hun QR-code op mobieltje of 
op papier laten zien. Laten we het van de positieve kant zien: je kunt dus besmet raken ook 
als je gevaccineerd bent, maar het gaat in alle gevallen om milde klachten. Ikzelf ben 
bijvoorbeeld besmet: loop wat te snotteren. Niemand hoefde opgenomen te worden.’ 

De GGD - ‘we houden de zaak in de gaten’ - roept ondertussen alle mensen in Groesbeek en 
Ooij op om zich, ook bij milde klachten, toch echt te laten testen. Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Allemaal gevaccineerd, tóch besmet bij een concert van een Groesbeeks 
koor: hoe kan dat nou? 

Iedereen was gevaccineerd, volgens de organisatie. Toch raakten twintig koorleden en 
bezoekers besmet bij het afscheidsconcert van het Groesbeekse koor De Kèls. Hoe kan dat? 
En is zingen nog wel veilig? ‘Het kan, ook na vaccinatie, weleens fout gaan.’ 

 ‘Zie je wel, de vaccins werken helemaal niet.’ En: ‘Juist de gevaccineerden zijn de 
verspreiders!’  

De uitbraak bij het concert van het Groesbeekse koor vormt voer voor corona- en 
vaccinsceptici, blijkt uit de vele reacties op sociale media. Hoe kan het dat uitgerekend 
gevaccineerden besmet zijn geraakt?  

‘Dit zet je wel weer aan het denken. Het laat zien: eens in de zoveel tijd kan het fout gaan, óók 
na vaccinatie’, zegt onderzoeker Ivo Bouwman. De wetenschapper van de TU Delft houdt zich 
sinds vorig jaar bezig met onderzoek naar besmettingen bij koren.  

Dat die relatief weinig voorkomen, blijkt uit de meest recente weekcijfers van het RIVM. 
Afgelopen week was maar 0,4 procent van alle coronabesmettingen in Nederland te herleiden 
naar een koor. Ter vergelijking: ruim 54 procent was te herleiden naar de thuissituatie, bijna 
10 procent naar kinderopvang en scholen en 4,3 procent naar de horeca.  

Bij de Gelderse GGD’s zijn geen andere recente uitbraken bekend bij koren en zanggroepen. 
Wel was er vorige week een uitbraak na een Oktoberfeest in Zevenaar. Meer dan twintig 
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mensen raakten besmet, terwijl ook hier iedereen gevaccineerd of negatief getest was. Dat er 
toch een uitbraak kan zijn terwijl iedereen is gevaccineerd, komt volgens een woordvoerder 
van de GGD Gelderland-Zuid doordat vaccinaties niet altijd volledig beschermen.  
 
‘Na volledige vaccinatie is 60 tot 90 procent van de mensen beschermd tegen corona. Niet 
iedereen dus. Je kunt nog besmet raken, maar bent dan meestal minder ernstig ziek. De 
vaccins beschermen goed tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames.’ 

Dat laatste blijkt ook in Groesbeek: niemand hoefde opgenomen te worden in het ziekenhuis 
en iedereen kampt slechts met lichte klachten. 

Volgens onderzoeker Bouwmans, zelf ook dirigent bij koren, komen besmettingen bij koren 
vooral door superspreaders. ‘Dit zijn mensen die veel meer virusdeeltjes in het speeksel 
hebben dan de gemiddelde besmette persoon. Vergis je niet: die hoeveelheid kan enorm 
verschillen. Eén persoon kan tienduizend keer meer virusdeeltjes in het speeksel hebben dan 
een ander.’ 

Zit er toevallig zo’n superspreader in een koor, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Eén besmet 
persoon kan dan in één keer veel mensen besmetten. In een koor zingen mensen immers 
samen en staan zij vaak dicht op elkaar. 

‘Bij zingen komen meer aerosolen, kleine druppels, in de lucht dan bij praten op een normaal 
volume. Als in die aerosolen virusdeeltjes zitten van een superspreader, kan corona zich 
sneller verspreiden. Hetzelfde geldt als je met een groep gezellig in de kroeg dicht op elkaar 
hard praat: dan komt de besmettingskans overeen met de kans bij zingen.’ 

Een verklaring dat juist gevaccineerden bij een koor besmet zijn geraakt, is ook dat de 
bescherming van vaccins afneemt naarmate mensen langer gevaccineerd zijn. Bouwmans: ‘In 
een koor zingen vaak veel ouderen. Die hebben in een vroeg stadium het vaccin gehad. 
Vandaar dat nu de discussie over een eventuele derde prik aan de gang is.’ 

Zijn tip aan koren? ‘Ventileren, ventileren en nog eens ventileren. Zet de ramen goed open, 
ook als koorleden klagen. Goede ventilatie brengt de concentratie aerosolen naar beneden. 
Verder is het, ook met gevaccineerden, toch belangrijk verder uit elkaar te staan. En waarom 
niet van tevoren een zelftestje doen? Niet dat die 100 procent uitsluitsel geven, maar ze geven 
toch een extra horde voor het virus.’ 

Dit soort tips geeft ook het Koornetwerk, de koepelvereniging van de Nederlandse koorsector. 
‘Al benadrukken we dat het elk koor vrij staat een eigen afweging te maken. Dat gebeurt: 
sommigen werken met QR-codes, anderen met afstandsregels. Momenteel gelden er vanuit de 
overheid geen extra regels voor koren. Dan zou het verwarrend zijn als wij koren wél 
verplichten aan regels te voldoen’, zegt voorzitter Daphne Wassing. 

Tot paniek leidt de recente uitbraak niet, volgens haar. ‘Natuurlijk zijn er algemene zorgen 
over de coronacijfers. Die heeft iedereen op het moment. Koren springen er gelukkig niet uit 
bij de cijfers.’ Bron: AD, 27 oktober 2021. 

Dit jaar nog geen eind aan onderzoek naar mondkapjesdeal van Sywert 
Van Lienden 

Het onderzoek naar de mondkapjesdeal van het ministerie van Volksgezondheid met het 
bedrijf van Sywert Van Lienden is dit jaar nog niet klaar. Het onderzoeksbureau gaat nog 
miljoenen documenten filteren om te kijken of ze relevant zijn voor het onderzoek naar 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), schrijft demissionair staatssecretaris Paul 
Blokhuis (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.  
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In september had hij al laten weten dat het onderzoek langer zou gaan duren en dat wellicht 
in oktober een planning zou volgen. Maar ook dat is nog niet aan de orde volgens Blokhuis. 
Hij streeft ernaar dat de eerste resultaten van een deel van het onderzoek in het eerste 
kwartaal van 2022 komen. Als die er dan nog niet zijn, stuurt hij in maart weer een brief over 
de stand van zaken. Aanvankelijk had zijn voorganger Tamara van Ark gemeld dat de eerste 
fase van het onderzoek al in september klaar zou zijn.  

Volgens Blokhuis gaat het om  een complex datalandschap' met informatie op verschillende 
locaties en bij meerdere bronnen. Ook moet alle informatie volgens de privacywet en 
forensische vereisten worden veiliggesteld en doorzocht. Het gaat onder meer om 135 
mailboxen bij VWS, netwerkschijven, datasystemen en chatberichten. Ook komen de data van 
andere partijen en van andere departementen die bij de inkoop van persoonlijke 
beschermingsmiddelen waren betrokken. Verder worden er tientallen mensen geïnterviewd 
over de gang van zaken.  

Van Lienden en zijn twee zakenpartners verkochten mondkapjes vanuit een stichting zonder 
winstoogmerk, maar ook vanuit een andere onderneming. Via dit bedrijf Relief Goods Alliance 
verdienden ze bruto 28 miljoen euro met de verkoop, terwijl Van Lienden had gezegd zich 
belangeloos in te zetten. Aan het begin van de coronacrisis was er een wereldwijd tekort aan 
PBM, waardoor VWS een speciaal inkoopcentrum opzette (LCH). Dat werkte met veel mensen 
en organisaties samen. Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Alleen volledig gevaccineerden mogen per vliegtuig naar VS reizen 

Vanaf 8 november moeten mensen die met het vliegtuig naar de Verenigde Staten reizen en 
die geen Amerikaans staatsburger zijn of een permanente verblijfsvergunning hebben, volledig 
gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Ook moeten ze een negatieve coronatest overleggen 
die niet ouder is dan 24 uur, zo staat in nieuwe regels die het Witte Huis maandagavond heeft 
bekendgemaakt. 

Reizigers voor wie de vaccinatieplicht niet geldt, moeten eveneens een negatieve test kunnen 
tonen. Voor Amerikaanse staatsburgers die volledig gevaccineerd zijn mag die test maximaal 
drie dagen oud zijn, voor alle andere reizigers niet meer dan een dag. 

Migranten en kinderen onder de 18 jaar mogen ongevaccineerd de VS in, mits ze getest zijn. 
Luchtvaartmaatschappijen moeten ervoor zorgen dat de nieuwe regels worden nageleefd. 
Iemand geldt als gevaccineerd, als de laatste dosis van het vaccin minstens twee weken voor 
de reisdatum is ontvangen. Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Vandaag zijn 122 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen van 
ziekenhuizen opgenomen 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt dat er vandaag 122 nieuwe 
coronapatiënten op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen zijn opgenomen. 
 
Dat is de grootste toename sinds 22 mei. In totaal liggen er momenteel 849 coronapatiënten in 
de Nederlandse ziekenhuizen, van wie 657 op de verpleegafdelingen. De anderen liggen op de 
intensive care.  

Op de ic's liggen momenteel 192 ernstig zieke mensen met Covid-19. Dat is een daling ten 
opzichte van een etmaal geleden, toen er nog 199 mensen met corona een ic-bed bezet 
hielden.  

Er kwamen afgelopen etmaal op de ic's 14 nieuwe coronapatiënten bij. Doordat er meer 
mensen overleden of werden verplaatst naar een verpleegafdeling, nam het totaal aantal 
opgenomen patiënten op de ic-afdelingen toch af. Bron: AD, 26 oktober 2021. 
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Zwitserland adviseert boostershot voor 65 plussers 

Zwitserland adviseert een aanvullende dosis coronavaccin voor mensen boven de 65, maar 
niet voor de voltallige bevolking. De zogenoemde boostershots worden vanaf half november 
verstrekt aan personen die minstens zes maanden terug hun tweede prik hebben gekregen, 
meldt het Zwitserse ministerie van Volksgezondheid. 

De Zwitserse medicijnautoriteit keurde eerder het gebruik van mRNA-vaccins - 
Pfizer/BioNTech en Moderna - goed voor aanvullend gebruik bij risicogroepen. Voor het grote 
publiek worden de boostershots op dit moment niet aangeraden, aldus het ministerie. 
Zwitserland beschikt nog over voldoende vaccins om alle gegadigden een aanvullende prik te 
geven en personen die nog niet zijn ingeënt alsnog te vaccineren. Bron: AD, 26 oktober 2021. 

Zwembranche luidt noodklok bij OMT 

De zwembranche luidt de noodklok bij het OMT. Bij nieuwe maatregelen moet 
het zwemonderwijs worden ontzien. De afgelopen anderhalf jaar waren namelijk al desastreus 
voor zwembaden en het zwemonderwijs. Bron: AD, 26 oktober 2021. 

Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters bespreken handhaving van 
mogelijk nieuwe coronamaatregelen 

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een 
veiligheidsregio bespreekt maandag in Utrecht de handhaving van mogelijk nieuwe 
coronamaatregelen. Daar krijgt het beraad ook te horen hoe het kabinet denkt de oplopende 
coronacijfers en het aantal ziekenhuisopnames het hoofd te bieden. 

Dinsdag maakt het kabinet tijdens een persconferentie bekend of er, en zo ja welke, 
aanvullende maatregelen nodig zijn. Het Outbreak Management Team is om advies gevraagd. 
Het zou maandag de laatste keer zijn dat het Veiligheidsberaad  voor corona bijeen zou komen, 
maar de verwachting is dat dit komende tijd vaker gaat gebeuren. Bron: AD, 26 oktober 2021. 

Zorgverzekeraars verdelen extra kosten 

Eigenlijk is het in strijd met de concurrentieregels, maar net als vorig 
jaar mogen zorgverzekeraars ook dit jaar de extra kosten door de coronacrisis 
onderling verdelen. De Autoriteit Consument & Markt keurt de regeling opnieuw goed om de 
continuïteit van de zorg niet in gevaar te brengen en te voorkomen dat sommige verzekeraars 
het financieel extra hard te verduren krijgen. 

Die zouden de extra kosten anders mogelijk weer doorberekenen in hun premies, terwijl ze de 
schade nu kunnen delen. De zorgverzekeraars moeten dit jaar wel individueel meer risico's 
opvangen alvorens een beroep op de regeling te mogen doen. De verzekeraars hebben ook 
beloofd om de verdeling zo beperkt mogelijk te houden en daar alleen toe over te gaan als het 
echt noodzakelijk is. Bron: AD, 26 oktober 2021. 

Coronacijfers in België stijgen 

De coronacijfers bij onze zuiderburen zitten in de lift en dwingen de Belgische federale 
overheid te overwegen een aantal coronamaatregelen her in te invoeren. Het aantal dagelijkse 
besmettingen is de afgelopen week met 75 procent gestegen, tot een gemiddelde van 5299 per 
dag. 

Vrijdag werd een nieuw dagrecord geregistreerd voor 2021, met meer dan 7.000 nieuwe 
gevallen. Ondanks het feit dat 75 procent van de Belgen volledig is ingeënt, staan ze in de top 
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tien van Europese landen met het hoogste aantal besmettingen per miljoen inwoners. Volgens 
WHO doen de Belgen het slechts van heel West-Europa. 

De ziekenhuisopnames namen met 69 procent toe tot gemiddeld 102 per dag. Het aantal 
overlijdens door toedoen van Covid-19 steeg licht naar gemiddeld 13 per dag. Om de opgaande 
trend te breken, besluit de regering naar verwachting vandaag al over de te nemen stappen. 
 
Een nieuwe lockdown wordt echter niet verwacht, maar vanaf maandag is het wel weer 
verplicht in winkels een mondkapje te dragen. Ook wordt het thuiswerken weer 
aangeraden. Drastische restricties liggen nog niet op tafel. ’Er komt geen nieuwe lockdown, 
maar deze maatregelen zijn noodzakelijk’, aldus de overheid. 

‘Bars en restaurants zullen openblijven en het is belangrijk dat kinderen naar school gaan’, 
zegt Gezondheidsminister Frank Vandenbroucke. De federale regering wil wel het gebruik van 
de coronapas uitbreiden naar kleinere evenementen. Ook wordt het dragen 
van gezichtsmaskers op meer plekken overwogen, aldus Vandenbroucke. Bron: AD, 26 
oktober 2021.  

Inwoners Lanzhou mogen alleen in geval van nood de deur uit 

De vier miljoen inwoners van de Chinese stad Lanzhou mogen alleen nog in geval van nood 
de deur uit, zo hebben de autoriteiten besloten. De hele stad gaat in lockdown wegens een 
stijgend aantal coronabesmettingen. Het openbaar vervoer werd al eerder aan banden gelegd, 
maar ook de overige verplaatsingen van de stedelingen worden nu in de gaten gehouden. 
 
China stelde vandaag 29 nieuwe lokale besmettingen met het longvirus vast. Zes daarvan in 
Lanzhou. Het Aziatische land hanteert een zerotolerancebeleid wat corona aangaat en sloot al 
eerder miljoenensteden af van de buitenwereld. Ook werden toen alle inwoners getest. 
Afgelopen week werden in China meer dan honderd nieuwe virusinfecties vastgesteld. Bron: 
AD, 26 oktober 2021. 

  

© AP — In Lanzhou gelden strikte regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Mondkapjes weer verplicht in verpleeghuizen van Amsta 

In de verpleeghuizen van zorgaanbieder Amsta zijn vanwege de 'flinke recente stijging van de 
besmettingen in Amsterdam en Nederland' mondkapjes weer verplicht in de algemene ruimtes 
en plekken waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, meldt het Parool. 
 
Amsta zegt dat er sinds de versoepelingen nog geen grote uitbraken zijn geweest. Wel waren 
er enkele gevallen in de ouderen- en gehandicaptenzorg. ‘Dit is vooral in de ouderenzorg waar 
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mensen tijdelijk bij ons verblijven om te herstellen, bijvoorbeeld van een delier of na opname 
in het ziekenhuis’, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 26 oktober 2021. 

Stijging dagelijkse sterftecijfers in Rusland houdt aan 

De stijging van de dagelijkse sterftecijfers in Rusland ten gevolge van Covid-19 houdt aan. Het 
land meldt vandaag 1106 overlijdens, een nieuw recordaantal en het zesde in acht dagen tijd. 
De gezondheidsautoriteiten stelden het afgelopen etmaal 36.446 nieuwe besmettingen vast. 
Een daling van 944 ten opzichte van gisteren. 

Rusland heeft voor de eerste week van november een landelijke sluiting aangekondigd. 
Russen krijgen zeven dagen betaald verlof. Wie zich laat inenten krijgt nog eens twee dagen 
betaald vrijaf. Hoofdstad Moskou gaat vanaf 28 oktober gedeeltelijk in lockdown, waarbij 
alleen essentiële winkels en apotheken open blijven. Bron: AD, 26 oktober 2021. 

In Italië is boosterprik vanaf januari voor iedereen die wil beschikbaar 

Italianen die een extra coronaprik willen, kunnen die naar verwachting vanaf januari krijgen, 
zegt Gezondheidsminister Pierpaolo Sileri. Momenteel is de zogenoemde booster uitsluitend 
beschikbaar voor 60-plussers, patiënten met ernstige aandoeningen en zorgpersoneel. Tot nu 
toe zijn zo'n 44,5 miljoen Italianen ingeënt, ruim 82 procent van de bevolking boven de 12 
jaar. Meer dan 1,1 miljoen mensen kregen al een booster. Bron: AD, 26 oktober 2021.  

Extra coronaprik voor alle Italianen vanaf januari 

Alle Italianen die een extra coronaprik willen, kunnen die vanaf januari krijgen. Nu is de 
zogenoemde booster uitsluitend beschikbaar voor 60-plussers, patiënten met ernstige 
aandoeningen en zorgpersoneel. 

Vanaf januari is een extra dosis van het coronavaccin voor de rest van de Italiaanse bevolking 
beschikbaar, verwacht plaatsvervangend gezondheidsminister Pierpaolo Sileri. 

Tot op heden zijn bijna 44,5 miljoen mensen in Italië ingeënt, dat is ruim 82 procent van de 
bevolking ouder dan 12 jaar. Meer dan 1,1 miljoen mensen kregen al een booster. 

Om besmettingen te beperken en Italianen aan te sporen zich te laten vaccineren, heeft de 
regering een verplichte gezondheidspas ingevoerd voor alle werknemers. Met de bij een deel 
van de bevolking omstreden pas kun je aantonen dat je bent ingeënt of genezen van corona. 
Je krijgt het bewijs ook na een negatieve test die je op eigen kosten moet laten doen. Bron: 
Het Parool, 26 oktober 2021. 

Aantal sterfgevallen in Zweden als gevolg van coronabesmetting is 

opgelopen 

Het aantal aan Covid-19 te wijten sterfgevallen in Zweden is opgelopen tot 15.000, blijkt 
vandaag. Sinds vrijdag zijn er negen nieuwe overlijdens en 2275 besmettingen geregistreerd 
in het Scandinavische land. De cijfers kruipen na de zomer langzaam weer omhoog, maar 
zitten nog steeds onder de piek van afgelopen winter. 

Van alle Zweden boven de 16 jaar heeft 85 procent zeker één coronaprik ontvangen. Tachtig 
procent is volledig gevaccineerd. Zweden stelde geen lockdowns in en zag tijdens de eerste 
twee coronagolven meer sterfgevallen dan de Scandinavische buurlanden. De sterftecijfers 
bleven wel lager dan in de meeste Europese landen. Bron: AD, 26 oktober 2021.  
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Coronavirus grijpt sneller en sneller om zich heen 

Het coronavirus grijpt sneller en sneller om zich heen. Het aantal positieve tests is afgelopen 
week met 50 procent gestegen. Het aantal ziekenhuisopnames nam met 34 procent toe en 
het aantal gemelde sterfgevallen ging met 62 procent omhoog. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 
38.733 meldingen van positieve tests. Dat is het hoogste weekcijfer sinds half juli. Het aantal 
ziekenhuisopnames steeg van 437 naar 584, het aantal sterfgevallen van 48 naar 78. Bron: 
AD, 26 oktober 2021. 

Geduld gevaccineerden is op: roep om invoering aparte regels voor 
weigeraars’ 

Een ruime meerderheid van de gevaccineerden in Nederland (72 procent) vindt dat het kabinet 
specifieke coronamaatregelen moet nemen voor ongevaccineerden. Zij moeten de toegangstest 
ook maar zelf betalen, redeneren zes op de tien gevaccineerden. 

 

Demonstranten tijdens de Walk of Freedom van Nederland in Verzet tegen onder meer de 
coronapas, op 17 oktober in Utrecht. © ANP 
 
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel. 
Aanleiding is de overweging van het kabinet om nieuwe coronamaatregelen te nemen vanwege 
de sterke stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, vooral onder 
ongevaccineerden. Minister Hugo de Jonge (VWS) vindt dat die maatregelen ‘recht moeten 
doen aan de situatie’ maar ziet zich voor dilemma's geplaatst bij de vraag of ze voor de gehele 
samenleving moeten gelden of alleen voor specifieke groepen. 
 
De meeste gevaccineerden zouden dat laatste toejuichen, leert het onderzoek. ‘Ik ben helemaal 
klaar met die vaccinweigeraars, of ze nu laks, religieus of wappie zijn. De zorg mag hun 
probleem oplossen als ze ziek worden’, schrijft een gevaccineerde voorstander van specifieke 
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maatregelen. Een ander: ‘Als je geen rijbewijs wil halen, mag je voor de veiligheid van anderen 
niet autorijden. In dit geval betekent niet vaccineren meer beperkingen. Je kiest er toch echt 
zelf voor.’ 
 
Het steekt gevaccineerden vooral dat die keuze grote gevolgen heeft voor anderen: 
‘Ongevaccineerden claimen hun vrijheid maar beperken die van anderen. Door hun (onnodige) 
ziekenhuisopnames ontnemen ze mensen een behandeling en daarmee gezondheid', aldus een 
panellid. 
 
Zes op de tien ingeënten (60 procent) zijn ook voor de invoering van het zogeheten 2G-systeem. 
Daarin hebben mensen alleen recht op een coronapas als ze gevaccineerd of genezen zijn van 
corona. Ongevaccineerden die nog niet besmet werden, hebben dan geen toegang meer tot 
openbare gelegenheden.  
 
Gevaccineerden en ongevaccineerden komen hiermee lijnrecht tegenover elkaar te staan, 
concluderen de onderzoekers. Maar liefst 82 procent van die laatste groep is tegen invoering 
van het 2G-systeem en 98 procent van de ongevaccineerden verzet zich tegen maatregelen die 
alleen voor hen gelden. Iemand zegt: ‘Het is te gek voor woorden dat dit kan gebeuren. Als ze 
denken dat ik me eraan ga houden, hebben ze het mis.’ Met deze massale weerstand onder 
ongevaccineerden rijst de vraag hoe effectief aparte regels voor hen zullen zijn.   
 
‘In geen enkel eerder corona-onderzoek van ons zag ik de clash tussen gevaccineerden en 
ongevaccineerden zo explosief als nu’, zegt EenVandaag-opiniepeiler Gijs Rademaker. ‘Het 
geduld van gevaccineerden is écht op en dus zie je dat velen van hen maatregelen steunen die 
heel ver gaan. Voor de zorg, voor mensen die wachten op een operatie maar ook voor hun 
eigen vrijheid.’  
 
Rademaker vraagt zich af of aparte regels gaan werken. ‘Want ongevaccineerden zetten hun 
hakken nog dieper in het zand door deze roep om aparte regels speciaal voor hen. Velen 
hielden zich al niet strak aan de algemene coronaregels. Als ik vandaag de reacties van 
ongevaccineerden zie, zal dat bij nieuwe specifieke regels nog veel minder zijn.’  
 
Voor wie ze ook zullen gelden, de roep om ingrijpen van de overheid is volgens de peilers groot. 
Van alle ondervraagden vinden zes op de tien (60 procent) dat het kabinet op de volgende 
persconferentie met een aanscherping van coronamaatregelen moet komen. De meeste 
voorstanders (76 procent) zijn voor een dringender thuiswerkadvies, strengere controles op de 
coronapas (71 procent) en het herinvoeren van ‘de 1,5 meter’ (61 procent).  
 
Minder steun zou er zijn voor een coronapas op middelbare scholen (37 procent), het eerder 
sluiten van horeca dan twaalf uur ‘s nachts (23 procent) en een terugkeer naar een maximaal 
aantal gasten thuis (23 procent). Weinig verrassend is er onder ongevaccineerden meer 
weerstand is voor algemene maatregelen dan bij gevaccineerden. Alleen een strenger 
thuiswerkadvies zou een relatief grote groep ongevaccineerden (48 procent) een goede zaak 
vinden. Bron: AD, 26 oktober 2021.  
 
NCTV vreest verdere radicalisering coronaprotesten 
 
De omvang van de protesten tegen de coronamaatregelen is afgenomen, ‘maar tegelijkertijd 
bestaat het risico dat sommigen in die beweging verder radicaliseren’, stelt veiligheidsdienst 
NCTV vandaag. 
 
Na de versoepelingen van de coronamaatregelen de afgelopen maanden zijn ook de protesten 
tegen die maatregelen afgenomen, schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) in haar vanmiddag verschenen Dreigingsbeeld. ‘Nu een deel van het 
coronaprotest afzwakt, blijft een deel van de hardere onderstroom over’, schrijft de dienst ook. 
‘De drempel voor het (online) bespreken en plegen van buitenwettelijke acties is lager 
geworden en gewelddadige acties blijven plaatsvinden.’ 
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Een voorbeeld daarvan is Ralph K. die dit voorjaar werd opgepakt omdat hij plannen maakte 
een vuurwerkbom te laten ontploffen bij een vaccinatielocatie in Den Helder. Drie maanden 
geleden werd ook Yavuz O. opgepakt, hij praatte op chatapp Telegram samen met andere 
tegenstanders van de coronamaatregelen openlijk over het plegen van aanslagen op politici. 
 
Het Dreigingsbeeld, dat door de NCTV twee keer per jaar wordt gepubliceerd, komt uit op het 
moment dat het kabinet nadenkt over strengere coronamaatregelen, mogelijk ook alleen voor 
ongevaccineerden. Dat nieuwe beleid is nog niet meegenomen in het Dreigingsbeeld, maar 
kan wel tot nieuwe, hevigere protesten leiden. Een deel van de coronademonstranten verzet 
zich hevig tegen de wereldwijde vaccinatiecampagne.  
 
‘Vanuit een combinatie van wij-zij denken, complotconstructies en het verwerpen van de 
democratische rechtsorde, kan de radicale onderstroom van het coronaprotest haar 
tegenstanders wegzetten als vijanden, waartegen eigenrichting en geweld gerechtvaardigd 
zijn’, schrijft de NCTV. ‘Daarbij schuilt het gevaar van isolatie. Nu het coronaprotest afzwakt, 
blijft een deel van de hardere onderstroom over. Binnen afgezonderde online echoputten ziet 
dit deel haar eigen werkelijkheidsbeleving keer op keer bevestigd.’  
 

 
Coronaprotest in Amsterdam  © Joris Van Gennip 

De dienst ziet ook een vermenging van het coronaprotest met extreemrechtse bewegingen. 
‘Mensen uit rechts-extremistische hoek sluiten aan bij protesten, zijn te zien op YouTube-
kanalen die eerder vanuit maatschappelijk ongenoegen werden opgericht of hebben online 
connecties met complotdenkers.’ Die vermenging vindt mogelijk plaats via de zogenoemde 
Defend-groepen, die coronaprotesten organiseren of erbij aanwezig zijn. ‘Anti-
overheidsgroepen met mogelijk extreemrechtse invloeden waarbinnen vernieling, belediging, 
opruiing en geweld tegen de politie geaccepteerd zijn.’ 

Die Defend-groepen zijn vooral regionaal georganiseerd. Begin dit jaar protesteerden in het 
zwart geklede en gemaskerde leden van Defend IJmuiden in die stad tegen de Nederlandse 
vaccinatiecampagne. Een paar maanden eerder was dezelfde groep in het nieuws geweest, 
omdat ze demonstreerden voor een heel ander onderwerp: het in stand houden van Zwarte 
Piet. Bron: AD, 26 oktober 2021. 
 
Meer dan 350.000 mensen lieten zich vorige week testen 
 
Meer dan 350.000 mensen lieten zich vorige week testen zodat ze naar een restaurant, café, 
bioscoop of theater konden gaan. Dat is het op een na hoogste aantal sinds de invoering van 
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de toegangstesten maart. Van alle mensen die een toegangstest lieten doen had 0,37 procent 
het coronavirus onder de leden, het hoogste percentage sinds eind juli. 
 
Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, daalde juist iets. 
Het staat nu op 1,19, tegen 1,24 afgelopen vrijdag. Een getal van 1,19 betekent dat honderd 
mensen met corona gemiddeld 119 anderen besmetten. Zij dragen het virus vervolgens over 
aan 142 mensen, die op hun beurt 169 mensen aansteken. Bij elke stap loopt het aantal 
besmettingen op. 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 1,19 van dinsdag beschrijft de situatie op 11 oktober. 
Bron: AD, 26 oktober 2021. 
 
Steeds meer mensen lopen het coronavirus op in de horeca of op het werk 
 
Steeds meer mensen lopen het coronavirus op in de horeca of op de werkvloer. Dit worden 
belangrijkere haarden, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de stand van de corona-epidemie in Nederland.  
Van lang niet alle mensen die positief testen op het coronavirus is de besmettingsbron bekend. 
Zo zijn er mensen die niet weten waar en hoe ze het virus hebben opgelopen. Bij ongeveer vier 
op de tien mensen die afgelopen week positief testten, is de 'setting van besmetting' wel 
vastgesteld.  
 
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. Dat is en blijft de belangrijkste 'setting van 
besmetting'. Bij elkaar op bezoek gaan leidde tot bijna 16 procent van de gevallen. Dat is hoger 
dan in voorgaande weken.  
 
Begin september was 5,3 procent op het werk besmet geraakt. Dat steeg tot 6,6 procent eind 
september, 8,6 procent begin oktober en 9 procent afgelopen week. Half september kon 1,6 
procent van de besmettingen worden herleid naar de horeca, half oktober was dit gestegen 
naar 3,3 procent en vorige week was het de bron voor 4,3 procent van de positief geteste 
mensen. Bron: AD, 26 oktober 2021. 

Aantal coronabesmettingen is vandaag ook verder toegenomen 

Het aantal positieve coronatests is vandaag ook verder toegenomen. Tussen maandagochtend 
en dinsdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5791 
nieuwe meldingen. Dat is boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen 
week registreerde het RIVM gemiddeld 5536 besmettingen per etmaal. Dat gemiddelde stijgt 
al bijna een maand onafgebroken. 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met twintig. 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 zes overlijdens geregistreerd. Bron: AD, 26 
oktober 2021. 
 
Snelle stijging coronabesmettingen leidt nog niet tot run op vaccinatie 
 
De snelle stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen leidt nog niet tot een run op de 
coronaprik. Iets meer dan 86.000 mensen hebben zich vorige week laten vaccineren tegen het 
coronavirus, het laagste aantal sinds januari, toen de vaccinatiecampagne nog op stoom 
moest komen. 
 
Bijna 36.000 mensen kregen vorige week een eerste inenting. Dat is weliswaar iets meer dan 
de week ervoor, maar aanzienlijk minder dan de voorgaande weken. Ruim 50.000 mensen 
kregen een tweede prik, tegen ongeveer 60.000 in de drie weken ervoor. 
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Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen een eerste prik gekregen. Onder hen zijn mensen 
die het vaccin van Janssen ontvingen, waarmee ze na die ene prik klaar waren. Bijna 11 
miljoen mensen hebben ook een tweede vaccinatie gekregen. Van alle Nederlanders van 12 
jaar en ouder is 81,7 procent volledig gevaccineerd. Bron: AD, 26 oktober 2021.  
 
Dochtertje Ed Sheeran (1) test positief op corona 
 
Lyra, het dochtertje van Ed Sheeran, is positief getest op corona. Vader en dochter zitten 
momenteel samen tien dagen in thuisisolatie, want de zanger testte zelf zondag al positief. Dat 
meldt de Britse krant Daily Mail. 
 
Tijd om ziek te zijn heeft Sheeran eigenlijk niet, want over drie dagen komt zijn nieuwe 
album = (spreek uit als: equals) uit. De zanger zit samen met zijn dochtertje verplicht in 
quarantaine sinds het virus bij hen is vastgesteld. Vrouw Cherry is daar niet bij, want zij is 
vooralsnog negatief getest.  
 
‘Ik ben in zelfisolatie met mijn dochter’, meldt de zanger in The Daily Mail. ‘Ik ben alleen met 
haar, zonder mijn vrouw, omdat we allebei positief zijn. Ik ga nu tien dagen alleen met haar 
doorbrengen. Soms breng ik slechts twee dagen per week met haar door, dus het is geweldig 
om tien dagen bij haar te kunnen zijn. Onze koelkast zit vol en we eten de hele tijd.’ 
Sheeran is van plan vanuit huis nog zoveel mogelijk interviews te doen om zijn nieuwe album 
onder de aandacht te brengen. Zijn optreden in het Amerikaans televisieprogramma Saturday 
Night Live op 6 november gaat in ieder geval niet door.  Bron: AD, 26 oktober 2021.  
 
Curaçao past vanaf morgen de coronaregels aan 
 
Curaçao past vanaf morgen de coronaregels aan voor onder anderen Nederlandse reizigers. 
Het land accepteert dan het Europese coronapaspoort (DCC), dat via de CoronaCheck-app is 
op te vragen, meldt de Curaçaose overheid. 
 
Voor Nederlandse reizigers die volledig zijn gevaccineerd gelden dan dezelfde regels als voor 
gevaccineerde Curaçaoënaars. Die hoeven zich niet vóór hun reis en op de derde dag na 
aankomst te laten testen. Mensen die niet (volledig) zijn gevaccineerd moeten zich nog wel 
laten testen. 
 
Tot nu toe was het DCC op Curaçao niet geldig. Reizigers moesten een testbewijs uitprinten 
en op papier meenemen.  
 
Voor Curaçao geldt van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een geel 
reisadvies. Reizigers moeten voordat zij naar Curaçao gaan nog wel een zogenoemd 'Public 
Health Passenger Locator Card' en een immigratiekaart invullen.  Bron: AD, 26 oktober 2021. 
 
Ongevaccineerde burgemeester van Nunspeet heeft corona 
 
Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet is besmet met het coronavirus. Dat heeft 
de gemeente Nunspeet vandaag laten weten. Van de Weerd voelt zich naar omstandigheden 
goed. 
 
Burgemeester Van de Weerd heeft deze ochtend een positief testresultaat gekregen. ‘Vorige 
week had hij vrij. Aan het eind van de week, zo rond het weekend, kreeg hij milde klachten. 
Daarom heeft hij zich laten testen bij de GGD,’ zegt gemeentewoordvoerder Wob Meijering 
tegen de Stentor. Van de Weerd zelf wil niet reageren op zijn ziekte.  
 
Volgens Meijering gaat het redelijk goed met Van de Weerd. Meijering: ‘Hij heeft nog steeds 
milde klachten, maar is wel thuis aan het werk. Hij zal in ieder geval de komende dagen in 
isolatie blijven, zoals de RIVM-regels voorschrijven.’ Waar nodig zal locoburgemeester Leen 
van der Maas de burgemeester vervangen.  
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In september werd er veel kritiek geuit op Van der Weerd vanwege zijn open brief, waarin hij 
zijn inwoners onder meer oproept om zich te laten vaccineren. De burgemeester bleek zelf niet 
gevaccineerd te zijn vanwege geloofsredenen.  
 
De vaccinatiegraad in Nunspeet ligt lager dan gemiddeld: 70 procent van de Nunspeters is 
volledig gevaccineerd tegen corona. Landelijk ligt dat op 83,5 procent.  
 
In augustus en september was Nunspeet een coronabrandhaard. Dit kwam mede 
door uitbraken in grote gezinnen.  Bron: De Stentor, 26 oktober 2021.  
 
Corona-uitbraak in grote gezinnen maakt Nunspeet tot negatieve 
uitschieter in Nederland 
 
Een corona-uitbraak in een aantal grote gezinnen in Nunspeet leidt ertoe dat het aantal 
besmettingen in deze gemeente in de laatste 24 uur in een rap tempo is opgelopen. Sterker 
nog, in geen enkele andere gemeente in Nederland zijn er verhoudingsgewijs meer inwoners 
positief getest.  
 
Dinsdag werden er in de plaats op de Veluwe 27 nieuwe besmettingen geteld. Volgens 
woordvoerder Marriët De Zwaan van de gemeente Nunspeet komt het hoge aantal 
besmettingen voort uit uitbraken in grote gezinnen.  
 
‘Gezinnen zijn hier in Nunspeet relatief groot. Dus als een gezinslid besmet raakt, is de kans 
aanwezig dat ook andere gezinsleden worden besmet. En als er dan ook nog familie op korte 
afstand woont, waarmee het gezin nauw contact onderhoudt, dan loopt het aantal 
besmettingen verder op.’ 
 
Maandag  was Nunspeet ook al een negatieve uitschieter op de coronakaart van deze regio, 
terwijl landelijk gezien het aantal besmettingen daalde. Per 100.000 inwoners waren er 35.7 
inwoners positief getest.   
 
Dat aantal is binnen een etmaal tijd gestegen naar bijna 100 besmettingen per 100.000 
inwoners. Om precies te zijn: 96.4. Nunspeet kleurt daardoor als enige Nederlandse gemeente 
donkerrood op de kaart. Bron: De Stentor, 31 augustus 2021.   
 
Partijen in Tweede Kamer denken dat er aanvullende coronamaatregelen 
nodig zijn 
 
Partijen in de Tweede Kamer denken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de nieuwe 
opleving van het coronavirus binnen de perken te houden. Maar D66 en PvdA dringen er 
vooral op aan dat de huidige maatregelen, vooral het coronatoegangsbewijs, beter worden 
gehandhaafd, zeggen ze vandaag. Ze willen het advies van het Outbreak Management Team 
(OMT) en de voorstellen van het kabinet afwachten. 
 
Vooralsnog is er geen enthousiasme te bespeuren over de optie dat nieuwe maatregelen alleen 
zouden gelden voor doelgroepen, zoals mensen die niet gevaccineerd zijn. Maandag zei 
demissionair zorgminister Hugo De Jonge niets uit te willen sluiten, ook niet of maatregelen 
voor bepaalde regio's kunnen komen waar de vaccinatiegraad laag is. 
 
PVV-leider Geert Wilders zou het 'heel oneerlijk en niet te rechtvaardigen' vinden als niet-
gevaccineerden de klos zouden zijn bij maatregelen. Wilders ziet de meerwaarde van 
vaccineren maar hekelt dwang en drang daarbij. Hij verwijt het kabinet dat het de laatste 
jaren te weinig heeft geïnvesteerd in ziekenhuiscapaciteit en in personeel voor de intensive 
care.  
 
D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt dat mogelijk nieuwe maatregelen er wel toe moeten leiden 
dat 'de vrijheid die we net terug hebben, behouden'. Ook hamert hij op handhaving van vooral 
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de coronapassen. ‘In andere landen waar het strikter wordt gecontroleerd, werkt het wel en 
voorkomt het heel veel besmettingen.’   
 
Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA wil dat geteste mensen wel toegang moeten kunnen blijven 
houden. Ze denkt eerder aan generieke maatregelen zoals het weer moeten dragen van 
mondkapjes op bepaalde plekken en meer thuiswerken. Uitgangspunt voor nieuwe ingrepen 
moet volgens haar zijn 'dat de zorg overeind blijft voor iedereen'.  Bron: AD, 26 oktober 2021. 
 
Nog altijd zorgen over coronapandemie 
 
De stand van de coronapandemie is nog altijd zorgelijk. Nederland blijft de komende week op 
dat middelste risiconiveau staan. Dat is vandaag vastgesteld en gepubliceerd op het 
coronadashboard. Maar als de stijging van het aantal ziekenhuisopnames doorzet, kan 
Nederland volgende week naar het hoogste waarschuwingsniveau, 'ernstig', gaan.  
 
De overheid voerde de nieuwe risiconiveaus twee weken geleden in. Voor het hele land geldt 
tegenwoordig hetzelfde waarschuwingsniveau. Het nieuwe systeem kent drie risiconiveaus: 
waakzaam, zorgelijk en ernstig. Het niveau wordt elke dinsdag bepaald op basis van het 
zevendaagse gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal opnames op de 
intensive cares.  Bron: AD, 26 oktober 2021.   
 
Nog eens twee repatriëringsvluchten vanuit Marokko 
 
Vandaag zijn er nog eens twee repatriëringsvluchten van Transavia vanuit Marokko naar 
Nederland gekomen. Daarmee heeft de luchtvaartmaatschappij acht van de tien 
repatriëringsvluchten uitgevoerd. 
 
Om 14.00 uur landde vandaag een vlucht vanuit Tanger in Rotterdam, een dik uur later kwam 
op Schiphol een vlucht binnen vanuit Marrakesh. Vorige week verbood het Noord-Afrikaanse 
land alle luchtverkeer van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk omdat 
het aantal coronabesmettingen in die landen stijgt. Maar Transavia kreeg wel toestemming 
voor tien vluchten om passagiers naar Nederland te halen.  
 
Gisteren landden er drie vluchten vanuit Marokko, de laatste twee vluchten staan gepland 
voor donderdag (15.50 uur) en vrijdag (23.45 uur). Transavia zei eerder deze week ervan uit 
te gaan dat iedereen die met de luchtvaartmaatschappij naar Marokko is gevlogen via de tien 
vluchten ook weer kan terugkeren.  Bron: AD, 26 oktober 2021.  
 
Tevreden over controle coronabewijzen 
 
Het Veiligheidsberaad en gemeenten zijn over het algemeen tevreden over de controle op 
coronabewijzen aan de deur bij horecazaken. Hubert Bruls, voorzitter van het 
Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, zegt dat het beraad geen signalen zou 
hebben dat het op grote schaal fout gaat.  
 
Marc Bonten, lid van het Outbreak Management Team (OMT), zei gisteravond dat onder meer 
de naleving van coronapassen beter moet. In de afgelopen week was 4,3 procent van de 
besmettingen te herleiden naar horecabezoek.  
 
Bruls stelt dat de controles 'een relatief kleine moeite blijken' en dat 'de meeste Nederlanders 
er positief over zijn'. De burgemeester van Nijmegen benadrukt wel het belang van naleving 
van de passen. Volgens hem 'wordt niemand blij als de regels weer aangescherpt moeten 
worden'.  Bron: AD, 26 oktober 2021.   
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Horeca richt zich tot kabinet: Laat 12 uur-regel los en pak illegale 
(huis)feestjes aan  
 
Het kabinet moet de omstreden 12 uur-regel in de horeca zo snel mogelijk loslaten zodat het 
hoge aantal besmettingen in de thuissituatie kan worden teruggedrongen. Dat is de 
boodschap van Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. De 
brancheorganisatie meent dat scherpere maatregelen voor de horeca de huidige stijging van 
het aantal besmettingen niet tegengaan. ‘Veel mensen belanden nu om 00.00 uur tegelijkertijd 
op straat en zetten hun avond bij iemand thuis of op een illegaal feestje voort’, zegt Willemsen 
tegen deze site.  
 
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. Dat is en blijft de belangrijkste ‘setting van 
besmetting’, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de stand van de corona-epidemie in Nederland. Bij 
elkaar op bezoek gaan leidde in bijna zestien procent van de gevallen tot een besmetting. Dat 
is hoger dan in voorgaande weken. 
 
Maar ook het aantal besmettingen in de horeca neemt toe. Half september kon 1,6 procent 
van de besmettingen worden herleid naar de horeca, half oktober was dit gestegen naar 3,3 
procent en vorige week was het de bron voor 4,3 procent van de positief geteste mensen. 
Ondanks de stijging laten de cijfers volgens Willemsen niet zien dat het probleem in de horeca 
zit. ‘Dat zit overduidelijk in de thuissituatie. Daar vindt veruit het allergrootste deel van de 
besmettingen plaats.’ Willemsen constateert dat de overheid in de paniekmodus schiet en 
‘meteen aan extra maatregelen denkt’. ‘Maar het is belangrijk dat er op de juiste manier naar 
de cijfers wordt gekeken.’  
 
In de strijd tegen de stijgende cijfers kunnen de horeca en het nachtleven een steentje 
bijdragen, denkt Willemsen. ‘Maak meer mogelijk in het nachtleven, zodat niet iedereen in één 
klap op straat terechtkomt. Geef ons de ruimte om ons ding te doen en te handhaven op de 
coronaregels. Zo houden we het overzicht en houden we de bezoekers ook bezig. We weten 
allemaal dat zij niet om vijf over twaalf naar bed gaan. Die borrelen bij een ander nog na, of 
gaan nog naar een illegale houseparty. Door opnieuw de horeca de schuld te geven los je het 
probleem niet op, er is een andere focus nodig’, stelt Willemsen. Zijn brancheorganisatie zegt 
vanuit gemeenten bovendien complimenten te krijgen over de wijze waarop de maatregelen 
nageleefd worden.  
 
De verplichte sluitingstijd van 00.00 uur ziet KHN het liefst verdwijnen. Ruim een derde van 
de horecabedrijven ondervindt last van die maatregel en bij de zogenoemde natte horeca, zoals 
kroegen, is dat bijna 60 procent. Een goed alternatief is wat de woordvoerder betreft om na 
00.00 uur enkel de inloop te verbieden, ‘zodat na die tijd geen nieuwe gasten de 
horecagelegenheid meer in mogen‘. 
 
Door het oplopende aantal ziekenhuisopnames komt het kabinet binnenkort mogelijk met 
aanvullende coronamaatregelen, aldus demissionair coronaminister Hugo de Jonge. 
Evenementen in de Ziggo Dome, Rotterdam Ahoy en Afas Live gaan door zolang dit van het 
kabinet mag, zo laten de locaties aan het ANP weten. Zij zeggen eerst de coronapersconferentie 
van komende dinsdag af te wachten en erop te rekenen dat evenementen door kunnen gaan. 
 
De concerten van de Toppers in Ahoy zijn onder meer afgelast vanwege de onduidelijkheid 
rond de coronamaatregelen, zo meldde de organisatie eerder. Volgens Ahoy-directeur Jolanda 
Jansen ligt de keuze om de concerten te annuleren geheel bij de organisatie en niet bij Ahoy 
Rotterdam.  
 
Andere evenementen, zoals de Groots Met Een Zachte G-concerten van Guus Meeuwis, gaan 
volgens Jansen dan ook gewoon door zolang dit kan. ‘Je ziet dat de besmettingen vooral thuis 
en op scholen plaatsvinden en niet zozeer bij evenementen. Wat ons betreft is er dan ook geen 
aanleiding om hier anders naar te kijken.’ Ze heeft goede hoop dat er tijdens de komende 
persconferentie geen aanvullende maatregelen komen voor de evenementensector. ‘Ik hoop 
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dat ze het bij feiten houden. Die laten zien dat deze sector niet verantwoordelijk is voor de 
ziekenhuisopnames.’  
 
Ook een woordvoerster van Afas Live zegt dat de dertig evenementen die tot en met december 
gepland staan ‘gewoon doorgaan’ als de maatregelen niet veranderen. ‘Natuurlijk hebben we 
afgelopen anderhalf jaar gezien dat de evenementenbranche als eerste op slot gaat. Toch 
houden we goede moed en hopen we dat de huidige maatregelen blijven zoals ze nu zijn voor 
de evenementenbranche.’  
 
Dat optimisme deelt Ziggo Dome-directeur Danny Damman. In de Ziggo Dome wordt onder 
andere Holland Zingt Hazes gehouden, met meer dan 10.000 bezoekers. ‘Wij gaan ervan uit 
dat alles wat in de agenda staat gewoon doorgaat.’ Tot nu toe heeft Damman nog niets gehoord 
over nieuwe maatregelen voor de evenementensector. De huidige maatregelen, zoals de 
controle op coronatoegangsbewijzen, zullen blijven, denkt hij. ‘Ik verwacht dat het daarbij 
blijft. Nou ja, dat hoop ik.’  
 
Partijen in de Tweede Kamer denken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de nieuwe 
opleving van het coronavirus binnen de perken te houden. Maar D66 en PvdA dringen er 
vooral op aan dat de huidige maatregelen, vooral het coronatoegangsbewijs, beter worden 
gehandhaafd, zeggen ze dinsdag. Ze willen het advies van het Outbreak Management Team 
(OMT) en de voorstellen van het kabinet afwachten.  
 
Vooralsnog is er geen enthousiasme te bespeuren over de optie dat nieuwe maatregelen alleen 
zouden gelden voor doelgroepen, zoals mensen die niet gevaccineerd zijn. Maandag zei 
demissionair zorgminister Hugo de Jonge niets uit te willen sluiten, ook niet of er maatregelen 
voor bepaalde regio’s kunnen komen waar de vaccinatiegraad laag is.  
 
PVV-leider Geert Wilders zou het ‘heel oneerlijk en niet te rechtvaardigen’ vinden als niet-
gevaccineerden de klos zouden zijn bij maatregelen. Wilders ziet de meerwaarde van 
vaccineren maar hekelt dwang en drang daarbij. Hij verwijt het kabinet dat het de laatste 
jaren te weinig heeft geïnvesteerd in ziekenhuiscapaciteit en in personeel voor de intensive 
care.  
 
D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt dat mogelijk nieuwe maatregelen er wel toe moeten leiden 
dat we ‘de vrijheid die we net terug hebben, behouden’. Ook hamert hij op handhaving van 
vooral de coronapassen. ‘In andere landen waar het strikter wordt gecontroleerd, werkt het 
wel en voorkomt het heel veel besmettingen.’ Paternotte stond er al eerder voor open dat 
mensen op risicovolle plekken alleen een groen vinkje krijgen na een vaccinatie of herstel. Een 
test is dan niet voldoende. Maar alleen in laatste instantie, vindt hij, als het nog de enige 
manier is om te voorkomen dat plekken weer dicht moeten. ‘Maar het liefst wil D66 dat dingen 
zoveel mogelijk voor iedereen open zijn’, zegt hij.  
 
Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA wil dat geteste mensen wel toegang moeten kunnen blijven 
houden. Ze denkt eerder aan generieke maatregelen zoals het weer moeten dragen van 
mondkapjes op bepaalde plekken en meer thuiswerken. Uitgangspunt voor nieuwe ingrepen 
moet volgens haar zijn ‘dat de zorg overeind blijft voor iedereen’.  
 
GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver wil niet vooruitlopen op mogelijke maatregelen, omdat 
dit volgens hem leidt tot onzekerheid en onduidelijkheid. ‘We moeten doen wat nodig is, maar 
wel op een verstandige manier’, aldus Klaver. Hij verwacht een goede analyse en plannen van 
het kabinet.  Bron: AD, 26 oktober 2021. 
 
Twijfels om donaties Viruswaarheid, OM onderzoekt gedrag Willem Engel 
 
Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar Stichting Viruswaarheid van 
coronascepticus Willem Engel. Het gaat om een civiele zaak, bevestigt een woordvoerder. ‘Er 
is dus geen sprake van strafrechtelijke vervolging.’ 
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Het OM plaatst onder andere vraagtekens bij het gedrag van het zittende bestuur van de 
actiegroep en de lening van 50.000 euro, afkomstig uit donaties, die Engel vorig jaar aan 
zichzelf verstrekte voor de aankoop van een stuk grond op Ibiza, bevestigt een woordvoerder 
tegen deze site, na berichtgeving van De Telegraaf. 
 
Volgens de betrokken officier van justitie Otto van der Bijl valt het onderzoek naar 
Viruswaarheid onder het toezicht op rechtspersonen dat in handen is van het Functioneel 
Parket.  
 
‘Zodra wij door betrokkenen of via de publiciteit worden gewezen op een stichting waar 
mogelijk niet conform de statuten wordt gehandeld, dan doen we daar navraag naar en vragen 
we bijvoorbeeld de administratie op’, reageert de officier na vragen van de krant. 
 
ING bevroor de rekening van Viruswaarheid en de privérekening van Engel, nadat de voorman 
50.000 euro van de stichting had geleend voor een privébetaling van een stuk grond in Spanje. 
Volgens de bank is dat niet volgens de regels gegaan. Om die reden en omdat ING het 
vertrouwen in de integriteit van Viruswaarheid zou zijn verloren, wilde de bank de klantrelatie 
opzeggen. Engel betaalde de lening terug, maar ING bleef bij het standpunt. 
 
Hoewel kritisch op het handelen van Engel, vond de rechter de sancties van ING te ver gaan. 
ING moest de rekeningen deblokkeren.  Bron: AD, 26 oktober 2021. 

In België wordt vanaf 1 november het dragen van mondkapjes weer 
verplicht 

In België wordt vanaf 1 november het dragen van mondkapjes opnieuw verplicht in winkels, 
bedrijven en overheidsgebouwen en ook tijdens cultuur- en sportevenementen. Dat 
heeft premier Alexander De Croo namens de Belgische regering zojuist bekend gemaakt in een 
persconferentie.  

Een geldige coronapas - die al verplicht was voor discotheekbezoek - moet nu ook overlegd 
kunnen worden bij bezoek aan horeca en fitnessinstellingen.  

De regering doet verder een 'sterke aanbeveling voor thuiswerk waar dat kan'.  Bron: AD, 26 
oktober 2021.  
 
Weinig animo bij politici voor buitensluiten ongevaccineerde: ‘Begint 
met handhaving’ 
 
De Tweede Kamer wil nu niet aan  speciale coronaregels voor ongevaccineerden. Eerst moeten 
bestaande maatregelen beter gehandhaafd worden, vindt een flink deel van het parlement.  
 
Het kabinet komt volgende week met nieuwe plannen om het stijgende aantal 
coronabesmettingen en –ziekenhuisopnames te keren. Minister Hugo de Jonge van 
Volksgezondheid (CDA) zinspeelt nadrukkelijk op speciale maatregelen voor 
ongevaccineerden, omdat vooral deze groep in het ziekenhuis belandt. Bron: AD, 26 oktober 
2021. 
 
Dongense advocaat: ‘Ik bepaal of ik een prik wil, niet de overheid’ 
 
Nooit en te nimmer zal Nicolette Heijkant meelopen in protestbetogingen en met rebellerende 
‘wappies’ voelt ze ook geen enkele verwantschap. Maar als ongevaccineerde voelt de Dongense 
advocaat zich wel geroepen om te waarschuwen tegen een overheid die mensen ‘meer en meer’ 
de vrijheid ontzegt om zelf te beslissen of er een spuit in je arm wordt gezet. ‘In zo’n 
samenleving wil ik niet wonen.’  
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Ruim zeventig procent van de mensen die wel zijn gevaccineerd, vindt dat het kabinet speciale 
maatregelen moet treffen tegen vaccinweigeraars, meldde EenVandaag dinsdagmiddag op 
grond van eigen opinie-onderzoek. De polarisatie groeit, ziet ook Nicolette Heijkant. ‘Het is een 
complexe discussie, maar een overheid zou altijd voor verbinding moeten kiezen, niet voor een 
tweedeling.’  
 
Heijkant is een bevlogen sociaal advocaat die niet achter dansleraar Willem Engel aanloopt 
en al evenmin geloof hecht aan complotten waarin Bill Gates een hoofdrol speelt. Haar redenen 
om een coronaprik te weigeren zijn ook niet principieel, maar vooral van medische aard. ‘Ik 
had in 2018 een allergische reactie op een prik, daar heb ik lang last van gehad.  Dat was 
voor mij de belangrijkste reden om het nemen van een coronavaccin even te parkeren. Ik ben 
er niet op tegen, maar wacht liever de onderzoeken af.’  
 
Maar nu minister De Jonge maandag liet weten dat hij speciale maatregelen voor 
vaccinweigeraars  niet langer uitsluit, voelt Heijkant zich geroepen om naar buiten te treden. 
‘Ik neem het virus serieus, ik neem ook alle maatregelen in acht die de overheid oplegt. Maar 
iedereen moet vrij kunnen beslissen. Als je een vaccin wilt: vooral doen. Maar als je het om 
wat voor reden dan ook níet wilt, hoef je daar geen verantwoording voor af te leggen. De 
overheid voert de druk veel te ver op. Bij mij werkt dat juist averechts: ik zal niet zwichten 
voor druk of dreiging. Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt, niet de overheid.’  
 
‘Overheid creëert angst’. Zeker: de overheid heeft het recht om burgers te wijzen op de risico’s 
van het niet-vaccineren, erkent Heijkant. ‘Het verdriet van mensen die een naaste hebben 
verloren, wil ik ook niet bagatelliseren.’ Maar de overheid creëert angst, vindt ze en ‘jaagt op 
die manier de polarisatie aan’.  
 
Ze verwijst naar een tv-spotje waarin een GGD-arts al rappend probeert om twijfelende 
jongeren over de streep te trekken. ‘Dat is manipulatief, het zou onmiddellijk van de buis 
moeten. Het is een overheid onwaardig. Zo schep je een klimaat waarin alle weigeraars worden 
bestempeld als een paria. Mensen moeten soeverein en autonoom hun keuze kunnen maken, 
laten we daar een normaal gesprek over voeren. Feit is dat niet iedereen een vaccin wil. Om 
tal van redenen. Dat is hun goed recht. Het is niet zwart-wit.’  
 
Wat zou ze doen als ze in de schoenen stond van minister De Jonge? ‘Pfff. Moeilijke vraag. Ik 
zie ook het stijgende aantal besmettingen. Maar een overheid moet altijd mikken op eenheid. 
De regering moet iedereen dienen, niet alleen een selecte groep. Anders heb je straks een 
situatie waarin de ongevaccineerden thuis zitten en de rest bij de Snollebollekes zit, zuipend 
in de kroeg.’  
 
‘Het is ook een glijdende schaal: het coronapaspoort is ingevoerd om mogelijk te maken dat je 
van het ene naar het andere land kunt reizen. Maar nu wordt het een instrument om mensen 
buiten te sluiten. Het gaat niet meer om het virus, maar om een overheid die steeds verder 
gaat bij het inperken van vrijheden.’  
 
Als jurist weet ze dat de Grondwet en het Europees recht voldoende waarborg zijn tegen het 
opleggen van een vaccinatieplicht. Maar in andere Europese landen ziet Heijkant wel dat 
vaccinweigeraars steeds verder de pas wordt afgesneden. En mensenrechten komen in de knel 
als ongevaccineerden hun werk niet meer uit kunnen oefenen, zegt ze.  
 
‘Zulke grove maatregelen zijn ook niet nodig. Als advocaat heb ik gezien dat de rechtbanken 
op een goede manier omsprongen met de coronamaatregelen. Afstand houden, mondkapjes: 
dat werkte. Er is geen reden om het nu opeens anders te doen. Vergeet ook niet dat de overheid 
enorm heeft bezuinigd op de ziekenhuizen, op de ic-afdelingen ook. Dat schuift de politiek nu 
wel heel makkelijk onder het tapijt. Maar je kunt niet alle problemen afschepen op de 
ongevaccineerden.’  Bron: BD, 26 oktober 2021.   
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Sinterklaaspleinfeest Veendam afgeblazen na ‘bedreigende reacties’ om 
QR-plicht 
 
Het pleinfeest na de intocht van Sinterklaas in Veendam gaat niet door. Het bestuur van de 
Stichting Sintcentrale Veendam heeft dat besloten nadat een bericht over het voorgenomen 
programma ‘veel negatieve en zelfs bedreigende reacties’ had opgeleverd. 
 
De Sinterklaasintocht in de Groningse plaats bestaat traditiegetrouw uit een aankomst, een 
optocht en een feest op het plein. Waar de aankomst en optocht als doorstroomlocatie zijn 
aangemerkt, is het pleinfeest een evenement waarbij een QR-code verplicht is. En die 
verplichting valt niet goed bij de ouders, zo blijkt uit de 560 veelal negatieve reacties onder 
het Facebookbericht van de Sintcentrale.  
 
Het bestuur van de Sintcentrale is daar ‘enorm van geschrokken’ en heeft gezien de hevige 
reacties besloten het pleinfeest niet door te laten gaan. ‘Dit is besloten omdat we de veiligheid 
en het plezier van onze vrijwilligers en bezoekers voorop stellen en om geen tweedeling te 
creëren voor onze bezoekers’, schrijft het bestuur.  
 
Sinterklaas meert op zaterdag 13 november om 13.00 uur aan in de haven van Veendam, met 
aansluitend een optocht door het centrum. Bron: AD, 26 oktober 2021.  
 
India onderzoekt subversie van Deltavariant 
 
Het Indiase ministerie van Volksgezondheid laat een team van experts naar een 
subvariant van de Deltavariant kijken. AY.4.2, zoals de virusversie is gedoopt, is 
waargenomen in het Verenigd Koninkrijk.  
 
De Britse gezondheidsdienst zei vorige week dat AY.4.2 mogelijk besmettelijker is dan de 
Deltavariant, maar dat er geen bewijs is dat de variant tot ernstiger klachten leidt of vaccins 
minder effectief maakt. Bron: Het Parool, 26 oktober 2021.  
 
Personeel Radboudumc voert actie, opnames en operaties afgezegd: ‘Wij 
balen van onze cao’ 
 
Het Radboudumc heeft veel opnames, operaties, behandelingen en onderzoeken die voor 
dinsdag gepland stonden afgezegd. Het Nijmeegse ziekenhuis draait een zondagsdienst, omdat 
het personeel een betere cao wil.  
 
Ook de andere academische ziekenhuizen in het land doen mee met de actiedag. ‘Het 
personeel heeft de afgelopen anderhalf jaar de benen onder het lijf uitgelopen, er zijn al lang 
grote personeelstekorten, maar alle waardering daarvoor blijft uit’, zegt FNV-zorgbestuurder 
Anja Vivié. ‘Het is vijf over twaalf.’ Bron: AD, 26 oktober 2021.  
 
OMT-lid: ‘In de toekomst jaarlijks zo'n tienduizend Nederlanders met 
corona in het ziekenhuis’ 
 
Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst jaarlijks pakweg tienduizend Nederlanders met 
corona in het ziekenhuis belanden, zegt OMT-lid Jan Kluytmans. Daarom moet vooral in de 
winter de zorgcapaciteit structureel omhoog. ‘Het piept en het kraakt’.  
 
Handen schudden, knuffelen, met een snotneus de trein instappen, het laatste vrije bureau 
innemen op kantoor. Wie even om zich heen kijkt, ziet dat het weer volop gebeurt. En wie het 
nieuws een beetje volgt, ziet ook dat de coronacijfers weer de lucht in schieten. Bron: AD, 26 
oktober 2021.  
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Tweede ‘staking’ zorgpersoneel: ‘Ik heb collega’s zien neervallen’ 
 
Dinsdag voerde het zorgpersoneel opnieuw actie door één dag al het planbare werk naast zich 
neer te leggen. Net als bij de staking van een maand geleden draait het om hogere lonen en het 
verlichten van de werkdruk. ‘Soms zit je voor 6 euro netto per uur een nacht lang bij de telefoon.’ 
 
Met een knipoog naar maart 2020 wordt in het VU medisch centrum - als onderdeel van een 
landelijke actie waar alle Nederlandse ziekenhuizen aan deelnemen - luid geapplaudisseerd 
voor de zorg. Het zorgpersoneel geeft zo uiting aan de grote onvrede over de werksituatie. 
 
In een zaal op de begane grond van het VU Medisch centrum laat het in wit en blauw geklede 
ziekenhuispersoneel na het daverende applaus met luid gejuich van zich horen. Sommigen 
dragen clownsneuzen als sneer naar het coronabeleid, of hebben paarse bandjes van vakbond 
CNV om het hoofd geknoopt als een soort bandana.  
 
Voor in de zaal is een podiumpje. ‘De afgelopen tijd is er veel waardering uitgesproken voor de 
zorg, maar daar kun je weinig brood van kopen,’ vertelt Zakaria Boufangacha van FNV aan 
de aanwezigen. Hij benadrukt dat het zorgpersoneel er met de huidige cao financieel alleen 
maar op achteruit zal gaan, waarop instemmend wordt geklapt.  
 
De 30-jarige verpleegkundige Lenka Melo Parra maakt ook haar onvrede kenbaar met het 
dragen van een clownsneus. ‘Het is zelfs zover gekomen dat ik ermee ga stoppen,’ zegt ze, 
zichtbaar teleurgesteld in de huidige stand van zaken. ‘De werkdruk is zó ontzettend hoog. 
En het loon houdt ook niet over. Er zijn diensten waar je gewoon standby moet staan voor als 
zich een spoedgeval aandient. Dan zit je voor 6 euro netto per uur een nacht lang bij de 
telefoon te wachten.’ Haar collega Gabi Kroon (27) vult aan: ‘We zitten inmiddels met zulke 
personeelstekorten dat een vijftien uur durende werkdag geen uitzondering meer is.’  
 
Omdat tijdens de zondagsdienst al het planbare werk is uitgesteld, is er ook even ruimte voor 
ontspanning. Het personeel kan deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals het schilderen 
van spandoeken, een beginnerscursus salsadansen of een aerobicsles in de zaal waar zojuist 
het applaus en de ceremonie heeft plaatsgevonden.  
 
‘Het liefst zouden we hier niet staan,’ vertelt anesthesiemedewerker Mieke van den Berghe 
(32), na meegedaan te hebben aan de aerobicsles. ‘Het laatste wat wij willen is dat de patiënt 
de dupe wordt van een staking: daarom gaat de acute zorg ook gewoon door. Maar het is tijd 
dat we van ons laten horen.’  
 
Van den Berghe ziet om zich heen dat de werkdruk grote invloed heeft op haar collega’s. ‘Ik 
heb collega’s zien neervallen, omdat het allemaal te veel werd. En dan is deze 
arbeidsovereenkomst de dank voor ons harde werk?,’ zo vraagt ze zich cynisch af.  
 
Met de staking hoopt het ziekenhuispersoneel een loonsverhoging van drie procent per jaar 
en duidelijke afspraken over een verlichting van de werkdruk te realiseren. Het eindbod van 
werkgever De Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) staat hier vooralsnog 
ver vanaf. Zij stellen een structurele loonsverhoging van 1 procent over een periode van drie 
jaar voor. Dit geldt overigens niet voor al het ziekenhuispersoneel. De medewerkers die zich 
in de inkomensschalen zeven tot en met tien bevinden, krijgen een loonsverhoging van 3,5 
procent over drie jaar aangeboden. Het stakende ziekenhuispersoneel en vakbonden vinden 
dit veel te weinig en volgens hen werkt het een oneerlijke tweedeling in de hand. Bron: Het 
Parool, 26 oktober 2021.  
 
Coronapas voor horeca nu verplicht in heel België 
 
België voert weer strengere coronamaatregelen in vanwege de oplaaiende cijfers. ‘Een 
herfstgolf,’ aldus premier Alexander De Croo. De coronapas wordt na Brussel en Wallonië 
nu ook in Vlaanderen ingevoerd per 1 november, voor de horeca en in fitnesscentra. Vanaf 
vrijdag wordt in alle openbare plekken binnen een mondkapje verplicht. De maatregelen gaan 
drie maanden duren.  
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‘Op het moment dat we weer overspoeld worden door besmettingen moeten we hogere 
beschermingsmuren optrekken,’ zei De Croo. Hij riep de Belgen op weer zoveel mogelijk thuis 
te werken. Bron: Het Parool, 26 oktober 2021.  
 
Toeristische sector vraagt miljard voor herstel na corona 
 
De toerisme- en recreatiesector presenteert dinsdag het Nationaal Toerisme-transitieplan aan 
de Tweede Kamer. De branche pleit daarin voor het instellen van een transformatiefonds van 
een miljard euro om het toerisme in het land te bevorderen en te vernieuwen, schrijft het AD. 
 
Het geld is volgens de opstellers van het plan, vijftien grote marketingorganisaties, nodig om 
vakantieparken en toeristische trekpleisters te verduurzamen, verblijfsaccommodaties een 
opknapbeurt te geven en het vervoer voor bezoekers CO2-neutraal te maken.   
 
‘Nederland profileert zich nog te veel als land van kaas, tulpen en klompen, maar willen we 
dat nog wel zijn?,’ vraagt Herre Dijkema zich af. Hij is directeur van Toerisme Veluwe Arnhem 
Nijmegen en initiatiefnemer van het plan. ‘Ik zeg niet dat het beeld van kaas, tulpen en 
klompen fout is, maar we moeten gaan nadenken hoe we ons land willen positioneren, hoe we 
het leefbaar houden voor inwoners, hoe we kunnen verduurzamen én hoe we overtoerisme 
kunnen tegengaan.’ Bron: Het Parool, 26 oktober 2021.  
 
Horeca meldt schrappen kerstborrels en bedrijfsfeesten 
 
Bedrijfsfeesten en kerstborrels worden de laatste tijd steeds vaker afgezegd, merken 
horecaondernemers. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt 'een zorgelijke trend' waar te 
nemen, zonder exacte aantallen te noemen. 
 
De afmeldingen van bedrijven komen in aanloop naar de feestdagen en op het moment dat de 
besmettingscijfers weer snel oplopen. Volgens KHN worden de borrels en partijen afgezegd 
'vanwege de maatschappelijke gevoeligheid' rond onder meer het coronatoegangsbewijs (CTB) 
dat nodig is om de horeca binnen te komen. 
 
Het coronatoegangsbewijs zorgt er ook nu al voor 'dat in sommige gevallen gasten wegblijven 
omdat ze een coronapas moeten kunnen tonen of omdat ze het te veel gedoe vinden,' laat een 
woordvoerder weten. ‘Of dat groepsreserveringen in restaurants worden afgezegd omdat er 
bijvoorbeeld een of twee mensen niet mee kunnen.’ 
 
De woordvoerder zegt verder dat bij horecaondernemers veel vragen binnenkomen over 
de mogelijkheden tijdens oud en nieuw, omdat horecabedrijven vooralsnog om 00.00 uur 
gesloten moeten zijn. Bron: Het Parool, 26 oktober 2021.  
 
Artsen willen speciale verpleegafdelingen voor opvang patiënten 
 
Huisartsen willen dat er grootschalige opvanglocaties komen voor patiënten die niet meer in 
het ziekenhuis terechtkunnen, maar ook niet thuis kunnen verblijven. Zulke speciale 
verpleegafdelingen zijn volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noodzakelijk om de 
huisartsenzorg overeind te houden dit najaar. 'Dit soort locaties is er in de eerste corona-
uitbraak ook her en der geweest in het land. We vragen dat die met spoed weer worden 
opgezet,' meldt de LHV. 
 
De artsenorganisatie zegt zich 'grote zorgen' te maken over de continuïteit van de 
huisartsenzorg. De LHV wijst op de coronabesmettingscijfers die rap oplopen, de forse uitval 
onder zorgverleners en de hoge werkdruk in de huisartsenzorg. 
 
'Nu al merken we dat de druk in de ziekenhuizen leidt tot een extra verhoging van de werkdruk 
in de huisartsenzorg en ook de wijkverpleging. Het versneld ontslaan van patiënten vanuit het 
ziekenhuis en het uitstellen van noodzakelijke ziekenhuisbehandelingen leidt ertoe dat er veel 
meer mensen thuis verblijven en daar zorg nodig hebben,' aldus de huisartsen.  
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De huisartsenvereniging wil ook dat de overheid direct regelt dat er geen extra taken naar de 
huisartsen gaan en dat een aantal administratieve taken wordt geschrapt. 'We verwachten 
regie én actie vanuit de overheid op deze onderwerpen. We kaarten deze punten ook aan bij 
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), bij de zorgverzekeraars en bij alle andere 
relevante partijen, omdat we hier gezamenlijk voor staan,' aldus de LHV. Bron: Het Parool, 26 
oktober 2021.  
 
Gerberakweker Simon stopt acuut vanwege torenhoge gasprijs: ‘Het is 
niet meer te betalen’ 
 
Einde verhaal. De stekker eruit. Over een paar weken is het definitief afgelopen met Zwarts 
Gerberakwekerij in Mijdrecht. Het familiebedrijf van Simon, Nelleke en Simone Zwarts stopt 
vanwege de torenhoge gasprijzen. De familie ziet geen alternatief: ‘Alle scenario’s bekeken.’ 
 
Dochter Simone Zwarts (33) zette het onlangs op Facebook. Een foto van de kas met kleurrijke 
gerbera’s: ‘Nog even enorm genieten van dit prachtige uitzicht, want binnenkort is het 
voorbij, vanwege de gasprijzen.’ Er volgde een stortvloed aan reacties: verdrietig, moeilijk, 
heftig! Bron: AD, 25 oktober 2021. 

Op1 doet het gewoon: ongevaccineerde gast mag niet aan tafel 

Journaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op tv. 

Het kabinet mag dan nog aarzelen met het nemen van beperkende maatregelen voor 
ongevaccineerden om de vijfde golf te stoppen, bij Op1 namen ze maandag alvast een 
voorschot op hoe de toekomst er ongetwijfeld gaat uitzien. Een ongevaccineerde gast die kwam 
vertellen waarom hij zich niet laat inenten, mocht niet bij de rest van het gezelschap aan tafel 
aanschuiven. Hoewel deze Mike getest was - en negatief bevonden, tenminste dat neem ik 
aan, maar dat zei presentatrice-van-dienst Natasja Gibbs er niet specifiek bij - moest hij 
genoegen nemen met een plekje op de tweede rang, ‘op anderhalve meter afstand’. Bron: AD, 
26 oktober 2021.  

 
Wetenschappers adviseren FDA vaccin Pfizer te geven aan kinderen 
 
Wetenschappers adviseren de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA het coronavaccin 
van Pfizer/BioNTech aan kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar te geven. De voorgestelde 
dosis is een stuk lager dan die voor 12-plussers. 
 
De FDA gaf eerder al toestemming voor het gebruik van het Amerikaans/Duitse vaccin bij 
kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Ook in Nederland wordt die groep al ingeënt.  
 
Pfizer en BioNTech concludeerden al dat ook het immuunsysteem van jongere kinderen 
gunstig reageert op hun coronavaccin. Het onafhankelijke panel was dinsdag bijna unaniem 
in zijn positieve advies aan de FDA. Bij officiële goedkeuring komen 28 miljoen kinderen in 
aanmerking, mogelijk volgende week al. De toezichthouder volgt dergelijke adviezen veelal.  
 
De volgende stap is Europa. Pfizer en BioNTech hebben eerder deze maand een aanvraag 
ingediend bij de Europese toezichthouder, het in Amsterdam gevestigde Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA). Bron: AD, 26 oktober 2021.  
 
Energieleverancier Enstroga stuurt noodkreet aan klanten die 
tariefverhoging weigeren 
 
Energieleverancier Enstroga vraagt klanten die een tariefverhoging voor stroom en gas 
weigerden om vrijwillig over te stappen naar een andere energiemaatschappij. Blijven zij klant 
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met de eerder afgesproken lagere tarieven dan vreest het bedrijf voor het voortbestaan, staat 
in een brief aan de klanten.  
 
Enstroga begon vorige week met het versturen van brieven waarin de kleine energieleverancier 
eenzijdig energiecontracten opzegde van klanten die niet akkoord gingen met de hogere 
tarieven. Die zijn het gevolg van prijsstijgingen op de markt voor stroom en gas, iets waaraan 
het bedrijf naar eigen zeggen geen schuld heeft.   
 
Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) stak een stokje voor die eenzijdige 
opzegging van de levering van stroom en gas. Dat is namelijk niet toegestaan in het 
winterseizoen, dat loopt van oktober tot april. De consumentenwaakhond bepaalde dat 
Enstroga de weigeraars energie moet blijven leveren tegen de eerder afgesproken lagere 
tarieven.  
 
De maatschappij noemt deze maatregel ‘extreem oneerlijk’ voor kleine leveranciers. In de 
noodkreet aan de weigeraars vraagt Enstroga hen andermaal akkoord te gaan met de hogere 
tarieven, maar wijst tegelijkertijd op alternatieven. Een gemiddeld huishouden zou volgens de 
nieuwe tarieven bij Enestroga maandelijks 360 euro kwijt zijn per maand. Het bedrijf erkent 
dat het daarmee zeker niet de goedkoopste is en wijst nadrukkelijk op aanbiedingen bij andere 
energieleveranciers.  
 
Consumenten hoeven er volgens de toezichthouder niet voor te vrezen dat ze geen gas of 
elektriciteit meer ontvangen als hun leverancier toch in financiële problemen komt. ‘De ACM 
kan niet ingrijpen in de financiën van een bedrijf, maar kan wel de vergunning intrekken als 
de leveringszekerheid in het geding is. Alle klanten van het bedrijf worden dan ‘verdeeld’ over 
de overige vergunninghouders.’  
 
Het verzoek van Enstroga aan klanten om vrijwillig over te stappen naar een andere 
energieleverancier staat haaks op het advies van online vergelijkingssites. Zij raden 
Nederlanders voor het eerst in hun bestaan aan  om over te stappen. De sites adviseerden 
Nederlanders tot de eerste week van oktober om hun energieprijzen een jaar vast te zetten 
maar door de extreme prijsstijgingen en tariefschommelingen raden ze aan om op de korte 
termijn niets te doen. Een advies dat compleet tegen hun verdienmodel in gaat.   
 
‘De prijsstijgingen zijn de laatste dagen zo extreem dat er veel onrust in de markt is’, zei Sanne 
de Jong-Bins van grote speler Gaslicht.com op 9 oktober tegen deze site. Veel mensen zijn 
paniekerig, constateert de vergelijker. ‘We willen hen tegen zichzelf en dergelijke hoge prijzen 
beschermen. Het is verstandiger om af te wachten.’  
 
Enstroga is niet de enige energieleverancier die klanten een brief stuurde waarin de 
leveringsovereenkomst eenzijdig werd opgezegd. De ACM ontving verschillende meldingen van 
consumenten en vermoedde een verband met gestegen energieprijzen. ‘We krijgen ook 
signalen dat dat genoemd wordt in brieven. We wijzen consumenten daarom op de rechten 
die ze hebben’, zei een woordvoerder van de autoriteit begin oktober tegen deze site.  
 
De toezichthouder begon daarop een onderzoek naar klachten over energiebedrijf DGB 
Energie. Dat zou de sterk gestegen prijzen voor gas en elektriciteit als reden opgeven voor 
eenzijdige opzegging in brieven aan klanten. Die zouden ook te horen krijgen dat hun 
overeenkomst met vaste prijs wordt stopgezet en dat ze een contract met een variabele prijs 
aangeboden krijgen. De energieleveranciers zouden daarbij naar de algemene voorwaarden 
wijzen of als argument gebruiken dat er sprake was van wanbetaling.   
 
De prijzen van gas en stroom zijn de afgelopen weken enorm gestegen. De stijgende gasprijzen 
zadelen bedrijven en huishoudens op met fors hogere kosten. Ook jaagt het de inflatie de 
hoogte in.  
 
Energieleveranciers komen in de financiële problemen als ze de hoge inkooptarieven, 
veroorzaakt door met name de lage gasvoorraden, niet doorrekenen aan hun klanten. Dat 
kunnen ze echter lang niet in alle gevallen doen. Een groot deel van de consumenten heeft 
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vorig jaar het uitzonderlijk lage tarief voor twee, drie of zelfs vijf jaar vastgezet. Eén op de drie 
huishoudens zal dan ook niets merken van de prijsverhogingen. De klappen vallen bij het deel 
van de klanten bij wie het contract net is afgelopen. Bron: AD, 26 oktober 2021.  
 
Iedereen die niet gevaccineerd is krijgt corona 
 
Iedereen die niet gevaccineerd is gaat het coronavirus krijgen, stelde Ernst Kuipers, voorzitter 
van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdagavond bij het tv-programma Jinek. Het 
blijft zaak om die besmettingen niet allemaal tegelijk plaats te laten vinden, om zo de zorg 
toegankelijk te houden, aldus de ziekenhuisbaas. ‘Als je voor iedereen zorg beschikbaar wilt 
houden, een kankerpatiënt of een coronapatiënt, dan moeten we iets doen aan het totale 
aantal coronapatiënten die in de winter binnen gaan komen’ zegt Kuipers.  
 
Vanwege de sterk oplopende coronabesmettingen is het kabinet aan het beraden welke 
aanvullende maatregelen genomen moeten worden, waarover dinsdag een persconferentie zal 
worden gehouden. Kuipers zei dat aanvullende maatregelen nodig zijn, maar dat het wel lastig 
is te bepalen welke. ‘Als 87 procent van de bevolking gevaccineerd is, dan moet je gaan zoeken 
naar wat je kan gaan doen. Want alles weer helemaal dicht, dat is iets wat we niet moeten 
willen’, aldus Kuipers bij Jinek.  
 
Hij noemde gerichte maatregelen in gemeenten waar veel besmettingen en lage 
vaccinatiecijfers zijn wellicht ook een optie. ‘Ik hoorde een dominee uit Staphorst aangeven 
dat hij het eigenlijk niet onredelijk vond om de uitvoeringen van het koor niet door te laten 
gaan en ook de kerkdiensten online te doen’, aldus Kuipers, waaraan hij toevoegde dat hij niet 
over de nieuwe maatregelen gaat. Staphorst kent, net als een aantal andere gemeenten in de 
Biblebelt een relatief lage vaccinatiegraad.  
 
Het coronavirus grijpt sneller en sneller om zich heen. Het aantal positieve tests steeg 
afgelopen week met 50 procent. Het aantal ziekenhuisopnames nam met 34 procent toe en 
het aantal gemelde sterfgevallen ging met 62 procent omhoog. Bron: AD, 26 oktober 2021. 
 
Geen vaccin, geen salaris: zo gaan andere landen om met niet-
gevaccineerden 

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge sluit niet langer uit dat nieuwe 
coronamaatregelen specifiek gericht kunnen zijn op ongevaccineerden. Maar hoe ziet het 
beleid in het buitenland eruit? 

Oostenrijk: lockdown voor niet-gevaccineerden, ‘We staan op het punt om in een pandemie 
voor ongevaccineerden te belanden,’ sprak de Oostenrijkse bondskanselier Alexander 
Schallenberg vorige week vrijdag. Net als in Nederland schieten ook daar de opnamecijfers 
omhoog. Reden voor Schallenberg om specifieke maatregelen voor niet-gevaccineerden aan te 
kondigen. Bron: AD, 26 oktober 2021. 

Braziliaanse senaatscommissie die coronabeleid van Jair 
Bolsonaro onderzoekt heeft het onderzoeksrapport aangenomen 

 
De Braziliaanse senaatscommissie die het coronabeleid van de regering van president Jair 
Bolsonaro onderzoekt, heeft dinsdagavond (lokale tijd) het vorige week gepresenteerde 
onderzoeksrapport aangenomen. Zeven leden van de commissie stemden voor, vier tegen.  

De commissie, die zes maanden onderzoek deed en tientallen getuigen ondervroeg, vraagt in 
het rapport onder meer om strafrechtelijke vervolging van Bolsonaro. Hem wordt onder meer 
verweten de corona-epidemie te hebben gestimuleerd met de dood tot gevolg, inbreuk te 
hebben gemaakt op medische regels, niet-werkende medicijnen te hebben aanbevolen en 
misdaden tegen de menselijkheid te hebben begaan. ‘Er zit een moordenaar in het paleis’, zei 
onderzoeksleider Renan Calheiros in zijn slotwoord tijdens de stemming. 
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Ook wil de commissie vervolging van drie zoons van de president, Carlos, Eduardo en Flávio 
Bolsonaro, de ministers Queiroga (Gezondheid), Lorenzoni (Werk), Rosário (Transparantie & 
controle), Braga Netto (Defensie), de ex-ministers Pazuello (Gezondheid) en Araújo (BZ), 
alsmede tientallen artsen, ondernemers, adviseurs en parlementariërs.  

De commissie kan niet zelf overgaan tot vervolging. Nu het rapport is aangenomen, zal het 
worden aangeboden aan het Openbaar Ministerie en de Procureur-Generaal van de 
Republiek. Die instanties kunnen overgaan tot daadwerkelijke vervolging.  

Bolsonaro heeft de ernst van het coronavirus en Covid-19, de ziekte die het veroorzaakt, sinds 
het begin van de pandemie gebagatelliseerd en bespot. Hij stond ook negatief tegenover 
maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast propageert hij nog 
altijd gebruik van het malariamedicijn hydroxychloroquine, hoewel de werking van het middel 
nooit is bewezen en het ernstige bijwerkingen kan geven. Het onderzoek van de senaat maakte 
onder meer duidelijk dat Bolsonaro de aankoop van vaccins heeft vertraagd. 

Meer dan 606.000 Brazilianen zijn tot nu toe overleden aan Covid-19. Alleen in de Verenigde 
Staten vielen meer doden als gevolg van de ziekte (759.000). Bron: AD, 27 oktober 2021. 

Kwart van bedrijven die loonsteun kregen hebben nog geen vaststelling 
aangevraagd  

Enkele dagen voor de deadline van 31 oktober, heeft ruim een kwart van de bedrijven die in 
de eerste ronde loonsteun (NOW) ontvingen, daarvoor nog geen vaststelling aangevraagd. Die 
is nodig om, op basis van onder meer de daadwerkelijk misgelopen omzet, precies te bepalen 
waar bedrijven recht op hebben. Halen ze de deadline niet, dan zet uitvoerder UWV de subsidie 
voor de betreffende periode op nul en moeten de bedrijven hun voorschotten geheel 
terugbetalen. 

In de eerste NOW-ronde hebben in totaal 139.500 werkgevers steun ontvangen. Van hen 
hebben 98.000 een volledige aanvraag ingediend. Zo'n 4000 werkgevers gaven al 
aan extra tijd nodig te hebben voor het overhandigen van een accountantsverklaring of een 
verklaring van andere externe deskundigen. Daarvoor krijgen ze veertien weken langer de tijd. 
De rest heeft nog tot en met zondag 31 oktober. Het UWV en brancheorganisaties proberen 
deze werkgevers actief te benaderen. Bron: AD, 27 oktober 2021. 

Vaker fraude met verzekeringen door corona: ‘Klein brandje stichten om 
geld op te strijken’ 

Bedrijven frauderen sinds corona steeds vaker met verzekeringen. Horecaondernemers 
stichtten bijvoorbeeld brand in hun eigen zaak, in de hoop premie op te strijken.  

Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het aantal ondernemers dat betrokken 
is bij fraude fors is toegenomen. In 2018 waren dit nog 73 bedrijven, in 2019 liep dit aantal 
op naar 125 en in 2020 naar 172. ‘Dit jaar staat de teller al op 200 frauderende ondernemers’, 
verklaart algemeen directeur Richard Weurding. ‘Het laatste kwartaal zit daar niet bij. Dus 
dat komt neer op meer dan een verdubbeling in twee jaar tijd.’ 

De vereniging van verzekeringsmaatschappijen in Nederland, waar bijna alle verzekeraars bij 
zijn aangesloten, brengt de toenemende fraude in verband met corona. Volgens de algemeen 
directeur zijn er ondanks de forse steunoperatie van de overheid behoorlijk wat ondernemers 
die het hoofd niet boven water weten te houden. Bron: AD, 27 oktober 2021.  
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Veertien maanden celstraf voor bekende Enschedese letselschade-expert 
die klanten en verzekering bedonderde 

De bekende letselschade-expert Bektas K. (41) uit Enschede probeerde niet alleen de 
verzekeringsmaatschappij van zijn broer voor 300.000 euro op te lichten, hij drukte ook ruim 
276.000 euro achterover van twee klanten voor wie hij schadevergoedingen had geregeld. Dat 
stelt de rechtbank in Almelo in een bijzonder vonnis. 

In het vonnis op de website van rechtspraak.nl wordt de volledige naam van K. genoemd als 
bijkomende strafmaatregel. K. is veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden, ook moet 
hij de twee bedonderde klanten betalen.  

Volgens de rechtbank staat vast dat de broers probeerden om verzekeraar ASR op te lichten. 
Bektas K. diende namens zijn broer een schadeclaim in, zijn broer Ferdi K. (37) zou door een 
ernstig ongeluk in 2013 een fors inkomensverlies hebben geleden. ASR had vanaf het begin 
niet alleen grote twijfels bij het bedrag van 3 ton, maar ook vooral bij de documenten die 
werden overlegd om de claim te onderbouwen. De rechtbank concludeert dat de argwaan van 
de verzekeraar terecht is, de overgelegde arbeidsovereenkomsten en loonstroken zijn vals. ASR 
heeft de claim nog niet toegewezen. 

Bektas K. zocht twee jaar geleden de publiciteit toen hij ruim acht ton schadevergoeding 
binnensleepte voor een cliënt. Volgens de letselschade-expert was dat het hoogste bedrag ooit, 
maar dat werd al snel bestreden door collega’s in het land. Broer Ferdi K. (37) kreeg voor zijn 
rol bij het oplichten van de verzekering een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een 
taakstraf van 200 uur. Bron: AD, 9 februari 2021. 

Kabinet maakt dinsdag extra maatregelen bekend 

Aanstaande dinsdag maakt het kabinet mogelijk extra maatregelen bekend en daarbij wordt 
kennelijk nagedacht over het maken van onderscheid tussen wel- en niet-gevaccineerden. 
Meerdere leden van het Outbreak Management Team, dat om advies is gevraagd, zien liever 
geen specifieke coronamaatregelen voor mensen die niet zijn ingeënt. ‘Ik ben daar helemaal 
geen voorstander van’, zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans tegen NU.nl. 

‘Het gaat wel heel erg tegen de individuele vrijheden in.’ Kluytmans denkt verder dat 
maatregelen tegen niet geprikte mensen niet uitvoerbaar zijn. Ook viroloog Menno de Jong 
ziet een verschil in maatregelen niet zitten. ‘Gaan we daarmee niet te veel polariseren?’, vraagt 
hij zich hardop af. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive 
Care, zegt als arts 'geen onderscheid' te maken. ‘Je moet ook oppassen dat je geen 
groepen tegenover elkaar zet.’ Bron: AD, 27 oktober 2021.  

Corona veroorzaakt scherpe tweedeling: ‘Mensen krijgen een hekel aan 
ongevaccineerden’  

Strengere coronamaatregelen voor ongevaccineerden? Wat doet dit met het land? De blik is 
steeds gericht op de Biblebelt, maar de meeste besmettingen zijn toch echt in de grote steden. 
In Amsterdam polsen we de stemming. 

Vriendinnen verklaarden mevrouw Simic (70) voor gek dat ze zich liet vaccineren. Ze snuffelt 
tussen kledingrekken op de Amsterdamse Dappermarkt. In dit stadsdeel van Amsterdam is 
de vaccinatiegraad met 65 procent lager dan het landelijk gemiddelde. ‘Ze zeiden dat je er 
dood van zou gaan, want iedereen ging dood. Maar ik weet niet of dat waar is.’ Mevrouw Simic 
glimlacht een beetje ongemakkelijk. Zij wilde niet dood, en ze wilde geen corona. ‘In mijn 
familie liet iedereen zich vaccineren en niemand ging dood.’ Bron: AD, 27 oktober 2021.  

 



164 
 

Inwoners Australië die gevaccineerd zijn mogen weer reizen  

Australiërs en inwoners met een permanente verblijfsvergunning die volledig zijn 
gevaccineerd tegen het coronavirus mogen vanaf 1 november, zonder speciale 
toestemming, het land weer uit. 18 maanden lang golden in Australië de zwaarste 
reisrestricties ter wereld, waardoor duizenden mensen - zowel binnen als buiten het continent 
- vast kwamen te zitten.  

Alleen om zeer dringende redenen mocht naar, en vanuit, het buitenland worden gevlogen. 
Ook tussen de diverse deelstaten waren reisbeperkingen van kracht. Nu de vaccinatiegraad 
stijgt, viert Australië de teugels. En kunnen veel gestrande reizigers terug naar huis. Bron: 
AD, 27 oktober 2021.  

Duizenden vaccinweigeraars geraakt bij maatregelen: in enkele wijken 
minder dan zes van de tien geprikt 

Speciale maatregelen voor vaccinweigeraars zouden duizenden regiogenoten raken. Vooral in 
Rotterdam, waar de vaccinatiegraad onder volwassenen met 69 procent een van de laagste 
van Nederland is. Maar ook in de grotere gemeenten rond de Maasstad hebben minder mensen 
een coronaprik gehaald dan het landelijke gemiddelde. 

Wat die mogelijke maatregelen voor volwassen vaccinweigeraars zijn? Minister Hugo de Jonge 
wil er nog niet over uitweiden. Maar het kabinet denkt er wel over na ‘ter bescherming van de 
mensen die het risico lopen om in het ziekenhuis te komen, zodat de zorg voor ons allemaal 
toegankelijk blijft’. Komende dinsdag is de persconferentie over wat er staat te gebeuren nu 
de druk op de ziekenhuizen toeneemt.  Bron: AD, 27 oktober 2021. 

 

Een vaartocht voor senioren vanaf het Braassemermeer heeft geresulteerd in een fikse 
coronabesmetting. © Kirsten Bliekendaal  
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Corona-uitbraak tijdens boottocht voor ouderen: ‘De mensen waren zó 
blij elkaar weer te zien’ 
 
Een boottochtje voor senioren uit Rijnsaterwoude heeft een erg vervelend staartje gekregen. 
Een flink deel van de ongeveer 60 deelnemers en begeleiders heeft een coronabesmetting 
opgelopen. 
 
De Oranjevereniging was juist blij dat zij weer iets voor ouderen kon organiseren. Toen de 
coronabeperkingen werden versoepeld én veel mensen waren gevaccineerd, leek het sein op 
groen te kunnen. Het werd ‘een prachtige dag’, stelt het comité in een verklaring. ‘De mensen 
waren zó blij elkaar weer te zien en te spreken tijdens een goed verzorgde vaartocht door het 
Groene Hart.’ 
 
Maar drie dagen na de tocht op 16 oktober kwam de domper; er waren meerdere deelnemers 
besmet geraakt, ondanks de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen om oplettend te zijn. 
Het comité heeft meteen in samenspraak met de GGD iedereen gewaarschuwd om zich te 
laten testen. Ook de rederij en de begeleiders zijn erover benaderd.  
 
Hoeveel mensen precies corona hebben opgelopen, wil het comité niet kwijt. ‘Wel weten we 
dat de klachten variëren van helemaal géén klachten tot wel ziek, maar gelukkig niet heel erg 
ziek. We vinden het ontzettend vervelend dat zo’n gezellige uitgaansdag zoveel besmettingen 
heeft opgeleverd.’ Naast de deelnemende ouderen zijn ook anderen besmet geraakt.  
 
Een harde leer voor de volgende keer, erkent het comité. Ook na vaccinatie zijn er risico’s van 
besmetting en overdracht. ‘We zijn heel erg geschrokken van het aantal besmettingen.’  
 
Het is meteen het signaal om opnieuw te kijken naar de aanstaande Sinterklaasintocht op 20 
november. In een verklaring meldt het comité: ‘Het jaarlijkse feest in de sporthal, hoe graag 
we het ook voor de kinderen zouden willen, is ons inziens op dit moment niet realistisch.’ Wel 
komt er een alternatief programma, belooft de organisatie. Hoe dat eruit ziet, is nog onderwerp 
van beraad. Bron: AD, 27 oktober 2021.  
 
Ministerie onderzoekt geldige QR-code van Adolf Hitler 
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet onderzoek naar een geldige 
QR-code op naam van Adolf Hitler. Cybercriminelen hebben deze QR-code aangemaakt, maar 
het is nog niet duidelijk hoe dit precies is gebeurd. 
 
Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Binnen het ministerie maken mensen zich zorgen 
over hoe de QR-code is gemaakt en welke maatregelen er moeten worden genomen om deze 
vorm van fraude tegen te gaan. 
 
De maker heeft onder meer een code op naam van Adolf Hitler verspreid om te laten zien dat 
hij elke QR-code kan namaken. Hij zegt de codes te verkopen en heeft bewijs laten zien dat 
hij er een aantal heeft gemaakt die afkomstig zijn uit Frankrijk en Polen. Het zou niet gaan 
om Nederlandse 'sleutels'. 
 
De QR-codes zijn wel geldig in Nederland, omdat het gaat om Europese codes. Het ministerie 
onderzoekt wat er gedaan kan worden om gebruik van de valse QR-codes te voorkomen. Een 
mogelijkheid is om de uitgelekte sleutels te blokkeren, maar dan worden ook alle echte QR-
codes geblokkeerd.  
 
De code van Hitler is verspreid door een cybercrimineel om te laten zien dat hij elke QR-code 
kon maken die hij wilde. Hij zegt QR-codes te verkopen en heeft bewijs laten zien dat hij er 
een aantal heeft gemaakt die afkomstig zijn uit Frankrijk en Polen. De QR-codes zijn ook 
geldig in Nederland, omdat het gaat om Europese codes.  
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Er zijn een aantal scenario's mogelijk: het kan gaan om een malafide medewerker van de GGD 
in Frankrijk of Polen die deze QR-codes op naam aanmaakt. Maar volgens bronnen rondom 
CoronaCheck houdt het ministerie rekening met een veel erger scenario: dat de geheime 
sleutels van de Franse en Poolse QR-codes zijn gestolen.  

Als de geheime sleutels, ook wel private keys genoemd, daadwerkelijk zijn gestolen, dan 
zouden alle QR-codes van die landen opnieuw moeten worden uitgegeven. Er is momenteel 
geen bewijs dat de Nederlandse geheime sleutels voor de QR-codes zijn gestolen. 

De Nederlandse app om QR-codes te scannen biedt de mogelijkheid om QR-codes te 
blokkeren, en het vermoeden is dat de QR-code op naam van Hitler ook binnenkort rood gaat 
kleuren.  

 

 

Hitler heeft beide vaccinaties gehad volgens de qr-code. 
© RTL 

De code werd oorspronkelijk verspreid op een bekend hackersforum waar de cybercrimineel 
zijn diensten aanbiedt. RTL Nieuws zocht contact met de verkoper. Hij gaf aan dat hij voor 
300 euro een QR-code op een naam naar keuze kan maken. Handel in deze QR-codes is 
strafbaar. 

De crimineel stelt verder dat hij alleen QR-codes uit Polen en Frankrijk kan krijgen. Een 
fraudeur zou zo'n code op zijn eigen naam en geboortedatum kunnen zetten, en deze 
gebruiken om zonder vaccinatie of negatieve test toegang te krijgen tot bijvoorbeeld horeca. 

Ook in Nederland wordt er gefraudeerd met QR-codes. Vorige maand werd een 20-jarige man 
uit Alphen aan den Rijn gearresteerd omdat hij wordt verdacht van frauderen met QR-
codes. Meerdere medewerkers van GGD-regio's zijn toen op non-actief gezet vanwege hun 
mogelijke betrokkenheid. 

Volgens de GGD zijn er steeds meer aanbieders van valse coronavaccinatie- en 
testbewijzen. ’Hier is blijkbaar een markt voor’, zei een woordvoerder eerder. Het ministerie 
heeft inmiddels aangifte gedaan tegen een site waar werd gehandeld in QR-codes.  Bron: RTL 
Nieuws, 27 oktober 2021. 
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Ministerie doet aangifte om handel in QR-codes voor CoronaCheck 
 
Het ministerie van Volksgezondheid gaat aangifte doen omdat er online wordt gehandeld in 
QR-codes voor de app CoronaCheck. De gedeelde QR-codes worden sinds afgelopen weekeinde 
geblokkeerd, zodat niemand er meer gebruik van kan maken. Het ministerie wijst erop dat 
het niet alleen strafbaar is om vervalste QR-codes aan te bieden, maar ook om ze aan te 
nemen, te kopen en te gebruiken. 

Dat bevestigt het ministerie naar aanleiding van een bericht van de NOS. De site waar de 
codes werden gedeeld is inmiddels offline, maar het ministerie zegt meer sites in het vizier te 
hebben. 

De QR-codes zelf zijn legitiem. Ze worden door gebruikers van CoronaCheck vervolgens 
aangeboden, zodat anderen de nagemaakte codes in een nagemaakte app kunnen zetten. Voor 
die mensen zijn de codes vals. De nep-app laat zelfs de bewegende fietsers en skaters zien 
waarmee controleurs checken of de app echt is. De aanbieders delen ook hun initialen en 
geboortedata, zodat de nieuwe gebruikers daar rekening mee kunnen houden als ze 
gecontroleerd worden. 

Mensen hebben sinds een paar weken een coronatoegangsbewijs nodig om te worden 
toegelaten tot onder meer restaurants, cafés, theaters en bioscopen. Dat bewijs kan worden 
aangemaakt in de app CoronaCheck wanneer mensen volledig zijn gevaccineerd, wanneer ze 
negatief zijn getest op het virus of wanneer ze onlangs zijn hersteld van een coronabesmetting. 

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat zij sinds dit weekend QR-codes blokkeren, 
die illegaal gedeeld worden op websites en in Telegramgroepen. ‘We hebben tot nu toe 13 keer 
een code geblokkeerd. We werken er ook aan om buitenlandse QR-codes te kunnen blokkeren 
voor gebruik in Nederland, omdat we zien dat die ook veel gedeeld worden.’  

De woordvoerder wijst erop dat het niet alleen strafbaar is om vervalste QR-codes aan te 
bieden, maar ook om ze aan te nemen, te kopen en te gebruiken. ‘Wie naar de kroeg gaat, 
moet ervan uit kunnen gaan dat wie daar ook staat, gevaccineerd, hersteld of getest is. Zeker 
nu het aantal besmettingen weer oploopt. Het is de enige manier waarop we het virus onder 
controle kunnen houden.’ 

‘Dit soort fraude is precies waarom het zo belangrijk is dat controleurs ook checken op een 
identificatiebewijs. Dit is precies waarom we dat van ze verlangen.’ Bron: RTL Nieuws, 14 
oktober 2021. 

Omvang van fraude met vaccinatiebewijzen nog onduidelijk 
 
Over de mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen door GGD-medewerkers is nog veel 
onduidelijk. Door die fraude konden mensen onterecht een QR-code krijgen. 
 
Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland wil op dit moment nog niet zeggen tegen hoeveel 
medewerkers aangifte is gedaan en hoeveel valse vaccinatieregistraties zij zouden hebben 
aangemaakt.  
 
‘In het belang van het onderzoek kunnen we nu geen verdere informatie geven’, zegt een 
woordvoerder. Tot nu toe heeft de politie één verdachte aangehouden. De 20-jarige man uit 
Alphen aan den Rijn werd gisteren vastgezet. Volgens de politie had GGD GHOR eerder die 
dag aangifte tegen hem gedaan. 

GGD GHOR stelde gisteravond dat de vermoedelijke fraude 'enkele weken geleden' al werd 
ontdekt. ‘De medewerkers zijn direct op non-actief gesteld en tegen hen is aangifte gedaan bij 
politie’, schreef de landelijke organisatie van de gezondheidsdiensten in een verklaring. Het is 
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nog onbekend of ze in georganiseerd verband optraden. De politie sluit niet uit dat meer 
aanhoudingen zullen volgen. 

Meerdere medewerkers van GGD-regio's zijn op non-actief gezet vanwege hun mogelijke 
betrokkenheid. Het vermoeden is dat ze misbruik maakten van het computersysteem waartoe 
zij voor hun werk toegang hadden. Ze zouden op aanvraag valse vaccinatieregistraties hebben 
aangemaakt, waardoor mensen ten onrechte een QR-code konden aanmaken in de 
CoronaCheck-app. 

Die codes worden steeds belangrijker, want vanaf zaterdag geven ze toegang tot de horeca. 
Ook op evenementen en in theaters, poppodia en bioscopen is een zogeheten 
coronatoegangsbewijs verplicht. 

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
zaak. Ook hij geeft nog geen verdere details over de verdenkingen. 

‘Wij tolereren niet dat medewerkers hun werkzaamheden bij de GGD’en of in het landelijk 
callcenter misbruiken voor het plegen van fraude,’ stelde GGD GHOR. De organisatie legde 
nog eens uit dat medewerkers altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten 
overleggen. Ook moeten ze een geheimhoudingsverklaring tekenen. 

‘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.’ 

Eerder dit jaar legde techjournalist Daniël Verlaan het feilen van de opslag van privégegevens 
door GGD's bloot.  Bron: RTL Nieuws, 21 september 2021.  

Onderzoek miljoenendeal Van Lienden weer vertraagd: ‘Dit jaar lukt niet 
meer’ 

Het onderzoek naar de megadeal met Sywert Van Lienden over miljoenen mondkapjes duurt 
opnieuw langer. Deloitte denkt dat het niet lukt om dit jaar te concluderen of de deal tussen 
de overheid en Van Lienden inhoudelijk, praktisch en juridisch deugde. 

Dat meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Medische Zorg, CU) in een brief aan de Tweede 
Kamer. Al eerder werd het rapport uitgesteld. Boosdoener is volgens Blokhuis de enorme bult 
gegevens die de accountants moet bekijken. De ‘volledige data-overdracht’ duurt daardoor 
langer dan verwacht. 

‘Ter illustratie: de data van ons ministerie betreffen al 135 mailboxen, en netwerkschijven, 
chatberichten’, schrijft Blokhuis. ‘Het gaat om miljoenen documenten die conform de 
forensische eisen veiliggesteld en gefilterd moeten worden.’ Dit jaar lukt het Deloitte dus niet 
meer om het onderzoek op te leveren, eerder was september nog het doel van zijn voorganger 
Tamara Van Ark (VVD).  

Van Lienden en het ministerie liggen zwaar onder vuur na de megadeal in de eerste golf. De 
mondkapondernemer profileerde zich lang als weldoener die de zorg wilde helpen zonder eraan 
te verdienen (‘om niet’), maar ondertussen toucheerde hij negen miljoen euro winst en zijn 
zakenpartners in totaal ook nog eens bijna twintig miljoen.   

Vrijwilligers van Van Liendens Hulptroepen Alliantie wisten van niks over de royale 
commerciële rendementen, zij willen nu - net als de Tweede Kamer - dat Van Lienden het geld 
terugstort. Hij weigert dat. Advocaat Peter Plasman heeft aangifte gedaan namens de 
vrijwilligers om het geld terug te halen.  
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Ondertussen moet Deloitte dus bekijken of de order wel deugt. De vragen die onder meer 
beantwoord moeten worden: waarom ging het ministerie met Van Lienden in zee na een 
negatief advies van het eigen inkoopcentrum? Hoe kwam de CDA’er binnen? Deugde de 
contracten wel, en was de prijs niet te hoog? Bron: AD, 27 oktober 2021.  

Britse parlementaire commissie heeft kritiek op regering 

Een Britse parlementaire commissie heeft kritiek op de regering vanwege de manier waarop 
vorig jaar een programma voor coronatesten en contactonderzoek is opgezet. Het programma 
leidde tot de verspilling van 33 miljard euro - 37 miljard Britse pond - en slaagde er niet in de 
verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. 

De Britten ontwikkelden aan het begin van de coronapandemie, vanuit het niets, 
een programma voor massale testen en contactonderzoeken. Dat programma raakte 
overweldigd door de vele besmettingen met het longvirus, die uiteindelijk leidden tot een van 
de hoogste dodentallen in Europa: 163.500. 

De regering en het onervaren hoofd van het programma, Dido Harding, waren volgens 
de commissie zelfverzekerd, maar kwamen hun beloften niet na en gaven daarnaast veel geld 
uit. Volgens het rapport vertrouwde de regering te veel op dure externe partijen in plaats van 
de bestaande netwerken van de gezondheidsdienst NHS. Bron: AD, 27 oktober 2021.  

In één etmaal zijn 7301 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7301 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 41.409 positieve tests. Dat is 56 procent meer dan in de week ervoor. Voor het eerst 
sinds 25 juli komt het weektotaal boven de 40.000 uit.  

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week 5916 positieve tests per dag gemeld. Dat gemiddelde 
stijgt voor de 27e dag op rij. Toen de stijging begin oktober startte, waren er gemiddeld zo'n 
1600 positieve tests per dag. Dat betekent dat het aantal nieuwe coronabesmettingen binnen 
een maand bijna is verviervoudigd. 

Precies een week geleden waren er 4600 positieve tests, de woensdag ervoor iets meer dan 
3700 en nog een woensdag eerder zo'n 1900. 

Ook het aantal sterfgevallen stijgt. In de afgelopen dag kreeg het RIVM 17 meldingen dat een 
coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat wil niet zeggen dat al 
die mensen in de afgelopen dag zijn gestorven, maar uit de weekcijfers van dinsdag kwam 
naar voren dat vrijwel alle mensen in de afgelopen weken zijn overleden. Er zat maar een 
enkele melding van langer geleden tussen. 

Op dinsdag meldde het RIVM twintig sterfgevallen door corona. Voor het eerst sinds begin 
juni zijn er twee dagen achter elkaar meer dan tien doden gemeld. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 86 sterfgevallen, gemiddeld zo'n twaalf per 
dag. Dat is het hoogste niveau sinds 28 mei. Bron: AD, 27 oktober 2021.  
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Nu weer 200 coronapatiënten op ic's, Nederland op weg naar risiconiveau 
‘ernstig’  

Het aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen 
tot 200, het hoogste aantal sinds 21 september. We stevenen inmiddels landelijk af op 
risiconiveau ‘ernstig’, gemeten naar het aantal ziekenhuisopnames. 

In de afgelopen 24 uur werden er 113 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 21 nieuwe patiënten opgenomen.  

Marino Van Zelst, expert modellering infectieziekten, meldde eerder over het aankomende 
opnamecijfer vandaag: ‘Als er 111 opnames of meer zijn, hebben we risiconiveau ‘ernstig’ 
gehaald, want dan zitten we op een 7-daags gemiddelde van 100,1.’  

Op de site van de Rijksoverheid staat inderdaad dat bij een gemiddelde van meer dan 100 
ziekenhuisopnames over de periode van een week sprake is van risiconiveau ‘ernstig’. Maar 
de meest recente dagen tellen officieel nog niet mee in het gemiddelde, omdat de cijfers over 
deze dagen nog niet compleet zijn. Het landelijke risiconiveau wordt elke dinsdag opnieuw 
vastgesteld.   

In totaal worden er nu 859 mensen behandeld in ziekenhuizen vanwege Covid-19, de ziekte 
die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 10 meer dan een dag eerder. De laatste 
keer dat er zoveel coronapatiënten in ziekenhuizen lagen, was op 8 juni. 

Van Zelst vindt het gek dat het kabinet volgende week pas nieuwe coronamaatregelen 
bekendmaakt, voegt hij telefonisch toe. ‘Laten we vooral nog een week wachten voor er actie 
in de tent komt, zeg ik dan sarcastisch.’   

Volgens de expert is de coronapersconferentie namelijk de belangrijkste manier om ingrepen 
te communiceren. ‘Maar daarvoor moet eerst een hele trein gaan rijden: een OMT-advies, 
Catshuis-overleg, lekken naar de pers en de officiële besluitvorming op de dag van de 
persconferentie.’  

Hij ziet dat coronaminister De Jonge al wél vragen beantwoordt van journalisten, maar zou 
het liefst zien dat de bewindsman proactief zelf naar buiten brengt ‘dat er momenteel wel iets 
aan de hand is’. Bron: AD, 27 oktober 2021.  

Farmaceut Merck deelt patenten voor nieuwe coronapil 

Farmaceut Merck, dat in Europa actief is onder de naam MSD, deelt de patenten voor zijn 
nieuwe coronapil. Anderen kunnen die pil dan goedkoop maken voor 105 arme landen, voor 
wie het middel anders onbereikbaar zou zijn. MSD heeft woensdag een deal aangekondigd met 
de zogeheten Medicines Patent Pool, een internationale organisatie die door de Verenigde 
Naties wordt gesteund. 

MSD heeft afgesproken dat het geen vergoeding ontvangt zolang de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties het coronavirus beschouwt als 
een noodtoestand. 

MSD heeft de pil molnupiravir ontwikkeld. De gegevens uit de onderzoeken naar dat middel 
worden al gedeeld met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Als dat het 
middel goedkeurt, kan het in Nederland en de andere Europese landen op de markt komen. 
In de Verenigde Staten loopt een aanvraag voor goedkeuring. Volgens MSD helpt de pil 
voorkomen dat mensen na een coronabesmetting ernstig ziek worden of overlijden. Het kan 
het eerste middel worden dat mensen kunnen slikken tegen Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Bron: AD, 27 oktober 2021.  
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Voetbalclub uit Zevenaar schrapt weekendprogramma vanwege 
coronauitbraak na Oktoberfest: ‘Alles ging volgens de regels’ 

De voetbalteams van sportvereniging OBW uit Zevenaar spelen komend weekend niet. De 
reden: meer dan twintig coronabesmettingen na een Oktoberfest bij de voetbalclub.  

‘Het feest was afgelopen vrijdag en dinsdag kregen wij de eerste meldingen van mogelijke 
coronabesmettingen’, zegt ad-interim voorzitter Erik Lubbers. Al snel viel op dat het aantal 
positief geteste mensen snel opliep, waarna de Zevenaarse voetbalclub een belletje kreeg van 
de GGD Noord- en Oost-Gelderland. ‘Toen bleek al snel dat veel besmettingen terug te leiden 
zijn naar het Oktoberfest.’  

Bij het feest werd aan de deur gecontroleerd op coronatoegangsbewijzen, zegt Lubbers. ‘Alles 
ging volgens de geldende regels, maar het blijkt dat je ook dan nog uiterst voorzichtig moet 
zijn met zulk soort feestjes. Je ziet meer uitbraken de laatste tijd in de regio.’  

Eerder dit najaar werden al corona-uitbraken gemeld na feesten in Pannerden en Ulft.  

Volgens Lubbers kreeg het bestuur van de GGD het advies op dit weekend alle wedstrijden 
eruit te halen. Zowel OBW als KNVB ging volgens de voorzitter mee in het advies, waardoor 
alle senioren- en juniorenteams dit weekend niet in actie komen. Ook wedstrijden bij de dames 
zijn afgelast.  

Wanneer de teams van OBW weer mogen voetballen, is nog onbekend. ‘We hebben zaterdag 
weer contact met de GGD. Ik hoop dat het bij dit aantal besmettingen blijft en we snel weer 
kunnen ballen’, aldus Lubbers.  

De vrouwenteams zijn een samenwerking tussen OBW en naastgelegen voetbalvereniging 
DCS. Bij laatstgenoemde club zijn ze alert. ‘Maar we hebben nog geen signalen van 
toenemende besmettingen binnen onze club’, zegt René van Leeuwen, voorzitter van DCS. 
‘Een van onze teams was wél op dat feest, maar is zelf in quarantaine gegaan. Die wedstrijd 
gaat niet door, maar de rest van onze teams kunnen vooralsnog gewoon spelen.’ 

Toch houdt de voetbalvereniging de situatie bij buurman OBW met argusogen in de gaten. 
Van Leeuwen: ‘Ze hebben snel en adequaat gehandeld, maar je houdt toch de vrees. Veel 
feestgangers zijn in weekenden ook in de Zevenaarse binnenstad te vinden, dus ook onze 
spelers kunnen besmet raken. Maar laten we hopen dat het aantal besmettingen in Zevenaar 
binnen de perken blijft.’ Bron: DG, 21 oktober 2021. 

In Filipijnen wordt coronapil van Merck gebruikt uit medeleven met 
risicopatiënten 

De Filipijnse gezondheidsautoriteiten laten de experimentele coronapil Molnupiravir, van 
farmaceut Merck, toe voor 'gebruik uit medeleven'. Het middel, dat volgens de makers het 
aantal ziekenhuisopnames of sterfgevallen na besmetting bij risicopatiënten met de helft kan 
voorkomen, bevindt zich nog in de studiefase en wordt momenteel door diverse 
medicijntoezichthouders gevolgd. 

Buiten de Filipijnen hebben een aantal landen, waaronder ook Indonesië en Maleisië, al 
leveringscontracten met Merck afgesloten. De Filipijnen krijgen nu als eerste 300.000 
stuks Molnupiravir geleverd voor gebruik in de ziekenhuizen. Als Molnupiravir goedkeuring 
van de medicijnautoriteiten krijgt, is het het eerste middel ter wereld dat oraal kan worden 
toegediend.  Bron: AD, 27 oktober 2021. 
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NU’91 krijgt geen signalen dat instellingen strengere maatregelen voor 

niet gevaccineerde zorgmedewerkers willen 

 
Beroepsorganisatie NU'91, voor verpleegkundigen en verzorgenden, krijgt geen signalen dat 
instellingen strengere maatregelen voor ongevaccineerde zorgmedewerkers zouden willen of 
hen de toegang wil ontzeggen. Dat zou volgens de organisatie 'geen enkel nut' hebben. 
 
‘Verpleegkundigen en verzorgenden zullen net als iedereen in de samenleving behandeld 
moeten worden, daar moet geen uitzondering voor gemaakt worden’, zegt Michel van Erp. ‘Het 
heeft totaal geen zin om daar een uitzondering voor te maken. Dan krijg je schijnveiligheid.’ 
 
Zorgpersoneel is goed opgeleid om met virussen om te gaan en zijn daartoe uitgerust. ‘je moet 
eens kijken wat er alleen al in een ziekenhuis binnenkomt aan bezoekers, die overal op de 
afdelingen lopen, dat zijn er zeer veel meer... Verpleegkundigen en verzorgenden zijn het 
minste van je zorgen’, zegt Van Erp. Bron: AD, 27 oktober 2021.  

Burgemeesters van christelijke gemeenten dringen aan op vaccinatie 

Burgemeesters van christelijke gemeenten dringen bij de inwoners aan op vaccineren. Voor 
veel van hen, zeker in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe, is een coronaprik halen een lastig 
onderwerp. De vaccinatiegraad ligt er met 58 procent fors lager dan het landelijk gemiddelde. 

‘Ik hoop daarom dat iedereen de stap zet om gebruik te maken van de gegeven middelen tegen 
dit gevaarlijke virus.’, schrijft CDA-burgemeester Jan Kottelenberg van het streng-christelijke 
Neder-Betuwe. Veel inwoners zien om geloofsredenen af van vaccinaties en de burgervader 
maakt zich daar 'grote zorgen' over. 

Kottelenberg adviseert de Neder-Betuwnaren om zich nog eens te laten informeren of met 
de huisarts te gaan praten. ‘Het blijft een individuele keuze, maar we maken allen deel uit van 
de maatschappij en hebben naast de zorg voor onze eigen kring ook verantwoordelijkheden 
voor de mensen in onze bredere omgeving’, stelt hij. Bron: AD, 27 oktober 2021. 

In Polen zijn 8361 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld 

In Polen zijn sinds gisteren 8361 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. 133 mensen 
overleden aan de effecten van het longvirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Tot 
nu toe zijn in Polen, dat zo'n 38 miljoen inwoners telt, officieel 2.990.509 mensen besmet 
geraakt en 76.672 overleden. Bron: AD, 27 oktober 2021. 

Rusland meldt vandaag 1123 nieuwe coronasterfgevallen 

Rusland meldt vandaag 1123 aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen, het hoogste aantal 
sinds het uitbreken van de coronapandemie. Het afgelopen etmaal werden 36.582 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld, waarvan 5789 in hoofdstad Moskou. Bron: AD, 27 oktober 
2021. 

Hongarije stelt grootste toename aan nieuwe besmettingen sinds april 
vast 

Hongarije stelt de grootste toename aan nieuwe besmettingen sinds april vast. De 
gezondheidsdienst registreerde de afgelopen 24 uur 3125 positieve tests. Het dagelijkse 
gemiddelde in Hongarije lag vorige week op 1668. 



173 
 

Het land, dat 10 miljoen inwoners telt, heeft tot nu toe 5,7 miljoen mensen volledig ingeënt. 
Daarnaast zijn ruim 1,1 miljoen aanvullende prikken, de zogenoemde boostershots, gezet. Er 
gelden nog geen restricties in Hongarije. 

Hoofdepidemioloog Janos Szlavik zei gisteren op televisie echter dat maatregelen 
onafwendbaar zijn als de situatie verslechtert. Er zijn sinds het begin van de pandemie 30.647 
Hongaren overleden aan de gevolgen van Covid-19. Bron: AD, 27 oktober 2021. 

Reacties op vijfde virusgolf: ‘Dit is geen coronacrisis maar een zorgcrisis’ 

Wat als je je steeds meer schaamt voor de Nederlandse aanpak? En: Kunnen we elkaar 
alsjeblieft iets minder haten? Dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers 
bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van woensdag 27 oktober 
verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad. 

Mag het niveau van haat misschien ietsje minder? ‘Kabinet weet: we gaan mensen boos 
maken’ (AD 26-10). Het is zoals het is. De besmettingen stijgen weer, en o, o, o, wat krijgen 
de weigeraars en Biblebelt-bewoners ervan langs. Ik verzeker u dat juist deze groep wel leeft 
volgens de regels. Mag ik vragen om wat minder haat richting ons? Ik merk dat er veel mensen 
zijn die niet weten dat de ziekenhuizen onderbezet zijn. Misschien wat beter onderzoek doen? 
Marc Goedhart, Oud-Beijerland. 

Besmettingen stijgen vooral door eerdere bezuinigingen. Nu ik lees over mogelijk aparte 
maatregelen voor niet-gevaccineerden, wordt het tijd te reageren. Uiteraard is Covid-19 een 
ernstig virus dat moet worden bestreden. Momenteel zijn de aantallen opnames en doden 
zeker niet hoger dan bij een jaarlijkse griepepidemie plaatsvindt. Ook dan wordt mensen 
geadviseerd binnen te blijven en thuis uit te griepen. Mensen die geen griepprik hebben 
gehaald worden, terecht, niet apart behandeld. 

Nu dreigt het kabinet aparte maatregelen te nemen tegen niet-gevaccineerden. Dit druist tegen 
alle grondrechten in. Mensen die bang zijn te worden gevaccineerd met een vaccin dat nog 
niet volledig is getest, hebben het recht dit te doen zonder dat zij daarvoor apart worden 
behandeld. Ik hoop dat de regering en het OMT tot de conclusie komen dat dit echt niet door 
de beugel kan. De oorzaak van de overbezetting heeft mijn inziens meer te maken met het 
eerdere bezuinigingsbeleid dan met de problematiek van covid. Dit uitspelen over de rug van 
niet-gevaccineerden vind ik dit land niet waardig. Hans De Beurs, Spijkenisse. Bron: AD, 27 
oktober 2021.  

Duitse minister maant Kimmich om zich te laten vaccineren: ‘Je bent 
een rolmodel’ 

De Duitse minister Horst Seehofer heeft Joshua Kimmich van Bayern München opgeroepen 
zich te laten inenten tegen het coronavirus. ‘Denk er nog eens over na en laat je vaccineren’, 
liet hij weten.  

Seehofer is minister van Binnenlandse Zaken en heeft ook sport onder zijn beheer. ‘Je bent 
een persoonlijkheid en een rolmodel. Als jij gevaccineerd wordt, zullen andere mensen jouw 
voorbeeld volgen.’ 

Kimmich (26) vertelde afgelopen weekeinde dat hij zich nog niet heeft laten vaccineren tegen 
het coronavirus, omdat hij bedenkingen heeft over de gevolgen op de lange termijn. Dat leverde 
hem veel kritiek op. Hij kreeg echter ook steunbetuigingen, met name van enkele clubiconen 
van Bayern München. 

Erevoorzitter Uli Hoeness en voormalig topman Karl-Heinz Rummenigge storen zich onder 
meer aan de druk van buitenaf die momenteel op Kimmich wordt gelegd. ’Ik ken geen 
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voetballer die zo extreem verantwoordelijk is en zo voorbeeldig omgaat met alle zaken in het 
leven als Kimmich’, zei Rummenigge. ‘Ik denk dat hij op een bepaald moment de juiste 
beslissing gaat nemen. Hij moet het zelf willen. Corona achtervolgt ons nu al 1,5 jaar. Het 
verbaast me niet dat hier weer zo’n grote politieke discussie over is ontstaan, maar we moeten 
niet overdrijven.’  

Volgens Hoeness hebben de Duitse media ervoor gezorgd dat de uitspraken van Kimmich tot 
zoveel ophef leidden. ‘Zij zijn verantwoordelijk voor deze tsunami.’  

Minister Seehofer trok zich weinig aan van de woorden van de twee grootheden in het Duitse 
voetbal en deed publiekelijk nog maar eens een beroep op Kimmich om zich te laten 
vaccineren. Bron: AD, 27 oktober 2021. 

GGD gaat voor derde prik naar Waddeneilanden 

De Friese GGD gaat binnenkort weer naar de Waddeneilanden Ameland en Terschelling om 
de inwoners daar te vaccineren tegen het coronavirus. Wie nog niet is ingeënt, kan daar een 
eerste prik krijgen. Ook eilanders die in aanmerking komen voor een derde prik kunnen die 
dan krijgen. Op beide eilanden gaat het waarschijnlijk om enkele honderden mensen, 
verwacht de provinciale gezondheidsdienst.  

De GGD praat nog met Vlieland over een eventuele terugkeer naar dat eiland. De GGD 
gaat niet naar Schiermonnikoog. Dat eiland heeft de hoogste vaccinatiegraad van het hele 
land, meer dan 95 procent van de volwassenen is al volledig ingeënt. ‘We verwachten niet dat 
het iets oplevert om daar weer een hele dag naartoe te gaan. De animo zal minimaal zijn’, legt 
een woordvoerder uit.  

Mensen uit Schiermonnikoog die toch nog een prik willen, kunnen naar het vasteland gaan. 
Bron: AD, 27 oktober 2021.  

Europarlement eist coronapas van leden 

Het Europese Parlement is per volgende week woensdag alleen nog toegankelijk op vertoon 
van een coronapas. Die maatregel geldt ook voor de 705 Parlementsleden. 

De besmettelijke deltavariant rukt zodanig snel op dat EP-voorzitter David Sassoli het niet 
verantwoord vindt de maatregel nog langer uit te stellen. In het Parlement komen mensen uit 
zeker 27 landen samen.  

De personeelsbonden, niet geconsulteerd, hebben al woedend gereageerd, en ook onder 
Parlementsleden klinken luide protesten. ‘Diep triest en een volstrekt verkeerd voorbeeld’, 
aldus SGP’er Bert-Jan Ruissen. ‘Het huis van de democratie behoort toegankelijk te blijven 
voor eenieder.’ Hij vindt de maatregel ‘een nieuwe stap in de richting van vaccinatiedwang’.  

Volgens de Roemeense sociaaldemocraat Cristian Terhes is ze ‘erger dan het communisme’. 
Ruissen wil met gelijkgezinde Parlementariërs proberen Sassoli alsnog op andere gedachten 
te brengen. De verplichte pas geldt voor alle drie de Parlementsvestigingen; in Brussel, 
Straatsburg en Luxemburg. Bron: AD, 27 oktober 2021. 

Terug naar mondkapje, afstand en thuiswerken: ‘Dat werkt echt tegen 
oplopende besmettingen’ 

We moeten terug naar het dragen van mondkapjes, 1,5 meter afstand houden en zoveel 
mogelijk thuiswerken. Volgens Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, is dat het 
verstandigste om het snel stijgende aantal coronabesmettingen tegen te gaan. ‘Want andere 
operaties moeten uitstellen is echt heel erg voor wie dat treft.’ 
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Het aantal coronabesmettingen stijgt weer hard in Den Haag en omgeving en daarmee het 
aantal mensen dat zo ziek wordt dat ze in het ziekenhuis terechtkomen en een toenemend 
aantal van hen op de ic. Als dit doorzet betekent dat uitstel voor mensen die met smart op een 
andere operatie wachten. ‘Dat is echt erg voor wie dat treft’, zegt Annette de Boer, directeur 
van GGD Haaglanden. Bron: AD, 27 oktober 2021. 

 

Ook in de Roemeense hoofdstad Boekarest zijn de ziekenhuizen vol. © AP  
 
In Roemenië is corona nu het dodelijkst van hele wereld: ‘Mortuaria 
kunnen het niet aan’ 
 
Delen van Oost-Europa, Roemenië en Bulgarije voorop, lijden onder een dramatische toename 
van het aantal coronabesmettingen en -doden. Belangrijke oorzaak: de bevolking vertrouwt 
het vaccin niet. ‘Ontzettend triest om te zien.’ 
 
Alle ic-bedden bezet, opnamekamers en ziekenhuisgangen vol met kreunende, naar adem 
happende patiënten en medisch personeel dat af en aan rijdt met in zwart plastic gewikkelde 
lichamen. Het filmpje van 16 minuten dat journalistiek platform Recorder maakte in het 
universiteitsziekenhuis van de Roemeense hoofdstad Boekarest is gruwelijk om te zien. ‘Dit is 
hoe een gezondheidsramp eruitziet’, is de titel van de video. ‘Deze slachting komt doordat 
mensen roekeloos zijn, en ongeïnformeerd’, zegt een radeloze dokter in het filmpje. Bron: AD, 
27 oktober 2021. 
 
Op scholen in Vlaanderen wordt het dragen van mondkapjes weer 
verplicht 
 
Op scholen in Vlaanderen wordt het dragen van een mondmasker in de klas vanaf 8 
november, na de herfstvakantie, opnieuw verplicht. Dat geldt voor leerlingen van het vijfde en 
zesde leerjaar. Dat is besloten tijdens overleg tussen de Vlaamse onderwijsminister Ben Weyts 
en het onderwijs. 
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Een dag eerder waren ook al strengere coronamaatregelen afgekondigd, zoals 
de coronapas voor horeca en fitnesscentra. Vanaf vrijdag wordt in alle openbare plekken 
binnen een mondkapje verplicht, dus ook in de winkels. Bron: AD, 27 oktober 2021.  
 

 

Een passant bekijkt het woningaanbod van een makelaar. © Hollandse Hoogte / ANP 
 
Kadaster: Nog nooit stegen huizenprijzen zo hard als in derde kwartaal 
 
De huizenprijzen zijn gedurende het derde kwartaal van 2021 opgelopen met gemiddeld 6,4 
procent, een recordstijging. Op jaarbasis zijn de prijzen gemiddeld met 17,5 procent gestegen, 
meldt het kadaster.   
 
Voor een huis moest in het derde kwartaal voor het eerst gemiddeld 401.000 euro worden 
betaald. Er worden ondertussen steeds minder woningen verkocht in de prijsklasse tot 
250.000 euro. 
 
De gemiddelde woningprijs in de meeste Randstadgemeenten ligt nu boven de 400.000 euro, 
in de regio’s Amsterdam en Utrecht zelfs vaak boven de 475.000 euro. De provincies Friesland 
en Groningen tellen nog een redelijk aantal gemeenten waar de gemiddelde woningprijs onder 
de 325.000 euro ligt. Alleen in het oosten van de provincie Groningen zijn nog enkele 
gemeenten te vinden met een gemiddelde woningprijs onder de 250.000 euro.  
 
Verder komen er steeds minder woningen op de markt, blijkt uit de nieuwste cijfers. Ten 
opzichte van het derde kwartaal van 2020 werden 13 procent minder huizen verkocht. De 
huizen die wél worden verkocht, gaan meer en meer naar investeerders; vooral in grote steden 
buiten de Randstad.   
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De gemeenten met het hoogste aandeel woningen in het bezit van investeerders zijn 
momenteel: Diemen (25 procent), Vaals (22 procent), Amsterdam (21 procent), Den Haag (19 
procent) en Groningen (18 procent). Bron: AD, 27 oktober 2021. 
 

 

Een rijtjeshuis in Amsterdam staat te koop voor 2 miljoen euro. © Google Maps  
 
Rijtjeshuis in Amsterdam met simpele badkamer en keuken voor 2 
miljoen euro te koop 
 
De hoge huizenprijzen mogen bijna geen verrassing meer zijn, maar een te koop staande 
tussenwoning in Amsterdam laat de wenkbrauwen toch weer omhoog gaan. Het verouderde 
rijtjeshuis staat net op Funda met een vraagprijs van 1.985.000 euro.  
 
Het is nog maar twee jaar geleden dat er verontwaardigde reacties binnenstroomden over de 
prijs van een rijtjeshuis in dezelfde buurt, in Amsterdam-Zuid. Toen was het 1,5 miljoen euro 
waar Amsterdammers van in de gordijnen klommen. Inmiddels is de woningmarkt verder 
oververhit geraakt tijdens de coronacrisis en stegen de prijzen landelijk met zo'n 30 procent, 
maar in sommige gebieden en segmenten zijn er uitschieters. 
 
Het huis dat nu op Funda staat, kenmerkt zich door het grote aantal vierkante meters. 207 
vierkante meter woonoppervlakte is relatief veel. ’Het is daardoor nog geen 10.000 euro per 
vierkante meter en dat is in sommige buurten kennelijk het nieuwe normaal geworden’, zegt 
Gert Jan Bakker van stichting Woon! die bewoners informeert en ondersteunt bij 
huisvestingsproblemen, zoals te hoge huurprijzen of achterstallig onderhoud.  
 
‘In de Pijp staat een eenkamerwoning van 38 vierkante meter te koop voor 390.000 euro. Dat 
is een hogere prijs per vierkante meter. Maar over het algemeen geldt: hoe kleiner, hoe 
duurder. En kijk eens naar de badkamer en keuken van dat rijtjeshuis. Het zal zeker nog voor 
een ton verbouwd moeten worden.’   
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Uit NVM-cijfers van het derde kwartaal van dit jaar blijkt dat de gemiddelde huizenprijs voor 
bestaande woningen in Amsterdam per vierkante meter tussen de 4400 euro (voor een 
rijtjeshuis) en de 7000 euro (voor appartementen) ligt.  
 
De makelaar die het rijtjeshuis verkoopt (nog niet beschikbaar voor commentaar) spreekt in 
de advertentie over een ‘herenhuis uit de jaren 30’. Zowel de voor- als achtertuin is zonnig, er 
zijn drie ‘royale verdiepingen’, zeven slaapkamers, een kelder en een vliering. De grote waarde 
zit hem in de ‘geweldige ligging in Amsterdam-Zuid’, in een rustige groene straat en op korte 
loopafstand van een winkelstraat. ‘Een heerlijk familiehuis’, zo wordt de woning aangeprezen. 
Met energielabel F lijkt isolatie nog wel een voor de hand liggende investering voor de nieuwe 
eigenaar.  
 
Wie koopt zoiets? Ook die vraag lijkt nu weer gerechtvaardigd. Buren van het rijtjeshuis van 
1,5 miljoen euro waren twee jaar geleden resoluut: als je op de Zuidas werkt en graag in een 
gezinswoning in Amsterdam wil wonen, nabij je bootje op de gracht, dan is het niet zo gek dat 
je daar de portemonnee voor trekt. ‘Laat helder zijn dat het nooit huizen voor Jan Modaal zijn 
geweest in dit soort buurten’, zegt Bakker nuchter. ‘Dankzij de komst van de Zuidas, het 
financiële centrum waar de advocaten en accountants met hoge lonen zitten, is het wel nog 
duurder geworden.’  
 
Een berekening van vergelijkingssite Independer laat zien dat je zeker 350.000 euro bruto per 
jaar moet verdienen als je voor zo'n woning een hypotheek wil krijgen. ‘Maar bij dit soort 
huizen speelt vaak veel eigen geld een rol’, stelt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos. 
‘Stel je verkoopt een ander huis voor één miljoen euro, dat je voor 600.000 euro had gekocht, 
dan hoef je al vier ton minder in te brengen. Of mensen hebben een erfenis gehad, of krijgen 
een schenking. Er zijn bovendien genoeg mensen die boven de ton verdienen. Bijvoorbeeld als 
je in de advocatuur werkt, of je hebt een topfunctie bij een bank.’   
 
Gert Jan Bakker twittert vaker over uitschieters in de woningmarkt. ‘Je zou misschien denken 
dat de mensen die wij helpen met huisvesting, meestal huurders, niks met dit soort woningen 
te maken hebben. Toch geeft het de huizenmarktgekte en het speculatieve karakter van 
woningen weer. En indirect heeft het invloed op huurders aan de onderkant. In sommige 
buurten wonen mensen nog in hun sociale huurwoning, met een beschermde huurprijs van 
misschien 400 euro in de maand, maar weten de verhuurders dat ze het voor een fors bedrag 
zouden kunnen verkopen of liberaliseren als die huurders eruit gaan. De huisbaas wil het 
liefste van deze goed beschermde huurders af en dan ontstaan spanningen. Soms krijgen ze 
een afkoopsom aangeboden en soms proberen verhuurders de bewoners weg te werken, omdat 
het huis verbouwd zou moeten worden.’ Bron: AD, 26 oktober 2021.  
 
Sigarettenverkoop voor het eerst in twee decennia gestegen in VS tijdens 
coronajaar  
 
De verkoop van sigaretten en rookloze tabaksproducten in de Verenigde Staten is vorig jaar 
voor het eerst in twee decennia gestegen, blijkt uit overheidsdata. Experts vrezen dat 
pandemische stress de aanleiding was voor een toename van het roken, schrijft The 
Washington Post.  
 
De verkoop van verslavende, kankerverwekkende producten vertoont al decennialang een 
dalende trend door een reeks antirookprogramma’s van de Amerikaanse overheid, aldus de 
krant.   
 
Maar in coronajaar 2020 hebben de grootste sigarettenproducenten in de VS naar schatting 
203,7 miljard sigaretten verkocht aan groothandelaren en detailhandelaren, wat neerkomt op 
een stijging van ongeveer 800 miljoen ten opzichte van 2019. Ook de verkoop van rookloze 
tabaksproducten zoals pruimtabak steeg licht.  
 
Erika Sward van de American Lung Association noemt de nieuwste cijfers ‘zeer verontrustend’. 
Volgens haar wordt de omzetstijging waarschijnlijk veroorzaakt door mensen die eerder waren 
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gestopt met roken, maar tijdens de pandemie opnieuw zijn begonnen. Stressbestrijding is een 
belangrijke factor bij rokers.   
 
Tabaksbestuurders zijn van mening dat stimuleringsmaatregelen en verbeterde 
werkloosheidsuitkeringen in de VS ook een verschil hebben gemaakt, aangezien rokers met 
een lager inkomen in staat zijn geweest om in bulk te kopen in winkels. Verder zorgen minder 
sociale gebeurtenissen in het algemeen voor meer tabaksgebruik.   
 
Het is onduidelijk hoe de verkoopcijfers zich in Nederland hebben ontwikkeld in 2020. Bron: 
AD, 27 oktober 2021.    
 

 

Het hoofdkantoor van Eneco. Het energiebedrijf neemt de 90.000 klanten van Welkom Energie 
over. © Hollandse Hoogte / Peter Hilz  
 
Klanten Welkom Energie voelen zich dubbel gepakt: ‘Welkomstpremie 
kwijt en twee keer zoveel betalen’ 
 
De klanten van Welkom Energie reageren ontzet op het onverwachte omvallen van de 
energieleverancier en hun verplichte transfer naar Eneco. Velen stellen voor honderden tot 
duizenden euro's het schip in te gaan. 
 
Nogal wat van de 90.000 klanten van Welkom Energie moesten vanochtend op deze site of bij 
andere media vernemen dat hun leverancier niet langer gas en stroom kan leveren en Eneco 
hen overneemt. Pas later op de ochtend volgde een e-mail van Welkom Energie zelf. 
 
Het leidde tot verbazing, ontzetting en woede. Een lezersoproep op deze site zorgde in zeer 
korte tijd voor tientallen reacties. Bron: AD, 27 oktober 2021. 
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In India zijn meer dan 100 miljoen mensen die niet komen opdagen voor 
hun tweede prik 
 
In India zijn meer dan 100 miljoen mensen met maar één prik niet komen opdagen voor hun 
tweede prik. Het land vreest dat het virus weer goed zijn gang kan gaan in het land als mensen 
niet hun tweede prik komen halen. 
 
Het land heeft op het moment relatief lage besmettingsaantallen, maar dat is volgens Indiase 
verpleegkundige Bhavna Dewan nou juist het probleem: ‘We hebben dit ook gezien bij 
tuberculosepatiënten. Ze nemen hun medicijnen, maar na een paar weken stoppen ze omdat 
ze zich beter voelen. Ze zouden ze eigenlijk zes maanden moeten nemen. Diezelfde mentaliteit 
speelt bij het vaccin: men denkt dat één dosis genoeg is omdat niemand meer ziek wordt.’ 
Bron: AD, 27 oktober 2021. 
 
Reacties op coronabestrijding: ‘Stop met volk te pleasen en blijf streng’ 
 
Andere landen doen het slechter dan wij maar zitten minder in de problemen, en graaicultuur 
veroorzaakt nog steeds veel schade: dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers 
bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van donderdag 28 oktober 
verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad. 
 
Stop met volk te pleasen in coronabestrijding. ‘Kamer voelt niet voor uitsluiten 
vaccinweigeraars’ (AD 27-10). Dat we nu weer in de problemen komen met de ziekenhuizen is 
het gevolg van het ongelooflijke versoepelingsbeleid van het demissionaire kabinet. In alle 
landen om ons heen zijn mondkapjes en afstand houden nog heel gewoon. Alleen Vlaanderen 
dacht even met Nederland mee te gaan, maar ging binnen een maand weer terug. Wallonië 
bleef de maatregelen trouw. Het hele probleem in Nederland is dat er te veel geluisterd wordt 
naar wat men vindt, en denkt te moeten vinden. Neem nu eens besluiten op medische basis 
en schaf geen mondkapjes af omdat het volk ze zat is. Wat is dat voor beleid? Een pandemie 
is niet fijn, maar als we niet doen wat we moeten doen en maar toegeven aan wat het volk niet 
fijn vindt, komen we er nooit. Ik heb in zowel België, Luxemburg, Frankrijk als Duitsland geen 
moment ongelukkige mensen gezien en ook kinderen die vrolijk met een mondkapje door een 
winkel lopen. Is het alleen voor onze kinderen een zware belasting? Stop met klagen, doe wat 
nodig is. Een crisis bedwingen vraagt nu eenmaal om impopulaire maatregelen. Of willen we 
blijven doormodderen? Erik de Weerd, Nunspeet. 
 
Het is een fabel dat er met vaccinatie geen risico is. Ik werk in de zorg en heb altijd te maken 
met de besmettingen, isolatiemaatregelen, mondkapjesplicht en zorgtekorten. Ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen hebben meerdere gevaccineerden corona gekregen. Ik ben er fel op 
tegen dat zij meer vrijheden krijgen, deze zouden juist ook strenger aangepakt moeten worden. 
Het is een fabel dat je geen corona meer kunt krijgen, dat je niet besmettelijk bent enzovoort. 
Dus een groot aantal gaat gewoon door met de dagelijkse bezigheden. Deze groep zou ook 
getest moeten worden op corona waar nodig, net zoals de niet-gevaccineerden. Voor mij mag 
er wat dat betreft geen onderscheid gemaakt worden. Gedi Damstra. Bron: AD, 27 oktober 
2021. 
 
In China is derde miljoenenstad in lockdown 
 
In China is nu ook een derde miljoenenstad in lockdown geplaatst, nadat welgeteld één geval 
van Covid-19 was opgedoken. Het gaat om Heihe, aan de Russische grens. Op honderd dagen 
van de Olympische Winterspelen in Peking willen de autoriteiten geen enkel risico nemen. 
 
In totaal zitten nu bijna zes miljoen Chinezen achter slot en grendel, twee dagen nadat een 
soortgelijk bevel was afgekondigd in de grote stad Lanzhou. Eijn, aan de Mongoolse grens, 
werd ook al in lockdown geplaatst.  
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In Heihe is intussen het openbaar vervoer opgeschort en mag niemand van de 1,6 miljoen 
inwoners de stad verlaten. Mensen wordt aangeraden thuis te blijven en alleen in 
noodsituaties hun woning te verlaten. Bron: AD, 28 oktober 2021.  

In Afrika begint het aantal coronabesmettingen af te nemen 

Het aantal coronabesmettingen in Afrika begint zichtbaar af te nemen, hoewel nog maar 5,5 
procent van de bevolking is gevaccineerd. Volgens de Gezondheidsorganisatie van de 
Afrikaanse Unie (Africa CDC) is het aantal nieuwe infecties in het hele continent met 26 
procent gedaald tot 31.000 gevallen per dag.  

Africa CDC sprak van ’een goed signaal’ en zei dat het continent ‘veel vooruitgang’ heeft 
geboekt. Koploper qua vaccinatie is Marokko, dat tot dusver 57 procent van de inwoners heeft 
gevaccineerd. ‘De besmettingsaantallen dalen licht, maar gestaag’, aldus John Nkengasong, 
die wel waarschuwde voor een mogelijke terugslag. In totaal zijn intussen 188 miljoen vaccins 
toegediend.  

Volgens het CDC zijn er tot dusver op het continent 8,5 miljoen coronabesmettingen 
vastgesteld, waarvan meer dan 218.000 met een dodelijke afloop. Volgens deskundigen is het 
aantal niet-gemelde gevallen op het continent, met zowat 1,3 miljard inwoners, waarschijnlijk 
een stuk hoger. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had recentelijk nog verklaard dat bijna 86 procent 
van alle coronabesmettingen in Afrika onopgemerkt blijft en schat het totale aantal op zowat 
59 miljoen. Bron: AD, 28 oktober 2021.  

Coronacrisis heeft ons geleerd wat schaarste is in de zorg 

De coronacrisis ’heeft ons geleerd wat schaarste is’ in de zorg. Dat zei minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) vandaag in het debat over zijn begroting voor komend jaar. ‘Dat zijn we 
helemaal niet zo gewend in ons land.’ 

De ic-zorg in Nederland werd in de coronacrisis snel opgeschaald, maar ‘daar zijn grenzen 
aan’, aldus De Jonge. En de schaarste van personeel zal in de toekomst toenemen. 
De stijgende kosten zijn een probleem waar een oplossing voor moet worden gevonden, 
maar de beschikbaarheid van personeel is een nog groter knelpunt.  

‘We worden steeds ouder. Wat we uitgeven aan de zorg gaat omhoog. Dit terwijl de 
echte vergrijzing nog moet beginnen.’ De houdbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid 
van het systeem komt volgens de minister in gevaar als er geen fundamentele keuzes worden 
gemaakt over bijvoorbeeld het aantal spoedeisende hulpposten, en meer gespecialiseerde 
ziekenhuizen, of de manier waarop de ouderenzorg en verpleeghuizen in Nederland zijn 
ingericht. 

SP-Kamerlid Maarten Hijink hekelt de grote uitstroom van zorgpersoneel, en vindt dat er meer 
kan worden gedaan om mensen voor de zorg te behouden, als er bijvoorbeeld meer geld komt 
voor salarissen. De Jonge erkende dat het niet goed lukt om iedereen vast te houden, wat 
volgens hem met verschillende dingen te maken heeft. ‘Salaris is daar ook een component in’, 
aldus de zorgminister. 

Volgens PVV-Kamerlid Fleur Agema is De Jonge schuldig aan de afbraak van de zorg. ‘Er is 
toch iets ernstig mis met de capaciteit op de ic’, zei Agema. Ze doelde daarmee op de mogelijke 
nieuwe maatregelen tegen de coronacrisis waarover het OMT donderdag spreekt. Er liggen 
namelijk weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis. Maar volgens De Jonge gaat het niet 
alleen over extra ic-bedden. ‘Je wilt ook dat de reguliere zorg doorgaat.’ Daarnaast zijn 
maatregelen mogelijk nodig om te voorkomen dat de zorg overbelast raakt. Bron: AD, 28 
oktober 2021. 
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Het VK erkent het Europees coronacertificaat 

Ook het Verenigd Koninkrijk erkent voortaan het Europese coronacertificaat. Nederlanders 
en andere EU-burgers met zo'n pas kunnen daardoor eenvoudiger naar het voormalige EU-
land reizen. De EU accepteert op haar beurt het Britse coronabewijs. 

Behalve het Verenigd Koninkrijk sluit ook Armenië zich aan. Dat brengt het aantal landen 
waar het certificaat, dat werkt met een QR-code, gebruikt kan worden op 45. ‘De komende 
weken en maanden zullen er meer volgen’, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Didier 
Reynders. 

Met het certificaat kan de drager aantonen dat de kans klein is dat hij het coronavirus bij zich 
draagt, dankzij een volledige inenting of een eerder doorgemaakte besmetting of omdat hij of 
zij onlangs negatief is getest. De Europese Commissie hoopt het in zoveel mogelijk landen 
erkend te krijgen om het reizen weer op gang te helpen. 

De wederzijdse erkenning gaat vrijdag in. Bron: AD, 28 oktober 2021. 

Sportkoepel roept op om zich te houden aan coronaregels 

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF roept sportverenigingen nogmaals op om zich te 
houden aan de coronaregels. Bezoekers aan sportkantines moeten via de CoronaCheck-
app kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, corona hebben doorgemaakt of over een recent 
negatief testbewijs beschikken als ze in de kantine consumpties willen nuttigen. Het 
demissionaire kabinet overweegt extra maatregelen te nemen omdat het aantal positieve tests 
en ziekenhuispatiënten weer sneller toeneemt. 

‘Wij brengen samen met de bonden en de gemeenten de geldende regels goed onder de 
aandacht van de verenigingen’, zegt een woordvoerder van NOC*NSF. ‘Het is belangrijk dat alle 
betrokkenen zich aan de regels houden, dus ook de sportkantines.’ 

NOC*NSF heeft geen signalen gekregen dat in sportkantines slecht wordt gehandhaafd, 
hoewel uit recent onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS wel naar voren kwam 
dat in slechts 36 procent van de amateursportverenigingen wordt gecontroleerd op het 
coronatoegangsbewijs. Voetbalbond KNVB, de grootste sportbond in Nederland, heeft volgens 
een woordvoerder ook geen excessen geconstateerd in de voetbalkantines. Bron: AD, 28 
oktober 2021. 

Viroloog Marc Van Ranst heeft Willem Engel niet belasterd 

De bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst heeft Viruswaarheid-voorman Willem 
Engel niet belasterd, vindt het Belgische Openbaar Ministerie. Het heeft de rechtbank van 
Mechelen, waar de twee elkaar woensdag opnieuw troffen, gevraagd Van Ranst vrij te spreken. 
'Ik heb 400 uur tijd aan zijn debatfantasie moeten besteden’, twittert de viroloog.  

Engel verloor een eerdere lasterzaak tegen Van Ranst, maar doet een nieuwe poging de 
viroloog veroordeeld te krijgen. Die heeft Engel ten onrechte onder meer uitgemaakt voor 
virusontkenner, stelt de tegenstander van coronavaccins en -maatregelen. 

Omdat Van Ranst dat ditmaal voor een televisiecamera zou hebben gedaan en niet in de krant, 
zou hij daar volgens Engel eenvoudiger voor kunnen worden aangepakt. Voor het bestraffen 
van uitlatingen in de krant zijn de regels in België veel strenger. Van Ranst heeft Engel echter 
in het gewraakte televisie-interview hooguit beledigd, meent het OM. ’Vrijspraak dringt zich 
op.’ 
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Engel liet zich eerder in de rechtszaal bijstaan door zijn Belgische geestverwant Michaël 
Verstraeten. Die ontbreekt ditmaal en Engel voert zelf het woord. Van Ranst voert net als in 
de eerdere zaak zijn eigen verdediging. Bron: AD, 28 oktober 2021.  

Dominee preekt dat er meer doden komen door vaccinaties 

De preek van dominee Zwartbol heeft in de Gouderakse Oud Gereformeerde Gemeente voor 
opschudding gezorgd. Kerkgangers kregen te horen dat Zwartbol vreest voor meer doden als 
gevolg van het coronavaccin.  

‘Wat zou de uitwerking zijn? Ik vrees, maar zeg niet dat het zo is, maar ik vrees dat er na 
vaccinaties meer doden zullen vallen dan door het hele coronavirus. Mensen die gevaccineerd 
zijn worden ziek, en goed ziek. Dat is ook de werkelijkheid. Het is Gods hand.’  

De Urker predikant was vorige week donderdag door de strenge Oud Gereformeerde Kerk 
uitgenodigd voor een gastpreek.  

‘Ondanks de stijging van het aantal coronabesmettingen roept de dominee van de Oud 
Gereformeerde Gemeente in Gouderak kerkgangers nog steeds op om de coronavaccinatie niet 
te nemen. Zo ongelooflijk onverantwoord’, reageert een van de kerkgangers. Een andere 
kerkganger uit Gouderak, die niet met naam genoemd wil worden, noemt de uitspraak ‘niet 
handig’. 

Thomas Leendert Zwartbol was voordat hij predikant werd verkoper van kaas en noten. In de 
Oud Gereformeerde Gemeente in Kinderdijk/Alblasserdam is hij vele jaren ouderling geweest. 
Hij heeft zijn wortels overigens in de Nederlands Hervormde Kerk. Bron: AD, 28 oktober 2021. 

In noodopvang in Goes zijn nog elf bewoners en twee medewerkers 
positief getest 

In de noodopvang voor asielzoekers in Goes zijn nog elf bewoners en twee 
medewerkers positief getest op corona. De bewoners hebben geen tot milde klachten en zijn in 
isolatie geplaatst. Van de 49 bewoners die vorige week positief testten, zit er nog één in isolatie, 
laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
weten. Niemand van de positief geteste mensen hoefde te worden opgenomen in 
het ziekenhuis.  

Zes positief geteste personen zonder klachten zitten vijf dagen in isolatie in een apart gedeelte 
van de Zeelandhallen. Zes met klachten zijn overgeplaatst naar een andere locatie van 
het COA. Zij moeten zeven dagen in isolatie en mogen daaruit als ze aan het einde ten minste 
24 uur klachtenvrij zijn. De overige bewoners van de noodopvang kunnen gewoon vrij 
rondlopen, laat de woordvoerder weten.  

Vanwege de oplopende besmettingscijfers werden alle bewoners van de noodopvang uit 
voorzorg vrijdag en woensdag getest. Volgens de woordvoerder is het logisch dat er dan 
mensen positief testen. ,Dat zou je ook hebben als je iedereen op de markt in Goes zou testen.’ 
Het is niet nodig om nog een keer alle bewoners te testen. ‘De crisis lijkt te zijn bezworen. 
Wellicht dat we nog een keer massaal gaan testen in de winter, als de besmettingscijfers weer 
oplopen’, aldus de woordvoerder. 

Bij binnenkomst in de noodopvang was iedereen negatief getest op Covid-19. ‘Dus ze hebben 
de besmetting ergens in het Zeeuwse opgepakt. Het aantal besmettingen in Nederland loopt 
op, dus de kans voor hen om het op te vangen is niet anders dan voor andere mensen in 
Nederland’, zei een COA-woordvoerder eerder daarover. Bron: AD, 28 oktober 2021. 
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Amerikanen met verzwakt immuunsysteem met boosterprik dienen zes 
maanden later vierde prik te halen 

Amerikanen met een verzwakt immuunsysteem die een derde coronaprik hebben gekregen 
wordt aangeraden om zes maanden later een vierde inenting te halen. De Amerikaanse 
gezondheidsdienst CDC schrijft in de vaccinatierichtlijnen dat die vierde inenting van alle 
goedgekeurde vaccins kan zijn. 

In de Verenigde Staten kregen mensen met een verzwakt immuunsysteem in augustus al een 
derde prik. Doordat hun immuunsysteem niet goed werkt, bouwden zij met de eerste twee 
prikken onvoldoende weerstand op tegen het coronavirus. Die prik wordt door de CDC niet 
gezien als zogeheten booster, maar als onderdeel van de eerste inentingen omdat het vaccin 
pas na drie prikken voldoende bescherming geeft. 

De prik kan volgens de CDC worden gezet met de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna of 
Janssen. Het maakt daarbij niet uit welk middel de eerste drie keer is gegeven. Als de eerste 
inenting is gezet met Janssen, dan is het overigens een derde prik. Dat middel geeft al meer 
bescherming na één inenting dan de andere middelen, er is in de normale situatie een enkele 
dosis van nodig. 

Een vierde prik is momenteel erg ongebruikelijk. Een aantal landen, waaronder Nederland, 
heeft een derde inenting tegen het coronavirus goedgekeurd. In Nederland is deze 
booster alleen voor bepaalde risicogroepen, niet iedereen kan de inenting krijgen. Bron: AD, 
28 oktober 2021.  

Nog rustig in ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant 

Hoewel het aantal besmettingen én ziekenhuisopnames landelijk fors toeneemt, is het in de 
ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant nog relatief rustig als het om coronapatiënten gaat. In 
totaal liggen er nu 8 patiënten op de intensive care.  

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven telt 11 covidpatiënten, waarvan 2 op de ic. Dat is een 
kleine daling ten opzichte van vorige week, toen er van de 12 mensen met corona 3 op de ic 
verbleven. ‘Daar moet wel bij worden gezegd dat de stijging tot vorige week behoorlijk explosief 
was, maar de afgelopen week is het beeld weer stabiel’, voegt een woordvoerder daar aan toe. 

Bij het Máxima MC is sprake van 8 patiënten, waarvan 2 op de ic. Vorige week waren dat er 
nog 5, waarvan geen enkele op de ic. In het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond verblijven 6 
covidpatiënten, waarvan er 3 op de ic zijn beland (vorige week 4, waarvan 2 op ic). In het Anna 
Ziekenhuis in Geldrop zijn het er momenteel 3, waarvan 1 op de ic (vorige week 4, met 1 op 
ic). 

Over de verhouding tussen wel- en niet-gevaccineerden konden de vier ziekenhuizen geen 
uitspraken doen. ‘Wij houden niet bij of iemand wel of niet gevaccineerd is’, aldus een 
woordvoerder van het Anna Ziekenhuis. Landelijk is het aantal opnamen op intensive cares 
inmiddels opgelopen tot 200. Bron: AD, 28 oktober 2021.  

In Moskou is een reeks coronamaatregelen ingegaan 

In de Russische hoofdstad Moskou is vandaag een reeks coronamaatregelen ingegaan. Bijna 
het volledige openbare leven gaat zeker een week op slot. Rusland kampt met een lage 
vaccinatiegraad en wordt geconfronteerd met stijgende coronacijfers. 

Restaurants, schoonheidssalons, kleding- en meubelwinkels, sportscholen en andere 
diensten die als niet-essentieel worden beschouwd, zullen al zeker tot 7 november gesloten 
blijven. Alleen winkels waar medicijnen en levensmiddelen verkocht worden, mogen 
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volgens burgemeester Sergej Sobjanin openblijven. Ook de meeste bedrijven en 
overheidsdiensten moeten tijdens deze periode hun werkzaamheden staken.  

Tegelijk heeft president Vladimir Poetin op nationaal vlak een ‘afkoelingsweek’ aangekondigd 
van 30 oktober tot 7 november, waarin mensen niet zullen werken. Zijn hoop is dat mensen 
op die manier hun verplaatsingen zullen beperken, al blijkt dat veel - ook niet-gevaccineerde 
- Russen van plan zijn om op vakantie te gaan. 

Sinds een aantal weken breekt Rusland opnieuw records wat betreft het aantal Covid-19-
besmettingen en overlijdens, als gevolg van de lage vaccinatiegraad in het land. Het 
totale dodental is intussen opgelopen tot meer dan 233.000 mensen, waardoor Rusland het 
'dodelijkste' land is in Europa. Het nationale bureau voor de statistiek spreekt zelfs van een 
dodental dat tot boven de 400.000 oploopt. Bron: AD, 28 oktober 2021. 

OMT bij elkaar om te praten over nieuwe maatregelen 

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, komt 
vandaag bij elkaar. De leden praten over maatregelen om de nieuwe golf coronabesmettingen 
te stoppen. Het aantal positieve tests loopt de laatste weken snel op. Begin oktober waren 
er gemiddeld zo'n 1600 positieve tests per dag, momenteel ligt het gemiddelde boven de 5500 
nieuwe gevallen per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgt snel. 

Na het overleg stuurt het OMT een advies naar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hij 
moet volgende week dinsdag besluiten hoe de coronacrisis wordt aangepakt. Dan is er ook 
weer een persconferentie. Na die persconferentie stuurt De Jonge een brief over de 
maatregelen naar de Tweede Kamer en wordt het OMT-advies openbaar. 

Arts-microbioloog Marc Bonten, die in het OMT zit, zei eerder deze week in Nieuwsuur dat de 
commissie vooral zal adviseren om bestaande maatregelen beter uit te voeren. Zo laat de 
controle op QR-codes, die aantonen of iemand gevaccineerd, genezen of getest is, volgens hem 
te wensen over. 

Het OMT zou aanvankelijk vrijdag bijeenkomen voor een nieuw advies aan het kabinet. Een 
week daarna stond een nieuwe coronapersconferentie gepland. Bron: AD, 28 oktober 2021.  

Alle twaalf provincies staan op rood 

Alle twaalf provincies staan vanaf vandaag op rood op de kaart van coronabesmettingen 
in Europa. Dat is het op een na hoogste waarschuwingsniveau. De laatste vier provincies die 
nog oranje waren - Noord-Holland, Noord-Brabant, Groningen en Drenthe - gaan ook omhoog. 
Dat komt door het snel oplopende aantal positieve tests.  

Limburg heeft Utrecht weer afgelost als de grootste brandhaard van het land. In de provincie 
zijn in de afgelopen twee weken meer dan 5300 inwoners positief getest. Omgerekend komt 
dat neer op 479 positieve tests op elke 100.000 Limburgers. Dat is 77 procent meer dan bij 
de kaart van vorige week.  

Het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), publiceert de coronakaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal en het 
percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Die cijfers lopen dus tot en met 
afgelopen zondag. In die periode blijft Limburg nog net onder de grens met donkerrood, het 
hoogste waarschuwingsniveau. De provincie is in de afgelopen dagen wel boven die grens 
uitgekomen. Dat betekent dat Limburg volgende week waarschijnlijk donkerrood wordt. Eind 
juli stond voor het laatst een provincie op dat hoogste niveau. 
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De Europese coronakaart 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, 28 oktober 2021.  

 

© ECDC — Europese coronakaart  

Airbus verhoogt financiële doelen 

De Europese vliegtuigproducent Airbus heeft voor de tweede keer dit jaar zijn financiële 
doelen verhoogd. Het bedrijf rekent onder andere op een hogere operationele winst dan waar 
het eerder van uitging, geholpen door het herstel van het luchtverkeer. Airbus schrijft 
ondertussen ook weer zwarte cijfers. 

Airbus heeft sinds het begin van het jaar 424 vliegtuigen afgeleverd. In de eerste negen 
maanden van coronajaar 2020 waren dat er 341. De toename werkte overduidelijk door in de 
omzetcijfers van het bedrijf. Airbus zette over de eerste negen maanden van het jaar met 35,2 
miljard euro zo'n 17 procent meer om dan een jaar eerder. Bij de commerciële luchtvaart ging 
het om een omzetplus van 21 procent. Bron: AD, 28 oktober 2021.  

Ministerie versoepelt reisadvies 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken versoepelt vanaf 29 oktober het reisadvies voor 
verschillende gebieden, waaronder het vasteland van Italië, San Marino, Vaticaanstad en het 
Portugese eiland Madeira. Deze landen en gebieden worden niet langer gezien als een als 
hoogrisicogebied en krijgen de kleurcode groen. Nederlanders die vanuit deze gebieden 
terugreizen, hoeven vanaf 29 oktober geen coronabewijs meer te laten zien. Sicilië blijft 
hoogrisicogebied en dus geel, het eiland Sardinië is al groen.  

Buiten Europa verandert een aantal landen van zeerhoogrisicogebied naar hoogrisicogebied. 
Het gaat om Israël, Brazilië, de Seychellen, Saint Lucia, Costa Rica, Maleisië, en de Filipijnen. 
Zij blijven oranje, maar de quarantaineplicht voor reizigers naar Nederland uit deze 
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landen vervalt en ze zijn ook niet meer verplicht om bij aankomst te testen. Wel moeten 
reizigers een coronabewijs laten zien bij aankomst in Nederland. 

Armenië verandert juist van hoogrisicogebied naar zeerhoogrisiscogebied, waarmee reizigers 
bij terugkeer in Nederland in quarantaine moeten, tenzij ze gevaccineerd zijn. Ook moeten 
reizigers vanuit Armenië vanaf 31 oktober zich laten testen in Nederland, ook gevaccineerde 
reizigers. Bron: AD, 28 oktober 2021. 

Redenen waarom mensen geen vaccinatie hebben zijn divers 

De redenen waarom mensen geen vaccinatie hebben zijn uiteenlopend: zo zijn er mensen die 
vanwege religieuze redenen geen prik nemen, mensen die vanwege gezondsheidsredenen door 
hun huisarts wordt afgeraden de prik te nemen, mensen die niet goed geïnformeerd zijn over 
het vaccin en mensen die tegen vaccinaties zijn. 

Zijn deze groepen te bereiken? De GGD zet momenteel vooral op de eerste groepen in. Dat 
doen ze onder andere door in de buurt te zijn en objectieve informatie te geven, vertelt Maaike 
Schaap, vaccinatiemanager bij de GGDrU. 

De jonge doelgroep - waar winst te behalen valt: van de jongeren die zijn geboren tussen 2001 
en 2005 is bijvoorbeeld maar 31 procent gevaccineerd - probeert de GGD te bereiken via hun 
nieuwskanalen. „We maken bijvoorbeeld Instagram take-overs, waarbij verpleegkundigen op 
Instagram dingen uitleggen. En er is net een nieuwe campagne gestart: 
waarhaaljijjeinformatievandaan.nl, waar uitleg staat op vragen die rondgaan en misschien 
moeilijk zijn te bespreken. Neem vragen als 'verandert het vaccin mijn menstruatie', en 
'worden je borsten groter van de prik'.’ 

Madelijn Strick, sociaal-psycholoog en docent sociale beïnvloeding aan de Universiteit 
Utrecht, denkt veel na over het vraagstuk óf en hoe mensen die nog niet geprikt zijn, te 
bereiken zijn. „De mensen die te weinig kennis hebben kunnen er alsnog voor openstaan, 
maar bij de mensen die écht niet willen, ligt dat anders. Wat wij vanuit de sociale beïnvloeding 
weten is dat je drie dingen nodig hebt om iets te doen: weten, willen en kunnen. Voor je ergens 
voor kiest, moet je daar kennis over hebben. Je moet het simpelweg ‘kunnen’ doen; het moet 
bijvoorbeeld niet moeilijk zijn om een prik te halen. Dat ‘willen’, is een lastige bij mensen die 
iets principieel niet willen.’ Bron: AD, 28 oktober 2021.  

Bierconcern heeft meer geprofiteerd van heropening Europese horeca 

Bierconcern AB InBev heeft het afgelopen kwartaal onder meer geprofiteerd van 
de heropening van de Europese horeca. Ook de focus van de grootste bierbrouwer ter 
wereld op zijn belangrijkste merken zoals Stella Artois, Budweiser en Corona leidde tot meer 
omzet. Vorig jaar voelde het bedrijf de coronacrisis nog behoorlijk in zijn resultaten.  

Door de lockdowns en de sluiting van de horeca zag het bedrijf de verkoopvolumes dalen, net 
als de omzet en winst. Al in het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van herstel en dat 
heeft gedurende het jaar doorgezet. 

De omzet van AB InBev steeg in het derde kwartaal naar 14,3 miljard dollar (12,3 miljard 
euro). Dat is 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarop boekte de in België 
gevestigde brouwer 1,7 miljard dollar winst, tegen 1,6 miljard dollar vorig jaar. Het totale 
wereldwijde verkoopvolume steeg op jaarbasis met 3,4 procent. Bron: AD, 28 oktober 2021. 

Microbioloog maakt onderscheid tussen drie groepen ongevaccineerden 

Marc Bonten, microbioloog en OMT-lid, maakt onderscheid tussen drie groepen 
ongevaccineerden: ‘In de cijfers die ik gezien heb, zie je de principiële weigeraar: de helft van 
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het geheel. Zij zitten verspreid door heel Nederland. Dan heb je de gelovigen: een kleine groep 
van zo’n 10% van de ongevaccineerden. En de mensen die niet goed geïnformeerd zijn, zij 
behelzen zo'n 30% van de groep en zitten voornamelijk in niet-westerse wijken in de 4 grote 
steden.’  

Bonten zegt een beroep te doen op het gezonde verstand van mensen, bij het maken van de 
keuze voor de vaccinatie. ‘We hebben een ongelofelijke crisis. Om daar doorheen te komen 
zonder extra maatregelen, moeten we de situatie in de ziekenhuizen acceptabel blijven vinden. 
Vinden we die situatie goed als de reguliere zorg weer platgelegd wordt, als we niet toekomen 
aan de uitgestelde zorg en er vele mensen moeten wachten op zorg? Gaan we met die situatie 
akkoord, hoeven we geen actie te ondernemen. 

Willen we dat níet, moeten we zorgen dat er minder patiënten in de ziekenhuizen komen. Dat 
kan op twee manieren: meer mensen immuun, of minder verspreiding van het virus. Daar 
kom je door je te laten vaccineren en op de natuurlijke manier; de vijftien procent die niet 
geprikt wil worden, krijgt het virus en is daarna ook beschermd. Dat kan, maar dan krijgen 
we veel besmettingen- en dus bovenbeschreven situatie. Dat zou ongelofelijk 
teleurstellend zijn, omdat we de oplossing voor dit probleem gewoon in handen hebben.’ Bron: 
AD, 28 oktober 2021. 

Nederlanders verwachten dat ze vaker moeten thuiswerken 

Nederlanders verwachten dat ze als gevolg van de coronapandemie structureel vaker 
thuiswerken en online gaan vergaderen. Dat zal vooral in de spits leiden tot minder drukte op 
de weg en heeft ook gevolgen voor de mate waarin mensen gebruikmaken van het openbaar 
vervoer. Studenten blijven waarschijnlijk meer vanuit huis onderwijs volgen. 

Iets meer dan de helft van de werkende Nederlanders heeft volgens het KiM tijdens de 
coronaperiode al thuisgewerkt en op afstand vergaderd. Wel zijn er grote verschillen in de 
manier waarop werkgevers dat thuiswerken faciliteren. Voor managers en andere mensen met 
een kantoorfunctie blijken er weinig obstakels, maar voor ongeveer de helft van de werkenden, 
waaronder horecapersoneel en schilders, zijn die thuiswerkmogelijkheden er niet. 

Woon-werk zal er minder zijn dan voor corona, wel ziet het instituut een toename van 
andersoortige verplaatsingen, zoals voor familie- en winkelbezoek of uitjes. Bron: AD, 28 
oktober 2021.  

De grenzen van Nieuw-Zeeland worden heropend 

De regering van Nieuw-Zeeland heeft donderdag plannen bekendgemaakt om de grenzen van 
het land voorzichtig te heropenen. De nieuwe regels maken het iets eenvoudiger voor 
staatsburgers om terug naar huis te keren. Toeristen zijn echter nog niet welkom.  

De verplichte hotelquarantaine wordt volgende maand teruggebracht van veertien naar zeven 
dagen. Reizigers vanuit een aantal Pacifische eilanden hoeven bij aankomst in Nieuw-Zeeland 
helemaal niet meer in quarantaine. 

Zodra negentig procent van de Nieuw-Zeelanders gevaccineerd is hoopt coronaminister Chris 
Hipkins naast staatsburgers ook weer buitenlandse reizigers toe te laten tot Nieuw-Zeeland. 
Zij zullen waarschijnlijk nog wel in thuisquarantaine moeten bij aankomst. De bedoeling is 
dat deze plannen in het eerste kwartaal van 2022 worden uitgerold. Bron: AD, 28 oktober 
2021. 
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Nederlandse bevolking groeide in derde kwartaal net zoveel als in 
dezelfde periode in 2019 

De Nederlandse bevolking groeide in het derde kwartaal voor het eerst weer net zoveel als in 
dezelfde periode in 2019. Dat kwam volgens onderzoekers van het statistiekbureau CBS met 
name vanwege migratie. Ook werden in het afgelopen kwartaal 10.000 meer kinderen 
geboren dan er mensen overleden.  

In het derde kwartaal van dit jaar groeide de bevolking met bijna 59.000 inwoners. Dat is 
vergelijkbaar met de groei in het derde kwartaal van 2019. In de eerste twee kwartalen was 
de bevolkingsgroei nog duidelijk lager dan de periode voor de uitbraak van het coronavirus. 

In 2020 was de bevolkingsgroei gehalveerd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Door 
reisbeperkingen kwamen weinig migranten deze kant op. Ook overleden meer mensen dan 
gebruikelijk vanwege de virusuitbraak. Bron: AD, 28 oktober 2021. 

Middel tegen depressiviteit verlaagt kans op lange ziekenhuisopnames 

Uit een studie onder bijna 1500 coronapatiënten in Brazilië blijkt dat een middel tegen 
depressiviteit de kans op lange ziekenhuisopnames aanmerkelijk verlaagt, zo melden de 
onderzoekers.  

Het antidepressivum fluvoxamine wordt normaliter gebruikt om psychische 
aandoeningen zoals depressies en stoornissen te behandelen. Het middel 
werkt ontstekingsremmend. Omdat Covid-19 een overreactie van het immuunsysteem kan 
veroorzaken, lijkt fluvoxamine inzetbaar als behandeling voor coronapatiënten.  

Wetenschappers uit Noord- en Zuid-Amerika dienden het middel toe aan 741 coronapatiënten 
in Brazilië, waarna er nog 79 (ruim 10 procent) in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. 
Een controlegroep van 756 coronapatiënten kreeg een placebo. Van hen belandde 15,7 
procent (119 patiënten) in het ziekenhuis.  

De studie, die is gepubliceerd in The Lancet Public Health, concludeert dat toediening van het 
antidepressivum leidde tot een daling van 32 procent van het aantal ziekenhuisopnames.  

‘Covid-19 vormt nog steeds een risico voor inwoners van landen waar weinig 
behandelmethodes en vaccinaties beschikbaar zijn’, meldt onderzoeker Edward Mills van de 
McMaster University. ‘Het identificeren van goedkope en effectieve medicijnen tegen Covid-19 
die algemeen verkrijgbaar zijn is daarom van groot belang.’ 

De onderzoekers benadrukken dat verder onderzoek nodig is omdat fluvoxamine niet op de 
lijst van essentiële medicijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat. Ook kan 
het middel verslavend zijn. Bron: AD, 28 oktober 2021.  

Gevaccineerde toeristen weer welkom in Israël 

Gevaccineerde toeristen zijn vanaf 1 november welkom in Israël. De regering van het land 
maakte woensdag bekend dat het de grenzen opent voor reizigers vanuit alle landen die een 
vaccinatiebewijs kunnen tonen dat maximaal zes maanden oud is. 

In augustus en september kampte Israël met een flinke stijging van het aantal besmettingen, 
dagelijks werden er meer dan 10.000 gemeld. Inmiddels is het aantal 
besmettingen gedaald tot enkele honderden per dag. Minister-president Naftali Bennett 
kondigde vorige week al aan dat de maatregelen aan de grens versoepeld zouden worden.  



190 
 

Israël heeft als eerste land ter wereld een succesvolle vaccinatiecampagne uitgerold om 
mensen een boosterprik te geven. Meer dan 3,9 miljoen inwoners van het land kregen sinds 
de zomer een derde prik. 

Reizigers naar Israël moeten naast een vaccinatiebewijs voor vertrek en bij aankomst ook nog 
altijd een negatieve coronatest overleggen. Bron: AD, 28 oktober 2021.  

Enorme stijging coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen; operaties 
worden weer afgebeld 

Het aantal patiënten met corona stijgt zo hard in Brabant dat de ziekenhuizen komende week 
weer genoodzaakt zijn reguliere zorg af te schalen. ‘Cijfers stijgen harder dan verwacht’.  

Brabantse ziekenhuizen moeten weer op de rem trappen. Het aantal coronapatiënten stijgt zo 
hard dat ze genoodzaakt zijn de reguliere zorg af te schalen met vijf à tien procent. Ook de 
aparte corona-afdelingen worden weer opgetuigd. Dit maakte voorzitter van het ROAZ (het 
regionaal overleg acute zorg) Bart Berden vandaag bekend.  

Ruim 150 coronapatiënten liggen er nu in de Brabantse ziekenhuizen, dertig daarvan op de 
IC. Een verdubbeling in een week. De ruim dertig IC-patiënten bezetten meer dan een kwart 
van de IC-capaciteit. Dus zijn ziekenhuizen genoodzaakt weer in te grijpen in de reguliere 
zorg. ‘En dat is heel pijnlijk’, vertelt Berden.   

‘De cijfers stijgen overal in Nederland hard, maar hier in Brabant nog harder.’ Volgens Berden 
voornamelijk omdat ook in Brabant nog gemeenschappen zijn waar nog veel mensen niet 
gevaccineerd zijn. ‘En ja, dat is voor het personeel heel frustrerend’. Bron: BD, 28 oktober 
2021.  

Coronadrukte in Dordts ziekenhuis loopt de spuigaten uit, sluiting 
spoedeisende hulp dreigt, corona-afdeling ingericht 

Het is momenteel zo druk met coronapatiënten in het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis, 
dat een sluiting van een deel van de spoedeisende hulp dreigt. ‘Vandaag hebben we meerdere 
operatiepatiënten op het laatste moment af moeten zeggen en dat vinden we heel spijtig en 
ongewenst.’   

Het ASz luidt de noodklok: ‘Een selectieve spoedeisende hulpstop kan later vandaag nodig 
zijn. In zo’n geval sluiten we de spoedeisende hulp (SEH) tijdelijk voor patiënten die stabiel 
zijn met COVID-klachten. Andere SEH's moeten hen dan overnemen. Dus dit besluiten we 
niet lichtvaardig, want dan zadelen we andere collega's met hetzelfde probleem op’, aldus 
woordvoerder van het Albert Schweitzer ziekenhuis Frank Van den Elsen.  

De toestroom van coronapatiënten is overal dusdanig groot dat het ook heel lastig is patiënten 
te verplaatsen naar andere ziekenhuizen. ‘Het is overal druk. Er zijn op dit moment 19 
patiënten in de kliniek, zes op de Intensive Care en er zijn nog vijf patiënten die op de 
spoedeisende hulp wachten op een bed’  

Volgens Van den Elsen zijn om die reden vandaag al vijf operaties op het allerlaatste moment 
afgezegd. ‘En dat vinden we heel spijtig en ongewenst, omdat het voor het eerst in lange tijd 
nodig was om op de dag zelf operaties nog uit te stellen. Het laat zich raden wat dit voor de 
persoon in kwestie betekent. Maar het kan echt niet anders.’  

Er is volgens de woordvoerder momenteel geen andere oplossing voor het ziekenhuis, dan 
reguliere zorg afschalen. ‘En dat willen we niet, natuurlijk. Vorig jaar lag de zorg ook al zolang 
stil. daardoor lag vorig jaar de zorg zo lang stil. Het devies is nu: maximaal patiënten spreiden 
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voor zover dat kan, zo veel mogelijk mensen thuismonitoring en optimaal 
voorzorgsmaatregelen in acht nemen (inclusief vaccineren).’  

Woensdag richtte het ASz ook al een speciale corona-afdeling in. Op het hoogte-, of 
dieptepunt, van de coronacrisis waren er vier van dat soort afdelingen, maar die werden op 
een gegeven moment weer afgeschaald. Ze waren niet meer nodig. Maar nu wordt er dus weer 
één in het leven geroepen.  

Ook worden sommige patiënten, die thuis zuurstof toegediend zouden kunnen krijgen, weer 
op afstand thuis verpleegd. ‘Dit wordt gedaan door verpleegkundig specialisten. En 
gepensioneerde medisch specialisten die zich daar weer toe bereid hebben verklaard.’ 

Wat niet meehelpt met de drukte in het ziekenhuis, is dat er een relatief groot ziekteverzuim 
is. 6,5 procent in het ASz. ‘Dat is hoog, maar vergeleken met de 18 procent van november 
vorig  jaar is het alleszins acceptabel en dat moeten we zo zien te houden’, aldus Van den 
Elsen eerder tegen AD.  

Bovendien melden zich nu ook meer grieppatiënten in de ziekenhuizen.  

Tijdens de eerdere coronagolven werd de spoedeisende hulp ook al diverse keren gesloten. 
‘Dat varieerde steeds van 1 uur tot 24 uur. We hebben zo’n stop steeds weer op, zodra blijkt 
dat de SEH voldoende leegstroomt en de doorstroming naar en in de kliniek weer op gang 
komt.’   

In oktober vorig jaar sloot het ASz de spoedeisende hulp voor 24 uur voor nieuwe 
coronapatiënten. ‘Elke schakel in het ziekenhuis was toen totaal overlopen.’ Bron: AD, 28 
oktober 2021. 

Spoedeisende hulp in Albert Schweitzerziekenhuis gesloten 

Het is momenteel zo druk met coronapatiënten in het Albert Schweitzer ziekenhuis in 
Dordrecht, dat de spoedeisende hulp is gesloten. Het ziekenhuis luidde eerder vandaag al de 
noodklok, maar nu moet het ook echt.  

‘Een selectieve spoedeisende hulpstop kan nodig zijn. In zo’n geval sluiten we de spoedeisende 
hulp (SEH) tijdelijk voor patiënten die stabiel zijn met COVID-klachten. Andere SEH's moeten 
hen dan overnemen. Dus dit besluiten we niet lichtvaardig, want dan zadelen we andere 
collega's met hetzelfde probleem op’, aldus woordvoerder van het Albert Schweitzer ziekenhuis 
Frank van den Elsen. Bron: AD, 28 oktober 2021.  

Coronadrukte in Dordts ziekenhuis loopt de spuigaten uit, spoedeisende 
hulp is dicht 

Het is momenteel zo druk in het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis, dat de spoedeisende 
hulp is gesloten voor nieuwe Covid-patiënten. ‘Vandaag hebben we meerdere 
operatiepatiënten op het laatste moment af moeten zeggen en dat vinden we heel spijtig en 
ongewenst.’   

Het ASz luidde eerder donderdag al de noodklok: ‘Een selectieve spoedeisende hulpstop kan 
nodig zijn. In zo’n geval sluiten we de spoedeisende hulp (SEH) tijdelijk voor patiënten die 
stabiel zijn met COVID-klachten. Andere SEH’s moeten hen dan overnemen. Dus dit besluiten 
we niet lichtvaardig, want dan zadelen we andere collega's met hetzelfde probleem op’, aldus 
woordvoerder van het Albert Schweitzer ziekenhuis Frank Van den Elsen.   

Hoelang de sluiting van de SEH nodig is, is nog niet bekend. De toestroom van 
coronapatiënten is overal dusdanig groot dat het ook heel lastig is patiënten te verplaatsen 
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naar andere ziekenhuizen. ‘Het is overal druk. Er zijn op dit moment negentien patiënten in 
de kliniek, zes op de Intensive Care en er zijn nog zeven coronapatiënten die op de 
spoedeisende hulp wachten op een bed.’  

Volgens Van den Elsen zijn om die reden vandaag al vijf operaties op het allerlaatste moment 
afgezegd. ‘En dat vinden we heel spijtig en ongewenst, omdat het voor het eerst in lange tijd 
nodig was om op de dag zelf operaties nog uit te stellen. Het laat zich raden wat dit voor de 
persoon in kwestie betekent. Maar het kan echt niet anders.’  

Er is volgens de woordvoerder momenteel geen andere oplossing voor het ziekenhuis, dan 
reguliere zorg afschalen. ‘En dat willen we niet, natuurlijk. Daardoor lag de zorg ook al zolang 
stil. Het devies is nu: maximaal patiënten spreiden voor zover dat kan, zo veel mogelijk mensen 
thuismonitoring en optimaal voorzorgsmaatregelen in acht nemen (inclusief vaccineren).’  

Woensdag richtte het ASz ook al een speciale corona-afdeling in. Op het hoogte-, of 
dieptepunt, van de coronacrisis waren er vier van dat soort afdelingen, maar die werden op 
een gegeven moment weer afgeschaald. Ze waren niet meer nodig. Maar nu wordt er dus weer 
één in het leven geroepen.  

Ook worden sommige patiënten, die thuis zuurstof toegediend zouden kunnen krijgen, weer 
op afstand thuis verpleegd. ‘Dit wordt gedaan door verpleegkundig specialisten. En 
gepensioneerde medisch specialisten die zich daar weer toe bereid hebben verklaard.’ 

Wat niet meehelpt met de drukte in het ziekenhuis, is dat er een relatief groot ziekteverzuim 
is. 6,5 procent in het ASz. ‘Dat is hoog, maar vergeleken met de 18 procent van november 
vorig jaar is het alleszins acceptabel en dat moeten we zo zien te houden’, aldus Van den Elsen 
eerder tegen AD.  

Bovendien melden zich nu ook meer grieppatiënten in de ziekenhuizen.  

Tijdens de eerdere coronagolven werd de spoedeisende hulp ook al diverse keren gesloten. 
‘Dat varieerde steeds van 1 uur tot 24 uur. We heffen zo’n stop steeds weer op, zodra blijkt 
dat de SEH voldoende leegstroomt en de doorstroming naar en in de kliniek weer op gang 
komt.’   

In oktober vorig jaar sloot het ASz de spoedeisende hulp voor 24 uur voor nieuwe 
coronapatiënten. ‘Elke schakel in het ziekenhuis was toen totaal overlopen.’ Bron: AD, 28 
oktober 2021.  

Albert Schweitzer ziekenhuis zet zich schrap voor drukte: ‘Weer speciale 
corona-afdeling ingericht’ 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht gaat, vanwege de drukte met Covid 19-
patiënten, weer een speciale corona-afdeling inrichten. Een aantal patiënten wordt om 
diezelfde reden weer thuis verpleegd. Ook in de verpleeghuizen loopt het aantal besmettingen 
op. ‘Het wordt weer een uitdaging.’ 

Het aantal coronabesmettingen neemt ook in deze regio almaar toe en dit levert een fikse 
uitdaging op voor onder meer het Albert Schweitzer ziekenhuis, die sinds afgelopen weekend 
ook werd geconfronteerd met een toenemende drukte. ‘Gisteren, op dinsdag, stond de teller 
op 18 coronapatiënten klinisch en 6 op de Intensive Care’, aldus woordvoerder Frank van den 
Elsen. Het gevolg daarvan was maandag al dat een aantal operaties uitgesteld moest worden, 
omdat er simpelweg ‘niet genoeg bedden meer over zijn’. Bron: AD, 27 oktober 2021.  
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Albert Schweitzer ziekenhuis moet operaties uitstellen door tekort aan 
bedden 

Zo’n vijftien operaties moest het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht deze en vorige 
week uitstellen. En daar blijft het deze zomer waarschijnlijk niet bij. 

Door verschillende oorzaken heeft het ziekenhuis te kampen met een tekort aan bedden. 
Bovengemiddeld veel patiënten zijn erg ziek, waardoor de ligduur oploopt. Voor die piek heeft 
het ziekenhuis niet direct een verklaring - er heerst bijvoorbeeld geen epidemie - maar feit is 
dat veel van deze patiënten niet kunnen worden uitgeplaatst.  

Dat komt doordat verpleeghuizen ook te weinig bedden beschikbaar hebben, en door krapte 
bij de thuiszorg kunnen sommigen ook niet naar huis. Daarbij komt dat er in de zomer sowieso 
minder bedden beschikbaar zijn, omdat er dan minder personeel beschikbaar is. 

Het ziekenhuis schuift daarom in de agenda met geplande operaties, zoals gynaecologie, 
orthopedie en plastische chirurgie, waarbij geen sprake is van spoed. Op die manier wil het 
ASz koste wat kost voorkomen dat het de spoedeisende hulp (SEH) tijdelijk moet sluiten, zoals 
in het verleden wel eens is voorgekomen bij extreme drukte, zegt woordvoerder Frank van den 
Elsen. ‘Ook dan konden echte noodgevallen nog steeds bij ons terecht, maar het is natuurlijk 
nooit goed als een SEH tegen ambulances moet zeggen: Rij de komende uren maar niet 
hierheen. Dat willen we dus absoluut voorkomen’, benadrukt hij. ‘De enige patiëntenstroom 
die we wel kunnen beïnvloeden, is die van geplande operaties.’ 

Het ASz verwacht deze zomer vaker van dat soort operaties te moeten uitstellen. ‘Thuiszorg 
en verpleeghuizen zitten ook met hun eigen pieken. Het is landelijk en zelfs Europees zo dat 
het hele systeem van met name acute zorg vol loopt’, constateert Van den Elsen. ‘Er wordt, 
ook vanuit de overheid, gewerkt om voldoende bedden te creëren, maar dat punt is nog niet 
bereikt.’  

Tijdens de zomerperiode wordt per week bekeken of er meer operaties worden uitgesteld. Het 
probleem speelt vooral bij het ziekenhuis in Dordrecht, waar ook veruit de grootste SEH zit. 
‘Maar het kan zijn dat we bij piekdrukte met capaciteit moeten schuiven, waardoor ook in 
Zwijndrecht uitstel van operaties kan plaatsvinden.’ 

Het ASz hoopt op begrip voor de situatie. ‘We snappen dat het heel vervelend is voor mensen 
die naar een operatie toeleven, maar dit is echt overmacht.’ Bron: AD, 27 juni 2021. 

Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen stijgt rap 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen stijgt rap. Op dit moment 
houden 944 mensen met Covid-19 een bed bezet, zo staat in de meest recente cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hiervan liggen er 203 op de 
intensive cares, en 741 op de verpleegafdelingen. 

De laatste keer dat er meer dan 900 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen was begin juni. 
Wat betreft het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen zitten we rond het niveau 
van het voorjaar. Afgelopen 24 uur werden 154 nieuwe coronapatiënten op een 
verpleegafdeling opgenomen, het hoogste aantal sinds 19 mei. Bron: AD, 28 oktober 2021. 

RIVM meldt 7717 nieuwe coronabesmettingen tussen woensdag en 
donderdag 

Het RIVM meldt dat tussen woensdagochtend en donderdagochtend 7717 nieuwe 
coronabesmettingen zijn vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli. In de afgelopen 
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zeven dagen registreerde de GGD'en 43.910 positieve tests. Dat is 56 procent meer dan in de 
week ervoor. 

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week 6272 positieve tests per dag gemeld. Voor het eerst 
sinds 25 juli, ruim drie maanden geleden, komt dat gemiddelde boven de 6000 uit. Het 
gemiddelde stijgt voor de 28e dag op rij. 

In de afgelopen dag kreeg het RIVM 15 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van 
de besmetting was overleden. Dat het overlijden van deze coronapatiënten nu is gemeld, wil 
niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen dag zijn gestorven. Bron: AD, 28 oktober 2021. 

Achterstand in rekenen en lezen door coronatijd 

Leerlingen hebben door het thuiszitten in coronatijd achterstanden opgelopen in vooral 
rekenen en Nederlands lezen. Maar de Engelse woordenschat is juist vooruit gegaan in 
coronatijd. Leraren denken dat dat komt door alle Engelstalige tv-series die zijn gekeken.  

Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs, 
die aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet heeft 8,5 miljard euro uitgetrokken om de 
achterstanden weg te werken die leerlingen en studenten hebben opgelopen door de 
coronapandemie. Van dat geld gaat 5,7 miljard euro naar het basis- en middelbaar onderwijs. 
De Tweede Kamer wil weten waar scholen dat geld allemaal aan besteden. 

Uit onderzoek onder scholen blijkt dat kinderen op de basisschool zo'n tien weken vertraging 
hebben opgelopen met rekenen en zo'n zeven weken met begrijpend lezen. In de eerste klassen 
op de middelbare school hebben leerlingen nog veel grotere vertraging opgelopen: zo'n veertien 
weken achterstand met rekenen en maar liefst 27 weken met Nederlandse leesvaardigheid. 
De achterstanden komen voor op alle schooltypes, maar zijn onder vmbo- en havo-leerlingen 
wel groter dan onder vwo-leerlingen. Dat kwam doordat de scholen dicht waren en onderwijs 
op afstand niet altijd goed werkte. 

Opvallend is dat de Engelse woordenschat bij leerlingen van middelbare scholen ondanks het 
thuiszitten juist verbeterde. Dat staat volgens leraren niet op zichzelf. Al jaren zien zij de 
woordenschat van hun leerlingen met sprongen vooruitgaan. Maar de Engelse woordenschat 
van leerlingen in de onderbouw van alle onderwijstypen ging tijdens de periode dat ze thuis 
zaten meer vooruit  dan voor de pandemie. 

Scholen mogen het extra geld dit en komend schooljaar gebruiken om de achterstanden weg 
te werken. Scholen met veel kwetsbare kinderen krijgen meer. Zo'n 85 procent van de basis- 
en middelbare scholen kiest ervoor om kinderen bij te spijkeren in kleine groepjes. Met het 
geld zijn onder andere extra onderwijsassistenten aangetrokken. 

Veel scholen geven aan dat kinderen ook andere schade hebben opgelopen door het 
thuiszitten. Vooral in het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geven leraren aan dat 
kinderen meer moeite hebben gekregen om zich te motiveren, te plannen, samen te werken 
en hun aandacht vast te houden. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) wil dat scholen 
het geld ook gebruiken om het ‘welbevinden’ van kinderen te verbeteren. Te veel kinderen 
zitten door de coronacrisis ‘niet goed in hun vel’, zegt hij. ‘Leerlingen moeten hun vertragingen 
kunnen inlopen voordat zij van school gaan. Zo krijgen alle leerlingen een kans op een goede 
toekomst, ondanks corona. In het bijzonder leerlingen in een kwetsbare situatie.’ 

Sinds de uitbraak van de pandemie hebben basisscholen in totaal dertien weken de deuren 
moeten sluiten en vier weken mochten niet alle kinderen naar de klas, omdat er afstand moest 
worden gehouden. In het voortgezet onderwijs waren de scholen negentien weken helemaal 
dicht en nog eens negentien weken alleen beperkt toegankelijk. Bron: AD, 28 oktober 2021. 
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Het leenstelsel wordt afgeschaft, maar hoe dan verder? ‘De 
schuldenteller telt door’  

Het was even ‘groot feest’ onder studenten op 23 september: de avond waarop een ruime 
meerderheid van de Tweede Kamer besloot een motie aan te nemen om het gehate leenstelsel 
af te schaffen. Inmiddels is het feestgedruis verstomd: nog altijd weten huidige én 
aankomende studenten niet wat ervoor in de plaats komt. Studenten voeren actie om 
onderhandelende partijen tot spoed te manen.  

Met haar eigen studieschuld valt het - mede dankzij bijbanen - nogal mee, vindt Lisanne de 
Roos (22), voorzitter van de het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de grootste landelijke 
studentenorganisatie van Nederland. Maar dat geldt niet voor veel collega-studenten, die 
zuchten onder de studieschuld, financiële stress en prestatiedruk. ‘Het onderwerp leenstelsel 
leeft enorm onder studenten; iedereen was dolblij toen vorige maand duidelijk werd dat het 
leenstelsel werd afgeschaft’, aldus Lisanne. ‘Voor ons was het een fijne bevestiging, de 
erkenning dat het anders moet.’  

Hoe dat ‘anders’ eruit komt te zien, is allerminst duidelijk. Wel is dus zeker dat er een einde 
komt aan het leenstelsel, dat in 2015 werd ingevoerd. Destijds was er politieke steun om de 
basisbeurs af te schaffen. Het betekende dat studenten, in plaats van de basisbeurs, geld 
tegen (lage) rente moesten lenen voor hun studie. Dat heeft inmiddels geleid tot desastreuze 
situaties: er zijn veel studenten die afstuderen met tienduizenden euro’s studieschuld. 
Gemiddeld leent een student 700 euro per maand; de gemiddelde studieschuld bedraagt 
ongeveer 42.000 euro. 

Uit onderzoek blijkt dat het huidige leenstelsel naast die studieschuld ook andere negatieve 
effecten heeft: 
- Studenten gaan minder vaak op kamers 
- Studenten doen minder vaak een bestuursjaar 
- Prestatiedruk neemt toe 
- (Mbo-)studenten zien vaker af van doorstroming naar een (hbo-)opleiding vanwege de angst 
voor een hoge studieschuld  

De trage formatie van een nieuw kabinet maakt de nood alleen hoger en de financiële stress 
onder studenten groter, vinden studenten. Daarom stelden FNV Young & United en LSVb 
(Landelijke studentenvakbond) op 5 oktober een ultimatum aan de politiek: op 26 oktober zou 
er een toezegging van onderhandelende partijen moeten zijn over het opnemen van een nieuw 
studiefinancieringsstelsel. ‘De schuldenteller telt door’, aldus Ait Abderrahman namens FNV 
Young & United. ‘Studenten kunnen niet langer wachten. Het moet voor alle studenten 
mogelijk worden om schuldenvrij af te studeren en de ‘pechgeneratie’ moet volledig 
gecompenseerd worden.’  

Nu het ultimatum inmiddels is verlopen zonder toezeggingen, zijn er tot en met 4 november 
door het hele land acties. De studenten wijzen erop dat het SER Jongerenplatform in de zomer 
al een kant-en-klaar plan (Studeren zonder druk) presenteerde voor schuldenvrij studeren. 

Of dat plan ook wordt uitgevoerd, en in welke vorm, is nog de vraag, zegt Lisanne de Roos 
namens ISO. ‘Voor ons is het ook een groot vraagteken wat er nu aan de onderhandelingstafel 
gebeurt. We hebben de afgelopen tijd wel veel met Kamerleden gesproken en zijn blij dat onze 
klachten zijn gehoord. Maar nu wachten we op de volgende stap. Wij willen, naast een 
basisbeurs voor iedereen, een eerlijke compensatieregeling. We vinden dat elke student die 
onder het leenstelsel viel of valt, gecompenseerd moet worden. Daar hebben we ook ideeën 
over, maar dat wordt politiek gezien nog een ingewikkelde puzzel.’  

Voor aankomend studenten die zich nu oriënteren op hun studie en hun financiën (wel of niet 
op kamers, hoe ga ik mijn studie volgend jaar betalen, wel of niet studeren in een andere 
stad?) is het ook een kwestie van afwachten wat er gaat gebeuren. Wél lijkt het dus zeker dat 
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er een gunstigere financiële regeling komt dan het huidige verfoeide leenstelsel. Ook de huidige 
generatie studenten, de ‘pechgeneratie’, moet er dan beter vanaf komen. Lisanne de Roos: ‘We 
zijn niet zielig, maar door de hoge schulden, de huizenmarkt, moeizame vooruitzichten op een 
vaste baan en dure studies is het voor onze generatie wel een hele uitdaging om een normaal 
bestaan op te bouwen.’ 

Studiekeuzebeurs Midden en De BuitenlandBeurs, 26 en 27 november in Utrecht.  
Op Studiekeuzebeurs Midden bieden ruim zestig onderwijsinstellingen uit heel Nederland 
(mbo en hbo) en leerwerkbedrijven informatie en inspiratie. De beurs is bedoeld voor 
scholieren (en hun ouders) die zich oriënteren op een opleidings- of beroepskeuze.  

Op de beurs kun je op ‘speeddate’ met een studiekeuzeadviseur, en met een persoonlijke 
plattegrond kun je gericht zoeken naar opleidingen op jouw niveau. Iedereen kan zich gratis 
(in één minuut) aanmelden voor de beurs. 

Naast Studiekeuzebeurs Midden vindt, tegelijkertijd in Jaarbeurs Utrecht, De 
BuitenlandBeurs plaats. Een beurs speciaal voor de avonturiers met interesse in een studie, 
stage, tussenjaar, high school programma of taalcursus in het buitenland. Op de beurs vind 
je ruim tachtig toonaangevende organisaties en onderwijsinstellingen van over de hele wereld 
die je kunnen helpen met het waarmaken van je droom. Daarnaast is er een uitgebreid 
programma over uiteenlopende onderwerpen en er zijn ervaringsverhalen van studenten. 

Het is mogelijk om met het ticket van Studiekeuzebeurs Midden ook een bezoek aan De 
BuitenlandBeurs te brengen. Je hoeft je dus maar voor één van deze beurzen te registreren. 

Praktisch: 
Sudiekeuzebeurs Midden en De BuitenlandBeurs  

Jaarbeurs Utrecht, hal 7 en 8 

Studiekeuzebeurs Midden en De BuitenlandBeurs worden tegelijk gehouden. Met een ticket 
voor de ene beurs heb je ook gratis toegang tot de andere beurs. 

Voor het bezoeken van de beurs is een coronatoegangsbewijs niet nodig, de beurs is een 
doorstroomlocatie. Wil je lezingen bijwonen, of gebruikmaken van de coaching of horeca-
faciliteiten? Dan wordt er wel om een coronatoegangsbewijs gevraagd. Bron: AD, 28 oktober 
2021.  

Reiziger naar VK hoeft niet meer in quarantaine 

Op de 'rode lijst' van landen vanwaar reizigers die het Verenigd Koninkrijk inreizen in 
quarantaine moeten, staat geen enkel land of territorium meer. Volgens SkyNews hebben de 
autoriteiten de laatste zeven landen, allemaal in Latijns-Amerika, geschrapt. De lijst blijft 
echter als categorie wel bestaan. 

Mensen uit landen op de lijst hebben te maken met de strengste corona-inreisbeperkingen. 
Na aankomst in het Verenigd Koninkrijk moeten ze op eigen kosten tien dagen in een speciaal 
quarantainehotel verblijven. Dat kost ze circa 2700 euro. Sinds de inreisbeperking werd 
ingevoerd in februari hebben naar schatting 200.000 mensen gedwongen in een 'coronahotel' 
gezeten. Bij een positieve testuitslag moest de reiziger er langer blijven. 

Op rode lijst stonden recentelijk nog 54 landen en territoria. Maar 11 oktober werden er 47 
geschrapt. De gezondheidsautoriteiten houden de rode lijst nog wel aan voor landen waar ze 
veel besmettingsgevaar van vrezen. Daarnaast is nog maar één andere categorie over: de rest 
van de wereld.  
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Daarvoor geldt nu de regel dat mensen onder de achttien jaar en mensen die zijn ingeënt, 
genezen of negatief getest op een coronatest zonder beperking het land in kunnen reizen. 
Anderen moeten zich van tevoren bij de autoriteiten aanmelden als reiziger en een coronatest 
laten doen. Ze moeten na aankomst tien dagen in zelfisolatie waar ze maar willen. Bron: AD, 
28 oktober 2021.  

De Jonge wil meer geld vrijmaken voor mensen met long covid 

Demissionair zorgminister Hugo De Jonge wil meer geld vrijmaken om mensen die last 
hebben van langdurige Covid met elkaar in contact te brengen. Hij steunt een voorstel van 
D66 om hiervoor een half miljoen euro uit te trekken. Dat plan kan in ieder geval op steun 
van VVD, CDA en ChristenUnie rekenen. 

De Jonge is al in gesprek met het Longfonds en andere patiëntenorganisaties over hoe dit 
zogeheten lotgenotencontact beter georganiseerd kan worden, zei hij vandaag in het debat 
over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.  

D66-Kamerlid Wieke Paulusma vertelde dinsdag in het eerste deel van het begrotingsdebat 
zeven maanden na haar coronabesmetting nog te kampen met klachten. ‘Tijdens mijn herstel 
ontdekte ik hoe weinig er over langdurige Covid bekend is’, zei ze. ‘En hoeveel er nog gedaan 
moet worden voor patiënten.’ Volgens haar hebben mensen met langdurige Covid behoefte 
aan meer onderling contact. ‘Naast een paar goedbedoelde websites en Facebookpagina's, zijn 
er maar weinig professionele plekken waar je terecht kunt met je lotgenoten.’  

De Jonge erkende vandaag dat het lotgenotencontact minder versnipperd en meer 
toegankelijk kan. Bron: AD, 28 oktober 2021.  

Longarts: ‘Als iedereen gevaccineerd zou zijn, hadden we vrijwel geen 
problemen gehad’ 

Wie liggen er momenteel met Covid-19 in de ziekenhuizen? Zijn dat nog immer te dikke 
patiënten op leeftijd? De Rotterdamse longarts Leon van den Toorn, deskundige bij uitstek, 
zegt geen ‘ja’ en geen ‘nee.’   

Het is altijd lastig met het interpreteren van die cijfers, erkent Van den Toorn, want de meeste 
mensen kunnen statistieken of kansberekening niet goed duiden. ‘Tegelijkertijd zijn onze 
laatste eigen enquêtecijfers van de NVALT ook alweer anderhalve week oud en schuiven ze 
soms een beetje. Maar, wat tot nu toe in Nederland het beeld is, dan baseer ik me ook op het 
RIVM, is dat van de mensen die in het ziekenhuis liggen nog altijd bijna 80 procent 
ongevaccineerd is. Dat is dus nog steeds onveranderd.’ Bron: AD, 28 oktober 2021. 

In regio’s Haaglanden en Hollands Middens neemt aantal 
coronapatiënten dusdanig toe dat capaciteit wordt opgeschaald 

In de regio's Haaglanden en Hollands Midden neemt het aantal coronapatiënten dusdanig toe 
dat de capaciteit voor deze groep zorgvragers wordt opgeschaald, verder dan met het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is geregeld. Dat schrijft het Regionaal Overleg 
Acute Zorgketen (ROAZ) Regio West. ‘Dit heeft direct gevolgen voor de zorg in alle zeven 
ziekenhuizen in deze regio.’ De inhaalzorg wordt gestopt. 

Acute zorg kan door de maatregelen doorgaan. Er komt nu ook meer capaciteit beschikbaar 
voor opvang van Covid-patiënten in de eigen regio. ‘Ook in andere regio's loopt de druk op, 
waardoor overplaatsing nu al zo goed als niet mogelijk is’, zegt het ROAZ. 

‘Het water staat ons nu echt aan de lippen met de snelheid waarmee we het aantal patiënten 
de afgelopen dagen zien oplopen. Als dit doorzet hebben we binnen een week een verdubbeling 
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van het aantal klinische patiënten’, zegt Martin Schalij, voorzitter ROAZ West. ‘Helaas zien we 
nog veel mensen in het ziekenhuis die niet gevaccineerd zijn.’ Bron: AD, 28 oktober 2021. 

Deze dokter wil dat Utrechtse artsen straat op gaan om ongevaccineerden 
over te halen: ‘We moeten luisteren’ 

Artsen die op het Vredenburg staan en met ongevaccineerden praten over hun kijk op het 
vaccin: als het aan Bernard Leenstra ligt, een Utrechtse huisarts in opleiding, moeten artsen 
zo snel mogelijk de straat op. Hij roept de gemeente Utrecht op samen een plan uit te werken. 
‘We moeten luisteren naar de mensen die geen vaccin willen.’ 

Dat deze aanpak werkt om de vaccinatiegraad te verhogen, ziet Leenstra bij een collega in 
Rotterdam die met hetzelfde doel de straat op gaat. ‘Huisarts Shakib Sana staat zaterdagen 
met een aantal collega’s vrijwillig op de Rotterdamse markt. Om te luisteren en te praten met 
mensen. In het begin zei ik tegen collega's: ik betwijfel of dat werkt. Maar het werkt als een 
tierelier, hij weet daadwerkelijk mensen over te halen. Dus denk ik: potverdomme, dit moeten 
wij ook doen. Want vaccinweigeraars zijn niet pertinent tégen, maar zijn soms gewoon angstig, 
of boos. Dat uit zich in frustratie. Ik denk dat je, om die angst weg te nemen, een luisterend 
oor kunt bieden, vertrouwen kunt winnen. En dat krijg je alleen als je er zelf bent.’ Bron: AD, 
28 oktober 2021. 

Politiek is schuld dat ic-capaciteit niet is verhoogd 

Het is de politiek aan te rekenen dat het tijdens de coronacrisis niet is gelukt om de ic-
capaciteit te verhogen. Geld voor salarisverhogingen voor het personeel kwam niet en 
'enthousiasme' om de ic's te steunen ontbrak bij politici. De uitstroom van ic-personeel neemt 
zelfs toe. Dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive 
Care, in de BNR-podcast Vraag het Gommers. 

Gommers stelt dat de uitstroom van ic-personeel er ook voor de coronacrisis al voor zorgde 
dat het aantal bedden afnam, maar dat deze trend niet is doorbroken sinds het virus 
Nederland in de greep houdt. Volgens de ic-baas is dat de politiek aan te rekenen: ‘Door tien 
jaar beleid hadden we in januari 2020 al minder ic-bedden dan de jaren ervoor, door de 
uitstroom van personeel. Wat je hoopt, is dat we dat tij kunnen keren. Door Covid is het niet 
beter geworden en er zijn ook geen middelen gekomen vanuit de politiek om dat te stimuleren.’ 
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Onderhandelingen over betere arbeidsvoorwaarden voor IC-personeel zijn er volgens 
Gommers weliswaar geweest, maar zonder resultaat. ‘We hebben vaak gesproken over 
salarisverhogingen of andere dingen, het ging heel moeizaam. We hebben een toelage gehad 
in 2020 en nu wordt er ook aan gewerkt, maar het gaat zo traag. Daar zit niet het 
enthousiasme vanuit de politiek van: ‘jongens, wij steunen jullie en geven jullie geld en zeg 
maar wat je nodig hebt, want wij hebben jullie keihard nodig.’ 

‘Een toestroom van nieuwe mensen, of van mensen die het vak verlaten hebben, is nodig’, zegt 
Gommers. ‘Het gaat niet alleen om salaris, maar het helpt wel. Dus laten we nou eens 
beginnen met salaris en vooral voor de mensen die we nu nog hebben. Nu zie je alleen maar 
dat de uitstroom toeneemt. We hebben veel mensen nodig, dus laat alsjeblieft blijken dat het 
gewaardeerd wordt wat deze mensen doen.’ 

De snelle toename van het aantal coronabesmettingen zorgt ervoor dat opnieuw moet worden 
gevreesd dat de IC’s deze herfst en winter vollopen. Gommers: ‘We hebben het continu over 
vaccinaties, maar een ander groot probleem is dat we gewoon te weinig IC-bedden hebben. En 
als het maar een beetje stijgt met die infecties, schieten we gelijk in de stress.’ Bron: AD, 28 
oktober 2021.  

Reguliere ziekenhuiszorg wordt in meerdere regio’s afgeschaald 

Meerdere regio's hebben moeten besluiten de reguliere ziekenhuiszorg af te schalen na een 
toename van het aantal coronapatiënten. In Noord-Brabant wordt komende week 5 tot 10 
procent van de reguliere zorg afgeschaald. In de Zuid-Hollandse regio's Haaglanden en 
Hollands Midden wordt de inhaalzorg gestopt. Dat melden lokale afdelingen van het Regionaal 
Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). 

In Noord-Brabant worden afspraken voor onder meer knieoperaties de komende week 
afgezegd. Acute zorg kan wel doorgaan, laat een lokale ROAZ-woordvoerder weten na eerdere 
berichtgeving van Omroep Brabant. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg 
was een plan om uitgestelde zorg tijdens de weekenden in te halen. Daarvan 'is de kans groot 
dat dat niet meer gaat lukken'.  

Volgens het ROAZ Regio West neemt ook in de regio's Haaglanden en Hollands Midden het 
aantal coronapatiënten dusdanig toe dat de capaciteit voor deze groep zorgvragers wordt 
opgeschaald, verder dan met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is 
geregeld. ‘Dit heeft direct gevolgen voor de zorg in alle zeven ziekenhuizen in deze regio.’ Een 
zegsvrouw kon het aantal hierdoor gedupeerden nog niet vermelden. ‘De reguliere zorg zal 
afgeschaald moeten worden om personeel beschikbaar te maken voor de Covid-zorg’, aldus de 
organisatie. Elk ziekenhuis probeert de reguliere zorg wel zo veel mogelijk door te laten gaan, 
maar dat zal volgens de woordvoerster niet altijd lukken. Er kunnen zich 
bijvoorbeeld vertragingen voordoen.  

‘De behandelend arts maakt per patiënt de inschatting welke zorg door moet gaan. 
Poliklinische zorg kan op dit moment nog wel doorgaan. Per ziekenhuis kan het echter 
verschillen welke zorg nog geleverd kan worden ’, aldus het ROAZ. ‘Het water staat ons nu 
echt aan de lippen met de snelheid waarmee we het aantal patiënten de afgelopen dagen zien 
oplopen. Als dit doorzet hebben we binnen een week een verdubbeling van het aantal klinische 
patiënten’, zegt Martin Schalij, voorzitter ROAZ West. ‘Helaas zien we nog veel mensen in het 
ziekenhuis die niet gevaccineerd zijn.’  

Er zijn in de regio 72 patiënten op de verpleegafdelingen, twee meer dan er bedden 
beschikbaar nu beschikbaar zijn, en 20 op een intensive care. Het ROAZ wil vrijdagavond 85 
coronabedden beschikbaar hebben en later 100. Bron: AD, 28 oktober 2021.    
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Heftige ingrepen als avondklok, sluiting van horeca en scholen 
vooralsnog niet nodig  

Speciale restricties voor ongevaccineerden lijken voorlopig van de baan. Verschillende experts 
en Kamerleden lieten zich daar al kritisch over uit, een ingewijde stelt ook na het overleg van 
het Outbreak Management Team donderdag dat die route niet voor de hand ligt.  

Wél voelt het OMT sowieso voor het verversen van de adviezen om zoveel mogelijk thuis te 
werken, drukte te mijden en opnieuw - waar het kan - afstand te houden. Heftige ingrepen 
als een avondklok, de sluiting van winkels, horeca en scholen zijn vooralsnog niet nodig, stelt 
een bron uit het OMT.  

Een formele herinvoering van de anderhalve meter-regel ligt gevoelig. Dat vergt 
wetswijzigingen en betekent ook symbolisch een grote stap ‘terug’.  Daarom blijft het 
waarschijnlijk bij een advies.  

Wel wordt nog overwogen om op meer plekken te werken met QR-codes om ergens toegang te 
krijgen. Publiek bij amateurwedstrijden, in sportscholen, bij zwembaden of om mee te doen 
bij amateursportwedstrijden hebben deze nu nog niet nodig. Binnen het OMT wordt eraan 
gedacht om de bredere inzet van de coronapas in te zetten bij lokale brandhaarden.  

Het OMT boog zich in een vier uur durende sessie over de te nemen 
coronamaatregelen. Vrijdag vergadert het demissionaire kabinet nog over de opties. De 
regering zoekt koortsachtig naar manieren om de nieuwste coronagolf zo precies mogelijk de 
kop in te drukken. Zonder harde lockdownmaatregelen, maar wel krachtig genoeg om 
toestroom naar ziekenhuizen te keren. ‘Onvermijdelijk', noemde minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid, CDA) nieuwe maatregelen.  

Daarbij hangt de zwaarte van de ingreep af van de precieze prognoses van het RIVM. Die 
worden nog op papier gezet, details volgen later. Als het lukt om met een strikter thuiswerk-, 
afstands- en mijd mensenmassa-advies de grafieken te keren, zal dat gebeuren, stelt een 
bron.     

Maatregelen die alleen voor ongevaccineerden gelden, zijn voor De Jonge geen taboe, maar de 
Tweede Kamer en experts zien er vooralsnog geen heil in. Eerst moeten bestaande maatregelen 
beter worden gehandhaafd, vindt een flink deel van het parlement. 

OMT-leden als Diederik Gommers, Jan Kluytmans en Marc Bonten toonden zich eerder deze 
week al kritisch over wenselijkheid en uitvoerbaarheid van zulke speciale regels voor niet-
ingeënte personen.  

Het landelijke risiconiveau staat nu op ‘zorgelijk’, maar gaat bij gelijke trend naar ‘ernstig’ 
komende dinsdag. Donderdag werden er 168 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdeling 
opgenomen, waarvan 14 op de intensive care.  Bron: AD, 28 oktober 2021. 

Impasse rond toelating niet-gevaccineerde spelers op Australian Open 

Eerst mochten niet-gevaccineerde tennissers het land niet in om aan de Australian Open deel 
te nemen. Toen toch wel, nota bene bij monde van premier Scott Morrison van Australië. Maar 
wellicht nu toch weer niet, als het aan de premier van deelstaat Victoria ligt waar het 
grandslamtoernooi wordt gespeeld.  

Woensdag had premier Scott Morrison nog verklaard dat niet-gevaccineerde tennissers toch 
Australië binnen mogen om in januari deel te nemen aan de Australian Open, mits ze een 
quarantaine van twee weken ondergaan. Daarmee weersprak Morrison zijn 
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immigratieminister Alex Hawke, die vorige week nog had gezegd dat tennissers net als andere 
atleten volledig gevaccineerd moeten.  

‘Een speciale uitzondering kan geoorloofd zijn om een economische reden’, zei Morrison 
echter. ‘Wij willen vooraanstaande evenementen in dit land, veel banen hangen daarvan af. 
We willen de wereld laten zien dat Australië open is.’  

De verklaring van de premier leek goed nieuws voor de organisatie van de Australian Open, 
Tennis Australia, die graag wil dat de nummer één van de wereld Novak Djokovic aan het 
toernooi in Melbourne deelneemt. Van Djokovic, en enkele andere topspelers, is de 
vaccinatiestatus onduidelijk. De Serviër wil voorlopig niet bevestigen of hij gevaccineerd is. 
Hij vindt dat een privézaak. Momenteel is ongeveer zeventig procent van de spelers uit de top 
100, zowel bij de vrouwen als mannen, volledig gevaccineerd.  

Premier Daniel Andrews van de staat Victoria, waar het toernooi wordt gehouden, is echter fel 
gekant tegen het toelaten van niet-gevaccineerde mensen. Dinsdag zei hij weliswaar dat zijn 
staat ‘het risico zou beheersen’ als de federale regering zou besluiten dit toe te staan. Maar 
toen dit besluit ook daadwerkelijk werd genomen, krabbelde Andrews terug. ‘Mijn regering zal 
voor geen enkele niet-gevaccineerde speler een uitzondering maken’, zei Andrews woensdag. 
‘Ik kan niet van het publiek en de toernooimedewerkers eisen dat ze zich laten vaccineren als 
de spelers niet zijn ingeënt.’  

Djokovic zei vorige week nog dat hij mogelijk niet zal spelen op het toernooi zolang de regels 
zijn ‘zoals ze zijn’. Nu onduidelijk is wat de regels omtrent niet-gevaccineerde spelers zijn, is 
Djokovics deelname op z’n minst onzeker. Er is Djokovic veel aan gelegen om aan de 
Australian Open deel te nemen, want hij zou er zijn 21ste grandslamtitel in het enkelspel 
kunnen winnen. Daarmee zou hij Roger Federer en Rafael Nadal - elk goed voor twintig titels 
- achter zich laten. Bron: AD, 27 oktober 2021. 

Minister Volksgezondheid in Oostenrijk spoort toptennisser aan zich te 
laten vaccineren 

De Oostenrijkse minister van Volksgezondheid heeft toptennisser Dominic Thiem persoonlijk 
aangespoord zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Wolfgang Muckstein gaf hem dat 
advies, omdat Thiem dan zonder problemen kan meedoen aan de Australian Open, waar niet-
gevaccineerde tennissers mogelijk worden geweerd. 

Thiem, oud-winnaar van de US Open en de huidige nummer 9 van de wereld, liet eerder deze 
maand weten dat hij wacht op het nieuwe eiwitvaccin van de Amerikaanse producent Novavax, 
maar dat is volgens de minister niet snel beschikbaar. ‘Ik kan Dominic alleen maar adviseren 
zich te laten inenten omdat het vaccin dat hij wil pas in 2022 beschikbaar komt en er geen 
aanwijzingen zijn dat het vaccin meer voordelen heeft dan de huidige beschikbare vaccins’, 
aldus Muckstein, die zei dat hij Thiem schriftelijk heeft uitgenodigd voor een gesprek. ‘Om al 
zijn onzekerheden weg te nemen.’ 

De Australian Open zijn van 17 tot en met 30 januari. Er komen wisselende berichten naar 
buiten over de vaccinatieplicht, maar vooralsnog lijkt het erop dat tennissers die niet zijn 
ingeënt tegen het coronavirus, niet welkom zijn. Bron: AD, 28 oktober 2021. 

Soap rond toelating niet-gevaccineerde spelers op Australian Open 

Eerst mochten niet-gevaccineerde tennissers het land niet in om aan de Australian Open deel 
te nemen. Toen toch wel, nota bene bij monde van premier Scott Morrison van Australië. Maar 
wellicht nu toch weer niet, als het aan de premier van deelstaat Victoria ligt waar het 
grandslamtoernooi wordt gespeeld.  
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Woensdag had premier Scott Morrison nog verklaard dat niet-gevaccineerde tennissers toch 
Australië binnen mogen om in januari deel te nemen aan de Australian Open, mits ze een 
quarantaine van twee weken ondergaan. Daarmee weersprak Morrison zijn 
immigratieminister Alex Hawke, die vorige week nog had gezegd dat tennissers net als andere 
atleten volledig gevaccineerd moeten zijn om het land binnen te komen.  

‘Een speciale uitzondering kan geoorloofd zijn om een economische reden’, zei Morrison 
echter. ‘Wij willen vooraanstaande evenementen in dit land, veel banen hangen daarvan af. 
We willen de wereld laten zien dat Australië open is.’  

De verklaring van de premier leek goed nieuws voor de organisatie van de Australian Open, 
Tennis Australia, die graag wil dat de nummer één van de wereld Novak Djokovic aan het 
toernooi in Melbourne deelneemt. Van Djokovic, en enkele andere topspelers, is de 
vaccinatiestatus onduidelijk. De Serviër wil voorlopig niet bevestigen of hij gevaccineerd is. 
Hij vindt dat een privézaak. Momenteel is ongeveer zeventig procent van de spelers uit de top 
100, zowel bij de vrouwen als mannen, volledig gevaccineerd.  

Premier Daniel Andrews van de staat Victoria, waar het toernooi wordt gehouden, is echter fel 
gekant tegen het toelaten van niet-gevaccineerde mensen. Dinsdag zei hij weliswaar dat zijn 
staat ‘het risico zou beheersen’ als de federale regering zou besluiten dit toe te staan. Maar 
toen dit besluit ook daadwerkelijk werd genomen, krabbelde Andrews terug. ‘Mijn regering zal 
voor geen enkele niet-gevaccineerde speler een uitzondering maken’, zei Andrews woensdag. 
‘Ik kan niet van het publiek en de toernooimedewerkers eisen dat ze zich laten vaccineren als 
de spelers niet zijn ingeënt.’  

Djokovic zei vorige week nog dat hij mogelijk niet zal spelen op het toernooi zolang de regels 
zijn ‘zoals ze zijn’. Nu onduidelijk is wat de regels omtrent niet-gevaccineerde spelers zijn, is 
Djokovics deelname op z’n minst onzeker.  

Er is Djokovic veel aan gelegen om aan de Australian Open deel te nemen, want hij zou er zijn 
21ste grandslamtitel in het enkelspel kunnen winnen. Daarmee zou hij Roger Federer en 
Rafael Nadal - elk goed voor twintig titels - achter zich laten. Bron: AD, 27 oktober 2021.  

Deelnemers Australian Open moeten gevaccineerd zijn: ‘Dit is geen 
boodschap specifiek voor Novak Djokovic’  

Tennissers die begin volgend jaar willen deelnemen aan de Australian Open moeten 
gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat heeft de Australische minister van Immigratie 
woensdag bevestigd. Als de deelnemers geen vaccin hebben gehad, krijgen ze geen visum om 
Australië binnen te komen.  

‘Wanneer de grenzen openen, zal iedereen die Australië binnen wil komen dubbel gevaccineerd 
moeten zijn’, zei Alex Hawke op ABC Radio.  

De boodschap is mogelijk slecht nieuws voor Novak Djokovic. De Servische nummer 1 van de 
wereld wil voorlopig niet bevestigen of hij gevaccineerd is. Hij vindt dat een privézaak. Djokovic 
won het toernooi al negen keer en deelt met Roger Federer en Rafael Nadal het record van 
twintig grandslamtitels. ’Dit is geen boodschap specifiek voor Novak, maar wel voor iedereen 
die naar Australië wil komen’, voegde de minister toe. 

Dinsdag had de premier van de staat Victoria, waarvan hoofdstad Melbourne de speelstad is 
van de Australian Open, ook al verklaard dat er wellicht een vaccinatieverplichting zal gelden 
om een visum te krijgen. ‘Ik denk niet dat een tennisser die geen vaccin heeft gekregen een 
visum zal krijgen om het land binnen te komen’, verklaarde Dan Andrews, die uitzonderingen 
voor toppers als Djokovic uitsloot. ‘Het virus maakt geen uitzondering voor jouw ranking of 
het aantal grandslamtoernooien dat je hebt gewonnen.’ De Australian Open wordt van 17 tot 
30 januari gehouden. Bron: AD, 20 oktober 2021. 
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Gemeentes hebben nauwelijks boetes uitgedeeld bij niet controleren 
coronapas 

Gemeenten hebben nauwelijks boetes uitgeschreven aan openbare gelegenheden die moeten 
controleren op het coronatoegangsbewijs. Er gaat geregeld wat mis, maar doorgaans lost een 
goed gesprek de problemen op, zeggen de gemeenten.  

Praten en waarschuwen. Dat werkt prima ter handhaving van de coronacheck, stellen 
gemeenten na een maand ervaring met de verplichte check op het coronatoegangsbewijs. Die 
ging op 25 september in voor gelegenheden zoals horeca, kantines, theaters en voor 
evenementen. Hoe dat wordt gehandhaafd, is aan iedere gemeente zelf.  

Een rondgang van Trouw langs zo’n twintig gemeenten leverde nauwelijks meldingen van 
opgelegde maatregelen op. De meeste gemeenten hebben nog nul boetes uitgedeeld. Andere 
hebben één of twee keer een sanctie opgelegd, meestal was dat tijdelijke sluiting.  

Gemeenten kiezen doorgaans voor zogenoemde risicogerichte controles, wat wil zeggen dat 
handhavers gaan kijken als ze vermoeden dat er iets aan de hand is. Dat kan zijn na een 
melding van een bezoeker die niet is gecontroleerd, of bijvoorbeeld opmerkingen van de 
uitbater zelf op sociale media. Dat is ook in lijn met een advies van de Rijksoverheid.  

De gemeente Utrecht heeft op die manier enkele tientallen checkplichtige gelegenheden 
aangesproken. Dat gaat in stappen, legt woordvoerder Jochem Hoogenboom uit: ‘We gaan 
eerst een keer laagdrempelig langs, als dat niet werkt volgt een schriftelijke waarschuwing. 
Maar we merken echt dat men daar ontvankelijk voor is. Het leidt overal tot verbetering.’ In 
zijn stad is de enige uitzondering restaurant Waku Waku, dat nationale bekendheid kreeg 
door te weigeren om te controleren en door de gemeente werd gesloten.  

Die benadering is ook de norm in veel andere steden, groot en klein. Rotterdam noemt het 
coachend optreden, in Leeuwarden spreken ze liever van nalevingshulp. Alle gemeenten 
zeggen klaar te staan om op te treden bij excessen, maar dat is kennelijk zelden nodig.  

In Amsterdam is het zelfs beleid om van boetes af te zien, al betekent dat niet dat er geen 
sancties zijn. De stad hanteert als ultieme maatregel sluiting voor een week. Dat is in de 
meeste gevallen een hardere klap dan een boete. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd in die 
stad. Leiden heeft al wel twee keer sancties opgelegd, maar ook die gemeente zegt dat ‘goede 
gesprekken’ veel onwillige ondernemers over de streep hebben getrokken. 

Het optimisme van gemeenten strookt met de ervaring van Koninklijke Horeca Nederland 
(KHN), dat laat weten complimenten te ontvangen van burgemeesters. De brancheorganisatie 
weet van ‘slechts een handvol’ boetes en waarschuwingen. KHN signaleert wel ergernissen en 
soms zelfs bedreigingen door gasten. Ook annuleren gasten soms als blijkt dat een 
coronacheck nodig is. 

Tegenover dat optimisme staat een peiling van I&O  research, die twee weken geleden uitwees 
dat bij een op de drie bezoeken niet werd gecheckt, vooral in sportkantines. Het leidde tot 
oproepen dat de checks strenger moeten. Cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu geven aan dat het aandeel besmettingen in de horeca, op feesten en bij 
vrijetijdsbesteding stijgt, al is het aandeel besmettingen op werk of school nog altijd veel hoger. 

De bevraagde gemeenten wijzen op de beperkte capaciteit die ze hebben voor handhaving. Een 
boa kan maar kan op één plek tegelijk zijn, is de strekking. Bovendien geven ze aan dat ze 
hun handhavingsbeleid baseren op advies van de Rijksoverheid en afspraken binnen hun 
veiligheidsregio. Bron: Trouw, 28 oktober 2021.  
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Gevaccineerde mensen raken minder snel besmet met Deltavariant maar 
eenmaal besmet zijn ze net zo besmettelijk als ongevaccineerden  

Volledig gevaccineerde mensen raken minder snel besmet met de Deltavariant van het 
coronavirus, maar als ze besmet zijn dan zijn ze ongeveer net zo besmettelijk als 
ongevaccineerden. Dat blijkt uit onderzoek onder 621 Britse huishoudens dat is gepubliceerd 
in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. De hoeveelheid virus die zij meedragen is namelijk 
ongeveer gelijk.  

Van de volledig gevaccineerd personen die contact had met een besmet persoon raakten 25% 
besmet, voor ongevaccineerden was dat achtendertig procent. Vaccins helpen dus wel in de 
bestrijding van de pandemie, aldus de onderzoekers. Gevaccineerden worden minder ernstig 
en langdurig ziek en komen minder vaak in het ziekenhuis terecht. Maar: ‘Onze bevindingen 
laten wel zien dat vaccinatie alleen niet voldoende is om te voorkomen dat mensen besmet 
raken met de deltavariant en deze verspreiden in huishoudelijke omgevingen.’ Bron: AD, 28 
oktober 2021. 

Een derde van agenten in uniform in New York is niet gevaccineerd 

Bijna een derde van de geüniformeerde agenten van de politie van New York is niet 
ingeënt tegen Covid-19, blijkt uit donderdag door het stadsbestuur gepubliceerde cijfers. 
Vrijdag is de deadline voor alle stadsmedewerkers van New York, dus ook voor politieagenten, 
om minstens eenmaal te zijn geprikt. Wie weigert, krijgt onbetaald verlof. 

Burgemeester Bill de Blasio had eerder op donderdag gezegd dat het politiekorps van New 
York (NYPD) voor 74 procent was gevaccineerd, maar had daarbij geen onderscheid gemaakt 
tussen geüniformeerde agenten en ander personeel. De NYPD heeft in totaal ongeveer 55.000 
werknemers, waarvan zo'n 35.000 geüniformeerd. 

De Police Benevolent Association, de machtige politievakbond die 24.000 geüniformeerde 
agenten in de stad vertegenwoordigt, vecht de vaccinatieplicht voor de rechtbank aan. Die 
weigert echter om haar te blokkeren. 

Vakbondsleider Patrick Lynch waarschuwde dat de mogelijke personeelstekorten na het 
verstrijken van de deadline van de vaccinatieplicht een opmaat zijn tot chaos in de stad. 
Volgens burgemeester De Blasio zal een daling van het personeel echter nauwelijks effect 
hebben op het functioneren van de politie. ‘We hebben in 2020 vaak een enorm 
personeelstekort gehad omdat mensen ziek waren door Covid en de NYPD had de zaken prima 
onder controle’, zei hij donderdag. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat nu ook kunnen.’ 

Ook in grote steden als Chicago en Los Angeles verzetten politievakbonden zich tegen de 
vaccinatieplichten in hun stad. 

Covid-19 is dit jaar tot nu toe de belangrijkste doodsoorzaak voor agenten, net als in 2020. 
Volgens de Officer Down Memorial Page, een non-profitorganisatie die de dood van agenten 
bijhoudt, zijn in 2021 tot dusver tweehonderdvijftig agenten overleden aan het virus. Dat is 
vijf keer zoveel als het aantal doden onder agenten door vuurwapengeweld. Bron: AD, 29 
oktober 2021.  

Nieuwe naam sluit volgens topman Mark Zuckerberg beter aan op 
toekomst van Facebook 

Mark Zuckerberg - oprichter en ceo van Facebook - heeft zijn plannen gepresenteerd voor wat 
hij de metaversum-wereld noemt. Onder de naam Meta wil hij de digitale en fysieke wereld 
gaan combineren in het metaversum. Tienduizenden mensen over de hele wereld volgden zijn 
ruim anderhalf uur durende presentatie. 
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Het moederbedrijf van Facebook verandert zijn naam in Meta. Tot nu heette het concern 
achter het sociale netwerk ook gewoon Facebook. Maar volgens topman Mark Zuckerberg sluit 
de nieuwe naam beter aan op de toekomst die hij met het Amerikaanse concern voor ogen 
heeft. De social-media-app blijft wel gewoon Facebook heten. Bron: AD, 28 oktober 2021.  

Angst voor fors hogere energierekening: ‘Ik douche niet meer warm 
omdat ik dat niet kan betalen’ 

Ze schrok zich rot bij het zien van haar nieuwe maandbedrag voor energie. Peggy van Lieshout 
uit Eindhoven betaalt nu 165 euro per maand, maar als ze haar contract verlengt met een 
jaar, wordt dat 404 euro. Een enorm verschil, en ze is niet de enige. 

Geen fijn vooruitzicht, zeker niet als je alles voor elkaar lijkt te hebben. Van Lieshout moest 
na haar scheiding in januari van dit jaar een nieuw contract afsluiten. Normaal deed ze dat 
altijd voor drie jaar, maar nu een keer voor een jaar om te kijken wat ze maandelijks kon 
betalen. De 165 euro die ze afsprak met Budget Energie paste binnen haar budget. Bron: AD, 
28 oktober 2021.  

Door corona lopen leerlingen 27 weken achter met leesonderwijs 

Voor ’t eerst heeft het ministerie van Onderwijs de leervertraging tijdens de coronasluiting 
concreet gemaakt; met lezen lopen leerlingen gemiddeld 27 schoolweken achter.  

In de miljardenoperatie om de achterstanden in te lopen, kiezen scholen veelal voor 
programma’s die leerlingen blijer moeten maken, bij uitstek een doel dat amper meetbaar is. 
Is dat erg? Juist niet, vindt onderwijsminister Slob. 

Een heel schooljaar. Dat is de vertraging die leerlingen van de onderbouw van het vmbo 
gemiddeld hebben opgelopen bij Nederlandse leesvaardigheid tijdens de schoolsluiting. Bij 
rekenen gaat het om zestien schoolweken. Bij de onderbouw van het vwo is die vertraging 
aanmerkelijk minder: gemiddeld negen weken bij leesvaardigheid en vijf weken bij rekenen. 
Op basisscholen hebben de resultaten van de leerlingen ook flink te lijden gehad onder de 
schoolsluiting. Op het vlak van rekenen gaat het om een vertraging van gemiddeld tien weken 
met rekenen en zeven schoolweken met begrijpend lezen. 

Het gaat om gemiddelden, waarbij geldt: hoe lager het opleidingsniveau van de ouders, hoe 
groter de vertraging bij leerlingen. Ook scholieren uit gezinnen met lage inkomens, met maar 
één ouder en bij grote gezinnen is naar verhouding meer vertraging. 

Opvallend is dat middelbare scholieren tijdens de coronaperiode wel meer vooruit zijn gegaan 
met Engelse woordenschat. Leraren verklaren dat uit de extra Engelstalige series die tijdens 
de lockdown zijn gekeken, zeg maar het ’Netflix-effect’. 

Het blijkt uit een analyse van toetsresultaten en gesprekken met schoolleiders. Zij maken zich 
zorgen over de ontwikkeling van hun leerlingen, over hun vermogens om te kunnen leren, 
zoals hun motivatie en het kunnen plannen. Bovenal zijn schoolleiders bezorgd om het 
welbevinden van hun leerlingen, vooral bij hen met een ’kwetsbare thuissituatie’, bij wie thuis 
een andere taal dan Nederlands wordt gesproken of die thuis minder worden gestimuleerd. 

Sinds het begin van de coronapandemie half maart 2020 zijn lagere scholen dertien weken 
dicht geweest, waarvan vier gedeeltelijk. Middelbare scholen waren negentien weken gesloten 
en nog eens 19 weken gedeeltelijk. De vertragingen die dat tot gevolg heeft gehad, zijn nu voor 
’t eerst in schoolweken uitgedrukt. ‘Het zijn heftige tegenvallers’, zegt minister Arie Slob 
(Onderwijs), die voor de komende 2,5 jaar in totaal 8,5 miljard euro heeft gereserveerd in het 
Nationaal Programma Onderwijs om de vertragingen in te lopen. ‘Gelukkig staan de weken 
vertraging niet gelijk aan de weken die nodig zijn om ze weer in te lopen.’ 
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Scholen kregen van het ministerie een ’menukaart’ aangeboden met potentiële programma’s 
om leerlingen bij te spijkeren, bijvoorbeeld met extra onderwijsassistenten en instructeurs 
voor werken in kleine groepen en persoonlijke lessen. In het voortgezet onderwijs kiezen 
scholen vooral voor programma’s die zijn gericht op het welbevinden van leerlingen, zoals 
depressiepreventie door het Trimbos, extra sport of psychologische ondersteuning. Over de 
effectiviteit van alle programma’s waarvoor scholen plannen hebben gemaakt, verwacht het 
ministerie pas komend voorjaar iets te kunnen zeggen. 

Dat de aanpak ook voor een groot deel is gericht op het mentale welzijn van leerlingen, is 
typisch Nederlands en ’heel waardevol’, zegt Slob trots. ‘In de meeste andere landen zijn de 
programma’s vooral gericht op kennis. Maar kinderen hebben er ook een leven omheen dat 
maakt dat ze kúnnen leren.’ 

Of de focus op welbevinden in plaats van kennis geen probleem oplevert in de manier waarop 
scholen hun uitgaven verantwoorden? Slob denkt van niet. De Algemene Rekenkamer 
waarschuwde in mei voor het risico dat er miljarden worden uitgegeven aan het wegwerken 
van onderwijsachterstanden zonder te weten of die investering het gewenste effect heeft. ‘Een 
bijzondere waarschuwing’, vindt Slob. 

Volgens de CU-bewindsman is scholen bewust niet ’de allerhoogste verantwoordingslast 
opgelegd’. ‘En het klopt dat verbetering van sociaal welbevinden minder meetbaar is. Het is 
ook niet zo dat het Nationaal Programma Onderwijs pas geslaagd is als alles is weggewerkt. 
Ik heb vertrouwen in de onderwijsprofessionals. Dat is in de coronaperiode niet beschaamd.’ 

Ander risico is het personeelstekort. Onderwijsdeskundigen waarschuwen voor de inhuur van 
commerciële huiswerkbureaus die waardevolle leraren wegkapen bij scholen. ‘Hier zijn geen 
aanwijzingen voor’, zegt Slob. ‘En vergeet niet: de inhuur van een instructeur sport of cultuur 
ontlast juist leraren. Soms schakelen scholen huiswerkbegeleiding in, maar het is niet zo dat 
leraren opeens allemaal zzp’er worden als huiswerkbegeleider.’ Bron: de Telegraaf, 28 oktober 
2021.  

Coronaschade op scholen neemt toe: vmbo’er loopt heel schooljaar achter 
met lezen 

Door het thuiszitten in coronatijd hebben leerlingen vooral in rekenen en Nederlands lezen 
achterstanden opgelopen. Maar de Engelse woordenschat is juist vooruit gegaan. Leraren denken 
dat dat komt door alle Engelstalige tv-series die zijn gekeken.  

Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs, die 
aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet heeft 8,5 miljard euro uitgetrokken om de in 
coronatijd opgelopen achterstanden weg te werken. Van dat geld gaat 5,7 miljard euro naar 
het basis- en middelbaar onderwijs. De Tweede Kamer wil weten waar scholen dat geld 
allemaal aan besteden.  

Uit onderzoek onder scholen blijkt dat kinderen op de basisschool zo’n tien weken vertraging 
hebben opgelopen met rekenen en zo’n zeven weken met begrijpend lezen. In de eerste klassen 
op de middelbare school hebben leerlingen nog veel grotere vertragingen opgelopen: zo’n 
veertien weken achterstand met rekenen en maar liefst 27 weken met Nederlandse 
leesvaardigheid. De achterstanden komen voor op alle schooltypes, maar zijn onder vmbo- en 
havo-leerlingen wel groter dan onder vwo-leerlingen. 

Opvallend is dat de Engelse woordenschat bij leerlingen van middelbare scholen juist 
verbeterde. Dat staat volgens leraren niet op zichzelf. Al jaren zien zij de woordenschat van 
hun leerlingen met sprongen vooruitgaan. Maar de Engelse woordenschat van 
onderbouwleerlingen van alle onderwijstypen ging tijdens de lockdownperiode nóg meer 
vooruit dan voor de pandemie.  
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Scholen mogen het extra geld dit schooljaar en het jaar daarop gebruiken om de 
achterstanden weg te werken. Scholen met veel kwetsbare kinderen krijgen meer. Zo’n 85 
procent van de basis- en middelbare scholen kiest ervoor om kinderen bij te spijkeren in kleine 
groepjes. Met het geld zijn onder andere extra onderwijsassistenten aangetrokken.  

Veel scholen geven aan dat kinderen ook andere schade hebben opgelopen door het 
thuiszitten. Vooral in het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geven leraren aan dat 
kinderen meer moeite hebben om zich te motiveren, te plannen, samen te werken en hun 
aandacht bij de les te houden. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) wil dat scholen 
het geld ook gebruiken om het ‘welbevinden’ van kinderen te verbeteren. Te veel kinderen 
zitten door de coronacrisis ‘niet goed in hun vel’, zegt hij. ‘Leerlingen moeten hun vertragingen 
kunnen inlopen voordat zij van school gaan. Zo krijgen alle leerlingen een kans op een goede 
toekomst, ondanks corona. In het bijzonder leerlingen in een kwetsbare situatie.’  

Sinds de uitbraak van de pandemie moesten basisscholen in totaal dertien weken de deuren 
sluiten. Vier weken mochten niet alle kinderen tegelijkertijd naar de klas omdat er afstand 
moest worden gehouden. In het voortgezet onderwijs waren de scholen negentien weken 
helemaal dicht en nog eens negentien weken alleen beperkt toegankelijk. Bron: Het Parool, 
28 oktober 2021. 

Suriname heeft vijftig procent van inwoners gevaccineerd 

Suriname heeft donderdag de 50 procent vaccinatiegraad overschreden en staat nu op een 
percentage van ruim 51 procent. Dit komt overeen met ruim 247.000 mensen die minstens 
één prik hebben gehad. Dat heeft Soenita Nannan Panday-Gopisingh, voorzitter van de 
Stuurgroep Covid-Communicatie, bekendgemaakt. 

‘We hebben de 50 procent gedeeltelijk gevaccineerden gehaald. We gaan gestaag door. Elke 
dag zijn er plekken waar mensen terecht kunnen om te vaccineren, vooral bij de twee grote 
vaccinatiesites in de stad’, aldus Nannan Panday-Gopisingh. Bijna 41 procent van de 
Surinamers is volledig gevaccineerd. 

Toch zijn de deskundigen nog niet tevreden over de vaccinatiesnelheid. Daarom gaan 
gezondheidsmedewerkers vanaf deze week meer de wijken en buurten in, vertelt Javier Asin, 
hoofd van het Nationaal Coördinatie Team. ‘Er is een drukte waar te nemen bij de 
vaccinatiepunten, maar dit is nog niet voldoende. De strategie is nu om de vaccinatie en vooral 
de informatie naar de mensen toe te brengen en niet meer passief in centra en poliklinieken 
te wachten totdat mensen zich komen vaccineren.’ 

Ook kan er volgens Asin nog veel verbeterd worden om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. 
Zo blijkt bijna de helft van de verpleegkundigen in de ziekenhuizen niet tegen Covid-
19 ingeënt te zijn. ‘Dit is verbazingwekkend, ze zien het leed van de Covid-patiënten iedere 
dag om zich heen. We zullen de informatievoorziening hierover opvoeren. Deze mensen 
zijn geen anti-vaxxers, want de verplichte hepatitis-prik hebben ze wel gewoon geaccepteerd’, 
zo redeneert het hoofd van het vaccinatieteam. 

Asin heeft zich de afgelopen dagen geërgerd aan uitingen van mensen die tegen vaccinatie zijn 
en mensen afraden zich in te enten. ‘Het is smakeloos. Het is een misdaad om misinformatie 
te geven omdat je daarmee moedwillig de volksgezondheid in gevaar brengt.’ 

Ondertussen zet de daling van het aantal positief geteste mensen door. Woensdag waren dat 
er 122, dinsdag ging het nog om 214 positief geteste personen. Vijf mensen zijn woensdag 
overleden, het totale aantal doden deze maand staat op 190. In Suriname zijn sinds vorig jaar 
april 1074 mensen overleden aan de longziekte. Bron: AD, 29 oktober 2021. 
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In Rio de Janeiro is mondkapjesplicht voor een deel vervallen 

Als eerste stad in Brazilië is donderdag in Rio de Janeiro de mondkapjesplicht gedeeltelijk 
vervallen. In de buitenlucht hoeven geen mondkapjes meer te worden gedragen, tenzij sprake 
is van agglomeraties zoals bijvoorbeeld bij bushaltes of rijen op straat voor banken of andere 
instellingen. In afgesloten ruimtes zoals winkels, horeca, bedrijven en het openbaar vervoer 
blijven de mondkapjes wel verplicht. 

Rio de Janeiro was met São Paulo maandenlang een van de epicentra van de coronapandemie 
in Brazilië, die in het land inmiddels meer dan 607.000 doden heeft geëist. Vooral door 
een strak georganiseerde vaccinatiecampagne zijn de besmettingscijfers en het aantal 
ziekenhuisopnames recent sterk gedaald. Van de volwassenen inwoners in Rio is 65 
procent sinds deze week volledig gevaccineerd. Dat was de grens die door de 
gezondheidsdienst was gesteld om de mondkapjesplicht deels te flexibiliseren. 

Ook mogen discotheken, feestzalen en dansgelegenheden in de stad weer open, op 50 procent 
van de capaciteit. Daarnaast mogen stadions en sporthallen weer voor de volledige capaciteit 
toeschouwers ontvangen, op voorwaarde van het tonen van het vaccinatiebewijs of een PCR-
test. Bron: AD, 29 oktober 2021. 

 

 © AP — Vrolijke gezichten donderdag in Rio de Janeiro bij het - gedeeltelijke - einde van de 
mondkapjesplicht.  

Franse senaat weigert gebruik coronapas te verlengen 

De door de rechtse oppositie gedomineerde Franse senaat heeft donderdag geweigerd om het 
gebruik van de coronapas te verlengen tot 31 juli volgend jaar. Met 158 stemmen tegen 106 
werd wel ingestemd om de coronapas te blijven gebruiken tot 28 februari, de dag waarop de 
werkzaamheden van het Franse parlement worden opgeschort in aanloop naar de 
verkiezingen.  
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Volgende week staat verder overleg gepland tussen senatoren en volksvertegenwoordigers 
over een gezamenlijke tekst. Als dat niet lukt, heeft de Assemblée Nationale, het Franse 
lagerhuis, het laatste woord.  

De 'passe sanitaire' geeft in Frankrijk mensen die volledig gevaccineerd zijn of over een recente 
negatieve coronatest beschikt toegang tot cafés, bioscopen of grote winkelcentra.  

‘Drie en een halve maand, dat gaat, acht en een halve maand is te veel’, aldus de rechtse 
senator Philippe Bas. Het is aan de regering om naar het parlement te komen om het gebruik 
nog verder te verlengen, als de gezondheidssituatie dat vraagt. Bron: AD, 29 oktober 2021. 

RIVM meldt tussen donderdag en vrijdag 7439 meldingen van positieve 
van coronatests 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen donderdagochtend en 
vrijdagochtend 7439 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is min of meer 
vergelijkbaar met donderdag (bijna 7700) en woensdag (bijna 7300). Het is wel aanzienlijk 
meer dan vorige week vrijdag.  

Het gemiddelde loopt verder op. In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 45.000 
besmettingen vastgesteld, bijna 6500 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 24 juli, ruim 
drie maanden geleden. Het gemiddelde is sinds begin oktober onafgebroken aan het stijgen.  

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad werd het coronavirus vastgesteld 
bij 256 inwoners. Rotterdam registreerde 230 positieve tests, Den Haag 166 en Utrecht 105. 

Daarna volgen de overwegend gereformeerde gemeenten Barneveld (90) 
en Ede (86). Staphorst telde slechts 15 positieve tests. Voor die gemeente was dat het laagste 
aantal sinds 2 oktober. Staphorst was de afgelopen weken de grootste coronabrandhaard van 
het hele land. In zeven gemeenten was er geen enkele positieve test. 

Het aantal sterfgevallen steeg met dertien, vergelijkbaar met de vorige dagen. Het gaat om 
inwoners van Amsterdam, Rotterdam, Staphorst, Harderwijk, Kampen, Meppel, Neder-
Betuwe, Oost Gelre, Tytsjerksteradiel, Utrechtse Heuvelrug, Midden-Drenthe, Laarbeek en 
Duiven. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. 
Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Coronavaccins lijken niet tot overreactie van het lichaam te leiden 

Coronavaccins lijken niet tot een overreactie van het lichaam te leiden. Er is geen bewijs 
gevonden voor zo'n effect en het hoeft dus ook niet in de bijsluiters van de vaccins te staan, 
zegt de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. 

De organisatie deed onderzoek naar het zogeheten multisystem inflammatory syndrome (MIS). 
Daarbij ontstaan op meerdere plekken in het lichaam tegelijk ontstekingen, bijvoorbeeld 
bij het hart, de longen, bloedvaten, nieren, ingewanden, hersenen, huid of ogen. Als dat 
gebeurt, kunnen mensen bijvoorbeeld last krijgen van diarree, hoge koorts, overgeven, 
maagpijn, hoofdpijn, rode ogen en snelle ademhaling. Het is bekend dat dit kan gebeuren bij 
een coronabesmetting. Dit is zeldzaam, maar het kan levensgevaarlijk worden.  

Het veiligheidscomité van het EMA, de PRAC, concludeert dat er ’momenteel onvoldoende 
bewijs is’ voor een verband tussen de coronavaccins en die klachten, maar roept artsen op om 
de klachten te blijven melden. Bron: AD, 29 oktober 2021.  
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Voor het eerst sinds 5 juni liggen er meer dan 1000 coronapatiënten in 
de Nederlandse ziekenhuizen  

Voor het eerst sinds 5 juni liggen er meer dan 1000 coronapatiënten in de 
Nederlandse ziekenhuizen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal houden nu 1021 Covid-patiënten 
een ziekenhuisbed bezet. Donderdag waren dat er nog 944.  

Het aantal mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen neemt de afgelopen dagen snel toe. Een 
week geleden lagen er nog minder dan 700 coronapatiënten op de intensive cares en 
verpleegafdelingen.  

De verpleegafdelingen behandelen momenteel 804 mensen met Covid-19. Dat zijn er 63 
meer dan een etmaal geleden. Er werden 149 nieuwe coronapatiënten op de 
verpleegafdelingen opgenomen. De laatste vier dagen kwamen er elke dag meer dan 100 
nieuwe mensen met Covid-19 op de verpleegafdelingen bij.  

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares nam met 14 toe tot 217. Er werden 26 
nieuwe coronapatiënten op een ic opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of 
werden verplaatst naar een verpleegafdeling steeg de totale bezetting minder hard.  

Sinds woensdag 20 oktober coördineert het LCPS weer de spreiding van coronapatiënten over 
het land. Dit om de druk op de ziekenhuiszorg te verdelen over de regio's.  

Meerdere regio’s hebben moeten besluiten de reguliere ziekenhuiszorg af te schalen na een 
toename van het aantal coronapatiënten. In Noord-Brabant wordt komende week 5 tot 10 
procent van de reguliere zorg afgeschaald. In de Zuid-Hollandse regio’s Haaglanden en 
Hollands Midden wordt de inhaalzorg gestopt. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Huidige directeur-generaal WHO heeft geen tegenkandidaat bij 
verkiezingen om leiderschap 

De huidige directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, heeft geen tegenkandidaten bij de verkiezingen om het leiderschap. Hij is als 
enige genomineerd voor die functie. 

In totaal 28 landen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk en Indonesië, 
hebben Tedros genomineerd. De 194 lidstaten stemmen volgend jaar mei tijdens de 
jaarvergadering in Genève over diens herverkiezing.  

De directeur-generaal wordt voor een periode van vijf jaar benoemd en kan één keer worden 
herkozen. De 56-jarige Tedros was eerder minister van Volksgezondheid in Ethiopië en 
is sinds 2017 de chef van de gezondheidsorganisatie. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Zweden koos bij begin pandemie voor zachte aanpak 

Zweden koos bij het begin van de pandemie als een van de weinige Europese landen voor een 
zachte aanpak. Er werd niets opgelegd, maar de Zweden richten zich vooral op 
bereidwilligheid en eigen verantwoordelijkheid. Die strategie blijkt de verspreiding van het 
virus totaal niet te hebben beperkt, stelt een onderzoekscommissie. ,De Zweedse aanpak van 
de pandemie gekenmerkt zich door traag reageren’, aldus de woordvoerder. 

‘De eerste maatregelen om ziekte te voorkomen en verspreiding tegen te gaan waren niet 
voldoende.’ Ook de versnipperde verantwoordelijkheid bij de bestrijding van de pandemie in 
plaats van een centrale autoriteit hielp niet mee. Het was voor niemand duidelijk wie er 



211 
 

verantwoordelijk was. 'Zweden en de wereld zullen nog lang met het coronavirus moeten 
leven', concludeert de commissie. Bron: AD, 29 oktober 2021.   

Eerste Zweedse maatregelen beperkten verspreiding corona niet 

De eerste Zweedse maatregelen tegen het coronavirus beperkten de verspreiding van het virus 
helemaal niet. Volgens een commissie die onderzoek doet naar de Zweedse aanpak van de 
pandemie was de reactie van de overheid te traag. 

‘De Zweedse aanpak van de pandemie wordt gekenmerkt door traag reageren,’ schrijft de 
commissie in een voorpublicatie. ‘De eerste maatregelen om ziekte te voorkomen en 
verspreiding tegen te gaan waren niet voldoende.’ 

Zweden was in het begin van de pandemie een van de weinige Europese landen die koos voor 
een zachte aanpak die vooral gebaseerd was op bereidwilligheid en eigen 
verantwoordelijkheid. Er werd niets opgelegd, zoals dat in bijvoorbeeld Nederland wel het geval 
was.  

Volgens de Zweedse onderzoekscommissie hielp het ook niet dat de verantwoordelijkheid voor 
de bestrijding van de pandemie te verspreid was. Er was geen centrale autoriteit. De 
verspreiding was zo onoverzichtelijk dat voor niemand duidelijk was wie verantwoordelijk was. 

De commissie sluit het verslag af met de conclusie dat Zweden en de wereld nog lang met het 
coronavirus moeten leven. Bron: Het Parool, 29 oktober 2021. 

Klant Contact Service van UWV blijft dit weekeinde bereikbaar 

Om 24.000 werkgevers die nog een vaststelling moeten aanvragen voor de eerste periode van 
de NOW-regeling daartoe kans te bieden, blijft het Klant Contact Centrum van het UWV dit 
weekeinde van 10.00 tot 17.00 uur bereikbaar. 

De vaststelling is nodig om het precieze bedrag van de subsidie vast te stellen waarop 
bedrijven recht hebben. Halen ondernemers de deadline van 31 oktober niet dan zet het UWV 
de subsidie op nul en moeten de bedrijven hun voorschotten terugbetalen. 

Ruim 80 procent van de werkgevers heeft de definitieve berekening reeds aangevraagd, maar 
ruim 17 procent nog niet. 6000 werkgevers zeggen extra tijd nodig te hebben. Voor het 
verkrijgen van een accountants- of derdenverklaring krijgen ze 14 weken respijt. Bron: AD, 
29 oktober 2021.  

Grapperhaus en De Jonge zijn bij vergadering van Veiligheidsberaad 

Ministers Grapperhaus van Justitie en De Jonge van Volksgezondheid schuiven maandag 
aan bij de vergadering van het Veiligheidsberaad in Utrecht. Mits hun agenda dat toelaat. Het 
beraad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio buigt zich daar 
over het maatregelenpakket waarmee het kabinet dinsdag naar buiten wil komen. Bron: AD, 
29 oktober 2021.  

Rusland meldt afgelopen etmaal 1163 coronadoden en 39.849 nieuwe 
besmettingen 

De Russische gezondheidsautoriteiten hebben het afgelopen etmaal 1163 aan corona 
gerelateerde sterfgevallen en 39.849 nieuwe besmettingen geregistreerd. De recordaantallen 
stapelen zich de afgelopen dagen op en Moskou hoopt het tij te kunnen keren door mensen 
een week thuis te houden. Kantoren zijn gesloten. 
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Veel Russen grijpen de verplichte vrije dagen echter aan om een korte strandvakantie in het 
zuiden te vieren of een reisje naar Turkije of Egypte te maken. De overheid wijt de stijgende 
cijfers aan lage vaccinatietempo. Maar weinigen zijn te porren voor het in eigen land 
ontwikkelde Sputnik-V vaccin, dat bovendien niet in het buitenland wordt erkend. 
 
Zo'n 51 miljoen Russen zijn volledig ingeënt tegen het coronavirus. Dat is net iets meer dan 
een derde van de totale, 146 miljoen mensen tellende, bevolking. Het officiële dodental is 
inmiddels opgelopen tot 236.220, het hoogste van Europa. Bron: AD, 29 oktober 2021. 

Toch eerste besmetting in Tonga na sluiting grenzen begin pandemie 

Eilandengroep Tonga sloot de grenzen al aan het begin van de coronapandemie, maar heeft 
nu toch een eerste coronabesmetting vastgesteld. Een reiziger testte positief na repatriëring 
uit het 2300 kilometer verderop gelegen Nieuw-Zeeland. De besmette persoon kwam 
woensdag samen met 214 anderen in een vliegtuig aan op Tonga en testte voor vertrek nog 
negatief.  

De hele groep - seizoenswerkers en personeel van het olympisch team van Tonga - 
die wekenlang vastzat in Nieuw-Zeeland ging direct in hotelquarantaine. Premier Pohiva 
Tu'i'onetoa heeft de 106.000 bewoners van Tonga gevraagd zich voor te bereiden op mogelijke 
coronamaatregelen en zich te laten vaccineren. Bijna de helft van de inwoners heeft een eerste 
prik gehad. Een op de drie is volledig ingeënt. Bron: AD, 29 oktober 2021. 

Ziekenhuizen  in Venlo en Venray gaan gewone zorg afschalen in 
inhaalzorg stopzetten 

Ook de ziekenhuizen van VieCuri in Venlo en Venray gaan de gewone zorg deels afschalen én 
de inhaalzorg stopzetten wegens de nieuwe toestroom aan coronapatiënten. De afspraken op 
de poli's gaan vooralsnog wel door. De acute zorg, verloskundige zorg, cardiologische 
spoedzorg en de zorg voor patiënten met kanker worden onverminderd voortgezet. 
 
‘We stellen operaties en behandelingen alleen uit als dat medisch verantwoord is’, aldus 
voorzitter van de raad van bestuur IJsbrand Schouten. ‘Wij vinden dit verschrikkelijk maar 
noodzakelijk’, vervolgt hij. ‘We maken ons grote zorgen over het welzijn van onze medewerkers. 
Het probleem is dat de instroom aan voornamelijk coronapatiënten heel snel is gekomen en 
veel is.’ 

Het plaatsen van coronapatiënten in andere ziekenhuizen lukt nauwelijks, omdat deze ook 
overbelast zijn.  VieCuri zegt te hopen op nieuwe 'forse' maatregelen van de overheid. ‘Het 
vaccineren tegen het coronavirus is een vrije keuze. Die respecteren we. In VieCuri is en blijft 
iedereen welkom. Maar wij zien dat vaccineren tegen het coronavirus echt helpt’, aldus 
Schouten. De maatregelen gaan maandag in.    

Op meerdere plekken in het land stoppen ziekenhuizen met het inhalen van operaties en 
behandelingen die eerder waren uitgesteld. Ze komen er niet aan toe door de nieuwe toestroom 
aan coronapatiënten.  

Onder meer ziekenhuis VieCuri in Venlo en Venray gaat de gewone zorg deels afschalen én de 
inhaalzorg stopzetten. ‘We stellen operaties en behandelingen alleen uit als dat medisch 
verantwoord is. Met de inhaalzorg waren we gelukkig al ontzettend goed op dreef. Zo'n 80 
procent van die zorg hebben we al kunnen leveren’, aldus voorzitter van de raad van bestuur 
IJsbrand Schouten.  

‘Wij vinden dit verschrikkelijk maar noodzakelijk’, vervolgt hij. ‘We maken ons grote zorgen 
over het welzijn van onze medewerkers. Het probleem is dat de instroom aan voornamelijk 
coronapatiënten heel snel is gekomen en veel is. Tegelijkertijd lukt het uitplaatsen van 
coronapatiënten naar andere ziekenhuizen nauwelijks. Andere ziekenhuizen zijn ook 
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overbelast.’ De afspraken op de poli's gaan vooralsnog door. De acute zorg, verloskundige zorg, 
cardiologische spoedzorg en de zorg voor patiënten met kanker worden onverminderd 
voortgezet. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Maleisië gaat kinderen vaccineren met vaccin Pfizer 

Maleisië gaat kinderen tussen de 5 en 11 jaar inenten met het vaccin van Pfizer/BioNTech. 
Het land volgt daarmee het advies van gezondheidsexperts, die afgelopen dinsdag de 
Amerikaanse medicijnautoriteit FDA adviseerden het middel voor deze leeftijdsgroep goed te 
keuren. De voordelen overstijgen de nadelen, aldus de woordvoerder. 

De FDA moet nog een definitieve beslissing nemen. Maleisië overweegt ook om het Chinese 
Sinovac-vaccin in te zetten en zo de heropening van de scholen mogelijk te maken, aldus 
gezondheidsminister Khairy Jamaluddin op Twitter. Van alle jongeren tussen de 12 en 17 jaar 
oud is 62 procent volledig ingeënt. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Oekraïne meldt vandaag recordaantal nieuwe coronabesmettingen 

Oekraïne meldt vandaag een recordaantal van 26.870 nieuwe coronabesmettingen. Gisteren 
ging het om 26.071 infecties, aldus het ministerie van Volksgezondheid. De afgelopen 24 
uur bezweken 648 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Sinds het uitbreken van de 
pandemie zijn officieel 2,88 miljoen Oekraïners besmet geraakt met het longvirus en 
kwamen 66.852 van hen te overlijden. Bron: AD, 29 oktober 2021. 

Australisch vaccinatieprogramma heeft kust van Antartica bereikt 

Het Australische vaccinatieprogramma heeft de bevroren kust van Antarctica bereikt. De 
eerste zending met coronavaccins heeft het onderzoeksstation in Casey bereikt. De 
daar gestationeerde wetenschappers kunnen zich daarmee inenten, alvorens terug te 
keren naar het vaste land van Australië dat onlangs de in- en uitreisregels heeft versoepeld. 
Nu de vaccinatiegraad in het land stijgt, laat het de coronateugels langzaam vieren. Bron: AD, 
29 oktober 2021.  

Zuid-Korea wil naar situatie van ‘leven met het virus’ in plaats van 
strenge maatregelen 

Zuid-Korea wil toe naar een situatie van 'leven met het virus' in plaats van strenge 
maatregelen. Vanaf maandag vervallen daarom als eerste de restricties qua 
openingstijden voor de horeca en wordt een coronapaspoort voor risicoplekken als 
sportscholen, sauna's en bars, ingevoerd. Deze fase gaat een maand duren. Als alles volgens 
plan verloopt, zouden in februari alle maatregelen in het land zijn afgeschaft. 

Het Aziatische land heeft dagelijks nog steeds een groot aantal besmettingen, maar de cijfers 
zijn lager dan in veel andere landen. Ook ligt het aantal ernstige klachten en sterfgevallen 
laag. Afgelopen week haalde Zuid-Korea een vaccinatiegraad van ruim 70 procent. Van de 52 
miljoen inwoners heeft nu bijna 80 procent minstens één coronaprik gehad en is 72 procent 
volledig ingeënt tegen het virus.  

Hoewel privésamenkomsten van tien personen weer zijn toegestaan, ongeacht de 
vaccinatiestatus van de bezoekers, mogen restaurants en cafés slechts vier ongevaccineerden 
toelaten. Zuid-Korea heeft ter controle een eigen corona-check app ontwikkeld. De 
gezondheidsautoriteiten zeggen niet meer te willen focussen op het aantal besmettingen, maar 
op ziekenhuisopnames en sterftecijfers. Bron: AD, 29 oktober 2021. 
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Heftige ingrepen als avondklok, sluiting van horeca en scholen 
vooralsnog niet nodig 

Speciale restricties voor ongevaccineerden lijken voorlopig van de baan. Verschillende experts 
en Kamerleden lieten zich daar al kritisch over uit, een ingewijde stelt ook na het overleg van 
het Outbreak Management Team donderdag dat die route niet voor de hand ligt.  

Wél voelt het OMT sowieso voor het verversen van de adviezen om zoveel mogelijk thuis te 
werken, drukte te mijden en opnieuw - waar het kan - afstand te houden. Heftige ingrepen 
als een avondklok, de sluiting van winkels, horeca en scholen zijn vooralsnog niet nodig, stelt 
een bron uit het OMT.  

Een formele herinvoering van de 1,5 meterregel ligt gevoelig. Dat vergt wetswijzigingen en 
betekent ook symbolisch een grote stap ‘terug’.  Daarom blijft het waarschijnlijk bij een advies. 

Wel wordt nog overwogen om op meer plekken te werken met QR-codes om ergens toegang te 
krijgen. Publiek bij amateurwedstrijden, in sportscholen, bij zwembaden of deelnemers aan 
amateursportwedstrijden hebben deze nu nog niet nodig. Binnen het OMT wordt eraan 
gedacht om de bredere inzet van de coronapas in te zetten bij lokale brandhaarden.  

Het OMT boog zich in een vier uur durende sessie over de te nemen 
coronamaatregelen. Vandaag vergadert het demissionaire kabinet in het Catshuis nog over de 
opties. De regering zoekt koortsachtig naar manieren om de nieuwste coronagolf zo precies 
mogelijk de kop in te drukken. Zonder harde lockdownmaatregelen, maar wel krachtig genoeg 
om toestroom naar ziekenhuizen te keren. ‘Onvermijdelijk', noemde minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid, CDA) nieuwe maatregelen. 

Daarbij hangt de zwaarte van de ingreep af van de precieze prognoses van het RIVM. Die 
worden nog op papier gezet, details volgen later. Als het lukt om met een strikter thuiswerk-, 
afstands- en mijd mensenmassa-advies de grafieken te keren, zal dat gebeuren, stelt een 
bron.     

Maatregelen die alleen voor ongevaccineerden gelden, zijn voor De Jonge geen taboe, maar de 
Tweede Kamer en experts zien er vooralsnog geen heil in. Eerst moeten bestaande maatregelen 
beter worden gehandhaafd, vindt een flink deel van het parlement. 

OMT-leden als Diederik Gommers, Jan Kluytmans en Marc Bonten toonden zich eerder deze 
week al kritisch over wenselijkheid en uitvoerbaarheid van zulke speciale regels voor niet-
ingeënte personen.  

Het landelijke risiconiveau staat nu op ‘zorgelijk’, maar gaat bij gelijke trend naar ‘ernstig’ 
komende dinsdag. Donderdag werden er 168 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdeling 
opgenomen, waarvan 14 op de intensive care. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Franciscus voert mondkapje weer in na verdubbeling coronapatiënten 

Nog voor de persconferentie komende dinsdag draait het Franciscus Gasthuis & Vlietland een 
van de versoepelingen terug: Wie het ziekenhuis bezoekt, moet weer een mondkapje op. De 
reden: In een paar dagen tijd is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis met locaties in 
Rotterdam en Schiedam verdubbeld van vijftien naar dertig, van wie er vijf op de intensive 
care. 

Ruim negentig procent van de opgenomen patiënten is niet gevaccineerd. Het ziekenhuis 
vreest dat nu de besmettingen oplopen ook het aantal ernstig zieken dat naar het ziekenhuis 
moet oploopt. Vooral omdat in delen van Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook Schiedam en 
Vlaardingen, de vaccinatiegraad vele malen lager is dan elders in Nederland.  
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In bijvoorbeeld Delfshaven is nog geen 45 procent van iedereen boven de 12 jaar gevaccineerd. 
In Lansingerland is dat bijna 84 procent. Ook andere ziekenhuizen maken zich zorgen over 
de ongevaccineerden in de wijken in de buurt, zoals het Ikazia. Dat ziekenhuis op Rotterdam-
Zuid hield altijd al de mondkapjesplicht om besmettingen te voorkomen in de smalle gangen 
en kleinere wachtruimtes in het oudere gebouw.  

Franciscus Gasthuis & Vlietland zet nu de stap terug naar de mondkapjesplicht. Andere 
ziekenhuizen in de regio doen dit nog niet, maar hebben wel allemaal de 1,5 meterregel 
aangehouden. Franciscus Gasthuis & Vlietland wil dat het kabinet meerdere maatregelen 
invoert om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, omdat anders de zorg opnieuw 
in de knel komt.  

Het ziekenhuis vreest weer operaties te moeten afzeggen omdat er geen ic-bed vrij is. Hierbij 
speelt ook een hoger ziekteverzuim onder het personeel. Ook elders in de regio is het druk. 
Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht moest donderdag de spoedeisende hulp sluiten 
voor coronapatiënten. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Corona-uitbraak bij Zutphense voetbalclub De Hoven: alle seniorenduels 
geschrapt 

De Zutphense vierdeklasser De Hoven werd afgelopen week getroffen door liefst twintig 
coronabesmettingen. De club heeft daarom besloten het gehele seniorenprogramma van 
aanstaande zondag eruit te gooien, op advies van de voetbalbond KNVB. 

In totaal zijn er vier teams getroffen bij De  Hoven. De brandhaard zit volgens hoofdtrainer 
Gerton ter Winkel bij de talentenploeg van Onder 23.   

‘Die jongens gaan ook vriendschappelijk met elkaar om en daar gebruik ik spelers van. Daar 
kwam een positieve test uit eerder in de week, waarna er een domino-effect ontstond. Ik had 
nog vijf spelers over op de training. We hebben als club vrijwel meteen contact gezocht met de 
KNVB. Die adviseerde vervolgens om het hele seniorenprogramma van zondag eruit te gooien. 
Zelfs het sportpark gaat dit weekeinde dicht.’ 

Ter Winkel zou met zijn ploeg, die zesde staat in 4F, in actie komen tegen Emst. Hij hoopt dat 
het bij één afgelaste wedstrijd blijft en dat zijn spelers volgende week negatief testen. ‘Vanaf 
dinsdag hoop ik dan weer te kunnen trainen.’ Bron: De Stentor, 29 oktober 2021.  

Sportscholen willen geen invoering van QR-code 

Sportscholen zien invoering van een QR-code voor toegang niet zitten. Dat laat 
brancheorganisatie NL Actief weten, in reactie op berichten waarin bronnen rond het 
Outbreak Management Team (OMT) zeggen dat overwogen wordt QR-codes op meer plekken 
in te voeren, waaronder mogelijk sportscholen. ‘Liever niet. Dat betekent dat de drempel om 
te sporten groter wordt’, zegt NL Actief-directeur Patrick Rijnbeek.  

Ook hoopt de organisatie dat sportscholen open mogen blijven. Dinsdag volgt een nieuwe 
persconferentie van het demissionaire kabinet. Die is naar voren gehaald vanwege het 
oplopend aantal besmettingen.  

Volgens Rijnbeek staat de brancheorganisatie in nauw contact met het ministerie van 
Volksgezondheid en zijn er geen signalen ontvangen over het invoeren van de QR-code bij 
sportscholen. Rijnbeek zegt ‘verbaasd’ te zijn ‘dat dit op tafel ligt’, omdat NL Actief altijd heeft 
laten weten dat de toegang tot sportscholen ‘zo drempelloos mogelijk’ moet zijn. 

De brancheorganisatie zegt dat sportscholen in algemene zin al een controlefunctie bij de deur 
hebben met bijvoorbeeld een ledenpasje. Ook geldt de QR-code al voor de horeca in sommige 
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sportscholen. Daarnaast doen sportscholen al gezondheidschecks en registraties. ‘We zijn nog 
niet bezig met hoe we dit in het vat moeten gieten, maar het gaat mankracht kosten als dit 
doorgaat’, verwacht Rijnbeek. Bron: AD, 29 oktober 2021. 

Ikea geeft alle medewerkers een coronabonus 

Het moederbedrijf van IKEA, Ingka Group, geeft alle medewerkers wereldwijd een 
coronabonus. Het woonwinkelbedrijf wil de medewerkers zo bedanken voor hun 'inzet en 
toewijding in deze uitzonderlijke periode'. IKEA maakte tijdens de coronacrisis een snelle draai 
naar volledige online verkoop. 

Ingka Group keert wereldwijd eenmalig 110 miljoen euro uit aan de medewerkers. Daarvan 
ontvangt IKEA Nederland voor zijn 6000 medewerkers in totaal ruim 4,5 miljoen euro. De 
bonus voor de medewerkers van IKEA Nederland kan oplopen tot een brutobedrag van 850 
euro per persoon bij een fulltime dienstverband. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Reproductiegetal gestegen naar 1.26 

Dat het coronavirus zich sneller weet te verspreiden, is ook terug te zien in het 
zogeheten reproductiegetal. Dat is vrijdag gestegen naar 1,26. Sinds begin juli zijn er maar 
drie dagen geweest waarop het cijfer nog iets hoger stond. 

Een reproductiegetal van 1,26 betekent dat honderd mensen met corona onder de leden 
gemiddeld 126 anderen besmetten. Zij dragen het virus over aan 159 mensen, die vervolgens 
200 anderen aansteken. Bij elke stap loopt het aantal nieuwe dragers op. Hoe hoger het getal 
ligt, hoe sneller het aantal besmettingen stijgt. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Kabinet denkt na over deze ingrepen: coronapas op meer plekken, 
thuiswerken en afstand houden 

Vaker een coronapas laten zien, een dringend thuiswerk- en afstandsadvies. Deze maatregelen 
liggen bovenop de stapel bij het kabinet. Maar pas dinsdag worden knopen doorgehakt.  

Dat melden Haagse bronnen aan deze site na de Catshuissessie vandaag. ‘We hebben  dit 
weekend huiswerk, diverse maatregelen worden eerst verder onderzocht’, zegt een ingewijde. 
Met oplopende infectie- en ziekenhuiscijfers zoekt het kabinet instrumenten die snel resultaat 
boeken en dus niet te veel tijd kosten om juridisch te regelen.   

De coronapas met QR-code kan relatief eenvoudig breder ingezet worden in bijvoorbeeld 
culturele instellingen, doorstroomlocaties, sportscholen en zwembaden. ‘Maar het invoeren 
van de coronapas bij bedrijven kost bijvoorbeeld meer tijd, omdat de wet moet worden 
aangepast’, zegt een bron.  

Een speciale aanpak in lokale brandhaarden - in grote steden en de Biblebelt gaan de 
grafieken hard omhoog - wordt bekeken. Maar daarvoor is ook de steun van burgemeesters 
nodig. Eerder verzetten die zich juist tegen lokale maatregelen.   

Het kabinet wil daarom maandag, bij het burgemeestersberaad, de bal bij gemeenten zelf 
leggen. Vooral de steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. ‘Er zijn wel klachten dat in 
Den Haag en Amsterdam de handhaving te wensen over laat. Daar is dus nog wel winst te 
halen, wellicht zelf met verscherpte maatregelen, maar dan moeten zij dat echt zelf instigeren’, 
aldus een ingewijde.  

Harde lockdownregels - avondklok, schoolsluiting en winkels dicht - zijn voorlopig uit beeld, 
bevestigen bronnen. Maar wel wordt mensen dinsdag bij de persconferentie waarschijnlijk 
opnieuw gevraagd afstand te houden, massa’s te mijden en zoveel mogelijk thuis te werken, 
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zoals deze site gisteren al berichtte. Betrokkenen broeden nu op de precieze vorm en 
boodschap: een afstandsregel wettelijk verankeren, kost weken. Een dringend beroep zou 
alvast kunnen werken, schetsen bronnen.  

Want die afstand houden heeft zin, benadrukt een OMT-lid ook: ‘Dat hebben we altijd gezegd.’ 
Maar formele herinvoering van die regel ligt gevoelig op het Binnenhof, pas een maand geleden 
werd de anderhalve metersamenleving enthousiast geschrapt. Over herinvoering van de 
mondkapplicht wordt nog vergaderd.  

Speciale regels voor ongevaccineerden - bijvoorbeeld door hen de toegang tot horeca te 
ontzeggen - komen er vooralsnog niet. Al is de uitbreiding van het QR-systeem voor hen wel 
degelijk een extra hobbel. Niet-gevaccineerde personen moeten dan vaker testen.  

Experts en politici vinden scherpere maatregelen tegen ongevaccineerden niet wenselijk en 
onpraktisch, ook omdat de vaccins niet honderd procent werken tegen ziekenhuisopname en 
verspreiding. ‘Het gaat wel heel erg hard tegen individuele vrijheden in’, zei OMT-lid en arts-
microbioloog Jan Kluytmans eerder deze week in de media.   

Ingrijpen is nodig nu het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zo hard oploopt dat andere 
operaties weer afgezegd moeten worden. Momenteel liggen er 1021  patiënten met corona in 
het ziekenhuis, 300 meer dan ruim een week geleden. Dat is in absolute zin nog altijd minder 
dan in eerdere coronagolven, maar de ic-capaciteit is nu beperkt door personeelsproblemen 
en de grote zorgvraag voor andere ingrepen.  

Na een marathonvergadering van het Outbreak Managament Team (OMT) gisteren zetten de 
meest betrokken bewindspersonen na een briefing van Jaap van Dissel vandaag de lijnen uit, 
dinsdag neemt het demissionaire kabinet dan een besluit en is er weer een 
coronapersconferentie. 

Hoeveel effect maatregelen hebben is meer dan ooit de vraag. Meer dan acht op de tien 
Nederlanders is volledig gevaccineerd en zal zich grotendeels veilig wanen. Dat zal ook effect 
hebben op naleving van gedragsmaatregelen. Het kabinet worstelt met de taaiste fase van de 
crisis nu zoveel mensen gevaccineerd zijn maar er nog altijd te veel toestroom naar 
ziekenhuizen is. Ondertussen dalen het vertrouwen in de aanpak en draagvlak voor 
maatregelen. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Welkom Energie officieel failliet: gedupeerde klanten zien kans op 
compensatie slinken 

De rechtbank Midden-Nederland heeft Welkom Energie vandaag officieel failliet verklaard. 
Daarmee neem de kans voor de 90.000 klanten verder af dat ze nog iets van hun geld 
terugzien.  

Woensdag werd al bekend dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de 
leveringsvergunning van de kleine leverancier introk en dat Eneco de klantportefeuille 
overneemt. Daarmee was Welkom Energie het eerste slachtoffer in Nederland van de afgelopen 
tijd explosief gestegen energieprijzen.  

De rechtbank heeft Sjakko Van Raaijen van Okkerse & Schop Advocaten als curator 
aangewezen. Hij gaat komende weken in kaart brengen hoeveel geld er nog in kas is bij de 
failliete leverancier en welke schuldeisers er zijn. Ook zal hij er zorg voor dragen dat alle 
klanten een eindafrekening ontvangen.  

De 90.000 gedupeerde klanten zitten tot die tijd in de wachtkamer. Velen stelden afgelopen 
dagen tegen het AD voor honderden tot duizenden euro’s het schip in te gaan. Zo hebben velen 
nog een welkomstbonus van 150 tot 200 euro te goed en een hoger voorschot betaald dan 
strikt noodzakelijk.  
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’Of er voor de kleinverbruikers nog een uitkering te verwachten is en zo ja welk bedrag, kan 
ik nog niet zeggen’, laat Van Raaijen weten. Nu Eneco een klein bedrag heeft betaald om de 
klantenportefeuille van Welkom Energie over te nemen, zou er in ieder geval iets van geld 
moeten zijn.  

Experts verwachten dat meer kleine energiebedrijven Welkom Energie zullen volgen. Veel 
prijsvechters kopen hun gas en stroom in op de kortetermijnmarkt. Normaliter is dat zeer 
voordelig, maar bij snel stijgende prijzen keert het zich tegen hen. Aangezien klanten de 
prijzen tegen veel lagere tarieven hebben vastgezet, maken ze enorme verliezen op elke klant. 

Vandebron en Pure Energie maakten kort geleden bekend hun variabele tarieven nu al te 
verhogen in plaats van daarmee te wachten tot 1 januari. Bij Vandebron verdubbelen de 
tarieven per 1 november ruimschoots. 

 
 

Reclame voor Welkom Energie tijdens de eredivisiewedstrijd VVV-Sparta op 9 maart dit jaar. 
De energieprijzen waren toen nog laag. © Pro Shots / Marcel van Dorst  

DGB Energie en Enstroga probeerden de contracten met klanten zelfs eenzijdig op te zeggen 
als gevolg van de explosief gestegen gas- en elektriciteitsprijzen. Enstroga deed dat 
aanvankelijk met dreigende brieven aan de eigen klanten. Na ingrijpen van de ACM bond het 
bedrijf in. Klanten kregen daarop op vriendelijke toon het verzoek over te stappen. 

In het AD van vandaag pleiten onder meer de Vastenlastenbond en de Consumentenbond voor 
strenger toezicht op energiebedrijven. Zij zouden net als banken een stresstest moeten kunnen 
doorstaan. In de Tweede Kamer heeft Pieter Omtzigt inmiddels een motie ingediend die het 
kabinet vraagt te onderzoeken of de ACM inderdaad streng genoeg controleert. Zijn motie 
wordt door diverse partijen gesteund. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Air France-KLM krabbelt weer op en lijdt minder verlies dan vorig jaar 

Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern Air France-KLM lijkt weer langzaam uit de 
coronacrisis op te krabbelen. Het nettoverlies is in het derde kwartaal sterk teruggedrongen 
en er is zelfs sprake van operationele winst.  

Als rentes en belastingen niet worden meegerekend, kwamen de cijfers van het bedrijf weer 
voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in de plus te staan.  
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Dit kwam doordat het concern dankzij soepelere reisregels veel meer passagiers dan een jaar 
eerder kon vervoeren en profiteerde van eerder ingezette bezuinigingen.  

Air France-KLM vervoerde in de belangrijke zomermaanden juli, augustus en september bijna 
17 miljoen passagiers. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig 
jaar. Toen golden binnen Europa nog veel reisrestricties die vanwege vaccinatiecampagnes en 
het EU-brede coronapaspoort zijn komen te vervallen. Daarnaast zaten vliegtuigen voller dan 
tijdens de coronamaanden en forse banenreducties zorgden ook voor lagere kosten. 
 
Dat onder de streep nog wel een verlies van 192 miljoen euro staat, komt onder andere door 
alle rentebetalingen die Air France-KLM moet doen op de noodkredieten die het concern in 
crisistijd overeind hielden. Maar dat verlies is kleiner dan het bedrag dat vorig jaar rond deze 
tijd nog open stond, dat was namelijk 1,6 miljard euro.  

Voor Air France-KLM is de aanstaande opening van de Amerikaanse grenzen voor 
gevaccineerde Europese reizigers een grote meevaller. Nadat bekend was geworden dat de 
Verenigde Staten vanaf 8 november passagiers uit EU-lidstaten toelaten, kwamen er veel 
boekingen voor het najaar en het feestdagenseizoen binnen. 

Helemaal terug op het niveau van voor de coronapandemie is Air France-KLM nog niet. Onder 
meer in Azië zijn er nog veel coronabeperkingen.  

Air France-KLM zint nog op manieren om de eigen balans te versterken. Gesprekken over 
extra steun van de Nederlandse overheid om het eigen vermogen van KLM aan te sterken 
lopen nog. Parijs kwam Air France eerder dit jaar al wel te hulp met extra steun ter waarde 
van vier miljard euro, waarvan één miljard euro aan nieuw kapitaal.   

Toch kan KLM  voorlopig nog ‘ruim uit de voeten’ met de noodkredieten die de 
luchtvaartmaatschappij met hulp van de overheid binnenhaalde. Van de 3,4 miljard euro aan 
leningen is nu 1 miljard gebruikt, laat topman Pieter Elbers weten in een toelichting op de 
kwartaalcijfers van Air France-KLM. ‘De weg naar herstel is hobbelig en lang’, zegt Elbers. 
 
Een probleem dat binnenkort kan opspelen zijn de havengelden die KLM op zijn thuisbasis 
Schiphol moet gaan betalen. De luchthaven wil de tarieven in de komende drie jaar met zo’n 
40 procent verhogen om de  coronaperiode te boven te komen. Bij Elbers stuit dit op onbegrip. 
‘Veertig procent erbij is een enorme opdonder. In Parijs gaat het bijvoorbeeld met slechts twee 
procent omhoog’, zegt hij. ‘Schiphol heeft het natuurlijk ook moeilijk gehad, maar wij verhogen 
onze ticketprijs ook niet met veertig procent. De vraag is hoe je zorgt voor herstel zonder dit 
in de knop te breken. Dit helpt daar volstrekt niet bij.’ 

KLM wil zich net als de gehele luchtvaartsector inzetten om in 2050 CO2-neutraal te zijn. 
Eerder deze week pleitte milieuorganisatie Greenpeace er nog voor om vluchten op korte 
afstanden in de Europese Unie te verbieden als er milieuvriendelijkere alternatieven 
voorhanden zijn, zoals de trein. Elbers is sceptisch over treinreizen als vervanging van het 
vliegtuig.  
 
‘Voor sommige reizigers is dat misschien prima, maar voor een heel groot deel is het geen 
alternatief’, zegt hij. ‘De afgelopen periode heeft geleerd dat er niet één oplossing is. Dat 
kunnen treinen zijn, maar ook vlootvervanging en duurzame brandstoffen. En de meeste 
vervuiling zit op de lange afstanden, dus dan zal je toch naar brandstoffen moeten kijken.’ 
Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Waarom zou je je nu wél laten vaccineren en eerst niet? ‘Bang dat ik niet 
meer naar school mag’ 

De schrik zit er goed in bij veel jongeren die nog geen coronaprik hebben gehaald. Niet vanwege 
de beelden van naar lucht happende patiënten of het nieuws dat operaties worden uitgesteld, 
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maar de simpele boodschap dat ongevaccineerden strengere maatregelen boven het hoofd 
hangen trekt ze nu wél over de streep. 

Dat blijkt uit de cijfers van het RIVM dat een toename van het aantal inentingen in met name 
de jongste leeftijdsgroepen ziet én bij de uitgang van de onlangs heropende prikpost in Uden. 
‘Ik wil gewoon een normaal sociaal leven kunnen hebben. Nu kan ik al niet eens zomaar de 
McDonald’s binnenlopen, maar ik ben bang dat ik dadelijk niet meer naar school mag en dat 
stappen ook niet meer zomaar gaat als je niet gevaccineerd bent’, zegt de 17-jarige Udense 
studente Jip Van den Broek. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Vliegtickets fors duurder door tariefexplosie Schiphol 

Schiphol houdt vast aan een forse verhoging van zijn tarieven, waardoor vliegtickets 
de komende jaren flink duurder worden. De luchthaven heeft de aanvankelijke verhoging 
wel naar beneden bijgesteld, maar dat vinden de maatschappijen volstrekt onvoldoende. 

Schiphol wil de havengelden de komende drie jaar met 37 procent verhogen. Dat betekent 
dat de kosten voor een vliegticket flink zullen stijgen. Per passagier moeten maatschappijen 
in 2024 38 euro havengelden betalen, 10 euro meer dan nu. Voor overstappende 
reizigers stijgen de tarieven van 13,50 naar 18,50 euro.  

Volgens de luchthaven is het onvermijdelijk dat de vliegmaatschappijen meebetalen aan 
de enorme coronaverliezen. ‘We hebben tijdens de pandemie 1,6 miljard euro 
verloren, waarvan 1,2 miljard aan havengelden’, zegt financieel topman Robert Carsouw.  

Aanvankelijk wilde de luchthaven tussen 2022 en 2025 de havengelden met 42 
procent verhogen. Dat is na felle kritiek van de maatschappijen verlaagd. ‘Wij vragen nu 318 
miljoen euro bijdrage aan de maatschappijen. Dat is een kwart van de gederfde havengelden. 
Dat vinden we redelijk.’  

Volgens de topman is het onmogelijk dat Schiphol alle verliezen op zich neemt. ‘Wij mogen van 
de wet in goede tijden geen winst maken uit havengelden. Dat betekent dat we in slechte tijden 
eigenlijk geen verlies kunnen accepteren. Vanwege de uitzonderlijke situatie doen we dat 
toch.’  

Volgens de maatschappijen is de ‘geste’ volstrekt onvoldoende. Volgens 
brancheorganisatie Barin komen de coronaverliezen van Schiphol per saldo voor bijna 
driekwart voor rekening van de vliegbedrijven. ‘Ik begrijp niet dat de cfo van Schiphol tot een 
andere rekensom komt’, zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de branchevereniging 
van luchtvaartmaatschappijen.  

Hij wijst op de miljoeneninkomsten uit vastgoed en de verkoop van aandelen in het Franse 
ADP, die Schiphol voor zichzelf houdt. De luchthaven prijst zich hiermee uit de markt, volgens 
Fruitema. ‘In de rest van Europa gaan de tarieven tussen de 0 en 5 procent omhoog, op 
Schiphol 37 procent. Terwijl we hier juist competitief moeten blijven, omdat de 
aantrekkingskracht van Schiphol minder is dan die van Londen, Frankfurt of Parijs.’ 

Toezichthouder ACM zal zich over het tariefvoorstel en de bezwaren van de 
maatschappijen buigen. Voor het einde van het jaar volgt daarover een uitspraak. De nieuwe 
tarieven gaan op 1 april in. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Vliegmaatschappijen komen in opstand tegen tariefstijging Schiphol 

Luchtvaartmaatschappijen op Schiphol komen in opstand tegen de tariefstijging die de 
vliegveldmonopolist de komende jaren in petto heeft. Schiphol wil haar coronaverliezen 



221 
 

omslaan over de vliegbedrijven, maar die zitten zelf diep in de problemen. Bovendien worden 
de vliegtickets daardoor duurder. 

Momenteel lopen gesprekken over de tarieven die Schiphol de komende drie jaar aan de 
maatschappijen wil vragen. Daarbij stuurt de luchthaven aan op een flinke verhoging, naar 
verluidt met een derde, om de coronaverliezen van het afgelopen jaar en de kosten van 
nieuwbouwprojecten goed te maken. In 2019 haalde Schiphol 972 miljoen euro havengelden 
op.  

Het kabinet besloot afgelopen juni al dat Schiphol ‘de totale omvang’ van de gederfde corona-
inkomsten kan omslaan over de luchtvaartmaatschappijen, maar daarmee mag wachten tot 
2023. Alleen al in 2020 liep de luchthaven 655 miljoen havengeld mis.  

Volgens de maatschappijen worden ze daardoor dubbel getroffen. Ze moeten nu niet alleen 
voor hun eigen coronaklap opdraaien, maar ook voor die van Schiphol. Dat brengt het herstel 
van de luchtvaartsector ernstig in gevaar.  De maatschappijen willen dat de luchthaven, in 
ieder geval deels, afziet van de gemiste corona-inkomsten. ‘Wij vinden het belangrijk dat de 
tarieven op concurrerend niveau blijven en niet stijgen’, zegt topman William Vet van Easyjet 
Nederland. ‘Zeker nu er voorzichtig herstel komt.’  

De luchtvaartbranche wijst daarbij naar andere luchthavens. ‘In Madrid is net voor vijf jaar 
een verhoging van vijf procent afgesproken, om het herstel niet in gevaar te brengen’, aldus 
Marnix Fruitema van brancheorganisatie Barin. ‘Dat is ook in het belang van Schiphol; de 
luchthaven schiet er niets mee op dat er door torenhoge tarieven maatschappijen omvallen of 
naar elders vertrekken.’  

Het steekt Barin dat Schiphol zicht heeft op honderden miljoenen uit de verkoop van aandelen 
ADP, die het overweegt in te zetten voor expansie in het buitenland. Bovendien kan het als 
semi-overheidsbedrijf goedkoop geld lenen, in tegenstelling tot de maatschappijen. ‘Ze hebben 
net een miljard euro opgehaald om hun schulden te herfinancieren.’  

De coronamiljoenen die Schiphol nu wil verrekenen, komen bovenop de verwachte 
tariefsverhoging in verband met de verbouwing van Schiphol. Daarbij spelen grote 
kostenoverschrijdingen. Zo gaf topman Dick Benschop  toe dat er opnieuw oponthoud is bij 
de bouw van de A-pier en er nu een conflict is met de aannemers. Volgens de vakpers zou er 
sprake zijn van bouwfouten.  

De maatschappijen weigeren op te draaien voor verdere kostenstijgingen die eerder ook voor 
de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en de renovatie van vertrekhal 1 het wegval 
zouden zijn. ‘Het irriteert ons dat de A-pier in 2018 op 400 miljoen euro is ingezet’, zegt 
Fruitema, ‘en dat nu ten minste dubbel zoveel wordt. Voor Schiphol doet dat geen pijn, want 
wij mogen dat betalen.’  

‘Schiphol is volstrekt monopolist en gedraagt zich ook zo. Dat is teleurstellend in deze tijden. 
De luchtvaartwet is niet gemaakt voor de uitzonderlijke situatie waarin we zitten, maar 
Schiphol komt ermee weg.’ 

Barin overweegt om naar de ACM te stappen omdat de huidige procedure voor de tarieven die 
tussen 2022 en 2025 betaald moeten worden, niet goed gevolgd zou zijn doordat Schiphol nog 
bezig is met haar  investeringsplannen voor het komende decennium. ‘Drie van de vijf 
bouwprojecten die ze willen uitvoeren heeft nog geen budget. Daarover kunnen wij en zij dus 
nog niet oordelen.’ 

Volgens de wettelijke regels mag monopoliewaakhond ACM alleen controleren of de procedure 
voor tarieven goed is doorlopen, niet op de inhoud van de maatregelen. ‘Schiphol is een 
monopolist die eenzijdig haar tarieven vaststelt’, zegt Vet. ‘Er vindt met ons niets meer plaats 
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dan consultatie. Wat wij daar inbrengen kunnen ze naast zich neerleggen en gewoon hun 
plannen doorvoeren.’ 

Easyjet verloor deze week een klacht tegen ACM bij het College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven (CBB). De maatschappij vindt het onterecht dat het evenveel havengelden betaalt 
als concurrenten. ‘Wij moeten gebruik maken van budgetpieren M en H met beduidend minder 
faciliteiten dan de ander pieren’, zegt Vet. ‘Maar we betalen evenveel als maatschappijen die 
van de reguliere pieren gebruik maken.’ 

Ook moet Easyjet meebetalen aan de bouw van de A-pier, waar het straks geen gebruik van 
kan maken. ‘Wij kunnen niet uitleggen dat onze passagiers via de ticketprijs net zo veel 
moeten betalen voor een uitgeklede lounge en pier als reizigers die van volwaardige pieren 
reizen.’ Bron: AD, 29 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. Bron: 
AD, 14 oktober 2021.  

Kabinet geeft 3.4 miljard noodsteun aan KLM in ruil voor meer macht  

We betalen nog jaren voor de redding van KLM. Naast de 3,4 miljard euro die vrijdag is 
rondgekomen, zal Nederland dit najaar nog flink in de buidel moeten tasten door een nieuw 
belang in moederbedrijf Air France-KLM te nemen.  

Vrijdagochtend is, na weken onderhandelen, de Nederlandse steun aan KLM rondgekomen. 
Het kabinet leent KLM een miljard euro en garandeert voor 90 procent 2,4 miljard commerciële 
leningen die elf Nederlandse en buitenlandse banken aan de maatschappij verstrekken.  

‘Met deze lening kan KLM tot ver in het volgende jaar vooruit,’ zegt minister Wopke Hoekstra 
van Financiën. ‘Maar het kan zijn dat er straks meer nodig is.’ 

In ruil verstevigt Nederland, een jaar na het verrassingsbelang in Air France-KLM, zijn greep 
op de maatschappij. Zo mag moederbedrijf Air France-KLM afspraken over de zelfstandigheid 
van KLM en de positie van Schiphol pas na vijf jaar opzeggen. Nu is dat negen maanden. 

‘De afgelopen jaren was ook in de Tweede Kamer de angst groot dat Schiphol een 
satellietluchthaven van Parijs zou worden,’ zegt minister Cora van Nieuwenhuizen 
(luchtvaart). ‘En dat Nederland het KLM-netwerk zou verliezen. Frankrijk en Air France-KLM 
garanderen nu telkens tenminste vijf jaar dat zowel Parijs als Schiphol als intercontinentale 
hub opereren en KLM blijft opereren onder Nederlandse vergunningen.’ 

Nederland had ingezet op twee jaar. ‘Het is een opsteker dat dat nog veel langer is geworden.’ 

Ondanks de noodsteun zijn de gevolgen voor KLM groot. ‘Deze steun is een positieve, maar 
ook een moeilijke boodschap,’ zegt Hoekstra. ‘Ondanks deze steun zal het bedrijf 
aanpassingen moeten doen. De maatschappij moet haar kosten met 15 procent reduceren. 
Banenverlies is onvermijdelijk.’  
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Ook de salarissen moeten getemperd, maar dat geldt alleen lonen van modaal (36.500 euro 
bruto per jaar) en hoger zodat de meest kwetsbare KLM’ers worden ontzien. Piloten 
daarentegen zullen zeker 20 procent van hun salaris moeten inleveren. Daarnaast moet 
afgezien worden van dividend en moeten bonussen ‘beperkt’ worden.  

‘De invulling van die besparingen is nu echt aan de onderneming,’ aldus Hoekstra. ‘Maar deze 
steun is bedoeld zo veel mogelijk banen te behouden. De sterkste schouders dragen de 
zwaarste last. Een piloot zal meer moeten bijdragen dan een grondmedewerker. Dat zien we 
nu ook bij maatschappijen in het buitenland.’  

Naast staatsgaranties zijn er meer afspraken gemaakt over milieuaanpak en hinderbeperking, 
maar ook over de Nederlandse zeggenschap bij Air France-KLM. Hoekstra: ‘Er komt een 
staatsagent, een vertrouwenspersoon, die toeziet op voorwaarden en bevoegdheden rond deze 
steun.’ Maar een eigen commissaris, een van de wensen van het kabinet, zit er niet in.  

Volgens Hoekstra is een toezichthouder voldoende en kunnen de nu met Frankrijk en Air 
France-KLM afgesproken maatregelen ‘worden afgedwongen’. ‘Er staat een handtekening 
onder van Air France-KLM en KLM, bij elk contract kunnen afspraken worden nagekomen.’ 
Ook is afgesproken dat Air France de eerder in Frankrijk afgesproken maatregelen doorvoert. 

Met de huidige steun is het nog niet voorbij. Hoekstra: ‘Als er opnieuw steun nodig is dan 
zullen we daar samen met de Franse staat naar kijken. We willen er samen voor zorgen dat 
het bedrijf sterker uit de crisis komt. Dat is nu niet urgent, maar dat gesprek komt een keer 
terug. Dat zal niet binnen twee weken zijn.’  

Hoekstra laat doorschemeren dat nieuwe steun, in de vorm van een nieuwe aandeleninkoop, 
onvermijdelijk is om de schuldenberg bij het concern aan te pakken. ‘Air France-KLM zit vol 
met leningen, daar moet iets aan gebeuren. Maar het heeft geen haast.’  

De huidige steunmaatregel en eventuele toekomstige stappen zijn noodzakelijk, aldus de 
bewindslieden. ‘Als KLM, een van de grootste werkgevers van Nederland, omvalt heeft dat 
direct gevolgen voor Schiphol en de bedrijvigheid van bedrijven die daaraan verbonden zijn en 
waarschijnlijk voor het vestigingsklimaat,’ zegt Hoekstra. ‘Daarmee is het een bedreiging voor 
onze exporteconomie.’  

‘Met dit financieringspakket kunnen we invulling blijven geven aan de belangrijke 
maatschappelijke rol van KLM, de economische opbouw en op het gebied van duurzaamheid,’ 
aldus topman Pieter Elbers. ‘Komende periode zal enerzijds hard gewerkt worden aan het 
herstel van het routenetwerk en anderzijds aan de uitwerking van de ingrijpende voorwaarden 
die zijn gesteld aan het pakket.’  

Details over reorganisatieplannen moeten volgens Elbers nog even wachten op goedkeuring 
van de Europese commissie. ‘KLM zal de komende maanden een herstructureringsplan 
opstellen dat de weg voor herstel na Covid-19 bepaalt. Het plan heeft ook tot doel de huidige 
activiteiten van KLM te herzien en KLM aan te passen aan de veranderde economische 
realiteit.’  

KLM zal de miljardenleningen stapsgewijs aanspreken en zo snel mogelijk een bedrag van in 
totaal 942 miljoen toucheren om noodkredieten af te lossen. De maatschappij moet de 
staatslening binnen 5,5 jaar terugbetalen. De commerciële financiering heeft een looptijd van 
vijf jaar.  Bron: Het Parool, 26 juni 2021.  
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@ ANP 

Twee dagen eerder stemmen voor komende gemeenteraadsverkiezingen 

Het kabinet wil het voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart mogelijk maken 
om tot twee dagen eerder te stemmen. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa 
Ollongren heeft een besluit aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd om een speciale 
coronawet die dat mogelijk maakt te verlengen. De wet zou eigenlijk vanaf 2022 aflopen. 

De verkiezingen staan op de agenda voor 16 maart, maar om de drukte te spreiden zou de wet 
het mogelijk maken om een of twee dagen eerder een stem uit te brengen. De Tijdelijke wet 
verkiezingen covid-19 (Twv) maakt het ook mogelijk om hygiënemaatregelen te treffen in 
stemlokalen. Ollongren stelt dit nu voor zodat gemeenten zich goed kunnen 
voorbereiden. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart van dit jaar was de wet ook al 
van kracht. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Horecabranche wil langer open, maar deuren dicht om middernacht 

De horeca zou langer open moeten kunnen blijven dan tot middernacht, maar zou vanaf dat 
tijdstip geen nieuwe klanten meer binnen moeten laten. Dat plan lanceert branchevereniging 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die zegt dat op die manier grote drukte wordt vermeden. 
Die is er nu wel omdat alle cafés en restaurants tegelijkertijd moeten sluiten.  

Als kroegen langer open mogen, zijn de ondernemers die nu nog omzet mislopen uiteraard 
geholpen. KHN zou dan ook het liefst de verplichte sluitingstijd helemaal willen schrappen. 
Een toegangsstop om middernacht is voor de brancheorganisatie 'een goed alternatief'. 
Ondernemers kunnen dan meer verdienen terwijl toch het zogenaamde kroeghoppen wordt 
voorkomen.  
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Het systeem zou ook een goede oplossing zijn voor Oud & Nieuw. Ondernemers moeten 
daarvoor vooruitplannen en zouden daarom graag al snel duidelijkheid willen hebben over 
wat er mogelijk is.  

Volgens KHN zitten er ook gezondheidsvoordelen aan het plan. Daarmee zou worden 
voorkomen dat mensen elders doorfeesten waar geen controle is of ze gevaccineerd of 
coronavrij zijn. Bron: Het Parool, 29 oktober 2021.  

Coronaregels terug in supermarkt 

Ad De Jong, supermarkt in Schoonrewoerd, wacht de persconferentie over de 
coronamaatregelen van aanstaande dinsdag niet af. Hij ziet het aantal ziekenhuisopnames 
groeien en vraagt iedereen in zijn supermarkt zich alvast aan de oude regels te houden. Bron: 
De Telegraaf, 29 oktober, 2021. 

Woede om vergelijking rabbijn tussen coronabeleid en nazi-Duitsland: 
’Volstrekt stuitend’ 

Een toespraak van rabbijn Tamarah Benima heeft donderdagavond voor de nodige 
opschudding gezorgd in Leeuwarden. In de jaarlijkse Rede van Fryslân uitte de Joodse 
journalist en columniste scherpe kritiek op het coronabeleid. Ook de oorlog bleef daarbij niet 
onbenoemd. Benima maakte een vergelijking tussen het coronabeleid en de Jodenvervolging 
in nazi-Duitsland, tot afschuw van de aanwezige burgemeester Sybrand Buma. 

De 71-jarige Benima, rabbijn van de liberale Joodse gemeente Noord-Nederland, mocht 
donderdag de tiende Rede van Fryslân voeren. Ze trok van leer tegen ’dwingelandij’ die ze om 
zich heen ziet grijpen, identiteitspolitiek en demonisering en censuur op sociale media. Ook 
het coronabeleid en verregaand overheidsingrijpen baart haar zorgen. „De noodtoestand duurt 
in Nederland al 1,5 jaar en het coronabeleid wordt feitelijk bepaald door drie mensen: Rutte, 
Grapperhaus en De Jonge. Ingefluisterd door een wel erg beperkte groep experts.’ 

Benima waarschuwt voor ’totalitair denken’, ook door ambtenaren, wetenschappers en sociale 
mediabedrijven met ’de allerbeste bedoelingen’. ‘Wat niet in hun narratief paste, moet het 
zwijgen worden opgelegd. En daarbij heeft Big Tech een handje geholpen, door meningen die 
Big Pharma onwelgevallig waren van de internet-platforms te verbannen.’ 

Het zoeken naar een zondebok in coronatijd is Benima een doorn in het oog. ‘Ik weet me ook, 
zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in nazi-Duitsland plaatsvond. De beleidsmakers 
toen, op ieder niveau, dwars door de samenleving, hadden het beste voor met iedereen. Ook 
toen ze Joden als ’een gevaar voor de volksgezondheid’ aanmerkten. Ook toen ze een oorlog 
startten tegen het toenmalige ’virus’. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze 
samenleving weg te zetten als ’gevaar voor de volksgezondheid’, zoals minister De Jonge met 
regelmaat doet.’ 

‘Stuitend, volstrekt stuitend’, vond burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden die 
vergelijking, zei hij volgens Friese media in de discussie na afloop. ‘Er is geen plicht tot 
inenting, mensen wordt alleen gevraagd een QR-code te tonen. En de regering wordt 
democratisch gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. De vergelijking met het nazi-
regime wil ik echt niet zien.’ 

Benima reageerde dat de discussie over toenemende overheidsdwang wel gevoerd moet 
worden. ‘We moeten echt op onze hoede zijn dat we geen systeem creëren dat uiteindelijk een 
monster blijkt te zijn.’ 

Rabbijn Benima, geboren Amsterdammer, is voormalig hoofdredacteur van het Nieuw 
Israëlietisch Weekblad en schreef columns voor onder meer het Friesch Dagblad. Haar 
grootvader werd vermoord in vernietigingskamp Sobibór. Bron: De Telegraaf, 29 oktober 2021. 
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Rutte: Rijke landen moeten niet eerst vaccins geven aan arme landen 
voor ze beginnen aan boostershots 

Bij een gezamenlijke persconferentie met de Canadese premier Justin Trudeau had 
demissionair minister-president Rutte een duidelijk antwoord op de vraag of rijkere landen 
eerst vaccins moeten geven aan arme landen, voordat ze beginnen aan boostershots. 

‘Daar ben ik het absoluut niet mee eens’, aldus Rutte. ‘We moeten er zeker voor zorgen dat er 
genoeg vaccins zijn voor delen van de wereld die het er moeilijk mee hebben om deze te 
krijgen. Nederland zet zich daar ook al voor in, en zo moeten we het ook organiseren. Ik ben 
het er alleen niet mee eens dat we dan moeten wachten met boostershots totdat dit probleem 
is opgelost.’  Bron: AD, 29 oktober 2021.   

Amsterdam roept horeca op om te controleren op coronatoegangsbewijs 

Amsterdam roept z'n horeca 'nogmaals dringend' op bezoekers te controleren op het 
coronatoegangsbewijs. Vanaf vrijdagavond wordt de handhaving opgeschroefd, meldt de 
gemeente. 

Het aantal besmettingen in de stad neemt toe. Bovendien komen er veel signalen binnen 
dat bezoekers gewoon zonder coronabewijs bij horecagelegenheden naar binnen mogen. 
Volgens de gemeente blijkt uit bron- en contactonderzoek van de GGD dat horecabezoek een 
van de meest waarschijnlijke bronnen van besmetting is. Ook is er een toename van clusters 
van drie of meer besmettingen, die terug te leiden zijn tot horecabezoek. 

Horecaondernemingen kunnen dit weekend handhavers aan de deur krijgen. ‘Waar nodig 
kunnen handhavers overgaan tot sluiting’, waarschuwt de gemeente. Bron: AD, 29 oktober 
2021. 

Albert Schweitzer ziekenhuis stelt alle niet-spoedeisende geplande 
operaties uit  

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht stelt alle niet-spoedeisende geplande 
operaties vanaf maandag gedurende twee weken uit, zo schrijft het ziekenhuis op de website. 
Reden is het hoge aantal opgenomen coronapatiënten in het ziekenhuis. Het uitstel geldt 
alleen voor de locatie in Dordrecht, in Zwijndrecht gaan alle operaties wel door.  

Per doordeweekse dag kunnen zo'n tien operaties niet doorgaan, wat neerkomt op ongeveer 
honderd over een tijd van twee weken. De spoedeisende zorg, poliklinische zorg en 
onderzoeken gaan wel door. Donderdag moest wel voor een paar uur de spoedeisende hulp 
worden gesloten, laat het ziekenhuis vrijdag weten. 

Ook hebben verschillende ziekenhuizen de laatste dagen al laten weten een deel van de 
reguliere zorg uit te moeten stellen. De nood is niet in alle delen van het land even hoog. Zo 
is in Friesland, Groningen en Drenthe het afschalen van de reguliere zorg op dit moment nog 
niet aan de orde. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Kinderen in Amerika kunnen gevaccineerd worden met vaccin Pfizer 

Amerikaanse kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar kunnen het coronavaccin van 
Pfizer/BioNTech krijgen, oordeelt medicijntoezichthouder FDA. Die volgt hiermee het advies 
van onafhankelijke wetenschappers die er eerder deze week positief over adviseerden. Als 
gezondheidsdienst CDC volgende week ook groen licht geeft, kunnen de vaccinaties snel 
daarna beginnen.  
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De ongeveer achtentwintig miljoen kinderen in deze leeftijdsgroep krijgen een derde van de 
dosis voor 12-plussers toegediend. Ze kunnen na drie weken een tweede prik halen. 
Amerikaanse staten hebben al bestellingen geplaatst. 

Tot nu toe hebben slechts enkele landen, waaronder China, Cuba en de Verenigde Arabische 
Emiraten vaccinatie voor kinderen onder de 12 jaar toegelaten. Bron: AD, 29 oktober 2021. 

Niet gevaccineerde reizigers naar België moeten coronatest laten doen 

Wie naar België wil reizen en niet is ingeënt tegen het coronavirus, moet vanaf zaterdag 
een coronatest laten doen. Tenzij hij of zij binnen 48 uur België weer verlaat. 

België scherpt de regels aan omdat het virus in Nederland weer om zich heen grijpt en het 
land deze week weer rood kleurde op de coronakaart van het Europese RIVM. Voor Limburg 
gold de strengere lijn al. 

Dagelijks grensverkeer en dagjesmensen worden door de aanscherping niet geraakt. 
Wie langer wil blijven dan twee dagen en niet is gevaccineerd, moet wel een test ondergaan. 
Bij zo'n langere verblijfsduur is bovendien een formulier vereist waarop de reiziger enkele 
vragen over de reis beantwoordt. Bij terugkeer naar Nederland is ook weer een negatieve 
testuitslag nodig. Bron: AD, 29 oktober 2021.   

 

Khloé Kardashian. © Brunopress 
 

Khloé Kardashian en dochtertje True (3) hebben allebei corona 

Khloé Kardashian en haar 3-jarige dochtertje True hebben het coronavirus onder de leden, 
schrijft de realityster op Instagram. Ook meldt ze de komende tijd rust te nemen, waardoor 
een aantal verplichtingen in Khloé’s agenda niet door kunnen gaan. 
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‘Ik wil jullie laten weten dat True en ik positief zijn getest op corona’, aldus Khloé, die zich 
overigens geen zorgen maakt, omdat ze gevaccineerd is. ‘We zitten in quarantaine en zullen 
de richtlijnen volgen.’ 

Het is de tweede keer dat Khloé het coronavirus oploopt. Oktober vorig jaar maakte ze bekend 
eerder het virus te hebben gehad. Ze was toen naar eigen zeggen veel zieker, met braken, 
hoofdpijn, opvliegers en rillingen.  

Khloé is niet de enige in de Kardashian-familie die het coronavirus heeft gehad. Ook Kim, 
Kanye en hun kinderen testten in 2020 positief. Bron: AD, 29 oktober 2021.  

Laatste repatriëringsvlucht uit Marokko op Schiphol aangekomen 

Op Schiphol is vrijdagavond de laatste van tien repatriëringsvluchten vanuit 
Marokko aangekomen. Het toestel landde rond 23.30 uur en was eerder op de avond 
vertrokken vanuit Marrakesh, meldt Transavia.  

Omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland oploopt, stelde Marokko vorige week 
een vliegverbod van en naar Nederland in. Het Noord-Afrikaanse land gaf Transavia nog wel 
toestemming om tien repatriëringsvluchten uit te voeren. Deze week werd zeven keer vanuit 
Marokko naar Nederland gevlogen en eind vorige week waren al drie vluchten uitgevoerd.  

Hoeveel mensen door Transavia zijn opgehaald, is niet bekend. De luchtvaartmaatschappij zei 
begin deze week ervan uit te gaan dat iedereen die met Transavia naar Marokko is gevlogen via 
de tien vluchten ook weer kan terugkeren. Bron: AD, 30 oktober 2021.  

Ziekenhuis Curaçao begint weer met verlenen planbare zorg 

Het grootste ziekenhuis van Curaçao, het Curaçao Medical Center (CMC), begint per 1 
november weer met het verlenen van planbare zorg, de zogenoemde electieve zorg. Sinds eind 
september werd er geen niet-acute zorg geleverd in het ziekenhuis, zoals operaties aan een 
hernia, liesbreuk of versleten heup.  

De overheid van het eiland heeft deze week ruim vier miljoen Antilliaanse gulden als voorschot 
overgemaakt (2,05 miljoen euro) om te zorgen dat de niet-acute zorg toch door kan gaan. Het 
ziekenhuis had om een voorschot van 5,3 miljoen Antilliaanse gulden gevraagd, maar gaat 
niettemin weer aan de slag met het leveren van niet-acute zorg. Er bestaat momenteel 
een wachtlijst van meer dan 1600 patiënten en het CMC wil dat niet verder op laten lopen. 

Het geldgebrek van het ziekenhuis is deels te wijten aan de coronacrisis, de behandeling van 
patiënten met Covid-19 kost relatief veel geld. Maar ook is er een langlopend dispuut tussen 
overheid en ziekenhuis over tarieven en andere kosten. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat op korte termijn onderzoek doen naar de tarieven. 
Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft onlangs aangegeven dat het 
CMC volgens hem ‘behoefte heeft aan expertise van buitenaf’. Dat moet het NZa gaan leveren. 
Bron: AD, 30 oktober 2021.  

In België krijgt iedereen vanaf twaalf jaar een boosterprik 

De Vlaamse regering is voornemens iedereen van twaalf jaar en ouder de mogelijkheid te geven 
een boosterprik van het coronavaccin te krijgen, maar de Hoge Gezondheidsraad ziet 
onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat het nut daarvan aantoont, meldt de Belgische 
krant De Standaard. Volgens de krant is de raad wel positief over de plannen om 
zorgpersoneel een boostervaccin te geven, om zo uitval te voorkomen.  
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Het advies van de raad is een flinke tegenvaller voor de regering van Vlaanderen. Vorige week 
stelde minister-president Jan Jambon dat hij na alle 65-plussers, de bewoners van tehuizen 
en de mensen met een verzwakt immuunsysteem de derde prik wil uitbreiden naar de rest 
van de bevolking.  

Zo worden mensen die zich niet kunnen of willen inenten en mensen bij wie de vaccins minder 
goed werken ook beschermd, zo was het idee. Met de winter op komst vrezen de autoriteiten 
dat nog niet genoeg mensen zijn ingeënt om het virus in bedwang te houden. Zelfs niet in 
Vlaanderen, waar veel meer mensen zijn geprikt dan in Wallonië en in Brussel.  

Een derde coronaprik voor zorgpersoneel is wat de Hoge Gezondheidsraad betreft wel een 
optie, aangezien een najaarsgolf van coronabesmettingen aanstaande lijkt en het traditionele 
griepseizoen ook in aantocht is. ‘Door het infectierisico met SARS-CoV-2 te verlagen, zou 
een boosterdosis helpen om het zorgsysteem overeind te houden’, aldus de raad. 

Ook wordt bekeken of 65-minners die zijn ingeënt met het vaccin van AstraZeneca of Janssen 
eventueel wel nog een extra prik moeten krijgen. Bron: AD, 30 oktober 2021.  

Tien Amerikaanse staten zijn tegen vaccinatieplicht van medewerkers 
federale overheid 

Een groep van tien Amerikaanse staten wil via de rechter afdwingen dat medewerkers van 
bedrijven die voor de federale overheid willen werken niet langer gevaccineerd hoeven te zijn 
tegen het coronavirus. President Joe Biden stelde die vaccinplicht eerder dit jaar 
per decreet in voor alle bedrijven die een dienst of product leveren aan de nationale overheid. 

De staten, die allen Republikeinse gouverneurs hebben, vinden de vaccinatieplicht in strijd 
met de grondwet en ook de federale aanbestedingswet. Het gaat om Arkansas, Alaska, 
Missouri, Iowa, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, South Dakota en 
Wyoming. Texas en Florida dagen zelf de regering voor het gerecht over de verplichte 
coronaprik.  

Gouverneur Kim Reynolds van Iowa noemde de maatregel in een video op Twitter 
‘machtsmisbruik’ en schadelijk voor de economie. ‘Het zal het personeelstekort en de 
problemen met de toeleveringsketen die ons economisch herstel belemmeren alleen 
maar verergeren en het bevordert de ongekende inmenging van de overheid in ons leven’, 
aldus Reynolds.  

Biden noemde de vaccinatieplicht eerder noodzakelijk om de pandemie te lijf te gaan. Vanaf 8 
december moeten alle aannemers en hun personeel gevaccineerd zijn, willen ze voor de 
federale overheid kunnen werken. Wel heeft Washington aangegeven dat het geen harde 
deadline betreft, en dat aannemers ruimte krijgen om aan de eisen te voldoen. Begin 
september kondigde Biden al een vaccinatieplicht aan voor medewerkers van de federale 
overheid en zorgpersoneel, die gaat op 22 november in. 

Onder meer Amerikaanse universiteiten, steden en werkgevers hebben hun eigen 
vaccinatieregels doorgevoerd om besmettingen met Covid-19 tegen te gaan. Rechtszaken om 
die terug te draaien zijn tot dusver in de meeste gevallen afgewezen. Bron: AD, 30 oktober 
2021. 

In China worden deel bioscopen in Beijing gesloten na stijging aantal 
coronabesmettingen 

De Chinese autoriteiten hebben, na een recente stijging van het aantal coronabesmettingen, 
besloten een deel van de bioscopen in hoofdstad Peking te sluiten. Alle filmzalen in het district 
Xicheng, waar ruim 1 miljoen mensen wonen, blijven tot half november dicht. Vandaag 
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werden in Peking 59 nieuwe besmettingen geteld, het hoogste aantal sinds half september. 
 
In heel het land zijn nu minder dan 300 coronabesmettingen geregistreerd, maar China 
neemt direct maatregelen. In de miljoenenstad Lanzhou moeten, nadat gisteren vijf 
besmettingen werden vastgesteld, alle inwoners zich opnieuw laten testen. Eerder deze week 
ging de stad al in lockdown. Sinds het begin van coronapandemie zijn in China 97.000 
gevallen geregistreerd. Het officiële dodental staat op iets meer dan 4600. Bron: AD, 30 
oktober 2021.  

Zorgpersoneel in België krijgt boosterprik 

Het Belgische zorgpersoneel krijgt een boosterprik. De verschillende ministers van 
Volksgezondheid bij onze zuiderburen hebben beslist dat al het zorgpersoneel een derde 
coronaprik krijgt, meldt Het Laatste Nieuws. Een algemene boosterprik voor de brede 
bevolking, onder meer voor mensen jonger dan 65 jaar, komt er voorlopig niet. 

Eerder was wel al besloten om 65-plussers en mensen met een verlaagde 
immuniteit een derde prik te geven. Zo'n 530.000 mensen uit de zorgsector komen in 
aanmerking voor de booster. De gezondheidswerkers waren bij de eersten werden 
gevaccineerd. Hun immuniteit zou kunnen afnemen als zij geen extra prik krijgen. Bron: AD, 
30 oktober 2021. 

Aantal nieuwe dagelijkse besmettingen in Rusland is nog niet over 
hoogtepunt 

Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen in Rusland is nog niet over het hoogtepunt heen. 
Ook vandaag wordt een recordaantal van 40.251 infecties met het coronavirus gemeld. De 
afgelopen 24 uur werden 1160 sterfgevallen geregistreerd, slechts drie minder dan het trieste 
record van vrijdag. Rusland sluit vanaf maandag een weeklang werkplaatsen en kantoren. 
Hoofdstad Moskou doet vanaf donderdag de deuren van alle niet-essentiële winkels en 
bedrijven dicht. Alleen supermarkten en apotheken blijven open. Bron: AD, 30 oktober 2021. 

VK stuurt voor einde jaar nog eens miljoenen doses coronavaccin naar 
ontwikkelingslanden 

Groot-Brittannië stuurt voor het einde van het jaar nog eens miljoenen 
doses coronavaccin naar ontwikkelingslanden. 'Een noodzakelijk stap om de wereldeconomie 
na de pandemie weer versneld vlot te trekken', aldus de Britse premier Boris Johnson 
voorafgaand aan de G20-top in Rome. 

Eerder zegde Johnson 100 miljoen doses toe als onderdeel van het G7-doel om één miljard 
vaccins beschikbaar te stellen. De Britten leverden al miljoenen doses 
AstraZeneca aan vaccinalliantie Covax. In totaal gaat het dit jaar om ruim 30 miljoen doses 
voor armere landen. 

Volgend jaar komen daar nog eens 20 miljoen doses bij. Ook geeft het land alle 20 miljoen 
bestelde Janssen-vaccins aan de organisatie. ‘De economie komt als een ontwakende reus 
weer tot leven’, sprak Johnson. ‘Maar hoe snel dat gaat hangt af van de snelheid waarmee we 
Covid-19 te boven komen.’ 

‘Onze eerste prioriteit als G20 moet de snelle, gelijkmatige en wereldwijde, distributie van 
vaccins zijn, omdat massale inenting cruciaal is voor de economische groei, handel en reizen.’ 
Vooral Westerse landen nemen daarin nu een voorsprong, aldus de premier. Bovendien 
zouden de grootste landen een  enorme voorraad vaccins hebben. 
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Honderd voormalig wereldleiders en ministers hebben er bij de Italiaanse premier Mario 
Draghi, voorzitter van de G20-top, aangedrongen op een eerlijker verdeling van de vaccins. 
Europa, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada, zouden bovenop 240 miljoen ongebruikte 
vaccins zitten. Die zouden zo verscheept kunnen worden. Bron: AD, 30 oktober 2021. 

In België liggen 1511 coronapatiënten in ziekenhuizen 

Er liggen momenteel 1511 patiënten met coronaklachten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is 
het hoogste aantal sinds 25 mei en 36 procent meer dan een week geleden. 276 
coronapatiënten hebben ernstige klachten en liggen op de ic's. Een toename van tien procent 
ten opzichte van de voorgaande week.  

In de periode van 20 tot 26 oktober testten dagelijks gemiddeld 6.535 mensen positief op het 
coronavirus. 62 procent meer dan de vorige zevendaagse periode. Ook het aantal dagelijkse 
ziekenhuisopnames blijft toenemen. Tussen 23 en 29 oktober gemiddeld 135,4 opnames op 
dagbasis. Een toename van 32 procent. Bron: AD, 30 oktober 2021. 

Melbourne heft alle lockdowns op 

Melbourne, de op een na grootste stad van Australië, keert na bijna negen maanden van 
lockdowns weer terug naar normaal. De miljoenenstad sloot deze week de zesde lockdown 
sinds het begin van de pandemie af. Nu in de deelstaat Victoria de vaccinatiegraad van 
mensen boven de 16 jaar  is gestegen naar 80 procent, openen ook winkels en evenementen 
hun deuren weer voor het publiek. 

Ondanks het koelere weer stonden de Australiërs vandaag, voor het eerst sinds augustus, 
daarom weer in de rij voor de winkelcentra. Daar geldt nog wel een maximum aantal 
bezoekers. Ook de paardenrace Victoria Derby trok behoorlijk wat publiek. Bij het eerste grote 
sportevenement in Melbourne kwamen zo'n 5500 liefhebbers kijken. 
 

Een afsluitend concert in de Sidney Myer Music Bowl werd door zo'n 4000 mensen 
bijgewoond. Victoria registreerde vandaag 1355 nieuwe besmettingen, het laatste aantal in 
een maand tijd. Elf mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Volgens de 
gezondheidsautoriteiten ging het bij degenen met ernstige klachten vooral om niet-
gevaccineerden. Bron: AD, 30 oktober 2021. 

Sportkenners geschokt door slechte conditie van kinderen na 2 jaar 
corona: ‘Moeite met van A naar B lopen’ 

Sneller buiten adem, slechtere motoriek en zelfs moeite hebben met van A naar B lopen. 
Sportkenners zijn geschokt door de gevolgen van het gebrek aan beweging op kinderen. 
Tijdens de twee coronajaren zijn ze achteruit gegaan. ‘Ze hebben moeite om een schouderduw 
tijdens het voetballen op te vangen.’ 

Kinderen bewegen steeds minder en corona heeft dat verergerd. Het buiten spelen werd 
ingeruild voor het bankhangen met de tablet. De gymlessen op school verdwenen. Dat heeft 
een behoorlijk impact gehad op de fysieke ontwikkeling van kinderen. Een verminderde 
conditie, luiheid, maar ook sneller ruzie op het sportveld zijn gevolgen die nu duidelijk 
zichtbaar zijn bij kinderen, merkt Hassan Amhayi. 

De Hagenaar geeft sinds 3,5 jaar streetsportclinics aan jonge kinderen. Hij begeleidt nu 
kinderen in stadsdeel Segbroek, waar het niet goed gesteld is met de conditie. ’In het veld zie 
ik dat kinderen moeite hebben met van A naar B lopen. Ik noem het beweegarmoede’, zegt 
Amhayi. Volgens hem zijn kinderen sneller moe en hebben ze minder zin om te bewegen. ‘Met 
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voetballen wordt er nog wel eens schouderduw gegeven. Kinderen hebben moeite om dat op 
te vangen.’ Bron: AD, 30 oktober 2021. 

 

De zussen Christel en Yvonne. © Frank Jansen  

Saamhorigheid op de Haagse Markt ‘Strenger zijn voor 
ongevaccineerden? Doe niet zo gek!’ 

Hoezo heftige verdeeldheid? Op de Haagse Markt zien zelfs volledig gevaccineerde dragers van 
mondkapjes bar weinig in strengere coronamaatregelen voor ongeprikten. ‘Het voelt toch een 
beetje alsof je tegen een zwart iemand zegt: Jij mag niet meedoen. En tegen een wit iemand: 
Maar jij wel.’ 

De zucht komt uit haar tenen. Wat is marktkoopvrouw Thea het coronavirus beu. Wéér 
oplopende besmettingen, wéér nieuwe maatregelen, komende week. Ze weigert zich er op 
voorhand druk over maken. Ze wil er zelfs niet eens aan denken. ‘Ik ben er zo enorm klaar 
mee,’ moppert ze op de Haagse Markt van achter haar vertrouwde kraam met botten, voer en 
speeltjes voor honden. Bron: AD, 30 oktober 2021.  

Van alle gemeenten in de provincie sloeg corona het hardst toe in 
Bunschoten: ‘We dragen de sporen mee’ 

Van alle gemeenten van de provincie, is Bunschoten de afgelopen twee jaar het zwaarst 
getroffen door de coronapandemie. Het dorp verloor op zo'n 20.000 inwoners tot nu toe 39 
zielen aan het virus. Meer dan waar dan ook in Utrecht, blijkt uit provinciaal onderzoek.  

Om te zeggen dat de coronatijd - en dan vooral de periode van voor de vaccinatie - een zwarte 
bladzijde is uit de geschiedenis van Bunschoten is misschien wat zwaar aangezet, maar 
burgemeester Melis van de Groep weet van dichtbij hoezeer het virus er in zijn dorp heeft 
ingehakt. ‘Het laat zeker zijn sporen na.  Dan denk ik vooral aan de mensen die een dierbare 
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moest begraven onder strenge eisen. Familie kon er nauwelijks bij zijn. Dat doet wat met de 
rouw. Daar spreek ik mensen uit het dorp nog steeds over’, zegt de burgemeester van 
Bunschoten. Bron: AD, 30 oktober 2021. 

 

Huisarts Bart Bruijn en zijn vrouw Hannelore, mede-eigenaar van de praktijk DIJKDOC in 
Streefkerk. © Victor van Breukelen  
 
Huisartsen uit Streefkerk zijn felle tegenstanders van coronabeleid: ‘Wat 
een ongelooflijke puinhoop’ 
 
Samen hebben ze dik 15.000 volgers op het sociale medium Twitter. Die krijgen dagelijks de 
ongezouten mening voorgeschoteld van huisarts Bart Bruijn en zijn vrouw Hannelore, mede-
eigenaar van de praktijk DIJKDOC in Streefkerk. Ze tonen zich fel criticasters van het 
coronabeleid van het kabinet. ‘Er gaan mensen dood, sukkels!’  
 
‘Twee assistenten zijn deze week positief getest op corona. Het is verstandiger als u niet 
langskomt. Aan u de keuze.’ Een paar uur voor het interview met deze krant belt Bart Bruijn 
(61) op met die vervelende mededeling. En met de mededeling dat een mondmaskertje 
verplicht is in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk DIJKDOC in Streefkerk, die hij sinds 
1998 runt samen met echtgenote Hannelore (53). Bron: AD, 30 oktober 2021.  

Filipijnen melden vandaag hoogste aantal coronadoden sinds begin 
pandemie 

De Filipijnen noteren vandaag het hoogste aantal aan Covid-19 te wijten doden sinds het 
begin van de coronapandemie. De 423 sterfgevallen hebben zich echter niet allemaal de 
afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn grotendeels een herbeoordeling van eerdere 
overlijdens, meldt het ministerie van Volksgezondheid. 373 doden waren eerder als 
'hersteld' aangemerkt, maar zijn nu bij het officiële dodental gevoegd. 
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Met bijna 2,8 miljoen besmettingen en 43.044 sterfgevallen staan de Filipijnen op 
de tweede plaats in Zuidoost-Azië. Alleen Indonesië schreef hogere aantallen. Tot nu toe zijn 
26,8 miljoen van de 110 miljoen mensen tellende bevolking volledig ingeënt. Het gemiddelde 
aantal nieuwe coronabesmettingen staat momenteel op ruwweg 7700. In september lag de 
piek op bijna 18.600 per dag. Bron: AD, 30 oktober 2021. 

 

Burgemeesters Ton Heerts van Apeldoorn, Cees van den Bos van Urk en Eddy Bilder van 
Zwartewaterland. ‘Onze inwoners moeten echt alles doen wat in hun vermogen ligt om verdere 
besmettingen te voorkomen.’ © ANP  
 
Biblebelt-burgemeesters voeren druk op inwoners voorzichtig op: ‘Niets 
op tegen om die prik te halen’ 
 
Burgemeesters op de Biblebelt maken zich grote zorgen over de stijgende aantallen van 
ziekenhuisopnames als gevolg van de hoge besmettingsgraad in hun gemeenten. Met een 
beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel en aanvullende lokale maatregelen hopen zij het 
tij te keren. Op Urk gaan de huisartsen vanuit hun praktijk vaccineren.    
 
De opgelopen besmettingscijfers in de Biblebeltgemeenten vertalen zich naar 
ziekenhuisopnames, blijkt uit de laatste weekcijfers van de stichting NICE. De gemeente 
Staphorst is nog steeds landelijk koploper met negen ziekenhuisopnames de afgelopen week. 
De week ervoor ‘leverde’ Staphorst tien patiënten. De cijfers uit buurgemeente 
Zwartewaterland zijn inmiddels ook zorgwekkend. Vijf inwoners moesten de afgelopen week 
na een coronabesmetting worden opgenomen.   
 
De stijging van de ziekenhuisopnames volgt op de snelle toename van besmettingen in met 
name gemeenten, wijken en dorpen met een lage vaccinatiegraad. Veel van deze plaatsen 
behoren tot de Biblebelt. Hier wonen veel orthodoxe christenen die om religieuze redenen 
het coronavaccin weigeren. Maar ook de grote steden zijn een probleem waar veel mensen in 
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achterstandswijken zich niet hebben laten vaccineren. Dit zijn voornamelijk laaggeletterden 
en migranten.  
 
De burgemeesters willen wel uitkijken dat de extra maatregelen niet tot polarisatie leiden. 
Bron: AD, 30 oktober 2021.  

Steeds meer steden hebben een Covid-19 memorial 

Steeds meer steden hebben een Covid-19 memorial. Dat meldt persbureau AP. Op steeds 
meer plekke kunnen mensen de in totaal 5 miljoen mensen die wereldwijd zijn gestorven aan 
het virus herdenken.  

Zo vindt je in Bergamo jonge bomen die voor meer zuurstof moeten zorgen, die staan tegenover 
het ziekenhuis waarin zoveel mensen zonder zuurstof kwamen te zitten. In London is er 
een muur met harten, waarin je een boodschap kunt schrijven. En in Washington staat er 
een veld vol vlaggetjes die is ontworpen door kunstenares Suzanne Brennan Firstenberg. Ieder 
vlaggetje staat voor iemand die overleden is aan Covid-19. Bron: AD, 30 oktober 2021. 

 

© AP — Kunstenares Suzanne Brennan Firstenberg staat voor haar kunstwerk in Washington 
van ongeveer 240.000 vlaggetjes, die de coronadoden in de VS. representeren.   

A World Remembers: Gedenktekens eren de 5 miljoen doden van Covid-
19 

 De Italiaanse stad die de dupe was van de eerste dodelijke golf van COVID-19, wijdt een 
levendig gedenkteken aan de pandemische doden: een bos van bomen, het creëren van 
zuurstof in een park tegenover het ziekenhuis waar zoveel stierven, niet in staat om te ademen. 

Bergamo in Noord-Italië is een van de vele gemeenschappen over de hele wereld die 
gedenktekens wijden aan het herdenken van levens die verloren zijn gegaan in een pandemie 
die de verschrikkelijke drempel van 5 miljoen bevestigde doden nadert.  

Sommige zijn ontleend aan ideeën van kunstenaars of voorstellen van burgergroepen, maar 
andere zijn spontane uitingen van verdriet en frustratie. Overal is de taak van het creëren van 
collectieve gedenktekens beladen, met de pandemie die nog lang niet is overwonnen en nieuwe 
doden die nog steeds worden betreurd. 
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Herdenkingsvlaggen, harten, linten: deze eenvoudige voorwerpen hebben de slachtoffers van 
het virus gestaan en vertegenwoordigen verloren levens in opvallende gedenktekens van 
Londen tot Washington D.C., en Brazilië tot Zuid-Afrika.  

De collectieve impact van witte vlaggen die 20 hectare beslaan op de National Mall in de 
Amerikaanse hoofdstad was letterlijk adembenemend en vertegenwoordigde de meer dan 
740.000 Amerikanen die dood Covid-19 zijn gedood, het hoogste officiële nationale dodental 
ter wereld.  

Een van hen eerde de 80-jarige Carey Alexander Washington uit South Carolina, die in maart 
werd gevaccineerd en het virus opliep terwijl hij nog als klinisch psycholoog werkte. Zijn 6-
jarige kleindochter Izzy stortte in elkaar van verdriet toen ze haar 'papa's'-vlag vond – een 
moment vastgelegd door een fotograaf en gedeeld op Twitter.   

‘Families zoals de mijne, we rouwen nog steeds’, zei De dochter van Washington, Tanya, die 
vanuit Atlanta naar het monument reisde. ‘Het was belangrijk om getuige te zijn van die eer 
die hen werd gegeven. Het gaf een stem aan al onze dierbaren die verloren zijn gegaan.’ 

 

Met het Washington Monument op de achtergrond kijken mensen naar witte vlaggen die deel 
uitmaken van de tijdelijke kunstinstallatie van kunstenaar Suzanne Brennan Firstenberg, ‘In 
America: Remember’, ter nagedachtenis aan Amerikanen die zijn overleden aan COVID-19, 
op de National Mall in Washington, vrijdag 17 september 2021. (AP Foto / Brynn Anderson)  
 
Een herdenkingsmuur in Londen geeft op dezelfde manier de omvang van het verlies over, 
met roze en rode harten geschilderd door nabestaanden op een muur langs de rivier de 
Theems. Het lopen van de lengte van het monument zonder te pauzeren om namen en 
inscripties te lezen duurt een volle negen minuten. De harten vertegenwoordigen de meer dan 
140.000 coronadoden in Groot-Brittannië, europa's op een na hoogste tol na Rusland; net als 
elders in de wereld wordt het werkelijke aantal veel hoger geschat: 160.000.  
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‘Het schokt mensen’, zei Fran Hall, een woordvoerster van de COVID-19 Bereaved Families 
for Justice. Ze verloor haar man, Steve Mead, in september 2020, de dag voor zijn 66e 
verjaardag. ‘Elke keer als we hier zijn, stoppen mensen en praten ze met ons, en heel vaak 
zijn ze tot tranen toe geroerd als ze langslopen en bedanken ze ons.’ 
 

 

Vrijwilligers werken aan de COVID-19 herdenkingsmuur in Westminster in Londen, vrijdag 
15 oktober 2021. (AP Foto / Kirsty Wigglesworth) 
 
In de hoofdstad van Brazilië plantten familieleden van COVID-19-slachtoffers duizenden witte 
vlaggen voor het Braziliaanse Congres in een eendaagse, met emoties beladen actie die bedoeld 
was om het bewustzijn te vergroten van de Braziliaanse tol van meer dan 600.000, de op een 
na hoogste ter wereld. 
 
En in Zuid-Afrika worden blauw-witte linten vastgebonden aan een hek bij de St. James 
Presbyterian Church in Bedford Gardens, ten oosten van Johannesburg, om de 89.000 doden 
van het land te herdenken: elk blauw lint telt voor 10 levens, wit voor één. 
 
Hoe slachtoffers van oorlog, wreedheden en zelfs gezondheidscrises worden herinnerd, is door 
de eeuwen heen geëvolueerd. Zegevierende beelden van generaals maakten plaats voor graven 
van de onbekende soldaat na de Eerste Wereldoorlog, in een poging om de offers van gewone 
soldaten te herdenken. De Arche de Triomphe in Parijs was een van de eerste. 
 
‘De Eerste Wereldoorlog was een ijkpunt, wat vooral relevant is omdat het werd gevolgd door 
de grieppandemie van 1918,’ zei Jennifer Allen, een assistent-professor in de geschiedenis 
aan de Yale University die herdenkingscultuur heeft bestudeerd. 
 
Die pandemie lijkt weinig herdacht te zijn, mede door de scherpe aandacht voor de 
oorlogsdoden. ‘Het was een periode van massale dood,’ zei Allen. ‘Daarom hebben we het over 
de verloren generatie. 
 
Holocaustmonumenten waren de volgende grote testamenten van massamoord, zei Allen. Ze 
omvatten grote, traditionele monumenten zoals het Holocaust-monument in Berlijn en meer 
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persoonlijke eerbetoon waar slachtoffers worden genoemd, zoals de zogenaamde 
struikelstenen buiten gebouwen waar Joden vóór de Holocaust woonden. 
 
Niet sinds de aids-quilt zijn weg vond door de Verenigde Staten, met geliefden die pleinen 
toevoegden voor mensen die waren bezweken, is een gezondheidscrisis het voorwerp geweest 
van gedenktekens van een schaal zoals die nu de COVID-19-doden eren. De quilt is 
uitgegroeid tot bijna 50.000 vierkanten, die meer dan 105.000 personen vertegenwoordigen. 
 
Gedenktekens zoals de AIDS-quilt en de Stumbling Stones hebben bijgedragen aan het 
consolideren van een trend naar volksherdenkingen en de wens om slachtoffers als individuen 
te eren, zei Allen. Beide komen naar voren in de COVID-19-gedenktekens. 
 
‘We willen naar de individuen, die alle miljoenen doden uitmaken,’ zei Allen. ‘Zoals mensen zo 
vaak zeggen: Dit waren moeders, vaders, broers, zussen, kinderen, buren.’ 
 
Het collectief herdenken van de coronadoden werd bemoeilijkt door het gewicht van privé-
verdriet, dat te vaak alleen werd gedragen in de eerste golf, toen begrafenissen niet konden 
plaatsvinden en geliefden te vaak stierven zonder de aanwezigheid of streling van een geliefde. 
 
Een Italiaanse Facebook-groep, Noi Denunceremo, werd opgericht als een plek om de doden 
publiekelijk, zij het virtueel, te herdenken tijdens de eerste draconische lockdown van het 
land, en ontwikkelde zich snel tot een verzameling gegevens over vermeende mislukkingen die 
zijn overgedragen aan aanklagers. 
 
In India, een van 's werelds meest getroffen landen, werd in februari een online gedenkteken 
gelanceerd, www.nationalcovidmemorial.in, waarbij inzendingen werden uitgenodigd die 
waren geverifieerd met overlijdensakten. Tot nu toe heeft het slechts 250 eerbetoon, een 
minieme fractie van de meer dan 457.000 bevestigde doden, wat zelf een enorme ondertelling 
is. 
 
‘Het is niet alleen herdenken, het is hoe we respect en waardigheid kunnen betuigen’ aan de 
doden, zei Abhijit Chowdhury van het COVID Care Network dat het monument begon vanuit 
de oostelijke stad Kolkata. 
 
In de op een na grootste stad van Rusland, Sint-Petersburg, werd in maart een bronzen 
standbeeld genaamd ‘Sad Angel’ buiten een medische school geplaatst om de tientallen artsen 
en medische hulpverleners te eren die stierven aan COVID-19. Het beeld van een engel met 
ineengezakte schouders en hoofd dat troosteloos hangt, is vooral schrijnend omdat de maker 
ervan, Roman Shustrov, zelf in mei 2020 aan het virus overleed. 
 
Italië heeft geen nationaal monument gewijd aan zijn ongeveer 132.000 bevestigde doden, 
maar het heeft wel een herdenkingsdag voor het coronavirus aangewezen. Premier Mario 
Draghi stond op 18 maart tussen de eerste nieuw geplante bomen in het Trucca-park in 
Bergamo, de eerste verjaardag van het onuitwisbare beeld van legertrucks die doden naar 
andere steden brachten voor crematie nadat het mortuarium van de stad was overweldigd. 
 
De burgemeester van Bergamo zei dat de stad voorstellen overwoog voor standbeelden of 
plaquettes met de namen van de doden. Eentje was te monumentaal; de ander negeerde dat 
zoveel doden niet officieel werden geteld door gebrek aan testen. 
 
‘Het Bos van Herinnering is een levend monument, en het leek ons onmiddellijk het meest 
overtuigende, het meest emotionele en degene die het dichtst bij onze gevoelens lag,’ zei 
burgemeester Giorgio Gori van Bergamo. 
 
Van de 700 die gepland staan, zijn er tot nu toe slechts 100 bomen geplant, tegenover het 
mortuarium van het ziekenhuis. De rest moet geplant zijn tegen de herdenkingsdag van 18 
maart volgend jaar. 
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Er zijn geen plannen om namen toe te voegen, maar in ten minste één geval hebben geliefden 
een jonge boom geclaimd: rozen worden aan de basis geplant, met persoonlijke aandenkens 
eraan en een witte rots met de handgeschreven naam van een dierbare overledene: Sergio. 
Bron: AP, 30 oktober 2021. 
 
G20-landen moeten bijdragen dat 70 procent van wereldbevolking 
halverwege 2022 een vaccinatie heeft gekregen  
 
De G20-landen moeten eraan bijdragen dat 70 procent van de wereldbevolking halverwege 
2022 een coronavaccin heeft gekregen. Dat zei de Italiaanse premier Mario Draghi zaterdag in 
Rome bij de opening van de top van de negentien rijkste landen ter wereld en de Europese 
Unie.  
 
Draghi wees erop dat het streven van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om eind dit 
jaar veertig procent van de wereldbevolking te hebben gevaccineerd haalbaar lijkt, maar dat 
de armere landen ver achterblijven. Hij zei dat in de welvarende landen ruim zeventig procent 
van de mensen zeker één prik heeft gehad. In de armste landen van de wereld is ongeveer drie 
procent gevaccineerd. Draghi noemde dat verschil vanuit moreel oogpunt 'onaanvaardbaar'.  
 
De Italiaanse premier zei dat landen meer moeten samenwerken bij de aanpak van de 
coronacrisis en andere internationale problemen. Voor het begin van de top hadden de 
ministers van Financiën en Gezondheid van de G20-landen al opgeroepen meer vaccins naar 
arme landen te sturen. Bron: AD, 30 oktober 2021.  

In Nederlandse ziekenhuizen liggen totaal 1042 coronapatiënten 

In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1042 coronapatiënten. Dat is iets meer dan vrijdag, 
toen er in totaal 1021 patiënten werden behandeld wegens Covid-19. De afgelopen dagen bleef 
het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen oplopen. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt zaterdag verder dat op 
de intensive cares nu 218 mensen liggen, dat is 1 meer dan op vrijdag. Op 
de verpleegafdelingen liggen nu in totaal 824 patiënten, 20 meer dan op vrijdag. Bron: AD, 30 
oktober 2021.  

China en Rusland hebben G20 opgeroepen alle geaccepteerde vaccins te 
erkennen 

Zowel China als Rusland heeft de landen van de G20 opgeroepen alle 
geaccepteerde vaccins tegen Covid-19 wederzijds te erkennen en gelijk te behandelen. 

De Chinese president Xi Jinping drong daar zaterdag via een videolink op aan tijdens de top 
van de negentien rijkste landen ter wereld en de Europese Unie, die dit weekend in Rome 
wordt gehouden. President Vladimir Poetin hield via een videoverbinding een soortgelijk 
pleidooi.  

De Chinese vaccins van Sinovac Biotech en van Sinopharm staan beide op de lijst van 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Xi wees erop dat China inmiddels meer dan 1,6 
miljard doses ter beschikking heeft gesteld aan andere landen en dat het met 16 landen 
samenwerkt aan de productie van de Chinese coronavaccins.  

De Russische president Vladimir Poetin sloot zich aan bij dit pleidooi en drong aan op 
wederzijdse erkenning van elkaars vaccins, zoals het door Rusland ontwikkelde Spoetnik-V-
vaccin. Volgens Poetin moet ook de WHO komen tot snellere besluitvorming over de vaccins. 
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Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam heeft Spoetnik-V op het ogenblik 
in onderzoek om te beoordelen of het op de Europese markt kan worden toegelaten. Bron: AD, 
30 oktober 2021.  

RIVM meldt nieuwe coronabesmettingen 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen vrijdagochtend en 
zaterdagochtend 7999 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is meer dan vrijdag 
toen (gecorrigeerd) 7416 meldingen binnenkwamen. 

Het gemiddelde over zeven dagen loopt ook verder op. In de afgelopen zeven dagen zijn 
gemiddeld ruim 6821 besmettingen vastgesteld. Vrijdag lag het weekgemiddelde nog op 6488 
per dag. 

In Amsterdam werd het afgelopen etmaal het coronavirus vastgesteld bij 327 inwoners. Den 
Haag registreerde 219 positieve tests en Rotterdam 205. In Utrecht waren 180 meldingen en 
in Ede 112. 

Het aantal sterfgevallen steeg net als vrijdag met dertien. Dit is vergelijkbaar met de vorige 
dagen. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. 
Bron: AD, 30 oktober 2021.  

Zorg schreeuwt om verpleegkundigen: ‘Zorgen dat we de uitstroom 
tegengaan’ 

Ziekenhuizen zoeken koortsachtig naar manieren om de personeelsproblemen terug te 
dringen. Vooral door het creëren van tien procent meer stageplekken wordt geprobeerd om in 
korte tijd extra mensen op te leiden. ‘Corona heeft ons nog meer wakker geschud.’ 

De afgelopen anderhalf jaar lagen de personeelsproblemen in de zorg onder een vergrootglas. 
Er kwamen zóveel coronapatiënten bij dat de reguliere zorg op zijn gat lag. Uit een rondvraag 
blijkt dat de meeste ziekenhuizen de oplossing zoeken in het opleiden van meer mensen én 
het vernieuwen van die opleidingen, zodat ze minder snel vertrekken. Alle ziekenhuizen 
hebben afgesproken dat er tien procent méér stageplaatsen moeten komen en dat de 
uitstroom met tien procent omlaag moet. Bron: AD, 30 oktober 2021.  

Amerikaanse vicepresident kreeg derde prik met vaccin Moderna 

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft zaterdag in het Witte Huis een derde 
dosis van het Moderna-vaccin gekregen. De prik moet haar bescherming tegen het 
coronavirus op peil houden. 

Harris gebruikte de boosterprik om te wijzen op het belang daarvan en moedigde iedereen aan 
om die te nemen als je daarvoor in aanmerking komt. ‘Zoals we zeiden vanaf het begin: het 
is veilig en gratis’, aldus Harris.  

Volgens de vicepresident is meer dan 90 procent van de Amerikaanse Covid-patiënten op de 
intensivecareafdelingen of die aan de ziekte overleden niet gevaccineerd. Veel Amerikanen 
staan afwijzend tegenover vaccinatie; slechts 58 procent van de bevolking is volledig ingeënt. 

President Joe Biden kreeg op 27 september al zijn derde dosis. Bron: AD, 30 oktober 2021. 
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Daphne Deckers en Richard Krajicek hebben beiden corona 

Het zou vrijdagavond een feestelijke avond moeten worden voor Daphne Deckers en Richard 
Krajicek: het was immers de 18e editie van hun Krajicek Foundation Gala, 25 jaar nadat 
Krajicek op Wimbledon met het winnen van de finale Nederlandse tennisgeschiedenis schreef. 
Maar nu kon het stel daar zelf niet bij zijn: beiden moesten thuis blijven vanwege corona, 
bevestigt het management van Daphne aan De Telegraaf. 

 

@ ANP 

Daphnes manager laat weten: „Toen Richard en Daphne afgelopen week griepachtige klachten 
kregen, hebben ze zich meteen laten testen. Daaruit bleek dat ze inderdaad corona hadden. 
Dankzij de vaccinatie zijn ernstige klachten gelukkig achterwege gebleven. Dat deze 
coronabesmetting precies in de week van het Krajicek Foundation Gala viel, was natuurlijk 
een enorme teleurstelling.’ 

Het goede nieuws is dat Richard inmiddels weer klachtenvrij is. „En Daphne hopelijk binnen 
een paar dagen.’ 

Overigens was er toch nog even een moment dat het koppel toch betrokken kon zijn bij het 
feestelijke evenement. Via een live-verbinding werd voormalig tennisprof Richard gefeliciteerd 
met ’25 jaar Wimbledon’ door video’s van zijn voormalige coach Rohan Goetzke en Rafael 
Nadal. 

Het gala leverde bovendien een recordopbrengst op van bijna 450.000 euro voor de Krajicek 
Foundation, een stichting die kinderen die normaal gesproken niet veel buitenspelen, 
stimuleert om te sporten en buiten te spelen. Bron: De Telegraaf, 30 oktober 2021. 

Amsterdam gaat meer handhaven op coronapas in horeca  
 
De gemeente roept de Amsterdamse horeca nogmaals met klem op om te controleren op de 
coronatoegangspas. Het aantal besmettingen loopt hard op en de controle laat te wensen over. 
Vanaf vrijdagavond wordt daarom ook de handhaving opgeschroefd.   
 
Uit bron- en contactonderzoek van de GGD ‘blijkt dat de horeca één van de meeste 
waarschijnlijke bronnen van besmetting is, naast besmetting in huiselijke kring, op de 
werkvloer en op school. Er is daarnaast een toename van clusters van drie of meer 
besmettingen, die terug te leiden is tot horecabezoek,’ schrijft de gemeente in een persbericht. 
 
Volgens de gemeente is het noodzakelijk dat horecagelegenheden controleren op de 
coronatoegangspas om veilig en gezond horecabezoek mogelijk te maken. De gemeente doet 
daarom een beroep op horeca om strenger te gaan controleren. Ook zet de gemeente vanaf 
vrijdagavond zelf meer handhavers in om in te grijpen bij plekken waar de regels na 
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waarschuwing nog steeds niet gevolgd worden. ‘Dat betekent dat horecaondernemingen dit 
weekend een bezoek van handhavers kunnen verwachten. Waar nodig kunnen handhavers 
overgaan tot sluiting.’  
 
Pim Evers van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en daarnaast zelf 
eigenaar van meerdere horecazaken, zegt dat hij dit besluit verwacht had. ‘De burgemeester 
had tot nu toe gezegd dat we in de geest van deze regels moesten handhaven. Pas bij excessen 
zou er gehandhaafd worden.’ Dat wordt volgens hem nu gewijzigd en daarom zal iedereen ‘een 
tandje bij moeten schakelen’. Evers ziet dat niet als een probleem. ‘Iedereen heeft tijd gehad 
om te leren. Nachtclubs en hotels doen het perfect, vooral kleinere zaken hebben er moeite 
mee. Maar we willen voorkomen dat we straks weer gedeeltelijk of helemaal dichtmoeten 
natuurlijk.’  
 
Enkele dagen na het invoeren van de coronapas liet de gemeente nog weten tevreden te 
zijn over de controle door de horeca. Maar twee weken geleden bleek uit onderzoek van Het 
Parool dat de Amsterdamse horeca bezoekers vaker niet dan wel controleerde. Verslaggevers 
gingen eenmalig langs bij diverse horecagelegenheden, verspreid over alle stadsdelen en op 
verschillende tijdstippen. In ruim 63 procent van de gevallen (76 zaken) werd niet om een 
coronapas gevraagd.  
 
Dat in Amsterdam weinig werd gecontroleerd, week af van het landelijke beeld. 
Onderzoeksbureau I&O Research stelde vlak daarvoor vast dat Nederlanders slechts in zo’n 
35 procent van de horecazaken niet altijd een QR-code bij zich hoeven te hebben.  
 
Jan Paternotte (D66), Tweede Kamerlid en voormalig gemeenteraadslid in Amsterdam, uitte 
vrijdagochtend flinke kritiek op burgemeester Halsema, nadat donderdag uit een publicatie 
van Trouw bleek dat Amsterdam geen boetes had uitgedeeld aan horecazaken die niet 
controleerden op de coronapas. ‘Amsterdam heeft welgeteld nul boetes uitgedeeld voor niet 
handhaven coronacheks,’ twitterde hij. ‘Terwijl in de hoofdstad de vaccinatiegraad laag is en 
de ziekenhuizen volstromen. Als je maatregelen niet handhaaft, dan zijn ze niet effectief.’ 
Volgens Paternotte zouden burgemeesters van andere gemeenten gezegd hebben dat ‘hun’ 
ondernemers niet handhaven omdat het in Amsterdam ook niet gebeurt. De stad heeft een 
voorbeeldfunctie, aldus Paternotte.  
 
GroenLinks-raadslid Imane Nadif tweette in een reactie op Paternotte dat het ‘makkelijk is om 
met de vinger te wijzen naar Amsterdam en burgemeester Halsema’. Volgens Nadif heeft de 
burgemeester al eerder ‘duidelijk aangegeven dat er niet voldoende handhavers zijn om dit uit 
te voeren. D66 vergeet echt voor het gemak dat ze verantwoordelijk zijn voor het falend 
coronabeleid als coalitiepartner.’  
 
Vrijdag stelde D66 in Amsterdam na de tweets van Paternotte vragen aan het college. Daarmee 
leek de partij al te zinspelen op een strengere controle van de horeca op de coronapas. ‘De 
D66-fractie maakt zich, in het licht van de stijgende besmettingen, zorgen over de effectiviteit 
van geldende maatregelen. Zeker als signalen van bereidheid die maatregelen op enigerlei 
wijze te handhaven, ontbreken,’ schrijft D66-gemeenteraadslid Marijn Bosman. Bron: Het 
Parool, 29 oktober 2021.  
 
Nederland leent deel coronageld IMF door aan landen in zwaar weer 
 
Het kabinet wil een deel van de middelen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
beschikbaar heeft gesteld aan Nederland, doorlenen aan 'landen die economisch hard 
getroffen zijn door corona'. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) meldt dat het IMF een beroep 
heeft gedaan op de G20 en andere ontwikkelde economieën om een steentje bij te dragen. 
Nederland stelt 365 miljoen euro ter beschikking. 
 
Het gaat om middelen die lidstaten naar rato van het IMF ontvangen 'om de gevolgen van de 
pandemie het hoofd te bieden', legt Hoekstra uit. ‘Een deel hiervan stelt Nederland nu 
beschikbaar aan het fonds voor lage-inkomenslanden van het IMF,’ aldus de bewindsman. 
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Het geld staat op de balans bij De Nederlandsche Bank (DNB). Als het wordt doorgeleend, 
staat het ministerie van Financiën garant.  
 
Volgens Hoekstra gaan 'veel G20-landen' mee in het verzoek van het IMF tijdens de G20 in 
Rome. Volgens het ministerie van Financiën wil een deel van de G7-landen gehoor geven aan 
de oproep, maar doen Duitsland en Canada dat niet. Bron: Het Parool, 30 oktober 2021. 

 

Naphassa Parinussa en Floris Beukers eten zelf plantaardig en willen de wereld kennis laten 
maken met hoe lekker eten kan zijn zonder dierlijke producten. © Angeliek de Jonge  
 
Floris en Naphassa van omstreden restaurant Waku Waku: ‘Kapot en 
uitgeput, maar ook strijdlustig’ 
 
Zwaar geëmotioneerd zaten ze op de bank toen hun zaak werd gesloten, maar komende 
dinsdag gaan de deuren van het omstreden Utrechtse restaurant Waku Waku weer open. 
Maar dan voorlopig in de vorm van een winkel, vertellen eigenaren Floris Beukers (40) en 
Naphassa Parinussa (33). De twee doen voor het eerst na alle onrust hun verhaal. ‘We zijn 
kapot en uitgeput, maar ook strijdlustig.’  
 
Emotioneel was het. Het veganistische restaurant waar het stel al zijn spaargeld in heeft 
geïnvesteerd, waar ze de grenzen van de plantaardige keuken willen verleggen, is in één klap 
geen vanzelfsprekendheid meer als burgemeester Dijksma het op maandagavond 27 
september wil sluiten. ‘We zaten met tranen in de ogen op de bank, je staat met je rug tegen 
de muur. We hebben álles erin gestoken. En dan dit. Maar het maakt ons óók strijdlustig. Het 
coronabeleid is een probleem en hoeveel mensen ons kwamen steunen, maakt wel duidelijk 
dat wij niet de enigen zijn die hier zo over denken.’ Bron: AD, 30 oktober 2021.  
 
CDA-wethouder treedt af om discussie over standpunt coronabeleid 
 
CDA-wethouder Michel Rog (CDA) van Haarlem legt met onmiddellijke ingang zijn 
wethouderschap neer vanwege discussies die zijn ontstaan over zijn standpunt over het 
coronabeleid. De gemeente en Rog melden dat in verklaringen.  
 
Rog steunde onlangs zijn partijgenoot, en inmiddels ex-staatssecretaris, Mona Keijzer. Zij 
werd weggestuurd uit het kabinet nadat zij openlijk afstand had genomen van het 
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coronabeleid van het demissionaire kabinet. Zij gaf daarop haar Tweede Kamerzetel op en 
verliet per direct de landelijke politiek.  
 
Rog twitterde daarover: 'Zonde dat Mona Keijzer de landelijke politiek verlaat. En wát een 
sterke brief. Respect! Als mede-CDA’er helemaal eens: de #coronapas leidt tot tweedeling in 
de samenleving, staat op gespannen voet met vrijheidsrechten en is niet proportioneel.'  
 
In een brief aan de gemeenteraad schrijft Rog: 'De raadsvergadering over mijn standpunt met 
betrekking tot het coronabeleid heeft geresulteerd in een motie van afkeuring door uw raad.' 
Hij zegt voor zichzelf vast te stellen dat hij 'onvoldoende vertrouwen' ervaart 'om in dit team 
van wethouders mijn werk in onze gemeente effectief voort te kunnen zetten'. 
 
Hij bedankt alle inwoners die hem de afgelopen weken met liefdevolle berichten en bloemen 
een hart onder de riem hebben gestoken, 'omdat ik met mijn kritiek op de coronapas hun 
stem vertegenwoordigde'. Op twitter post Rog de brief ook. Hij schrijft erbij: 'Het valt me zwaar.' 
 
De gemeente schrijft dat Rog 'tot de conclusie is gekomen dat de discussies van de afgelopen 
periode het vertrouwen in een vruchtbare samenwerking te zeer heeft aangetast om zijn werk 
als wethouder voort te kunnen zetten'.  Bron: Het Parool, 30 oktober 2021. 
 

 

Rabbijn Tamarah Benima. © Lin Woldendorp  
 
Rabbijn vergelijkt behandeling niet-gevaccineerden met 
Jodenvervolging: ‘Onnodig kwetsend’ 
 
Binnen joodse kringen is met verbijstering gereageerd op een toespraak van rabbijn Tamarah 
Benima. In haar Rede van Fryslân maakte ze een vergelijking tussen de wijze waarop het 
naziregime ‘Joden als gevaar voor de samenleving aanmerkte’ en hoe nu volgens haar 
ongevaccineerden worden weggezet ‘als gevaar voor de volksgezondheid.’ 
 
Een walgelijke vergelijking, vindt de Nationaal Coördinator Antisemitisme. ‘Laat de Holocaust 
nou toch eens met rust!’ Benima is zich van geen kwaad bewust. Bron: AD, 30 oktober 2021. 
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Het café in Enschede is met een sticker verzegeld. © Dennis Bakker/News United  
 
Café in Enschede moet dicht na overtreding coronaregel 
 
Café De Brouwerij in de Lasonderstraat in Enschede moet op last van burgemeester Theo 
Bovens een week lang  gesloten blijven.  
 
Aanleiding  voor de sanctie is het overtreden van de verplichte sluitingstijd van de horeca in 
verband met de coronamaatregelen. 
 
In het pand net buiten het centrum van Enschede was op 3 oktober na 00:00 uur nog een 
groot aantal mensen aanwezig. Op dat tijdstip moeten horecagelegenheden hun deuren te 
sluiten. De sluiting van de kroeg ging afgelopen donderdag in en duurt tot komende donderdag 
4 november 12 uur.  Bron: Tubantia, 30 oktober 2021.  

 
Mexico heeft bijna zes miljoen vaccins AstraZeneca ontvangen 
 
Mexico heeft zaterdag bijna 6 miljoen vaccins van AstraZeneca ontvangen, zo heeft het 
ministerie van Volksgezondheid laat weten. De druk op de regering neemt toe om hiermee 
nu ook kinderen van 12 tot 17 jaar te vaccineren. 
 
Dinsdag ontving de Mexicaanse regering ook al bijna 6,5 miljoen doses Sputnik-V vaccins. 
Het zijn veruit de grootste vaccinzendingen die Mexico heeft ontvangen sinds de uitbraak van 
de epidemie.  
 
Mexico heeft inmiddels 56 miljoen mensen volledig ingeënt, wat neerkomt op 43 procent van 
de bevolking. De regering is huiverig om het vaccinprogramma uit te breiden naar jongeren. 
In eerste instantie zullen alleen kinderen worden gevaccineerd die een extra hoog risico lopen.  
 
Mexicaanse media meldden deze week echter dat een rechtbank de gezondheidsautoriteiten 
heeft bevolen om alle kinderen in de leeftijd 12-17 te vaccineren, net zoals veel andere landen 
dat doen.  
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Het officiële dodental in Mexico als gevolg van coronapandemie is opgelopen tot 288.276. 
Zeker 3.805.765 mensen raakten besmet. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk nog veel 
hoger. Bron: AD, 31 oktober 2021. 
 
Reuters meldt dat waarschijnlijk nooit bekend wordt waar het 
coronavirus is ontstaan 

Reuters meldt dat een rapport van The Office of the U.S. Director of National Intelligence 
(ODNI),  aan geeft dat waarschijnlijk nooit bekend wordt waar het coronavirus is ontstaan. De 
verschillende 'spionage-instellingen' in de Verenigde Staten zeggen dat het zowel op de markt 
van Wuhan had kunnen beginnen als in een lab. Maar dat het allebei niet honderd procent 
aannemelijk kan worden gemaakt. 

Wel kunnen ze uitsluiten dat het virus is ingezet als bio-wapen. De uitslag komt uit een 
onderzoek dat negentig dagen geleden is opgezet om te kijken hoeveel schuld China heeft aan 
het snelle verspreiden van het virus. Bron: AD, 30 oktober 2021.  

Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er niet zeker van ooit herkomst coronavirus te 
achterhalen 

Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er niet zeker van ooit de herkomst van het 
coronavirus te zullen achterhalen. Volgens een rapport van de Amerikaanse nationale 
veiligheidscoördinator (ODNI) van afgelopen vrijdag blijft het ook na nieuw 
onderzoek onduidelijk of het virus is verspreid door een dier of is ontsnapt uit een 
laboratorium.  

Vier diensten denken dat er een kleine kans is dat een besmet dier of een gerelateerd 
virus verantwoordelijk is voor de verspreiding van het coronavirus. Eén inlichtingendienst 
heeft iets meer vertrouwen in de theorie dat de eerste mens besmet raakte door een ongeluk 
in een laboratorium. Het zou dan waarschijnlijk gaan om een mislukt experiment of dierproef 
in het Wuhan Instituut van Virologie.  

De diverse inlichtingendiensten mogen dan nog geen zekerheid hebben over de oorsprong van 
het virus, ze zijn er wel van overtuigd dat het virus niet als biologisch wapen is ontwikkeld 
en niet genetisch is gemanipuleerd. Wetenschappers geloofden in eerste instantie dat het 
virus voortkwam uit dieren die werden verkocht op de Huanan-markt, maar ook die theorie 
is inmiddels verworpen.   

Volgens het rapport is er onvoldoende data beschikbaar over de eerste besmettingen met het 
virus, waardoor het misschien wel nooit mogelijk zal zijn om de herkomst van het virus vast 
te stellen. 

In het geval van het SARS-virus, dat voor het eerst in februari 2003 werd aangetroffen, duurde 
het tot 2017 voordat onderzoekers de waarschijnlijke herkomst van het virus traceerden naar 
vleermuisgrotten in de Chinese provincie Yunnan. Bron: AD, 31 oktober 2021.  

Australië gaat de strenge inreisvoorwaarden versoepelen 

Australië gaat de strenge inreisvoorwaarden enigszins versoepelen. Volledig gevaccineerde 
toeristen uit buurland Nieuw-Zeeland zijn vanaf zondagavond weer welkom. 

‘Door de snel stijgende vaccinatiegraad in Australië kunnen we de volgende stappen zetten in 
het heropenen van onze landsgrenzen’, verklaarde Paul Kelly, de voornaamste 
gezondheidsadviseur van de Australische regering. 
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In eerste instantie gaat het om toeristen met bestemming New South Wales en Victoria, de 
twee plaatsen waar de verplichte quarantaine voor uit het buitenland terugkerende 
Australiërs ook is geschrapt. Vanaf maandag mogen gevaccineerde Australiërs ook weer het 
vliegtuig naar het buitenland nemen. 

De hoop is dat het versoepelen van de inreisvoorwaarden voor Nieuw-Zeelanders 
het toerisme in Australië een boost kan geven. De sector ligt al bijna negentien maanden 
nagenoeg stil, om de verspreiding van het coronavirus aan banden te leggen. Bron: AD, 31 
oktober 2021. 

Jon Bon Jovi en Bryan Adams hebben geplande optredens af moeten 
zeggen vanwege positieve coronatest 

Jon Bon Jovi en Bryan Adams hebben ieder hun geplande optredens af moeten 
zeggen vanwege een positieve coronatest, aldus Amerikaanse media. De rockers zijn volgens 
hun woordvoerders wel tweemaal gevaccineerd en maken het momenteel goed. 

Bon Jovi zou in het kader van zijn Runaway With JBJ-optredens gaan spelen in Florida, maar 
moest die show vanwege de positieve test dus afblazen. Volgens het lokale medium WSVN 7 
News was het publiek al aanwezig en klaar om te rocken toen het nieuws over de positieve 
coronatest van de zanger bekend werd gemaakt. Bron: AD, 31 oktober 2021.  

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek stroomt vol met 
coronapatiënten uit Urk 

Het Antonius Ziekenhuis in het Friese Sneek stroomt vol met coronapatiënten uit Urk. Dat 
meldt Omrop Fryslân. Meer dan de helft van alle coronapatiënten komt momenteel uit Urk. 
Op de verpleegafdelingen gaat het zelfs om 70 tot 80 procent van de patiënten. Er worden 
geen nieuwe patiënten meer opgenomen, omdat alle bedden in gebruik zijn. Ate van der Zee, 
voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Noord-Nederland, noemt de situatie 
'zorgelijk.' 

Het aantal besmettingen in de streng gereformeerde gemeente is al een paar weken flink aan 
het stijgen. Met minder dan 40 procent van de bevolking gevaccineerd, heeft Urk de laagste 
vaccinatiegraad van Nederland. Dat is voor huisartsen op Urk reden om een speciale 
voorlichtingscampagne op te zetten. Huisartsen zullen met ouderen en kwetsbaren tijdens het 
spreekuur in gesprek gaan over corona. Ook kunnen mensen op Urk zich laten inenten bij de 
huisarts. Bron: AD, 31 oktober 2021.  

Sneker Antonius ziekenhuis vol met Urker coronapatiënten 

Meer dan de helft van de coronapatiënten in het Antonius ziekenhuis in Sneek komt van Urk. 
Het ziekenhuis neemt momenteel geen nieuwe coronapatiënten meer op: alle beschikbare 
bedden zijn in gebruik.  

Het betekent dat coronapatiënten in de omgeving van Sneek nu uit moeten wijken naar 
bijvoorbeeld Leeuwarden of Heerenveen. 

Van de coronapatiënten op de verpleegafdelingen in het Antonius komt 70 tot 80 procent van 
Urk. Op de intensive care gaat het om zo'n 50 procent. Dat zegt Ate van der Zee, voorzitter 
van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Noord-Nederland.  

‘Het komt doordat we een toename zien in het aantal coronapatiënten de afgelopen week. 
Geleidelijk aan zijn we daarom de capaciteit voor corona weer aan het opschalen.’ 
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Ate van der Zee (ROAZ) over het opschalen van de coronazorg: Van der Zee omschrijft de 
huidige situatie als zorgelijk. ‘Geleidelijk aan gaan we de coronacapaciteit opschalen, maar de 
vraag is wanneer dat weer ten koste gaat van de gewone zorg.’ 

Sneek is voor het noordelijke deel van Flevoland het ziekenhuis dat coronapatiënten opvangt, 
dus ook voor Urk. ‘Sneek doet de opvang voor patiënten uit een regio waar de vaccinatiegraad 
laag is. De vaccinatiegraad in Urk is heel laag in vergelijking met de rest van Nederland.’  

Volgens Van der Zee zijn er plannen om de vaccinatiegraad op Urk te verhogen. ‘Het 
ziekenhuis neemt nu, met de huisartsen en de gemeente, het initiatief om heel laagdrempelig 
vaccinaties aan te bieden.’ Bron: Omrop Fryslân, 30 oktober 2021.  

Het eilandenstaatje Tonga in de Stille Oceaan heeft als een van de laatste 
landen ter wereld voor het eerst een coronabesmetting gerapporteerd 

Het eilandenstaatje Tonga in de Stille Oceaan heeft als een van de laatste landen ter wereld 
voor het eerst een coronabesmetting gerapporteerd. Het eiland laat er geen gras over groeien 
en overweegt prompt een nationale lockdown.  

De positieve test was afkomstig van een reiziger uit Nieuw-Zeeland. Deze persoon zat in 
quarantaine in een hotel. Desalniettemin is premier Hon Dr Pohiva Tu’i’onetoa zich rot 
geschrokken van de besmetting. De premier roept mensen op om zich klaar te maken voor 
een lockdown, ’in het geval dat er nog meer mensen besmet raken.’  

Ook inwoners van Tonga zijn geschrokken. Duizenden mensen hebben zich na het horen van 
het nieuws naar een prikcentrum gehaast om het vaccin te krijgen, zo schrijft een plaatselijke 
krant. 

 

Passagiers van de Christchurch-vlucht worden in quarantaine geplaatst in het Tanoa hotel, 
Nuku’Alofa, 29 oktober 2021. 

PM dringt er bij Tongatapu op aan zich voor te bereiden op lockdown 

De premier Hon Dr Pohiva Tu'i'onetoa drong er bij de mensen op Tongatapu op aan om het 
weekend te gebruiken om zich voor te bereiden op een mogelijke lockdown volgende week 
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nadat Tonga's allereerste positieve COVID-19-geval in Managed Isolation 
Quarantine(MIQ)Tanoa vandaag werd bevestigd. 

‘De reden dat de lockdown dit weekend niet zal plaatsvinden, is omdat ik te horen heb 
gekregen dat het virus meer dan drie dagen nodig zal hebben om zich te ontwikkelen bij 
iemand die het oploopt voordat ze besmettelijk worden,’ zei hij. 

‘We moeten deze tijd gebruiken om ons voor te bereiden voor het geval meer mensen worden 
bevestigd dat ze het virus hebben.’ 

Dr. Siale 'Akau'ola, CEO van het ministerie van Volksgezondheid, legde uit dat als het COVID-
19-virus een persoon binnendringt, die persoon het op dat moment niet goed kan verspreiden, 
het virus tijd nodig heeft om te groeien en die persoon drie tot vijf dagen na het oplopen ervan 
besmettelijk zal worden. 

‘Frontliners moeten veilig zijn, want zelfs als de chauffeur van de [quarantainebus] die nacht 
naar huis terugkeerde, en of hij nu PBM droeg of niet, als hij het virus opliep, dan is er die 
incubatietijd waarin het groeit en drie of meer dagen daarna besmettelijk wordt. Daarom denk 
ik dat ze in orde zijn.’ 

Hij zei dat toen ze net voor middernacht het nieuws kregen van twee positieve gevallen in 
Christchurch, ze de betrokken frontlinieën hadden ingelicht en ze zichzelf thuis hadden 
geïsoleerd. 

Nadat de COVID-19-positieve test vandaag in tonga werd geconfisqueerde, werden de 
frontliners in quarantaine geplaatst. 

‘We hebben dus snel gehandeld in slechts een dag’, zei hij. ‘Onze frontliniewerkers zijn 
getraind en volledig gevaccineerd.’ 

Er werd bevestigd dat de persoon die positief testte op COVID-19 in de laatste week van 
september was ingeënt met de eerste dosis van het Pfizer BioNTech-vaccin en half oktober een 
tweede dosis had gekregen. 

‘Dus de persoon is volledig gevaccineerd en hun beschermingsniveau zal twee weken na deze 
tweede injectie omhoog zijn,’ zei Dr' Akau'ola. 

‘We zijn tevreden ondanks dat deze persoon positief is, we geloven dat de persoon niet ernstig 
ziek zou worden en een gevaarlijk niveau zou bereiken.’ 

Ondertussen is niet bevestigd of het COVID-19-virus de Delta-variant is, die zich gemakkelijk 
verspreidt. 

‘Wanneer er een COVID 19-positief geval is, kunnen we aannemen dat het Delta is en later 
bevestigen.’ 

Mensen kunnen in het weekend ook op zondag nog steeds hun COVID-19-vaccinaties krijgen. 

Dr. 'Akau'ola bevestigde dat health nog steeds vaccinaties zal verstrekken, zelfs als er een 
lockdown is. 

Ondertussen bevestigde het Nieuw-Zeelandse ministerie van Volksgezondheid dat de zaak een 
negatieve pre-departure test had geretourneerd voordat ze Nieuw-Zeeland verlieten en volledig 
was gevaccineerd en hun tweede dosis op 15 oktober had gehad. 

Passagiers op de vlucht, waaronder leden van het Olympische team van Tonga die in 
Christchurch waren gestrand, moesten ten minste 72 uur voor het instappen een negatief 
Covid-testresultaat overleggen. Ze moesten ook vaccinatiekaarten laten zien voorafgaand aan 
de vlucht, met data voor de eerste en tweede dosis. De olympische ploeg was dubbel 
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gevaccineerd voordat ze Tonga verlieten voor de Olympische Spelen. Bron: MatangiTonga, 19 
oktober 2021. 

 

Tonganen staan in de rij om zich vanochtend te laten registreren voor injecties van Covid-19 
vaccins nadat het nieuws van een coronabesmetting in MIQ gisteravond werd aangekondigd. 
Queen Salote Memorial Hall vaccinatieplaats.Nuku’alofa, Tonga, 30 oktober 2021. 

Hoge opkomst voor vaccinaties, nadat COVID-positief aankomt in Tonga 

Duizenden mensen stroomden gisteravond en vandaag naar vaccinatielocaties in Tonga na 
het nieuws van een COVID-19-positief geval bij een passagier die op 27 oktober vanuit 
Christchurch in Tonga aankwam. 

‘Gistermiddag na de aankondiging van ons ene geval kwamen mensen naar de 
vaccinatielocaties, dus het was erg opwindend om dat te zien,’ vertelde de minister van 
Volksgezondheid, Hon, Dr' Amelia Tu'ipulotu, matangi Tonga vanochtend op de Queen Salote 
Memorial Hall vaccinatielocatie, die vol zat met mensen. 

Ze zei dat de hoge opkomst van gisteravond en vandaag de landelijke dekking onder de in 
aanmerking komende bevolking zal vergroten. 

‘Meer mensen melden zich omdat we nu dekking hebben van de eerste dosis van ongeveer 
86% en een tweede dosis van ongeveer 62%, dus dit is een belangrijke opkomst vandaag en 
zal de algehele dekking van eerste en volledig gevaccineerden verhogen.’ 

‘We doen ons best, zoals we in het verleden hebben gedaan, en ons team is volledig toegewijd 
aan de frontlinie om het Koninkrijk beter te beschermen,’ zei ze. 

De minister van Volksgezondheid bedankte de premier van Nieuw-Zeeland, Rt. Hon. Jacinda 
Ardern, voor de donatie van de Pfizer-vaccins die op 20 oktober arriveerden en die de jeugd 
van Tonga en kwetsbare zwangere vrouwen zouden beschermen. 

Afu Tei, de nationale immunisatiecoördinator van Tonga, zei dat het nieuws van de positieve 
COVID-19-test mensen had gemotiveerd om zich dit weekend te laten vaccineren. 

‘Het is goed om dat nieuws te horen dat de mensen hierheen brengt, omdat we meerdere keren 
in de gemeenschap zijn geweest, maar slechts een paar komen naar de site, maar gisteren en 
vandaag was echt goed, echt vol, heel best. 
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‘Bijna 2.000 gisteravond en vandaag zie je dat de opkomst heel goed is’, zei ze. 

Ze zei dat het Pfizer-vaccin erg gevoelig is en zorgvuldig moet worden behandeld door het 
immunisatieteam. 

Het grootste deel van de menigte die wachtte om zich te registreren voor opnamen op de Queen 
Salote-halsite waren tieners van 12-17 jaar, die nu in aanmerking komen voor het 
Pfizer COVID-19-vaccin. Velen werden vergezeld door een ouder 

Een ouder op de site, 'Elenoa Ma'u uit Sia'atoutai, zei, ja, ze was bezorgd over het nieuws van 
een COVID-positief geval dat in Tonga aankwam. 

‘Ik ben heel, heel, heel bezorgd, vooral voor mijn kinderen voor hun veiligheid, ook al heb ik 
mijn twee vaccins al gehad, maar mijn zoon hij is in Toloa en ze hebben hun ene niet gehad, 
ze zeiden dat ze hun ene maandag zouden hebben, maar ik denk dat het een beetje te laat is 
om te wachten op maandag. Dus ik kan niet wachten tot maandag, daarom ben ik hier, breng 
mijn zoon hierheen, zodat hij zijn prik kan hebben.’ 

'Elenoa dacht niet dat mensen traag waren om vaccin te krijgen en zei dat ze het overdag 
gewoon te druk hadden 

‘Maar het is belangrijk dat ze nu komen en een vaccin hebben voor hen of de kinderen. Ik 
denk niet dat ze hun tijd nemen, ik denk dat ze op weg zijn naar hier, ze hoorden het op de 
radio, maar gewoon een transport vinden om ze hierheen te brengen.’ 

 

Moeders, Lorraine Kauhenga uit Fanga en Mosi Finau uit Longolongo op de vaccinatieplaats 
Queen Salote, Memorial Hall Nuku’allofa, 30 oktober 2021.,  

Andere moeders, Lorraine Kauhenga uit Fanga en Mosi Finau uit Longolongo, zeiden dat ze 
allebei dubbelgestoken waren en deze keer niet zo bezorgd. 

‘Ik ben hier om mijn dochter te laten vaccineren’, zegt Lorraine. ‘Ze zouden het na de examens 
hebben, maar vanwege COVID denk ik dat ze het hebben verplaatst en we hebben erover 
gehoord, en hier zijn we. 

De twee moeders zeiden dat ze zich vorig jaar zorgen maakten, maar nu niet. 
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‘Sinds dat eerste alarm in vergelijking daarmee, zijn we niet zo bezorgd, gezien het feit dat we 
nu zijn gevaccineerd, allebei onze injecties hebben gekregen en gewoon hebben geleerd van 
ervaringen uit het buitenland, dus we weten wat ze hebben meegemaakt en weten wat we 
kunnen verwachten, dus we zijn niet zo bezorgd in vergelijking met wat het eerder was,’ zei 
Lorraine. 

Ondertussen is de beveiliging streng op de quarantaineplaats van het Tanoa Hotel, 
waar HMAF-soliders de perimeters handhaven. 

Mediaberichten in Nieuw-Zeeland identificeerden het COVID-positieve geval als een 
jonge LDS-zendeling, die in het buitenland was geweest en enkele weken in Nieuw-Zeeland 
verbleef voordat hij aan boord ging van de vlucht naar Tonga. De persoon had negatief getest 
voordat hij vertrok. Mensen die in nauw contact waren geweest met de persoon, waaronder 
Tongaans consulaatpersoneel in Nieuw-Zeeland en anderen in de Tongaanse gemeenschap, 
moesten zich isoleren. Bron: MatangiTonga, 30 oktober 2021.  

De New Yorkse brandweer kampt dit weekend met 
grote personeelstekorten 

De New Yorkse brandweer kampt dit weekend met grote personeelstekorten. Veel 
brandweermensen hebben zich de afgelopen dagen ziek gemeld, vermoedelijk als protest tegen 
een maatregel die burgemeester Bill De Blasio vanaf aankomende maandag invoert: dan 
moeten mensen die in dienst van de gemeente werken tenminste één dosis van het 
coronavaccin hebben gehad. Iedereen die dat niet heeft wordt met onbetaald verlof gestuurd. 

Afgelopen donderdag leidde deze maatregel al tot protesten van met name brandweermensen 
voor het kantoor van burgemeester De Blasio.  

Afgelopen twee dagen melden opvallend veel brandweermensen zich ziek. Een aantal 
brandweerafdelingen is daarom momenteel niet actief.   

Daniel A. Nigro, de hoogste baas van de New Yorkse brandweer, noemde de ziekmeldingen 
'onacceptabel.' Bron: AD, 31 oktober 2021. 

Hubert Bruls wil dat anderhalve meter afstand weer wordt ingevoerd 

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen wil dat 
de 1,5 meter afstand weer wordt ingevoerd. Ook vindt hij dat het coronatoegangsbewijs op de 
werkvloer moet worden ingezet. Daarvoor is een wetswijziging nodig, zo zei hij 
in Buitenhof zondag.  

De huidige coronasituatie, waarbij het aantal besmettingen oploopt en de ziekenhuisbezetting 
toeneemt, vraagt volgens Bruls om steviger maatregelen. ’We hebben meer belang bij robuuste 
maatregelen dan hele kleine.’  

Hij zegt begrip te hebben voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten 
inenten. Mensen die het uit principe niet doen, respecteert hij ook, zo stelt hij. Maar 'een 
principe is alleen maar wat waard als het je ook wat kost', zo zegt hij. Volgens hem weegt de 
volksgezondheid in zijn algemeenheid zwaarder dan wat mensen individueel willen.  

Maandag komt het Veiligheidsberaad weer bij elkaar. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn 
van een Veiligheidsregio buigen zich dan over het maatregelenpakket waarmee het kabinet 
dinsdag naar buiten wil komen. Demissionair ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schuiven aan bij de vergadering. Over de 
concrete maatregelen die het kabinet wil (her)invoeren in de strijd tegen corona is nog niets 
officieel bekend. Het kabinet geeft dinsdag weer een (vervroegde) coronapersconferentie. Bron: 
AD, 31 oktober 2021. 
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Update RIVM 

Precies 129.131 Nederlanders zijn in oktober positief getest op het coronavirus, meldt het 
RIVM. Dat is bijna evenveel als in augustus (ruim 75.000) en september (meer dan 62.000) 
bij elkaar.  

Gemiddeld waren er in oktober 4166 positieve tests per dag, maar dat is niet gelijk verdeeld 
over de maand. In de eerste zeven dagen van oktober registreerde het RIVM gemiddeld 2580 
positieve tests per dag, in de laatste zeven dagen gemiddeld 7088.  

Oktober is de 21e maand van de coronacrisis in Nederland, die begon toen de eerste mensen 
in februari vorig jaar positief testten. Met de 129.131 nieuwe gevallen staat deze oktober op 
de negende plaats. In december vorig jaar meldde het RIVM het hoogste aantal nieuwe 
gevallen. Het waren er toen 273.443. In oktober 2020 kwamen er 229.559 positieve tests bij. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en 
zondagochtend 8219 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is meer dan zaterdag 
toen (gecorrigeerd) 7976 meldingen binnenkwamen.  

Het gemiddelde over zeven dagen loopt ook verder op. In de afgelopen zeven dagen zijn 
gemiddeld dagelijks 7088 besmettingen vastgesteld, zaterdag lag het weekgemiddelde nog op 
6815 besmettingen.  

In Amsterdam werd het afgelopen etmaal het coronavirus vastgesteld bij 363 inwoners. 
Rotterdam noteerde 271 positieve tests en Den Haag 200. In Sittard-Geleen testten 107 
mensen positief, in Breda waren dat er 101.  

Het aantal sterfgevallen steeg met veertien, dat is een meer dan zaterdag. Dat hun overlijden 
nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.  

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw toegenomen. Er liggen zondag 1122 
coronapatiënten in het ziekenhuis, zaterdag waren er 1042 patiënten die werden behandeld 
wegens Covid-19. De afgelopen weken bleef het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen 
oplopen.  

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt zondag verder dat op 
de intensive cares nu 220 mensen liggen, dat zijn er 2 meer dan op zaterdag.  

Op de verpleegafdelingen liggen nu in totaal 902 patiënten, 78 meer dan op zaterdag. Het 
LCPS constateert dat vooral op de verpleegafdelingen het aantal coronapatiënten is gestegen. 
Bron: AD, 31 oktober 2021. 

Laatste woorden 

Laat kritiek op de coronanoodwet niet over aan extremisten. Voor het geval je het misschien 
vergeten was: we bevinden ons nog steeds in een wereldwijde gezondheidscrisis en de 
‘noodwet’ geldt ook nog. Drie dingen baren Roxane Van Iperen zorgen aan deze situatie. 

Nu de kinderen niet langer meer thuis les krijgen, de A1 weer stremt als verzuurde melk en 
eetafspraken helaas weer doorgaan zou u het bijna vergeten, maar we bevinden ons nog steeds 
in een wereldwijde gezondheidscrisis. Om het volk vanuit deze brandhaard naar veiliger tijden 
te loodsen, golden er vanaf maart 2020 noodverordeningen, die de minister van 
Volksgezondheid opdroeg aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s.  

Het ging om vrijheids- of evenementenbeperkingen die lokaal met spoed konden worden 
ingezet, maar niet door de volksvertegenwoordiging werden gecontroleerd. Begrijpelijk, maar 
vanuit democratisch oogpunt niet minder verontrusten. 
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De kortdurende crisissituatie die velen verwachtten, ging over in een langdurige verplichte 
winterslaap die deinde op steeds weer nieuwe uitbraakgolven. De noodverordeningen, slechts 
bedoeld voor een acute crisis, werden daarom op 1 december 2020 vervangen door de 
‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ (Twm). Volgens minister De Jonge bood deze ‘noodwet’ 
het kabinet geen andere bevoegdheden dan de verordeningen, maar was er nu tenminste een 
controlemogelijkheid voor het parlement. Slaap rustig verder.  

De noodwet gold in eerste instantie voor drie maanden, tot 1 maart 2021, maar werd recent 
voor de derde keer verlengd, tot 1 december 2021. Vreemd genoeg ging dat redelijk geruisloos. 
Ik zocht in kranten, op overheidssites en op sociale media, maar liep vast in een satanische 
draaimolen van protesten vol Jodensterren, antisemitische complottheorieën, naargeestige 
kruidenvrouwtjes met superieure moedergevoelens en misplaatste oorlogsretoriek. Radicale 
stemmen die kwaadaardige onzin verspreiden en een rap groeiend publiek bereiken, soms via 
het wereldwijde web, soms via het parlement.  

Er zijn drie dingen die me zorgen baren aan de situatie waarin we nu zijn beland: dat kritiek 
op het normaliseren van een noodtoestand aan extremisten wordt overgelaten; dat midden in 
die noodtoestand de urgentie van een razendsnelle formatie op geen enkel moment merkbaar 
is; en dat er geen structureel plan ligt om de onderliggende oorzaken voor het uitbreken van 
infectieziekten aan te pakken. Ik vind niet dat we moeten wennen aan quarantaineplichten, 
toegangstesten, vrijheidsbeperkende maatregelen die mensen uitsluiten of regelingen 
waarmee mondkapjes of afstand houden verplicht kunnen worden. 

Zeker niet in een realiteit waarin steeds meer virusinfecties zullen bestaan. Maar ik vind het 
ook geen excuus om onwetenschappelijke quatsch te verspreiden, oorlogshyperbolen uit te 
melken tot ieder taboe verdwenen is, of te stemmen op radicaal-rechtse partijen die uitsluiting 
nu juist als core business hebben – alleen toevallig niet van de groep waartoe hun eigen 
achterban behoort. Op dit moment is er geen kabinet, en liggen er geen plannen voor een 
duurzame aanpak van de ware oorzaken van deze gezondheidscrisis: intensieve veeteelt, 
voedselproductie, klimaatverandering, ontbossing en ons reisgedrag. 

In de Kamerbrief over de verlenging van de noodwet schrijft minister De Jonge: ‘Wanneer 
covid-19 wereldwijd blijvend onder controle is, vervalt (…) de noodzaak voor instandhouding 
van de Twm.’ 

Het is een uitspraak die de noodtoestand feitelijk permanent maakt. Bron: Vrij Nederland, 21 
oktober 2021. 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 31 oktober 2021 

 

 

 

 


