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Eerste woorden 

Griep, kanker, hiv: wat nu voor mRNA-vaccins na Covid-succes? De technologie werd voor de 
pandemie met scepsis bekeken, maar er is nu een groeiend vertrouwen in het gebruik ervan 

Moderna en Pfizer/BioNTech Covid-vaccins zijn gebaseerd op messenger RNA (mRNA), het 
molecuul dat onze cellen instrueert om specifieke eiwitten te maken.  

Het is een van de meest opmerkelijke succesverhalen van de pandemie: de onbewezen 
technologie die de Moderna- en Pfizer/BioNTech-vaccins in recordtijd leverde en het tij op 
Covid-19 hielp keren. De vaccins zijn gebaseerd op mRNA, het molecuul dat onze cellen 
instrueert om specifieke eiwitten te maken. Door synthetisch mRNA te injecteren, worden onze 
cellen omgezet in on-demand vaccinfabrieken, die elk eiwit wegpompen dat we willen dat ons 
immuunsysteem leert herkennen en vernietigen. 

Pre-pandemie werd de technologie met scepsis bekeken - een slim concept, maar niet 
gegarandeerd om te leveren. Nu groeit het vertrouwen dat mRNA-vaccins verregaande 
toepassingen kunnen hebben bij het aanpakken van ziekten van griep tot malaria. 

Elk jaar in februari nemen griepwetenschappers deel aan een jaarlijks ritueel: er worden 
weddenschappen geplaatst op een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie waarop 
griepstammen de volgende winter zullen domineren. Er zijn vier influenzavirussen in omloop, 
die elk snel evolueren, zodat de vaccins van het voorgaande jaar hun werkzaamheid hebben 
verloren. Fabrikanten hebben minstens zes maanden nodig om vaccins te produceren, een 
moeizaam proces waarbij verzwakt virus in miljoenen kippeneieren wordt gezogen. Wanneer 
de griepvoorspelling op schema ligt, kunnen vaccins zestig procent effectief zijn, maar een 
mismatch tussen vaccins en circulerende stammen kan resulteren in een werkzaamheid van 
slechts tien procent. 

De heilige graal van grieponderzoek is een universeel vaccin dat zou werken voor alle vier de 
stammen en zou blijven werken voor hun toekomstige incarnaties terwijl ze hun genomen in 
de loop van de tijd schudden. Zo'n vaccin zou zich moeten richten op het kerngriepeiwit dat 
niet veel verandert van stam tot stam. Maar ons immuunsysteem reageert niet sterk op dit 
deel van het virus en dus is het doel decennialang ongrijpbaar gebleven. MRNA is echter zo 
snel en gemakkelijk te produceren dat vaccins kunnen worden ontworpen om veel locaties 
tegelijkertijd te treffen. ‘Zo'n vaccin zal waarschijnlijk in staat zijn om breed beschermende 
reacties te induceren,’ zei Norbert Pardi, een microbioloog aan de Universiteit van 
Pennsylvania. Zijn team werkt aan een kandidaat-vaccin dat ongeveer een dozijn stukjes 
mRNA zal gebruiken en is ontworpen om in verschillende griepstammen te werken. Het team 
hoopt in 2023 te beginnen met menselijke proeven. 

Het HPV-vaccin, dat beschermt tegen het virus dat de meeste baarmoederhalskankers 
veroorzaakt, voorkomt al duizenden gevallen van kanker per jaar. In de toekomst hopen 
wetenschappers dat mRNA-vaccins kunnen worden gebruikt om zelf tegen kanker te 
vaccineren door het immuunsysteem te leren mutaties te herkennen voordat ze optreden, in 
een geheel nieuwe benadering van de behandeling. ‘We profiteren van de bekende genetische 
progressie van kanker,’ zei prof. Herbert Kim Lyerly, die werkt aan kankervaccintechnologie 
aan de Duke University. 

Zijn team is van plan om volgend jaar een mRNA-vaccin te testen bij patiënten met 
borstkanker in een laat stadium, waarbij tumoren meestal evolueren om niet te reageren op 
medicijnen door mutaties in specifieke genen te verwerven. Nogmaals, een voordeel van mRNA 
is het vermogen om meerdere doelen tegelijk te raken - in dit geval een handvol potentiële 
mutaties. ‘Er is geen betere chirurg ter wereld dan je immuunsysteem om die [gemuteerde 
cellen] in een vroeg stadium af te pakken,’ zei Lyerly. 

De eerste toepassingen, indien succesvol, kunnen het leven van een patiënt met maanden 
verlengen door kanker langer op afstand te houden. Uiteindelijk kan het mogelijk zijn om 
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kanker te voorkomen in bepaalde risicopopulaties zoals zware rokers, waar een mutatie in 
een gen genaamd KRAS goed is voor maximaal een kwart van de kankers. 

In oktober keurde de WHO de eerste uitrol van een malariavaccin goed. Maar er is ruimte voor 
verbetering, met het RTS-S-vaccin dat ernstige malaria met 30 procent vermindert. Een 
fundamentele uitdaging is dat de malariaparasiet een manier heeft ontwikkeld om 
immunologisch geheugen te voorkomen. Zelfs na het vangen van malaria, laat staan 
gevaccineerd te zijn, blijven mensen vatbaar voor herinfectie en de ziekte doodt jaarlijks 
500.000 mensen, voornamelijk baby's en kinderen. 

In 2012 ontdekten prof. Richard Bucala van de Yale School of Medicine en collega's dat 
malaria dit ‘immuunsysteemamnesie’ veroorzaakte met behulp van een eiwit genaamd PMIF, 
dat geheugen T-cellen doodt. Bucala werkt aan een vorm van RNA-vaccin dat zou 
immuniseren tegen PMIF. 

Studies bij muizen suggereren dat het blokkeren van het eiwit het immuunsysteem in staat 
stelt om malaria sneller op te ruimen, wat resulteert in mildere ziekten en, cruciaal, 
toekomstige immuniteit. Bucala heeft samengewerkt met wetenschappers van het Jenner 
Vaccine Institute in Oxford om de kandidaat te testen, en als de resultaten positief zijn, hopen 
ze volgend jaar met menselijke proeven te beginnen. 

‘Vaccins zijn hard nodig in de ontwikkelingslanden voor parasitaire ziekten die de 
economische en maatschappelijke ontwikkeling van veel landen lang hebben gedrukt,’ zei 
Bucala. ‘RNA heeft niet alleen het succes van ons PMIF-vaccin mogelijk gemaakt, maar het 
platform is veel goedkoper dan op eiwitten gebaseerde vaccins, wat kansen biedt voor een 
malariavaccin dat nog niet eerder bestond.’ 

‘We gaan nu het vijfde decennium in van een wereldwijde pandemie voor HIV,’ zei Derek Cain, 
van het Human Vaccine Institute van Duke University. Tot nu toe is een vaccin buiten bereik 
gebleven. 

Het team van Cain heeft zich gericht op een subgroep van HIV-patiënten (minder dan een 
derde) die uiteindelijk gespecialiseerde antilichamen ontwikkelen die HIV jaren na infectie 
kunnen neutraliseren. Tegen die tijd is er een enorm reservoir van virus in het lichaam en het 
is te laat om de infectie te verwijderen. ‘Het is alsof je een brandblusser vindt, maar het hele 
huis staat al in brand,’ zei Cain. Als een vaccin deze antilichamen echter zou kunnen 
induceren, is de hoop dat ze HIV kunnen doven voordat het zich vastgrijpt. 

Cain en collega's hebben nauwgezet de omslachtige route in kaart gebracht die het 
immuunsysteem heeft genomen om deze zeer gespecialiseerde antilichamen te maken, en als 
onderdeel van een consortium verzinnen ze een reeks van vier of vijf multi-target mRNA-
vaccins die zijn ontworpen om ‘de wapenwedloop tussen het immuunsysteem en de 
ziekteverwekker na te bootsen’. 

‘We denken zeker dat een HIV-vaccin verreweg het meest gecompliceerde vaccin zal zijn dat 
we ooit in de bevolking hebben moeten brengen,’ zei Cain. ‘We verwachten niet dat het 100 
procent of 90 procent zal werken zoals de Covid-vaccins, maar zelfs als we 50-60 procent 
kunnen halen, zou dat een succes zijn; zeventig procent zou geweldig zijn.’ Bron: The 
Guardian, 1 november 2021. 

Accepteer dat Covid niet meer weggaat, zegt ic-arts: ‘Gepleisterplak 
houdt een keer op’ 

Tijdens de eerste coronagolf deed intensivist Michael Frank dagelijks verslag vanaf de ic van 
het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Nu maakt het ziekenhuis zich op voor 
misschien wel de vijfde golf. Arts Frank over ongevaccineerden, te weinig handen en de liefde 
voor zijn vak. 
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Arts Michael Frank komt net uit een vergadering met andere ziekenhuizen. Het onderwerp: 
het overplaatsen van Covid-patiënten bij het vollopen van de intensivecareafdeling. ‘Het geeft 
rust dat we de situatie onderling zo goed mogelijk proberen te regelen’, zegt Frank. ‘Maar het 
is een vergadering die we natuurlijk liever niet doen.’ 

Hetzelfde geldt voor de telefoontjes naar patiënten die vol spanning uitkijken naar hun 
operatie. ’Omdat het aantal besmettingen en de opnames zijn toegenomen, heeft ons 
ziekenhuis voor het eerst weer afspraken moeten uitstellen’, verzucht hij. ‘Ik had gehoopt dat 
niet meer mee te maken.’  

Tijdens de eerste golf deed Frank (55) in het AD verslag vanaf de ic. ‘Deze wedstrijd gaan we 
winnen’, zei hij in het eerste artikel. Maar de wedstrijd is nog niet voorbij. De arts en zijn 
collega’s maken zich op voor misschien wel de vijfde coronagolf. Al dagen gaat het nergens 
anders over: de toenemende druk op de ziekenhuizen. 

Hoe gaat u daarmee om? ‘Ik probeer er heel zakelijk en klinisch naar te kijken. Dat is mijn 
manier om ermee om te gaan. De grotere beslissingen maakt de overheid, ik heb er geen grip 
op of mensen zich laten vaccineren. Het enige wat ik kan doen, is mijn deel bijdragen. 
Natuurlijk zou ik het graag anders zien, alleen heeft het weinig zin steeds te denken: wat 
vreselijk. Daarmee verspil ik energie en zijn mijn patiënten niet geholpen.’ 

En als u terug naar huis rijdt? ‘Ook dan ga ik me niet opwinden. Ik heb mezelf afgelopen 
zomer toegesproken. Merkte dat ik moeite had met het feit dat zo’n 90 procent van de mensen 
op onze ic niet-gevaccineerd is. Ik weet dat deze patiënten waarschijnlijk niet op mijn afdeling 
waren geweest als ze preventief een prik hadden genomen. Het wordt nog lastiger als door die 
toestroom de geplande operaties in het gedrang komen. Dat kunnen simpele knieoperaties 
zijn, toch is voor een patiënt zo’n ingreep van wezenlijk belang.’ 

Hoe reageren ongevaccineerden die op uw ic terechtkomen? ‘Er is een mix aan emoties. 
Sommigen hebben achteraf spijt dat ze zichzelf niet hebben laten vaccineren. Verder zie ik 
berusting. Een gelovig gezin dat een dierbare verloor op onze afdeling, accepteerde dat het zo 
afliep. Er zijn ook mensen die het virus onderschatten. Zoals een zwangere vrouw die een 
keizersnede moest ondergaan. De moeder lag aan de beademing en kon niet bij haar 
pasgeboren kind zijn. Ze had niet in de gaten hoe gevaarlijk corona kan zijn.’ 

De ic’s dreigen wederom overbelast te raken. Waarom knelt het steeds? ‘Met de ic-capaciteit 
die we in Nederland hebben, past een ziekte als Covid er eigenlijk niet bij. In normale tijden 
hebben wij in dit ziekenhuis zestien bedden nodig voor de ic-zorg. Nu werken we met eenzelfde 
aantal bedden, maar zijn er vijf gereserveerd voor Covid-patiënten. Je hoeft geen wiskunde te 
hebben gestudeerd om te weten dat er zo krapte kan ontstaan. Zeker in de traditioneel al 
drukke herfst- en winterperiode. Ik begrijp best dat mensen zeggen: ‘Jullie weten toch dat dit 
eraan komt?’ Maar dat is praten vanaf de zijlijn. We kunnen niet ineens alles optuigen. Aan 
de apparatuur en fysieke ruimte ligt het niet; het gaat om het personeel.’ 

Hebben jullie voldoende personeel? ‘Het is krap. De afgelopen periode zijn er mensen 
weggegaan van de afdeling. Die zeggen: ‘Ik kies voor de zorg, maar niet voor Covid.’ Dat 
betekent dat er veel gevraagd wordt van het huidige personeel. Extra diensten, daar ontkomen 
we niet meer aan. Het strijdbare gevoel van de eerste golf is weg. Toch zie ik nog een enorme 
betrokkenheid, ook naar elkaar toe. Al houdt dit gepleisterplak een keer op. Covid blijft onder 
ons, dat moeten we als Nederland accepteren en daar moeten we de ziekenhuiscapaciteit 
structureel op aanpassen. Meer investeren in de zorg.’ 

Tijdens de eerste golf werden jullie overladen met cadeautjes. Krijgt u nog kaartjes? ‘Het 
klappen voor de zorg en de massale steunbetuigingen gaven me destijds een goed gevoel. Dat 
speelt nu veel minder. Ik hoor vanuit de samenleving meer het geluid: ‘Daar komen de 
ziekenhuizen weer dat ze het te druk hebben.’ Afgelopen voorjaar hebben een collega en ik 
maar voor onszelf geapplaudisseerd.’ 
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U heeft inmiddels tal van Covid-patiënten behandeld. Schrikt u nog weleens?  ‘We weten nu 
hoe het beloop van de ziekte is en hoe we patiënten kunnen behandelen. Toch blijft het iedere 
keer weer indrukwekkend. Dat iemand z’n leven leidt, een virusinfectie krijgt en vervolgens 
hier op de ic doodziek op z’n buik ligt. En dan zijn er casussen waar ik echt van moet bijkomen. 
Zoals begin dit jaar, toen een echtpaar op de ic belandde. Uiteindelijk overleed de man, zijn 
vrouw werd na een poos aan de beademing weer wakker. Ze hebben geen afscheid van elkaar 
kunnen nemen. Daarna had ik wel een dipje.’ 

Doet u uw werk nog met plezier? ‘Tijdens de eerste golf was ik voor het eerst bang om ziek te 
worden. Dat had ik voorheen nooit meegemaakt. Ik zag sportieve mensen en leeftijdsgenoten 
op de ic belanden. Sinds mijn vaccinatie is die vrees weg. Het is een moeilijke tijd gebleven, 
maar de Covid-periode heeft me ook wat gebracht. Ik zit al twintig jaar in dit vak; na zo’n tijd 
komt er enige routine in het werk. Het afgelopen anderhalf jaar ben ik medisch totaal 
opgeschud. En ik blijf enthousiast over mijn vak. Ondanks de frustraties, ellende en het harde 
werk.’ Bron: AD, 31 oktober 2021. 

  

Noorderlicht in Friesland in de nacht van 31 oktober 2021 © Wouter van Bernebeek 
@StormchaserNL  

Noorderlicht gespot in het noorden van Nederland 

Hoewel veel mensen er reikhalzend naar hadden uitgekeken, was het noorderlicht vannacht 
voor slechts weinig mensen daadwerkelijk waar te nemen. Alleen uit het noorden van 
Friesland, Terschelling en Schiermonnikoog kwamen berichten van mensen die het 
noorderlicht hadden gezien.  

Het kleurrijke verschijnsel is normaal gesproken alleen rond de poolcirkel te zien,  omdat zich 
daar een magnetisch veld rond de aarde bevindt. Maar een krachtige zonnevlam die onderweg 
is naar de aarde, maakte het mogelijk om het nu ook in een deel van ons land te zien, zo had 
Weerplaza aangekondigd. 

Het noorderlicht of poollicht, ook wel Aurora Borealis genoemd, is een geomagnetisch 
lichtverschijnsel. Het ontstaat wanneer grote hoeveelheden elektrisch geladen deeltjes van de 
zon onze atmosfeer bereiken en daar tegen een hoge snelheid botsen met zuurstof- en 
stikstofdeeltjes.  

Als je je dichtbij het noorderlicht bevindt, dan kleurt het meestal prachtig groen of paars. 
Zodra je er verder vandaan staat - dat kan soms honderden kilometers zijn - dan heeft het 
noorderlicht vaak een vagere rode of geelachtige kleur.  
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‘Heel af en toe kan het noorderlicht ook ver buiten de noord- of zuidpool gezien worden en dat 
lijkt de komende 24 uur te kunnen gebeuren’, aldus Wouter van Bernebeek van Weerplaza. 
‘Zelfs in Nederland zouden we met wat geluk een glimp ervan kunnen ‘vangen’!’ 

Het poollicht dat wij in Nederland kunnen zien, is wel totaal anders dan bijvoorbeeld boven 
Noord-Europa of in Canada. Daar is komende nacht waarschijnlijk een heuse lichtshow te 
zien.  

 

 Begin 2015 was het poollicht op verschillende plekken in Nederland te zien. © ANP  

‘Toch is de kans dat we überhaupt poollicht waarnemen in Nederland niet zo heel groot. Veel 
elementen moeten precies samenvallen voor het optreden van poollicht en zelfs dan is het 
vaak ‘fotografisch poollicht’, wat betekent dat je het alleen met een lange sluitertijd met de 
camera goed kunt waarnemen’, aldus Van Bernebeek. 

Nog geen twee weken geleden was dit verschijnsel ook te zien op de Waddeneilanden. Toen 
ging het wel om een veel minder krachtige zonnevlam dan dit weekend.  

Er is een kans dat we het poollicht de komende jaren in Nederland vaker kunnen waarnemen. 
Op het oppervlak van de zon worden namelijk meer 'zonnevlekken’ gevormd, die soms een 
uitbarsting veroorzaken. Daar komt de zonnewind uit voort die poollicht kan veroorzaken. 
Bron: AD, 31 oktober 2021. 

Michael Van Gerwen opgelucht na winst voor eigen publiek: ‘Het blijft 
iets met me doen’ 

Michael Van Gerwen heeft de kwartfinale van de World Series of Darts Finals in Amsterdam 
bereikt. De Brabander versloeg Maik Kuivenhoven in een spannende pot met 6-4. ‘Ik ben echt 
blij dat ik het voor eigen publiek over de streep heb getrokken’. 

‘Ik had hem niet de kans mogen geven’, zegt een opgeluchte Van Gerwen. ‘Het publiek is echt 
fantastisch, ik heb het gemist. Iedereen weet dat ik niet het beste jaar heb gehad, en iedereen 
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heeft last gehad van corona natuurlijk. Het is fijn om zo iets terug te mogen geven.’ Bron: AD, 
30 oktober 2021.  

Teleurstelling in Amsterdam: Van Gerwen loopt finale mis na pijnlijk 
verlies tegen Clayton 

Michael Van Gerwen heeft het publiek in AFAS Live geen optimaal feestje kunnen bezorgen. 
De drievoudig wereldkampioen werd ondanks de luide aanmoedigingen in de halve finales van 
de World Series of Darts Finals uitgeschakeld. Hij verloor in Amsterdam van Jonny Clayton. 

Van Gerwen kwam zondagavond slecht uit de startblokken. Zo gooide hij in de eerste sessie 
een gemiddelde van 92. Clayton zette daar een score van 99 tegenover. De 47-jarige Welshmen 
trok zich in AFAS Live weinig aan van het uitzinnige publiek, dat volledig op de hand van Van 
Gerwen was. Clayton nam brutaal een 4-1 voorsprong. Bron: AD, 31 oktober 2021. 

Nederland gaat voor een deel naar hoogste waarschuwingsniveau op 
Europese kaart 

Voor het eerst sinds juli gaan delen van Nederland naar het hoogste waarschuwingsniveau op 
de kaart van coronabesmettingen in Europa. Vijf provincies gaan omhoog van rood naar 
donkerrood als de Europese gezondheidsdienst ECDC donderdag zijn nieuwe kaart vaststelt. 
Het zijn Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht.  

De rest van het land blijft voorlopig nog op rood staan, hoewel Zuid-Holland nog maar net 
onder de grens naar donkerrood blijft.  

Het hoge waarschuwingsniveau komt doordat het aantal positieve tests snel blijft stijgen. 
Begin oktober was Nederland helemaal oranje, het een na laagste niveau.  

Van de provincies is Limburg de grootste brandhaard. In de afgelopen twee weken, de periode 
waar het ECDC naar kijkt, zijn daar meer dan 7800 mensen positief getest. Omgerekend komt 
dat neer op zo'n 703 bevestigde besmettingen op elke 100.000 Limburgers. Voor de provincie 
is dat het hoogste niveau sinds april. Na Limburg volgen Gelderland (afgerond 589 positieve 
tests per 100.000), Overijssel (566), Zeeland (534) en Utrecht (512).  

Noord-Brabant is de snelste stijger. Daar waren in de afgelopen twee kalenderweken 433 
positieve tests op elke 100.000 Brabanders, een stijging van ruim 57 procent ten opzichte van 
de huidige kaart, die afgelopen donderdag werd vastgesteld.  

Groningen is naar verhouding de 'rustigste' provincie van Nederland. Daar waren in de 
afgelopen twee weken 268 positieve tests per 100.000 mensen, een stijging van 'slechts' 31 
procent. Bron: AD, 31 oktober 2021.  

Kwaliteit van zorg komt in gevaar 

Intensivisten waarschuwen dat de kwaliteit van de zorg in gevaar komt, omdat de vraag naar 
IC-capaciteit de komende weken te groot zal worden. Ze willen daarom dat de politiek 
maatregelen neemt om de besmettingscijfers terug te dringen. Dat zeggen de afdelingshoofden 
van de intensive care-afdelingen van de acht academische ziekenhuizen tegen Nieuwsuur.  

‘Als afdelingshoofden van de universitaire intensive care-afdelingen voor volwassenen hebben 
we met alle zorgprofessionals samen al ruim anderhalf jaar het uiterste gedaan om iedereen 
die dat nodig had de juiste IC-zorg te geven’, zeggen de afdelingen in een gezamenlijke 
verklaring. ‘We zoeken nu de media omdat het water aan de lippen staat.’  

De ziekenhuizen willen de vaccinatiegraad verhogen, de mondkapjesplicht aanscherpen, en 
weer afstand houden en meer hygiënemaatregelen. Ook pleiten ze voor een boosterprik voor 
mensen die al gevaccineerd zijn. ‘Bijvoorbeeld vanaf veertig jaar, uiteindelijk gaat de 
Gezondheidsraad daar over.’  
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Tot slot zou er moeten worden gekeken naar beperkende maatregelen voor alle plekken waar 
ongevaccineerden elkaar ontmoeten. ‘Dat kunnen kerken op de Biblebelt zijn, maar ook 
winkels, horeca, concerten en bioscopen.’ Bron: AD, 31 oktober 2021. 

Brandweer New York ’ziek’ van vaccinatieplicht: 26 kazernes dicht 

Een hoog oplopend conflict om verplichte coronavaccinaties heeft dit weekeinde geleid tot de 
sluiting van 26 brandweerkazernes in New York. Honderden brandweerlieden meldden zich 
dit weekeinde ziek. 

Het brandweerkorps kampt met personeelsgebrek, omdat brandweerlieden die zich niet willen 
vaccineren vanaf maandag ook niet meer mogen werken. Alle overheidsmedewerkers in de 
stad moeten dan ten minste een coronaprik hebben gehad. Veel brandweerlieden willen dat 
niet, bijvoorbeeld omdat ze al natuurlijke immuniteit claimen te hebben na een eerdere 
infectie. Naar schatting 4000 brandweerlieden zijn niet gevaccineerd. Overheidsmedewerkers 
die maandag niet ten minste een prik hebben gehad, worden geschorst en krijgen niet betaald. 
Uit protest bleven veel brandweerlieden in het weekend al ’ziek’ thuis. 

Stadsdeelvertegenwoordigers geven burgemeester Bill de Blasio de schuld van de sluiting. Met 
zijn beslissing om coronaprikken te verplichten ‘overschrijdt De Blasio zijn mandaat’, vindt 
bijvoorbeeld stadsdeelvoorzitter Nicole Malliotakis uit Brooklyn. In haar district zijn vijf 
kazernes gesloten. ‘Als de daardoor tragere aanrijtijd van onze brandweerwagens leidt tot een 
catastrofe, komt dat volledig op het conto van de burgemeester’, zo vindt zij. 

Volgens brandweercommandant Daniel A. Nigro zijn de kazernes niet door de korpsleiding 
gesloten: ‘Het gevaar voor de New Yorkers is ontstaan door onverantwoordelijke brandweerlui 
die zich zonder goede reden ziek hebben gemeld.’ Bronnen melden aan de New York Post dat 
honderden brandweerlieden uit protest het werk in het weekend hebben neergelegd. Nigro 
dreigt met ’consequenties’ als ze niet weer aan het werk gaan. 

De sluiting van de kazernes lijkt van korte duur. Er worden mensen ingehuurd om de open 
plekken in te vullen en de vrijwillige brandweer van Long Island is om mankracht gevraagd. 
Het is ook niet zo dat New York nu helemaal zonder spuitgasten zit. De stad telt 341 kazernes. 
Bron: De Telegraaf, 31 oktober 2021. 

Werkgevers zien brood in coronapas: ’Zeker waar het klanten ook wordt 
gevraagd’ 

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft wel oren naar een coronapas voor de werkvloer. De 
vakbonden zijn er mordicus op tegen. 

Dat laat een woordvoerder weten in reactie op het voorstel dat Hubert Bruls, burgemeester 
van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, zondag opperde. Bruls vindt dat de 
wetgeving daarvoor ’eerder vandaag dan morgen’ moet worden opgetuigd. 

Het is voor werkgevers verboden een vaccinatiebewijs van personeel te eisen. Het vragen van 
een negatieve coronatest mag ook niet, maar daar wil Bruls dus een eind aan maken. VNO-
NCW en MKB-Nederland hebben daar alle sympathie voor, laten ze in een gezamenlijke reactie 
weten: ‘Wij delen dat werkgevers de mogelijkheid moeten hebben er eventueel naar te vragen 
indien de behoefte bestaat in een sector of bedrijf.’ 

De werkgeversorganisatie vindt dat in sommige sectoren niet meer dan logisch: ‘Zeker in 
sectoren waar het ook aan klanten moet worden gevraagd moet de mogelijkheid er zijn voor 
werkgevers de CoronaCheck-app te gebruiken.’ Met de app bewijs je dat je gevaccineerd, 
hersteld of negatief getest bent. 

Een van de sectoren waar dat voor geldt is de horeca. Branchevereniging Koninklijke Horeca 
Nederland wil echter nog niet reageren op het voorstel. Inretail, de brancheorganisatie voor de 
detailhandel, bezint zich nog op een reactie. 
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Vakbond FNV wil juist dat in de wet wordt opgenomen dat het vragen naar test- en 
vaccinatiebewijzen van werknemers door werkgevers strafbaar is. Dat stelde FNV-bestuurder 
Kitty Jong eind september, toen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet 
weten dat het niet zal optreden tegen bedrijven die een coronabewijs eisen, omdat het niet 
kan handhaven. De overheid verwacht dat werknemers dit zelf, al dan niet via de rechter, 
oplossen. Jong destijds: ‘Hiermee verklaart het ministerie de werknemers in principe vogelvrij.’ 

Jong, vicevoorzitter van de FNV, zegt nu: ‘Wij zijn – net als de meeste vakbonden – vóór 
vaccineren en een hoge vaccinatiegraad, maar het mag niet ten koste gaan van grondrechten. 
Het is gewoon echt een ander verhaal of je die QR-code toont om vrijwillig een café of 
restaurant in te gaan, omdat je dat graag wilt. Of omdat je naar je werk gaat; de plek die je 
een inkomen geeft waar je je leven mee betaalt. De gevolgen van de CoronaCheckapp zijn voor 
werknemers op de werkvloer onevenredig groot, dus wij zijn pertinent tegen de inzet voor dit 
soort doeleinden.’ 

Er zijn ook andere oplossingen, zo wijst de FNV op het nog vaak ontbreken van goede 
coronaprotocollen op de werkvloer om de werkomgeving veilig te maken. Jong: ‘Werkgevers 
mogen daar ook hand in eigen boezem steken en zelf er alles aan doen om een veilige werkvloer 
te creëren.’ 

Als het recht op medische privacy wordt opengebroken voor coronadoeleinden, waar stopt het 
dan? Jong: ‘Wat is het volgende dat mag worden gecontroleerd? Of je ooit kanker hebt gehad, 
of mentale problemen? Want werkgevers willen al veel langer weten of iemand ziek is of ziek 
is geweest, omdat zij dan een groter risico lopen op uitval.’ 

Bruls wil ook de anderhalvemeterregel weer invoeren, maar daar zijn de werkgevers geen fan 
van. ‘De 1,5 meter afstandsregel opnieuw invoeren levert weer nieuwe beperkingen op voor 
ondernemers en het belangrijkste is nu vooral alles na te leven wat er al ligt aan maatregelen 
(basismaatregelen, testen bij klachten et cetera) in plaats van weer nieuwe beperkingen in te 
voeren.’ 

‘Essentieel is bovendien vooral dat de vaccinatiegraad verder verhoogd wordt. Dat is de beste 
maatregel’, aldus VNO-NCW. Volgens het RIVM is bijna 82 procent van alle 12-plussers 
volledig gevaccineerd. 

Een aantal werkgevers, zoals Leaseplan, Ticketmaster en de grote slachtmachinefabrikant 
Marel kwamen de afgelopen maanden al in het nieuws, omdat ze wel om vaccinatiebewijzen 
vroegen, maar bijvoorbeeld niet controleerden. Ook RAI en KLM vragen er soms om, zij het 
omdat ze dan klanten hebben die het verplicht stellen, of naar bestemmingen gaan waar een 
verplichting geldt. 

Jumbo-topman Frits Van Eerd verklaarde eerder tegen deze krant dat zijn personeel er 
helemaal zelf over gaat, en Jumbo zich niet met een privézaak als vaccinatie gaat bemoeien. 
Shell heeft vaccinaties intern ter discussie gesteld, maar uiteindelijk niet verplicht gesteld. 

Een aantal grote Amerikaanse werkgevers stelt vaccinatie in eigen land wel verplicht. Bron: 
De Telegraaf, 31 oktober 2021. 

Kunnen bedrijven straks werknemers weigeren die niet gevaccineerd zijn 

Kunnen bedrijven straks werknemers de toegang weigeren als die niet gevaccineerd zijn of 
getest op corona? Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het landelijk 
Veiligheidsberaad, gooit de knuppel in het hoenderhok en dringt aan op een snelle 
wetswijziging. Werkgeversorganisaties hebben wel oren naar coronapas voor de werkvloer, de 
vakbonden zijn vooralsnog tegen. ‘Dit leidt tot tweedeling’. In Italië worden werknemers nu al 
verplicht gecontroleerd. Bron: De Telegraaf, 31 oktober 2021.  
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Bultrugwalvis herontdekt Noordzee na eeuwen afwezigheid 

Voor de Nederlandse kust is een bultrugwalvis gespot. 18 oktober is de eerste keer dat mensen 
het volwassen exemplaar van een afstandje hebben gezien. Daarna heeft het dier zich nog 
vaker laten zien. 

  

@ AP  

Momenteel is hij veel te zien in de Noordzee tussen Camperduin en het kustplaatsje Petten. 

Dat er weer bultrugwalvissen in de Noordzee gespot worden is vrij nieuw. Pas sinds deze eeuw 
laat het beest zich bijna jaarlijks zien. Daarvoor werd er voor het laatst een melding van een 
walvis in Hollandse wateren gedaan in 1775. Dat meldt Ecomare op haar website.  

De bultrug die er nu zwemt, redt zich prima volgens SOS Dolfijn. Directeur Annemarie van 
den Berg stelt dat het dier normaal zwemgedrag vertoont en aan het jagen is. Het beest, van 
zo’n 10 à 15 meter lang, jaagt op krill (kleine garnalen) en sprot (kleine haringen).  

Dat de walvis zich sinds lange tijd weer laat zien kan verschillende oorzaken hebben. Zo is 
bekend dat het voedsel voor de het grote zeedier rond de polen aan het opraken is en ze dus 
in andere wateren naar eten zoeken. De beesten zwemmen in de zomer naar de polen, om 
daar van koeler water te genieten. In de winter vertrekken ze naar de tropen om te paren.  

Een andere oorzaak kan zijn dat sinds 1980 de jacht op bultruggen aan banden is gelegd en 
er hierdoor meer exemplaren van de walvis zijn. Alleen Noorwegen, Japan en IJsland jagen 
nog op het dier.  

Daarnaast zijn bultruggen avontuurlijke beesten die niet alleen graag in diepere wateren 
zwemmen, maar ook het ondiepe water van de Nederlandse Noordzee graag ontdekken.  

En dat doen ze sinds het jaar 2000 steeds vaker. Het begon in 2003 met een dode walvis in 
de monding van de Nieuwe Waterweg. In 2007 zwom er een zo dicht bij de zeedijk in Den 
Helder dat die dijk vol stond met walvisspotters. Ook in 2009 werd er een gespot dicht bij 
Texel, die aan het jagen was op haring. Sinds 2011 wordt er bijna jaarlijks een bultrug gezien. 
Ze hebben de Noordzee na eeuwen dus herontdekt. Bron: Het Parool, 30 oktober 2021. 

Eerste internationale vluchten binnen in New South Wales en Victoria 

In New South Wales en Victoria zijn de eerste internationale vluchten binnen gekomen, nadat 
Australië de strenge inreisvoorwaarden voor gevaccineerde toeristen in die twee deelstaten 
heeft versoepeld. 
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De verplichte quarantaine voor uit het buitenland terugkerende Australiërs is voor beide 
deelstaten geschrapt. Ook gevaccineerde mensen uit Nieuw-Zeeland zijn er weer welkom. 

Het leidt tot mooie plaatjes op bijvoorbeeld de internationale luchthaven van Sydney, de 
hoofdstad van New South Wales, waar familie en vrienden elkaar weer in de armen kunnen 
sluiten nadat zij soms lange tijd van elkaar gescheiden werden. Bron: AD, 31 oktober 2021. 

Perschef van Witte Huis is besmet met coronavirus 

Jen Spaki, de perschef van het Witte Huis, is besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft 
ze vandaag bekend gemaakt. Afgelopen dinsdag is ze voor het laatst in de nabijheid van de 
Amerikaanse president Joe Biden geweest. Dat was in het Witte Huis. Ze hielden toen een 
kleine twee meter afstand tot elkaar en droegen maskers, aldus Psaki.  

Ze is niet met Biden mee afgereisd naar Rome voor de VN-klimaattop. Dat was ze wel van 
plan, maar ze moest die trip annuleren nadat ze hoorde dat mensen uit haar gezin positief 
hadden getest op het coronavirus. Ze ging gelijk in quarantaine en testte op woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag negatief. ‘Maar vandaag testte ik positief.' Ze kampt met milde 
symptomen van het virus. Bron: AD, 31 oktober 2021. 

Kunnen gevaccineerde Nederlanders met vaccinatiebewijs op vakantie? 

Het is maar de vraag of miljoenen gevaccineerde Nederlanders volgend jaar op vakantie 
kunnen met een vaccinatiebewijs, schrijft De Telegraaf. Onder meer Oostenrijk en Italië 
hanteren de regel dat een vaccinatie maar beperkt gebruikt kan worden als coronapas. Als 
iemand meer dan 270 of 360 dagen geleden is geprikt, moet hij toch testen. Dat zou in de 
zomer voor miljoenen Nederlanders kunnen gelden. 

Nederland strijdt in EU-verband tegen de beperkte geldigheid die sommige landen aan de 
vaccinaties hebben gekoppeld. De reis- en luchtvaartwereld kijkt de zaak voorlopig aan, maar 
waarschuwt wel dat eventuele financiële gevolgen voor de rekening van de reiziger komen. Die 
moet immers in de gaten houden of hij wel het land van bestemming in kan komen volgens 
de geldende richtlijnen. Bron: AD, 1 november 2021. 

Veiligheidsberaad bespreekt maatregelenpakket 

Het Veiligheidsberaad bespreekt vanavond het maatregelenpakket tegen de oplopende 
coronabesmettingen. Morgen komt het kabinet ermee naar buiten en de 25 burgemeesters die 
voorzitter van een veiligheidsregio zijn, gaan over de handhaving ervan. Het beraad kijkt zodra 
er nieuwe coronamaatregelen worden verwacht of die maatregelen in de praktijk uitvoerbaar 
en handhaafbaar zijn. 

Ook wordt besproken met de bewindslieden of de voorgenomen maatregelen overal in 
Nederland zinvol zijn. Het zou maandag eigenlijk de laatste speciale coronavergadering van 
het Veiligheidsberaad zijn. Maar nu de cijfers sneller oplopen dan verwacht, volgen er dit jaar 
waarschijnlijk nog meer coronabijeenkomsten, aldus een woordvoerster van het beraad. Bron: 
AD, 1 november 2021. 

Lockdown in Auckland wordt versoepeld 

De lockdown in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland zal vanaf 10 november versoepeld worden. 
Dat heeft premier Jacinda Ardern maandag aangekondigd. De stad met 1,7 miljoen inwoners 
bevindt zich in een strenge lockdown sinds er op 18 augustus een coronabesmetting werd 
vastgesteld. Ondertussen werden in totaal al 3.510 bevestigde coronabesmettingen 
geregistreerd. 

Nu is er echter een akkoord bereikt waarbij winkels en openbare voorzieningen vanaf 10 
november de deuren weer mogen openen. Buiten zouden ook samenkomsten van 25 mensen 
weer mogelijk worden. De beslissing moet op 8 november wel nog officieel bekrachtigd worden. 
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De aankondiging komt er net op de dag dat Nieuw-Zeeland het hoogste aantal nieuwe 
besmettingen registreerde met 162 nieuwe gevallen. Maar omdat nu 80 procent van de 
inwoners van Auckland gevaccineerd is, kunnen er toch versoepelingen plaatsvinden, aldus 
Ardern. 

Nieuw-Zeeland registreerde sinds het begin van de coronacrisis 6.200 besmettingen. 28 
personen overleden aan de gevolgen van COVID-19. Bron: AD, 1 november 2021. 

 

 

Joe Biden testte zondag negatief op Covid-19 

President Joe Biden tesste zondag negatief op Covid-19, zei de adjunct-perssecretaris van het 
Witte Huis Karina Jean-Pierre maandagochtend. 

De president nam de test onafhankelijk van het positieve resultaat van de perssecretaris Jan 
Psaki dat ze zondagmiddag in een verklaring onthulde. De test was nodig voor toegang tot het 
Verenigd Koninkrijk, waar Biden onderweg is voor de klimaattop van de Verenigde Naties, 
bekend als COP26 in Glasgow, Schotland. 

Psaki zei zondag dat ze Biden vijf dagen eerder voor het laatst had gezien, ‘toen we buiten 
meer dan zes meter uit elkaar zaten en maskers droegen’. 

Het Witte Huis kondigde donderdag aan dat Psaki Biden niet langer zou vergezellen op zijn 
reis naar het buitenland ‘voor tenminste de eerste paar dagen’, verwijzend naar een 
familienoodgeval. De adjunct-perssecretaris van het Witte Huis, Karina Jean-Pierre, reisde in 
plaats daarvan met de president mee. 

Het is onwaarschijnlijk dat Psaki Biden heeft besmet met Covid-19, vertelden verschillende 
artsen zondag aan CNN. 

‘Op basis van de tijdlijn van mevrouw Psaki’s negatieve test gedurende meerdere dagen na 
haar laatste ontmoeting met president Biden (die ook buiten was en gemaskerd, dus op 
zichzelf een zeer laag risico), is het vrijwel onmogelijk voor haar om op de een of andere manier 
de president te hebben geïnfecteerd’.  Dr. Leana Wen, een medische analist van CNN en 
voormalig gezondheidscommissaris van Baltimore City, aldus CNN. 
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Infectieziekten-expert Dr. Peter Hotez van het Baylor College of Medicine zei ook dat hij vond 
dat Biden goed beschermd was. 

‘Hij is drie keer gevaccineerd, dus hij zou goed moeten zijn, tenzij bij immunodeficiënties heeft 
die we niet kennen’, aldus Hotez per e-mail. 

En Dr. Jonathan Reiner, een professor in de geneeskunde aan de George Washongton 
University, wees ook op het feit dat de meest recente interactie tussen Psaki en Biden buiten 
was geweest. 

‘Transmissie naar buiten is veel minder waarschijnlijk dan transmissie naar buiten. Ook 
droegen zij en de president allebei mondkapjes. Dat zou de kans op overdracht verder 
verkleinen. Vergeet ook niet dat de president een derde prik had gekregen. Recente gegevens 
aan Pfizer tonen aan de derde dosis de werkzaamheid van dat vaccin herstelt tot ongeveer 95 
procent’, dus ik ben er zeker van dat de president ook in orde zal zijn’, vertelde Reiner aan 
CNN. Bron: CNN, 1 november 2021.   

In Thailand zijn grenzen weer open 

Na 18 maanden van corona-restricties heeft Thailand maandag zijn grenzen weer geopend 
voor volledig gevaccineerde toeristen. Vooral Bangkok en Phuket hopen de komende weken 
weer tienduizenden reizigers te mogen begroeten. 

De pandemie heeft er flink ingehakt in het land dat grotendeels afhankelijk is van toerisme. 
Vorig jaar was het slechtste jaar sinds de Aziatische financiële crisis van 1997, met een daling 
van het aantal toeristen met meer dan 80 procent. 

Vanaf 1 november hoeven volledig gevaccineerde toeristen uit meer dan zestig landen met een 
laag risico niet meer in verplichte zevendaagse hotelquarantaine, waardoor het toerisme naar 
verwachting weer snel zal aantrekken. 

Thailand hoopt te profiteren van reizigers die in december aan de winterblues willen 
ontsnappen, nu onder andere diverse Europese landen, de Verenigde Staten en China op de 
lijst van goedgekeurde landen staan. 

‘Het belangrijkste waar de regering en ik nu aan denken, is om het levensonderhoud van 
mensen weer op peil te krijgen’, zei premier Prayut Chan-O-Cha vrijdag. 

Het land trekt doorgaans bijna veertig miljoen bezoekers per jaar vanwege de pittoreske 
stranden en het bruisende nachtleven. Toerisme is goed voor bijna twintig procent van de 
economie, aldus The Guardian. 

Thailand registreert nog steeds ongeveer 10.000 coronabesmettingen per dag, terwijl slechts 
ongeveer 40 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is. In de hoofdstad Bangkok is de 
vaccinatiegraad veel hoger, bijna 80 procent. Bron: AD, 1 november 2021. 

In oktober zijn nergens zoveel mensen positief getest als in Staphorst 

In de maand oktober zijn nergens in Nederland in verhouding zo veel mensen positief getest 
op het coronavirus als in de gemeente Staphorst. Dat meldt persbureau ANP. In 31 dagen tijd 
telde de Overijsselse gemeente maar liefst 1073 bevestigde besmettingen. Omgerekend komt 
dat neer op 6258 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Anders gezegd: bij een op de zestien 
Staphorsters werd het virus vastgesteld. 

Staphorst heeft op Urk na de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Iets meer dan de helft 
van alle inwoners van 12 jaar en ouder is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat 
percentage is in de afgelopen weken ook vrijwel niet veranderd. Het aantal positieve tests is 
in Staphorst omhoog geschoten. In september telde Staphorst maar 88 positieve tests, in 
augustus 89 en in juli 33. 
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Buurgemeente Zwartewaterland, dat ook overwegend gereformeerd is, is de snelste stijger van 
Nederland. In september telde die gemeente 46 positieve tests, in oktober 756. Dat is een 
toename van ruim 1543 procent. Staphorst volgt met een toename van 1119 procent. Bron: 
AD, 1 november 2021. 

Steeds meer maatregelen in verpleeghuizen 

Steeds meer verpleeghuizen voeren maatregelen in om het coronavirus te bestrijden. 
Brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ krijgt daarover steeds meer signalen, vooral de 
afgelopen week. Dat geeft persbureau ANP aan.  In regio's met veel besmettingen vragen 
verpleeghuizen dan bijvoorbeeld om het dragen van een mondkapje en het beperken van het 
aantal bezoekers. 

ActiZ maakt zich zorgen over het ‘gestaag’ oplopend aantal besmettingen in Nederland. 
Volgens de organisatie kampt de zorg nog altijd met een hoge werkdruk en nemen ook onder 
ouderen de coronabesmettingen weer toe. ’We willen absoluut niet in een situatie komen 
waarin risico's voor bewoners van verpleeghuizen te groot worden en de druk op 
zorgmedewerkers nog hoger wordt dan die al is’, aldus ActiZ-bestuurslid Conny Helder in een 
verklaring.  

De signalen komen vanuit de Achterhoek, Noord-Brabant en de regio Kennemerland. Bron: 
AD, 1 november 2021. 

Aantal coronapatiënten opgelopen tot hoogste niveau sinds 1 juni 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot het hoogste 
niveau sinds 1 juni. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt 
maandag dat nu in totaal 1212 mensen behandeld worden vanwege Covid-19. Dat zijn er 90 
meer dan zondag. Zo'n grote stijging is sinds eind april niet meer voorgekomen. Op de 
verpleegafdelingen liggen nu 976 coronapatiënten, 74 meer dan zondag.                                             

Op de intensive cares nam het aantal coronabesmettingen toe met 16 tot 236. In de afgelopen 
24 uur werden er 123 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op 
de ic's werden 18 nieuwe patiënten opgenomen. Bron: AD, 1 november 2021.     

Morgen nieuwe maatregelen                          

De Jonge: ‘Nu meer dan 1200 patiënten in het ziekenhuis, extra maatregelen zijn nodig’ Ruim 
een maand na de grote versoepelingen trapt het demissionaire kabinet morgen weer op de 
rem. Met gerichte ingrepen probeert het kabinet de nieuwe opmars van het virus te stoppen. 
‘Maar je wil niet de hele samenleving allerlei beperkingen opleggen'.   

 ‘Vandaag liggen er meer dan 1200 coronapatiënten in ziekenhuizen, we zien een heel snelle 
stijging’, zei demissionair minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid (CDA) vanmiddag na 
speciaal corona-overleg op het Binnenhof.  ‘We ontkomen er niet aan om opnieuw maatregelen 
te treffen. Maar we willen ook niet de hele samenleving weer allerlei beperkingen opleggen. 
Dus je zoekt naar passende maatregelen die ook daadwerkelijk de snelle spreiding remmen.’  

In een aantal weken is het debat compleet gedraaid: eerst ging het vooral over afschaffen van 
de coronapas en heropenen van het nachtleven, nu gaat het juist over extra maatregelen. 
Formeel wil de minister er niet op vooruitlopen, maar vorige week werden al de contouren 
zichtbaar van ingrepen die hij en demissionair premier Mark Rutte op de 
coronapersconferentie morgen willen presenteren. ‘We willen gewoon niet dat weer allerlei 
andere zorg afgeschaald moet worden’, zegt De Jonge nu.   

Afstand houden en thuiswerken worden waarschijnlijk dringend geadviseerd, meldden 
bronnen eerder. Ook zal de QR-code - beschikbaar na genezing, negatieve test of volledige 
vaccinatie - op veel meer plekken getoond moeten worden dan alleen bij evenementen en in 
de horeca, verwachten ingewijden.  
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De coronapas kan uitgebreid worden naar culturele instellingen, doorstroomlocaties als 
pretparken, sportscholen en zwembaden. Over herinvoering van de mondkapplicht loopt nog 
overleg, net als de speciale aanpak voor regionale corona-brandhaarden.  

Of ook werkgevers met een QR-code moeten gaan werken, zoals Hubert Bruls van het 
Veiligheidsberaad gisteren suggereerde, is zeer de vraag. Daarvoor is een tijdrovende 
wetswijziging nodig.  

Het demissionaire kabinet richt zich nu juist eerst op maatregelen en adviezen die snel 
afgekondigd en ingevoerd kunnen worden. Extra regels voor ongevaccineerden - bijvoorbeeld 
door hen de toegang tot horeca te ontzeggen - komen er vooralsnog niet.  

Actie is ‘onvermijdelijk’ om de toestroom naar ziekenhuizen te stoppen. Momenteel worden er 
ruim 1200 coronapatiënten (ruim 400 meer dan een week eerder) verzorgd in de ziekenhuizen, 
waarvan 220 op de intensive care. Door personeelsgebrek en het zoveel mogelijk blijven bieden 
van reguliere en inhaalzorg komen ziekenhuizen nu al in de knel.  

Gistermiddag trokken de IC-hoofden van de acht academische ziekenhuizen aan de bel: ‘Het 
beoogde aantal IC-bedden van 1350 achten wij niet haalbaar’, zei Peter van der Voort, 
intensivist bij het UMCG en D66-senator, namens hen. ‘En met de verwachte 700 
covidpatiënten op de IC zijn er ook  te weinig IC-bedden over voor niet-covidzorg.’ 

Het kabinet zal eerst proberen de curve proberen plat te slaan met dringende adviezen.  

Harde lockdownregels - avondklok, schoolsluiting en winkels dicht - zijn voorlopig uit beeld.  

Hoeveel effect maatregelen en adviezen hebben is meer dan ooit de vraag. Ruim acht op de 
tien Nederlanders is volledig gevaccineerd en zal zich grotendeels veilig wanen. Dat zal ook 
effect hebben op naleving van restricties. 

Het kabinet worstelt met de taaiste fase van de crisis nu zoveel mensen gevaccineerd zijn maar 
er nog altijd te grote toestroom naar ziekenhuizen is. Ondertussen dalen het vertrouwen in de 
aanpak en het draagvlak voor maatregelen. Bron: AD, 1 november 2021. 

Ingewijden bevestigen maatregelen tegen nieuwste coronagolf 

Ingewijden bevestigen de wapens tegen de nieuwste coronagolf. De 1,5 meter-afstandregel 
wordt niet wettelijk verplicht, maar er komt wel een houd-zoveel-mogelijk-afstand-
advies. Thuiswerken wordt weer dringend geadviseerd: het gaat om de helft op kantoor, de 
helft thuis. 

Ook zal de QR-code - beschikbaar na genezing, negatieve test of volledige vaccinatie - op veel 
meer plekken getoond moeten worden dan alleen bij evenementen en in de horeca, verwachten 
ingewijden. De coronapas zal uitgebreid worden naar culturele instellingen, 
doorstroomlocaties als pretparken, sportscholen en zwembaden. De mondkapjes moeten 
verplicht weer op in binnenruimtes als winkels, gemeentehuizen, bibliotheken en bij 
contactberoepen, zoals de kapper.   Bron: AD, 1 november 2021.  

Kabinet op de rem: mondkapje moet weer op, coronapas op meer plekken 
verplicht 

Ruim een maand na de grote versoepelingen trapt het demissionaire kabinet opnieuw op de 
rem. Met meer thuiswerken, een herinvoering van de mondkapjesplicht en een uitgebreide 
coronapas wil het kabinet het virus nu terugdringen.   

Ingewijden bevestigen de wapens tegen de nieuwste coronagolf. De 1,5 meter-regel wordt niet 
wettelijk verplicht, maar er komt wel een houd-zoveel-mogelijk-afstand-advies. Thuiswerken 
wordt opnieuw dringend geadviseerd: het gaat om de helft van de tijd op kantoor, de helft 
thuis.   
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Ook zal de QR-code - beschikbaar na genezing, negatieve test of volledige vaccinatie - op veel 
meer plekken getoond moeten worden. De coronapas zal ook als toegangsbewijs gelden in 
culturele instellingen, doorstroomlocaties als pretparken, en sportscholen en zwembaden. De 
mondkapjes moeten verplicht op in binnenruimtes als winkels, gemeentehuizen, bibliotheken 
en bij contactberoepen als de kapper. Een regionale aanpak in corona-brandhaarden lijkt 
onhaalbaar, wel wordt burgemeesters opgeroepen veel beter te handhaven.    

‘Vandaag liggen er meer dan 1200 coronapatiënten in ziekenhuizen, we zien een heel snelle 
stijging’, zei demissionair minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid (CDA) vanmiddag na 
speciaal corona-overleg op het Binnenhof.   

‘We ontkomen er niet aan om opnieuw maatregelen te treffen. Maar we willen ook niet de hele 
samenleving weer allerlei beperkingen opleggen. Dus je zoekt naar passende maatregelen die 
ook daadwerkelijk de snelle spreiding remmen.’  

In een aantal weken is het debat compleet gedraaid: eerst ging het vooral over afschaffen van 
de coronapas en heropenen van het nachtleven, nu gaat het juist over extra 
maatregelen. Formeel wil de minister er niet op vooruitlopen, maar vorige week werden al de 
contouren zichtbaar van ingrepen die hij en demissionair premier Mark Rutte op de 
coronapersconferentie morgen willen presenteren. ’We willen gewoon niet dat weer allerlei 
andere zorg afgeschaald moet worden’, zegt De Jonge nu.   

In het onderwijs keert het verplichte mondkapje nog niet terug. Wel wil het kabinet 
onderzoeken of de coronapas ingevoerd moet worden in het hoger onderwijs en het mbo. Ook 
wordt bekeken of bedrijven met de QR-code kunnen gaan werken.  
Voor deze ingrepen moet steun worden gezocht in de Tweede Kamer, want die is niet bij 
voorbaat verzekerd. 

Het demissionaire kabinet richt zich nu eerst vooral op maatregelen en adviezen die snel 
afgekondigd en ingevoerd kunnen worden. Extra regels voor ongevaccineerden - bijvoorbeeld 
door hen de toegang tot horeca te ontzeggen - komen er vooralsnog dus niet.  

Actie is ‘onvermijdelijk’ om de toestroom naar ziekenhuizen te stoppen. Momenteel worden 
er  1212 coronapatiënten (ruim 400 meer dan een week eerder) verzorgd in de ziekenhuizen, 
waarvan 236 op de intensive care. Door personeelsgebrek en het zoveel mogelijk blijven bieden 
van reguliere en inhaalzorg komen ziekenhuizen nu al in de knel.  

Gistermiddag trokken de IC-hoofden van de acht academische ziekenhuizen aan de bel: ‘Het 
beoogde aantal IC-bedden van 1350 achten wij niet haalbaar’, zei Peter van der Voort, 
intensivist bij het UMCG en D66-senator, namens hen. ‘En met de verwachte 700 
covidpatiënten op de IC zijn er ook  te weinig IC-bedden over voor niet-covidzorg.’ 

Het kabinet zal eerst proberen de curve proberen plat te slaan met dringende adviezen.  
Harde lockdownregels - avondklok, schoolsluiting en winkels dicht - zijn voorlopig uit 
beeld.  Bron: AD, 1 november 2021.  

Red Team stopt ermee: ‘De zorg is nu echt stuk, het kabinet heeft 
zichzelf vastgedraaid’ 

‘De zorg is nu echt stuk. Het kabinet heeft zichzelf vastgedraaid.’ Met die woorden heft het 
Red Team zichzelf per direct op. De onafhankelijke corona-adviesclub zegt in een statement 
op Twitter niets meer bij te kunnen dragen aan het coronabeleid, omdat dat meer gebaseerd 
is op ‘gezichtsverlies en beeldvorming’ dan op het daadwerkelijk bestrijden van het virus. 

Het Red Team, een groep experts uit diverse beroepsvelden, voorzag sinds medio vorig jaar 
het kabinet gevraagd en ongevraagd van adviezen over de bestrijding van de coronacrisis. Keer 
op keer voorspelde het Red Team in een vroegtijdig stadium nieuwe coronagolven en koppelde 
daar maatregelen aan, maar die werden in de meeste gevallen genegeerd. ‘Niet anticiperen op 
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dat wat voorspelbaar is en niet leren van de ervaring die we hebben  opgedaan, is de slechtst 
denkbare keuze', zegt het Red Team nu in een verklaring. 

Prominent lid van het Red Team was onder meer arts-microbioloog Bert Mulder van het 
Nijmeegse CWZ. Hij pleitte enkele weken geleden bijvoorbeeld al voor de herinvoering van de 
mondkapjesplicht, iets waar het kabinet morgen pas een besluit over neemt.  

‘Wij blijven bij onze visie en ons standpunt: snel, krachtig en dus ook kort ingrijpen, voorkomt 
schade aan de maatschappij, gezondheidsschade en spaart mensenlevens.’ Maar dat is aan 
dovemansoren gericht, constateert het expertteam. Morgen gaat het kabinet, wederom veel te 
laat in de ogen van het Red Team, weer nieuwe coronamaatregelen afkondigen. ‘Wie steeds 
opnieuw dezelfde fouten maakt, heeft er niet genoeg van geleerd.’  

Het Red Team verwijt het kabinet dat het wegloopt voor het maken van moeilijke, impopulaire 
keuzes. ‘Niet anticiperen op dat wat voorspelbaar is en niet leren van de ervaring die we 
hebben opgedaan, is de slechtst denkbare keuze.’ De keuzes die het kabinet nu maakt, zijn 
puur politiek, iets waar het Red Team niks mee kan en wil. Daarbij wil het team ruimte maken 
voor andere kritische geluiden, die steeds meer de kop op steken. Bron: AD, 1 november 2021.  

Update RIVM 

Het RIVM heeft tussen zondagochtend en maandagochtend 7744 meldingen van positieve 
coronatests gekregen. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 19 juli. Het 
gemiddelde stijgt daardoor voor de 32e dag op rij. Het dagcijfer ligt wel iets lager dan in de 
afgelopen dagen, maar dat is gebruikelijk voor maandagen.  

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 52.006 positieve tests. Voor het eerst sinds 
24 juli komt dat weektotaal boven de 50.000 uit. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 
7429 positieve tests per dag. 

Het aantal sterfgevallen blijft relatief hoog. Het RIVM kreeg afgelopen dag bericht dat twaalf 
mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Bron: AD, 1 november 
2021.  

Druk op Meander neemt toe: ziekenhuis moet opnieuw operaties 
afzeggen 

De druk op het Meander Medisch Centrum neemt toe, zo erg dat het Amersfoortse ziekenhuis 
genoodzaakt is om opnieuw operaties af te zeggen.  

Op dit moment liggen er 16 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan vijf op de 
intensive care. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorige week maandag, toen er acht 
patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis lagen en het hoogste aantal in Meander sinds 
eind mei. ‘Vanuit de regio is gevraagd of wij twintig bedden vrij kunnen houden voor 
coronapatiënten. En om dat te kunnen doen, moeten we de toestroom naar onze kliniek 
beperken’, legt woordvoerder Erik van Goor de situatie uit.  

‘Daarom zeggen we vanaf woensdag operaties af. In eerste instantie gaat het om een handvol 
ingrepen. Mensen die het betreft krijgen vanzelf bericht. We kijken nog wat dit voor de 
geplande operaties van volgende week zal betekenen.’ 

Van Goor legt uit dat het ziekenhuis daarmee voor lastige afwegingen staat. ‘Het is echt 
maatwerk. Het hangt van zoveel verschillende factoren af waarmee we rekening moeten 
houden. De mate van urgentie bijvoorbeeld of het feit dat een operatie al eens eerder is 
uitgesteld.’ 
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‘We hadden vanuit de grond van ons hart gehoopt dat de corona-gerelateerde opnames op een 
laag niveau zouden blijven. Maar de verdubbeling van de cijfers en de onvoorspelbaarheid van 
het virus maken dat dit opnieuw nodig is. We moeten echt weer op meerdere borden tegelijk 
schaken.’ 

Het ziekenhuis start niet opnieuw een cohortafdeling op om daar de Covid-patiënten 
gezamenlijk op te vangen. ‘De bedden worden verdeeld over vier verschillende afdelingen. Dat 
kan omdat we eenpersoonskamers in het ziekenhuis hebben waar we patiënten kunnen 
isoleren. Voor de verdeling van de coronazorg is dit beter. Verpleegkundigen kunnen in hun 
eigen teams blijven werken, waar ze zelf sterk de voorkeur voor hebben. Vandaar deze keuze.’  
Bron: AD, 1 november 2021. 

Geld voor extra toezichthouders coronacontrole nog bijna nergens 
besteed 

De 45 miljoen euro die het kabinet beschikbaar heeft gesteld zodat gemeenten extra mensen 
aan kunnen trekken voor toezicht op de coronacontroles, is voor zover bekend nog bijna 
nergens besteed.  

Medio september kondigde demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus de extra 45 
miljoen euro aan. Hij sprak met de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad af dat de 
veiligheidsregio's allemaal een deel van dat geld zouden krijgen. De veiligheidsregio's zouden 
op hun beurt geld verdelen over die gemeenten waar de middelen het meest effectief ingezet 
konden worden. Het ministerie stuurde de regio's een brief waarin stond hoeveel geld de regio 
zou krijgen, berekend naar het aantal inwoners.  

Het Veiligheidsberaad heeft volgens een woordvoerster verder geen rol meer gespeeld in de 
verdeling van de miljoenen. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn de voorzitters 
van de veiligheidsregio's. Ze praten maandagavond met Grapperhaus en demissionair 
minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) over strengere coronamaatregelen. Meer 
coronacontroles aan de deur maken daar mogelijk deel van uit. Maar veiligheidsregio's, zoals 
Amsterdam-Amstelland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid, hebben geen 
antwoord op de vraag of het geld er is. Over de besteding is al helemaal niks bekend. 

De Nederlandse BOA Bond zei vrijdag dat 'geld niet de oplossing is voor een betere 
coronacontrole'. Volgens de bond kunnen de extra miljoenen beter besteed worden aan de 
horeca, zodat die meer controleurs kunnen aanstellen. Het Veiligheidsberaad hamert er steeds 
op dat naleving van de regels in de eerste plaats een zaak is van burgers en ondernemers zelf. 
Pas als dat niet werkt komen controles, boetes en eventueel sluiten van horecazaken in beeld. 
Bron: AD, 1 november 2021.  

Een op de drie vertrouwt overheid nog en elkaar ook beetje minder 

Het vertrouwen dat zeventig procent van de Nederlanders vorig jaar nog had in de overheid is 
gekelderd naar minder dan een op de drie. Ook onderling zijn we elkaar in deze coronacrisis 
minder gaan vertrouwen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek aan de vooravond van nieuwe 
coronamaatregelen van de overheid. 

Nederlanders zijn de afgelopen tijd steeds meer gaan vertrouwen op informatie die ze op 
sociale media lezen en krijgen van hun familie en vrienden. Het vertrouwen dat ze eerder nog 
hadden in de overheid is de afgelopen anderhalf jaar dramatisch afgenomen. Van zeventig 
procent vertrouwen in de overheid in april 2020 naar minder dan dertig procent afgelopen 
september.  

Het is een sombere constatering aan de vooravond van nieuwe maatregelen die de overheid 
zal gaan afkondigen om het exploderende aantal coronabesmettingen tegen te gaan.  
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Wantrouwen in de overheid is daarnaast een belangrijk motief van ongevaccineerden om zich 
niet te laten vaccineren. Ook is er samenhang aangetoond tussen het gebruik van sociale 
media als primaire informatiebron en het geringe vertrouwen in de overheid en geringe 
vaccinatiebereidheid.  

Dit blijkt uit nieuw onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis waaraan 
is gewerkt door onder anderen dr. Katja Rusinovic van de Haagse Hogeschool en prof. dr. Jet 
Bussemaker van de Universiteit Leiden, de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam 
en Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Godfried 
Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Opvallend is dat de scherpe afname van het vertrouwen in de landelijke overheid vanaf maart 
dit jaar niet gelijk een toenemende kritiek op het coronabeleid tot gevolg heeft. Een aanzienlijk 
deel is nog wel kritisch op het coronabeleid, maar in vergelijking met de meting door de 
onderzoekers dit voorjaar is deze groep kleiner geworden.  

De onderzoekers zeggen dat de afname van het vertrouwen mogelijk te maken heeft met 
politieke ontwikkelingen die losstaan van het gevoerde coronabeleid, waaronder de lange 
kabinetsformatie en de gebrekkige en trage afhandeling van de toeslagenaffaire. 

 
 

Gedupeerden van het toeslagenschandaal komen in opstand op de Dam. Met het protest 
willen de slachtoffers van de toeslagenaffaire maatschappelijke steun vragen. © ANP 

Vooral lager opgeleiden, ouderen, niet-stemmers en stemmers op PVV en FvD hebben dat 
geringe vertrouwen in de overheid. Als het gaat om sociale afstand houden om besmettingen 
te voorkomen dan houden mannen zich daar minder aan dan vrouwen. ‘Eveneens zien we dat 
mensen in de opbouwfase en carrière-fase van het leven, dus tot 50 jaar, zich minder aan de 
sociale-afstandmaatregelen houden dan de oudere generaties.’  

Waar gevaccineerden zich vooral laten overtuigen door deskundigen van de RIVM en GGD, 
zeggen ongevaccineerden de kans klein te vinden dat zij door die instanties alsnog overtuigd 
worden. Als zij zich alsnog zouden laten vaccineren zal dit eerder gebeuren door argumenten 
van de huisarts, familieleden of vrienden en juist het minst door de deskundigen. 

De coronapas blijkt niet erg populair, ook niet onder gevaccineerden. In totaal is ruim een 
derde van de Nederlanders tegen de pas, die ingezet wordt om toegang te krijgen tot onder 
meer de horeca. 
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Het vertrouwen in gezondheidsinstanties zoals het RIVM en de GGD nam het afgelopen jaar 
ook af. Hoewel het sindsdien weer iets is toegenomen, is het nog wel duidelijk lager dan bij de 
start van de pandemie.  

Het algemene vertrouwen tussen mensen onderling is ook een beetje afgenomen, constateren 
de onderzoekers. Mensen vertrouwen vooral familie en vrienden. Dat vertrouwen ‘blijft groot 
en tamelijk stabiel’. ‘Ook het vertrouwen in buren en vooral de huisarts is erg groot, maar ook 
hier is een voorzichtige daling in het vertrouwen te zien’, zeggen de onderzoekers. Bron: AD, 
1 november 2021.   

Dierentuinen en pretparken verwachten minder bezoekers bij controle 
QR-code 

Dierentuinen en pretparken verwachten minder bezoekers en omzet als zij bij de ingang op 
QR-codes moeten controleren. De Club van Elf, de overkoepelende organisatie van een groot 
aantal dagattracties, wil dat er steun komt in het geval van nieuwe coronamaatregelen. Bron: 
AD, 1 november 2021.  

 

© ANP — Bezoekers in diergaarde Blijdorp 

Nog geen overeenstemming over terugkeer mondkapjesplicht in winkels 

Over een terugkeer van de mondkapjesplicht in winkels zou nog geen overeenstemming 
bereikt zijn. Ook is nog onduidelijk of het kabinet iets ziet in de zogenoemde 2G-regel, zoals 
die in Duitsland op sommige plaatsen is ingevoerd. Dat is een variant van de coronapas 
waarbij mensen alleen ergens naar binnen kunnen als ze gevaccineerd (geimpft) of hersteld 
(genesen) zijn. In Nederland is een negatieve coronatest nog een alternatief. Bron: AD, 1 
november 2021.   
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Rijksambtenaren krijgen elke vijf jaar 750 euro voor inrichten 
thuiswerkplek  

De 120.000 rijksambtenaren krijgen eens per vijf jaar 750 euro om een thuiswerkplek in te 
richten en te stofferen. Dat zijn de vakbonden met de overheid overeengekomen in een nieuwe 
cao.  

De ambtenaren krijgen een loonsverhoging van twee procent. De vakbonden noemen dat 
karig, maar zijn blij met de goede afspraken over thuiswerken, dat een enorme vlucht nam 
sinds het uitbreken van de coronapandemie.  

Zo krijgen de ambtenaren een thuiswerkvergoeding over dit jaar van 430 euro. Volgend jaar 
wordt dat verhoogd naar een vergoeding van 2 euro per dag. Ook krijgen de ambtenaren een 
eenmalige uitkering van 300 euro in december 2021. 

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. De loonsverhoging gaat 
met terugwerkende kracht in op 1 juli. ‘Er is lang onderhandeld en het resultaat is mager’, 
zegt CNV-onderhandelaar Bart Schnoor. ‘De frustratie bij de rijksambtenaren over de houding 
van de werkgever is tijdens het traject behoorlijk gegroeid.’  

Volgens FNV gaf zeventig procent van de leden van de vakbond die voor het eindbod hebben 
gestemd aan dat ze meer van hun werkgever hadden verwacht. 

De nieuwe cao - waarover half oktober een akkoord werd bereikt - geldt ook voor de 
schoonmakers die in dienst zijn bij de overheid. Dat betekent voor hen een loonsverhoging. 
Bron: AD, 1 november 2021. 

 

© ANP / EPA 
 
Allerheiligen door corona dit jaar extra bijzonder in Spanje: ‘Heel wat 
vrienden zijn er niet meer’ 
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Barcelona zag door corona in 2020 zo’n 4300 inwoners méér sterven dan gebruikelijk. Op een 
Allerheiligen zonder restricties, nu de besmettingsgraad in Spanje al weken heel laag is, 
trokken de mensen weer massaal naar de begraafplaatsen om hun doden te herdenken.  
 
De regen, die de hele nacht door is gevallen, stopt kort nadat om acht uur de twee 
toegangspoorten van de begraafplaats van Poblenou zijn geopend. Het is het moment dat de 
bezoekers binnen beginnen te druppelen, een constante stroom, de hele dag door. Op de 
drukste momenten vormt zich een rij voor de deur. Binnen, tussen de 30.000 graven en een 
veelvoud aan doden – in sommige familiegraven liggen meer dan twintig mensen – is ruimte 
genoeg voor iedereen. 
 
Allerheiligen, 1 november, is met voorsprong de drukste dag van het jaar op de 
begraafplaatsen in Spanje, ook op de monumentale, twee eeuwen oude van Poblenou, dichtbij 
de stranden van Barcelona. En dit jaar is de dag om de doden te eren extra bijzonder, na de 
vele beperkingen vanwege de coronapandemie een jaar geleden en de naasten en geliefden die 
velen aan het virus zijn verloren. 
 
‘Heel wat vrienden en kennissen zijn er niet meer, en niet alleen mensen van onze leeftijd, hè, 
ook jongere mensen,’ zeggen de tweelingzussen Mari Carmen en Maria Dolores Regi. ‘Maar 
niemand uit onze familie, gelukkig.’ De zeventigers staan voor nis nummer 1501, waar hun 
ouders al meer dan 25 jaar liggen begraven, samen met de man van María Dolores. 
 
Het graf zit op vier hoog. De hangende takken van een pijnboom zitten in de weg wanneer 
Cristobal, de man van Mari Carmen, een speciale trap naar de plek rolt om de bloemen in de 
vazen te kunnen verversen, het glas voor de marmeren plaats te poetsen en een oplichtend 
kruisje te plaatsen.  
 
De drie komen altijd op 1 november, én op vader- en moederdag. Na het verversen van de 
bloemen, enkele seconden van stilte en het slaan van een kruisje gaan ze snel door naar Sant 
Boi, een voorstad van Barcelona, naar een andere begraafplaats, naar nog meer afwezige 
naasten. 
 
Er vloeien enkele tranen tussen de lange en hoge rijen nissen van Poblenou, een vrouw 
jammert hardop, echtparen omarmen elkaar even, kinderen spelen tussen de graven en er 
heerst ook iets van opluchting. Al weken lijkt de pandemie ver weg en is Spanje na Malta het 
land in Europa met verreweg de minste besmettingen. 
 
Niettemin lopen de meeste bezoekers van het kerkhof met een mondkapje op, terwijl dat in de 
buitenlucht allang niet meer verplicht is. De angst voor de ziekte, en de dood, zit er diep in. 
Spanje is een van de zwaarst getroffene landen geweest. In Barcelona steeg het aantal 
overledenen in 2020 met bijna 30%: op het jaarlijkse gemiddelde van 15.000 sterfgevallen per 
jaar kwamen er plots 4300 bij, de meeste in de maanden maart en april.  
 
Nicolasa denkt er het hare van, al die mensen die alleen deze dag de gang naar de 
begraafplaats maken, alleen maar omdat de heiligenkalender dat bepaalt. Ze heeft een 
tuinstoeltje meegenomen en een bezem om de grond voor de nis van Antonio, haar man, aan 
te vegen. ‘Ik kom hier elke dag van de week,’ zegt de gitana (een van de vele Roma’s) deze 
ochtend op het kerkhof. Hun graven zijn het meest uitbundig, met veel versierselen. ‘Vijf jaar 
geleden is hij overleden, en er is nog geen dag voorbijgegaan dat ik niet aan hem heb gedacht.’ 
Voor de nis staat een hartje, van haar. ‘Jou verliezen is en zal altijd de grootste pijn in mijn 
leven zijn’, aldus  Nicolasa. 

Wanneer de zon doorbreekt verliest de begraafplaats van Poblenou zijn sombere uitstraling 
van het begin van de ochtend. Steeds meer mensen bevolken de lange paden tussen de graven. 
Een man komt aanlopen met een draagbaar toetsenbord, naast hem drie vrouwen met grote 
bossen bloemen. Ze zijn op weg naar het graf van Josep Anselm Clavé, naast dichter en 
politicus een van de beroemdste Catalaanse componisten uit de geschiedenis, overleden in 
1874. 
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‘Straks komt ook een koor, en zoals elk jaar op deze dag houden we een klein concert ter ere 
van hem. De traditie is al een eeuw oud,’ zegt Bruno Nájera, de man met het toetsenbord, 
directeur van de vereniging Koren van Clavé. Een begraafplaats, zegt hij, en zeker zo’n 
prachtige als Poblenou - een immens openluchtmuseum met grafmonumenten gemaakt door 
bekende beeldhouwers - is al lang niet meer een sinistere plek die afschrikt. Nájera: ‘Meer dan 
van rouw is een kerkhof een plaats van kunst en cultuur geworden.’ Bron: AD, 1 november 
2021.  

Weghorst na coronabesmetting klaar voor rentree bij Wolfsburg 
 
Wout Weghorst is beschikbaar voor VfL Wolfsburg in het duel in de Champions League van 
dinsdag met Red Bull Salzburg. De spits zat twee weken in quarantaine na een 
coronabesmetting. ‘Wout heeft getraind. Het zag er goed uit, maar we moeten afwachten hoe 
hij reageert’, vertelde trainer Florian Kohfeldt, de opvolger van de vorige week ontslagen Mark 
van Bommel. 
 
‘Het ligt voor de hand dat hij nog niet de volle negentig minuten kan meespelen. Ik laat die 
beslissing volledig over aan onze medische staf en neem geen enkel risico. We hebben dit 
weekeinde laten zien dat we aanvallend ook andere opties hebben’, aldus Kohfeldt, die zijn 
ploeg zaterdag met 2-0 zag winnen bij Bayer Leverkusen. Lukas Nmecha, tegen Leverkusen 
eenmaal scorend, is een alternatief voor Weghorst. 
 
Wolfsburg staat onderaan in groep G met twee punten uit drie duels. Salzburg gaat aan de 
leiding met zeven punten. Twee weken geleden wonnen de Oostenrijkers het eerste onderlinge 
duel met 3-1. ‘Het is nog niet uitzichtloos’, zei Kohfeldt. ‘Maar een zege op Salzburg zou wel 
helpen om nog een kans te hebben na de kerst nog de Champions League-hymne te horen in 
ons stadion.’ Bron: AD, 1 november 2021.  
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Wout Weghorst. © Swen Pförtner/dpa  
 
 
Feyenoord-tegenstander Union Berlin test spelers na coronabesmetting 
Weghorst 
 
Wout Weghorst (29) heeft positief getest op het coronavirus. De spits van VfL Wolfsburg is in 
quarantaine gegaan en is voorlopig niet beschikbaar voor de Duitse club, die het woensdag in 
de Champions League opneemt tegen RB Salzburg. 
 
‘Weghorst klaagde zondagochtend over symptomen en een naderhand uitgevoerde test gaf een 
positieve uitslag. Weghorst werd direct geïsoleerd en is thuis in quarantaine gegaan. Alle 
andere tests die zondag en maandag zijn uitgevoerd op de spelers, coaches en andere 
medewerkers waren negatief’, meldt Wolfsburg, waar Mark van Bommel hoofdtrainer is, in 
een verklaring op de website. 
 
Na de coronabesmetting bij Weghorst gaat FC Union Berlin voor de zekerheid alle spelers 
testen die afgelopen zaterdag in de ploeg zaten in het duel met Wolfsburg. De Duitse club 
speelt donderdag in Rotterdam tegen Feyenoord in de Conference League. 
 
‘In bijzondere gevallen, zoals nu met de positieve test van Weghorst, is er direct contact met 
het gezondheidsbureau geweest en zijn de noodzakelijke maatregelen getroffen. Concreet 
betekent dit dat op dinsdag en woensdag bij ons preventief zal worden getest’, liet de 
woordvoerder van de club tegen de Duitse krant Bild weten. Er zullen niet zoals gewoonlijk 
alleen ongevaccineerde spelers en stafleden worden getest, maar ook de gevaccineerde en van 
corona genezen spelers, die zaterdag bij de ploeg zaten. 
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Wout Weghorst. © Reuters 

Weghorst raakte eind vorig jaar in opspraak na uitlatingen over het coronavirus. ‘Stel je voor, 
er is een vaccin dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen. Tegen een ziekte 
die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt’, zei Weghorst cryptisch 
op sociale media. 

Later, toen hij de post op Instagram had verwijderd, bood hij zijn excuses aan. ‘Ik heb veel 
mensen in mijn vriendenkring die besmet zijn met het coronavirus en daardoor weet ik precies 
welke effecten dit virus heeft en hoe gevaarlijk het kan zijn’, stelde Weghorst na de ontstane 
commotie. ‘Ik wilde alleen maar laten zien dat je je zoveel mogelijk moet informeren over dit 
onderwerp, en ook over alle andere onderwerpen in het algemeen, en naar zoveel mogelijk 
verschillende meningen moet luisteren.’ 

Dit jaar was Weghorst te gast in de studio van ZDF, waar hij ook dieper inging op het 
coronavirus. De presentator pakte de spits aan naar aanleiding van de post op Instagram. ‘Ik 
heb voor mezelf een beslissing genomen. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn kinderen 
en partner’, liet Weghorst toen optekenen. Komend weekend wacht Wolfsburg, dat zesde staat 
in de Bundesliga, de thuiswedstrijd tegen Freiburg. Bron: AD, 19 oktober 2021.  

 

Kappers vinden nieuwe mondkapjesplicht niet prettig 

Kappers vinden een eventuele nieuwe mondkapjesplicht vervelend, maar zullen deze wel 
opvolgen als het kabinet morgen in de coronapersconferentie met die maatregel zou komen. 
‘De mondkapjesplicht is pittig voor kappers, maar alles beter dan sluiten’, laat de Algemene 
Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) weten. 

Dat de branche open kan blijven, is het belangrijkst, benadrukt de branchevereniging van de 
kappers. ‘Verder is het natuurlijk lastig voor kappers om de hele dag met een mondkapje te 
moeten werken’, geeft een woordvoerster aan. 

Of klanten hun knipbeurt gaan uitstellen door een mogelijke mondkapjesplicht, durft ANKO 
niet te voorspellen. ‘De vorige keer waren mensen blij dat ze eindelijk weer naar de kapper 
konden en was het mondkapje geen belemmering’. Volgens de zegsvrouw zullen mensen nog 
steeds een kappersbeurt met mondkapje prefereren boven helemaal geen kappersbezoek. 
Tijdens de lockdowns waren kappers maandenlang gesloten. Bron: AD, 1 november 2021. 
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Coronapatiënt in vliegtuig overleden 

Een coronapatiënt is in een vliegtuig op weg naar Duitsland gestorven. Dat hij dood was, werd 
pas ontdekt toen de andere passagiers het toestel na de landing in Hamburg hadden verlaten. 

De 51-jarige Duitser, die alleen reisde, had tijdens de vlucht vanuit het Turkse Istanbul een 
plek aan het raam. Hij had mogelijk zijn hoofd tegen de wand en zijn ogen dicht, zodat het 
leek alsof hij in slaap was gevallen, aldus de politie. Ook moest iedereen een mondkapje 
dragen. 

Nadat was ontdekt dat de man dood was, constateerde een arts dat de man met corona was 
besmet. Hij zou al ernstige aandoeningen hebben gehad, melden Duitse media. Het was nog 
onduidelijk of het overlijden gevolgen heeft voor de overige passagiers van de Turkse Pegasus-
vlucht. Bron: AD, 1 november 2021.   
 
Het Sint Jans Gasthuis heeft per direct een opnamestop afgekondigd voor 
coronapatiënten 
 
Het Sint Jans Gasthuis (SJG) in Weert heeft per direct een opnamestop afgekondigd voor 
patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Dat komt door 'een te grote toestroom van 
coronapatiënten', laat het ziekenhuis weten. ‘Deze stop geldt totdat het aantal patiënten in 
Weert weer terug is gebracht naar behapbare proporties, bijvoorbeeld doordat de landelijke 
spreiding weer is opgestart’, aldus het SJG. ‘Dit geldt ook voor onze spoedeisende hulp.’ 
 
Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis in Weert steeg sinds vorige week fors. Als gevolg 
daarvan moest het ziekenhuis operaties afzeggen waarbij patiënten in het ziekenhuis worden 
opgenomen. Deze maatregel blijkt echter onvoldoende, aldus het ziekenhuis. Bron: AD, 1 
november 2021.   
 
Famke Louise is niet meer anti corona 
 
Famke Louise heeft niet meer zo'n sterke mening over corona, schrijft ze op Instagram. ‘Het 
boeit me echt niets meer’, aldus de vlogger, die naar eigen zeggen al lang niet meer 'anticorona' 
is. 
De 22-jarige zangeres kreeg vorig jaar kritiek op haar deelname aan de actie 
#ikdoenietmeermee, waarvoor ze samen met andere bekende Nederlanders vraagtekens zette 
bij de coronaregels. Famke bood kort daarna haar excuses aan en startte samen met ic-arts 
Diederik Gommers een coronacampagne. ‘Het beste is dat iedereen zich gewoon aan de 
maatregelen blijft houden, want dat doe ik ook’, zegt ze. Bron: AD, 1 november 2021.  

VS raden reizen naar België af 

De Amerikaanse autoriteiten raden reizen naar België af door het zeer hoge aantal 
coronabesmettingen daar. Ook Rusland en Slowakije moeten worden vermeden, aldus het 
advies van het CDC, het nationale centrum voor ziektecontrole en preventie. 

De situatie in Nederland wordt door het CDC als minder ernstig ingeschaald. 

Voor België geldt nu het advies elke reis naar deze bestemming te mijden vanwege het zeer 
hoge risico. En als je toch moet, beveelt het CDC aan dat je voor vertrek volledig bent ingeënt. 

Nederland zit een niveau lager, in de categorie met een hoog risico. Het CDC vindt dat je het 
best volledig gevaccineerd kunt zijn voordat je ernaartoe gaat. Niet-gevaccineerde reizigers 
zouden geen onnodige reizen naar Nederland moeten maken.  Bron: AD, 1 november 2021. 
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‘Een onnodig moeilijke winter’ wordt het, door het gejojo met het 
coronabeleid, denkt RedTeam-lid Bert Mulder  

‘Het voortdurende gejojo, het zwalkbeleid van het kabinet met het coronabeleid gaat ons 
parten spelen. Het wordt een spannende winter, ik hou mijn hart vast.’  

Bert Mulder van het RedTeam, dat vandaag aankondigde er mee op te houden, weet één ding 
zeker: ‘Dat het moeilijk wordt.’ 

En dat dat helemaal niet nodig was geweest als de regering wat beter had geluisterd naar de 
adviezen van het RedTeam, de onafhankelijke groep experts die zich vorig jaar vormde om een 
soort tegengeluid te laten horen. Tegen het OMT, het belangrijkste adviesorgaan van de 
regering, dat louter uit medici bestaat.  

Het Redteam had - sinds vandaag bestaat het niet meer – deskundigen uit veel verschillende 
disciplines. ‘Daardoor konden we veel breder naar de problemen kijken dan alleen vanuit de 
medische hoek, vanuit de besmettingen’, zegt Mulder, zelf arts-microbioloog van het Nijmeegse 
CWZ.  

‘We kunnen wel steeds alles herhalen’ 

Het RedTeam voorspelde keer op keer de komst van nieuwe coronagolven en adviseerde steeds 
in vroegtijdig stadium om maatregelen te nemen, waardoor deze minder ingrijpend hadden 
hoeven zijn. 

Hebben jullie het gevoel dat er wat mee gedaan is? 

‘Het tegengeluid was nergens te horen, dus die functie heeft het gehad. Je merkt nu ook wel 
dat in de loop der tijd de toonzetting in de berichtgeving ook kritischer wordt.’ 

Wat was de reden om er dan nu mee te stoppen? 

‘We kwamen tot de conclusie dat eigenlijk alles al gezegd was. Een tijdje geleden is er al 
gespeculeerd dat we zouden stoppen, omdat we onszelf in de pauzestand hadden gezet. 
 
We wilden de nieuwe ontwikkelingen in Den Haag afwachten, een nieuw kabinet met nieuwe 
mensen. Dat gebeurde maar steeds niet en nu ziet het er naar uit dat iedereen in dezelfde rol 
blijft. Dan kunnen we wel steeds alles blijven herhalen. Maar als het kabinet toch steeds weer 
dezelfde fouten maakt door steeds weer te laat in te grijpen, dan is het misschien wel een veel 
duidelijker signaal om te stoppen dan om dat tegengeluid steeds maar weer te laten horen. 
Terwijl er toch niets mee gedaan wordt.’ 

Het kabinet wil nu de mondkapjes weer terug invoeren en wat basismaatregelen. Is dat een 
goed plan? 

‘Het bijzondere is dat nu we ons opgeheven hebben we ineens op onze wenken bediend 
worden, want dit hebben we een paar weken geleden allemaal al voorgesteld.  
 
We hebben als RedTeam ook steeds goed gekeken naar wat Duitsland deed. Daar zijn ze steeds 
aan de voorzichtige kant geweest, zijn de mondmaskers nooit afgeschaft en zeggen ze nu zelfs 
dat mensen er rekening mee moeten houden dat ze nog wel zeker tot maart verplicht zullen 
blijven. Kijk, dan schep je duidelijkheid. In Duitsland is de acceptatie van die mondmaskers 
geen probleem, bij ons krijg je er enorme discussie over.’ 

Wat is er fout gegaan? 
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‘Er is te veel vertrouwd op de vaccinaties om de besmettingen mee te remmen. Maar dat doen 
ze niet: je ziet nu ook in de ziekenhuizen veel besmettingen onder personeel, wat de druk weer 
extra verhoogt. 

Daardoor is het startpunt nu een stuk slechter dan wanneer je eerder met maatregelen was 
gekomen en moet je als kabinet maar zien dat je de bevolking weet te overtuigen van de ernst 
van de situatie. Met nog meer vaccineren ga je in elk geval het tij niet meer keren. 
 
Er is ook te veel gestuurd op ic-opnames, en niet op besmettingen. Dan kan het ineens heel 
hard gaan.’ 

Wat is het grootste succes van het RedTeam? 

‘Zoals we in het begin van de crisis de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam mee 
kregen in het massaal laten dragen van mondmaskers. Maar voor mezelf: dat we met zo'n 
team met allerhande verschillende achtergronden en persoonlijkheden zo goed konden 
samenwerken. Dat was heel bijzonder.’ Bron: AD, 1 november 2021.   

Meeste burgemeesters zijn voor extra maatregelen om aantal 
coronabesmettingen terug te dringen 

De meeste burgemeesters in het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de 25 
veiligheidsregio's, zijn voor extra maatregelen om het aantal coronabesmettingen weer terug 
te dringen. ‘Wij moeten een keer van het virus af’, zegt burgemeester Antoin Scholten van 
Venlo. 

Voor een aantal burgemeesters is een QR-code op het werk een goede aanvulling op de 
basismaatregelen. Zij zien het tonen van een coronatoegangsbewijs als 'consequentie van het 
niet-vaccineren'. 

Pieter Broertjes van Hilversum is tegen 'maatregelen die tweespalt in de samenleving 
vergroten'. ‘Rutte zei dat wij samen de coronacrisis gingen oplossen. Laten wij dat ook tot het 
eind doen.’ Volgens zijn collega Wouter Kolff van Dordrecht veroorzaakt elke maatregel die 
wordt genomen, tweespalt. 

Voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, vindt ingrijpen noodzakelijk. ‘Ik heb 
liever dat het parlement nu keuzes maakt dan dat medici dat straks moeten doen.’ Volgens 
hem gaat het nu bijvoorbeeld om de keus of een QR-code tonen of een hele sector op slot. 
Bron: AD, 1 november 2021.  

Burgemeester Depla pleit voor extra maatregelen als hooligans zich 
blijven misdragen  

Burgemeesters moeten de mogelijkheid krijgen om supportersvakken of desnoods het hele 
stadion tijdelijk te kunnen sluiten bij wangedrag. Als het aan burgemeester Paul Depla van 
Breda ligt is dat een van de maatregelen tegen het oplaaiende geweld in en rond de stadions. 
Ook pleit hij ervoor dat clubs strafpunten krijgen als ze hun veiligheidsbeleid niet op orde 
hebben.  

Vanavond staken burgemeesters, voetbalbond KNVB, politie en justitie de koppen bij elkaar 
na een reeks incidenten met voetbalsupporters. Dat was hard nodig vonden ze, na de 
excessieve rellen van NEC-supporters zo’n twee weken geleden en het vertrek van Feyenoord-
directeur Mark Koevermans na aanhoudende bedreigingen van supporters.  
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Burgemeester Paul Depla, hier tijdens een bijeenkomst van het Veiligheidsberaad. © ANP 

De noodzaak werd afgelopen weekend nogmaals onderstreept toen supporters zich op 
meerdere plekken misdroegen. Het ging mis in Rotterdam tijdens Excelsior tegen FC 
Eindhoven, waar er voortdurend bekers bier op het veld werden gegooid. In Almelo, bij 
Heracles tegen Ajax, werd er op de tribunes gevochten. Bij MVV tegen Roda-JC in Maastricht 
werd er zo hard geknokt met de politie dat de wedstrijd zelfs moest worden gestaakt. 
 
Veel burgemeesters van de voetbalgemeenten zijn helemaal klaar met deze uitwassen. Hubert 
Bruls van Nijmegen dreigde NEC al met het intrekken van de vergunning omdat die club 
volgens hem te weinig had gedaan na de uit de hand gelopen wedstrijd tegen Vitesse, al kwam 
hij daar later op terug.  

Paul Depla van Breda, die namens alle voetbalgemeenten bij het overleg zat, zou ook graag 
zien dat clubs met supporters waarbij het herhaaldelijk mis gaat, harder kunnen worden 
aangepakt. Hij wil dat burgemeesters de mogelijkheid krijgen om supportersvakken of 
desnoods het hele stadion tijdelijk kunnen sluiten bij ernstige misdragingen van supporters. 
Ook besteden clubs wat Depla betreft verplicht een percentage van hun budget aan 
veiligheidsmaatregelen. Doen ze dat niet, dan volgen er strafpunten in de competitie. Iets 
vergelijkbaars gebeurt nu ook als clubs hun financiën niet op orde hebben, zoals ADO Den 
Haag overkwam.  

Volgens Depla is het onbestaanbaar dat misstanden in en rond de stadions maar weinig 
consequenties voor clubs lijken te hebben. Iedere organisator van andere evenementen zou 
na ernstige geweldsuitbarstingen een vergunning voor een volgende keer kunnen vergeten. 
Kroegen gaan een tijd dicht na een vechtpartij, maar voor voetbalclubs lijken andere regels te 
gelden, zo stelt hij. ‘Een café waar het mis gaat, kan de gemeente ook sluiten. Bij voetbal hoor 
ik te vaak ‘ja maar’. Daar moeten we vanaf. Het is niet meer uit te leggen dat in Breda 
rechercheurs 3000 uur bezig zijn geweest om raddraaiers op te sporen na voetbalgeweld. Dat 
moet stoppen. De kwaadwillenden moeten uit het voetbal. Door ze op te sporen en uit te 
sluiten, maar ook door maatregelen te nemen tegen clubs.’ Bron: AD, 1 november 2021. 

Russische president heeft leger bevolen om meer medische centra te 
bouwen 

Russisch president Vladimir Poetin heeft het leger bevolen om meer medische centra te 
bouwen, terwijl het land lijdt onder een nieuwe golf van de coronapandemie. De bijkomende 
centra moeten de zorgsector in Rusland verlichten, zei Poetin tijdens een vergadering met 
minister van Defensie Sergej Sjojgoe.  

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen ligt boven de 40.000 per dag en de Russische 
autoriteiten melden dagelijks meer dan duizend doden. ‘Zoiets hebben we niet eerder gezien’, 
zei Poetin. Experten vermoeden dat de werkelijke aantallen zelfs nog hoger liggen.  
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Wegens het hoge aantal besmettingen heeft Poetin het bedrijfsleven grotendeels stilgelegd: 
minstens nog tot 7 november moeten de meeste werknemers verplicht thuisblijven. In 
bepaalde regio's, zoals de hoofdstad Moskou, zijn lockdowns van kracht. 

Ondertussen roepen de Russische autoriteiten de bevolking op om zich te laten vaccineren. 
Momenteel is minder dan een derde van de Russen gevaccineerd. Westerse vaccins zijn er niet 
toegelaten, Rusland ontwikkelde zelf vijf entstoffen. Bron: AD, 1 november 2021.  

Andere benadering van ongevaccineerden nodig bij corona-
persconferentie? 'Toon begrip voor de mensen die zijn afgehaakt'  

We moeten stoppen met de wij/zij-benadering richting ongevaccineerden. Dat vindt lector 
crisisbeheersing Menno van Duin. Meer begrip van het kabinet zou veel kunnen oplossen: 
‘Keur het niet goed, maar laat ongevaccineerden weten dat je ze ziet.’  

De verschillen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden telkens maar weer benadrukken 
levert volgens Van Duin, verbonden aan het Instituut voor Fysieke Veiligheid, weinig op. 
‘Daarmee werk je alleen maar 'kont tegen de krib' in de hand.’  

Morgen is er voor het eerst in lange tijd weer een corona-persconferentie. Deze week zouden 
de laatste beperkingen worden afgeschaft. Althans, dat was de ambitie van het kabinet. Toch 
wordt nu in plaats daarvan de coronapas ingevoerd in sportscholen en zwembaden en keert 
het mondkapje terug in publieke gebouwen en bij contactberoepen.  

Van Duin is kritisch op de communicatie van het kabinet. Dingen niet waarmaken die je zegt 
is slecht voor het draagvlak. ‘Wees consequent in de communicatie. Als zij zeggen, we prikken 
ons de crisis uit, met een QR-code komt alles goed, en dat blijkt daarna niet te kloppen, dat 
is niet goed.’  

Verkeerde communicatie ondermijnt het beleid, ziet Van Duin. ‘Het heeft consequenties voor 
de geloofwaardigheid. Wanneer beloftes eerst worden gemaakt, maar daarna niet worden 
waargemaakt, zorgt dat voor toenemend wantrouwen en cynisme, terwijl vertrouwen heel 
belangrijk is.’  

‘De eerste coronagolf verliep beter, mensen hadden het idee dat de lijn van de overheid de 
beste hand was. Dat de maatregelen terecht en juist waren. Nu het vertrouwen afneemt, levert 
dat problemen op voor hoe maatregelen worden nageleefd.’ 

Het verder inzetten van de coronapas zorgt daarnaast voor nog meer verschillen tussen 
mensen met en mensen zonder vaccinatie. ‘Dat lijkt nu als middel gebruikt te worden om het 
aantal gevaccineerden te verhogen. Dat versterkt de polarisatie’, zegt Van Duin.  

In plaats daarvan ziet Van Duin liever andere manieren om weer een 'samen'-gevoel te creëren 
in deze crisis. ‘Toon meer begrip voor de mensen die zijn afgehaakt. Keur het niet goed, maar 
laat ongevaccineerden weten dat je ze ziet. Dat hoop ik van de persconferentie. Vertel ze dat 
het vast niet lukt om ze vanuit de overheid te overtuigen, maar adviseer ze bijvoorbeeld met 
de huisarts in gesprek te gaan.’ 

Toch betwijfelt Van Duin of er een open en eerlijk verhaal zal klaarstaan bij de persconferentie. 
‘Het wordt toch pappen en nathouden. Ik vraag me af of ze echt kunnen aangeven wat er fout 
is gegaan. In persconferenties moet je mensen eigenlijk meenemen in je twijfels, ze zeggen te 
veel dat ze weten wat er goed voor ons is.’  

Van Duin benadrukt dat het belangrijk is dat je mensen meeneemt in je beslissingen: ‘Toen 
Rutte stelde, we beslissen met vijftig procent van de kennis op honderd procent van de feiten, 
dat was eerlijk.’ Bron: EenVandaag, 1 november 2021. 

Corona laait op in Biblebelt maar ongevaccineerden laten zich moeilijk 
overhalen 

Corona en de kerk In de Biblebelt zijn veel ongevaccineerden, maar die laten zich moeilijk 
overhalen. ‘Mensen hebben hun standpunt bepaald.’ 
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De glazen schuifdeur die het halletje van de kerkruimte van de Hervormde Kerk in Kesteren 
scheidt, glijdt soepel open. Zo’n honderd kerkgangers lopen rustig, en vooral niet allemaal 
tegelijk, de tegelvloer (mét vloerverwarming) op. Op het balkon boven de ingang wordt een 
enorm orgel bespeeld. 

Een man in een reflecterend hesje wijst de kerkgangers hun plek aan. Tussen twee gevulde 
houten banken staat er telkens één leeg. Ouders en kinderen zitten bij elkaar, en laten ruimte 
tussen hen en het volgende gezin. 

Als iedereen zit, lopen de dominee en vijf mannen in zwart pak en stropdas – ouderlingen, 
leden van het kerkbestuur – naar voren. De voorganger klimt op de eikenhouten kansel. De 
organist zet een eerste psalm in. De zondagdienst begint.  

Voor corona kwamen naar een ochtenddienst als deze zo’n 250 kerkgangers. Ook nu het 
eigenlijk niet meer hoeft, is de kerk zichzelf blijven beperken. Er mogen maximaal 150 mensen 
naar binnen. Maar dat aantal wordt deze zondag lang niet gehaald. 

Dat heeft een duidelijke reden. Kesteren ligt in de gemeente Neder-Betuwe, in de Biblebelt. 
Hier lopen de besmettingscijfers hard op. Zo’n 158 mensen per 100.000 inwoners van Neder-
Betuwe zijn besmet, meer dan bijvoorbeeld op Urk (113) of in Staphorst (139). Slechts 62 
procent van alle 18-plussers in Neder-Betuwe is volledig gevaccineerd. Dat percentage ligt 
hoger dan het aantal Neder-Betuwers dat hun kinderen tegen bof of mazelen laat vaccineren 
(53 procent), maar lang niet genoeg om het virus in te dammen. 

‘Ik ken mensen die normaal trouw komen, maar nu door de oplopende cijfers weer 
thuisblijven’, zegt ouderling Hans Hakkenberg (57). Hoeveel mensen in zijn kerkgemeente hun 
inenting hebben gehad, weet hij niet. Zelf liet hij zich wel inenten. 

‘Mensen hebben hun standpunt wel bepaald’, zegt Harm van Blijderveen (30), huisarts in een 
huisartsenpraktijk in een buurtdorp van Kesteren, Opheusden. Hij is gereformeerd christen 
én gevaccineerd. In de aanloop naar de eerste vaccinaties speelde de discussie in 
gereformeerde gemeenschappen nog volop, en werd Van Blijderveen vaak geraadpleegd. Dat 
is nu voorbij. 

Nu ziet de huisarts hoe de ziekenhuizen in Tiel en Ede vol stromen. ‘Als dit zo doorgaat, wordt 
het Radboudumc in Nijmegen de volgende’, zegt hij. ‘Want iedereen die niet gevaccineerd is, 
raakt op een gegeven moment besmet. We moeten de piek remmen en uitsmeren over de tijd.’ 

Dat hebben kerkgemeenschappen in Neder-Betuwe ook wel door. Ze weten dat ze onder een 
vergrootglas liggen als het om corona gaat. Kerken gebruiken aanmeldsystemen, niet iedereen 
mag tegelijk de kerk in en ‘zomaar’ aan komen waaien is er al helemaal niet bij. In de Hersteld 
Hervormde Gemeente in Kesteren moeten de 600 kerkgangers rouleren. Een kerklid mag om 
de drie à vier diensten live een dienst meemaken. ‘Een enorme beperking’, zegt ouderling Aart 
Schouten (66). Hij wil als ouderling zijn vaccinatiekeus niet in de media, uit angst anderen te 
beïnvloeden.  

In de WhatsAppgroep van Hakkenbergs Hervormde Gemeente, met 198 leden, herinnerde 
Hakkenberg zijn mede-kerkgangers voor de dienst nogmaals aan de regels. ‘Dat werkt goed’, 
zegt hij. Van Blijderveen hoorde dit weekend dat in zijn kerk het aantal kerkgangers nog verder 
is afgeschaald en pastorale bezoeken zijn uitgesteld. ‘In die zin neemt de kerk gelukkig 
verantwoordelijkheid.’  

Het lijkt logisch dat er in een dorp als Kesteren ook buiten de kerk extra wordt opgelet. ‘Zeker 
omdat je als christelijke gemeenschap zo in het oog springt’, zegt Van Blijderveen. Maar dat 
is niet zo. Ook hier heeft de coronamoeheid simpelweg toegeslagen. In ‘hotspots’ als Neder-
Betuwe zouden de basismaatregelen – afstand, mondkapjes – wel weer ingevoerd mogen 
worden, vindt de huisarts.  

Een 56-jarig vrouwelijk lid van Hakkenbergs gemeente ziet ook dat haar dorpsgenoten wat 
meer mogen opletten. Ze liet zich niet inenten en wil uit angst voor stigmatisering niet met 
naam in de media. ‘Toen de mondkapjesplicht verdween, dacht ik dat veel mensen er hier nog 
wel een zouden dragen. Dat gebeurde niet. Vind ik toch wel een dingetje.’ 
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Foto: Flip Franssen 

Drie psalmen verder, in de kerk in Kesteren. De dominee begint zijn preek over Gods 
barmhartigheid. In een gebed wordt nog even stilgestaan bij de oplopende cijfers. Er wordt 
gedacht aan een gemeentelid dat ziek is, een lid dat een uitgestelde heupoperatie éíndelijk 
krijgt, en ‘verschillende coronabesmettingen’ in het verpleeghuis verderop. Iedereen buigt het 
hoofd. De voorganger sluit zijn ogen en leunt op de kansel. ‘Heere, geef dat we op U kunnen 
bouwen.’  

Christelijke argumenten om niet te vaccineren hebben voornamelijk met Gods voorzienigheid 
te maken, het idee dat God het verloop van je leven bepaalt. ‘Ik ben door vertrouwen op God 
al anderhalf jaar niet ziek geworden, en dan zou ik nu moeten zeggen: bedankt God, ik neem 
het over?’, zegt het anonieme, vrouwelijke kerklid.  

Daar zet ouderling Hakkenberg wat tegenover. Het nemen van voorzorgsmaatregelen is óók 
een Bijbelse plicht. „In het Oude Testament staat benoemd dat men om een plat dak een hek 
plaatste om ongelukken te voorkomen.’ ‘Ik twijfel nog wel’, zegt het vrouwelijke kerklid. ‘Je 
kunt vaccinatie ook zien als een geschenk van God. Dat weegt voor mij zwaarder dan het idee 
solidair te moeten zijn.’  

Tijdens de laatste psalm gaan de jassen weer voorzichtig aan. Buiten staat Hakkenberg met 
zijn vrouw en 14-jarige dochter, de jongste van zijn zes kinderen. Zij besloot zich „ook voor 
anderen’ te laten vaccineren. „Kwam ze na veel nadenken zelf mee’, vertelt Hakkenberg met 
enige trots.  Bron: NRC, 31 oktober 2021.  

Meeste Nederlanders willen QR-code op werk: 'Alles om corona te 
laten verdwijnen' 

Meer dan de helft van de Nederlanders wil een coronatoegangsbewijs toestaan op de werkvloer. 
Dit blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel, waarin werd gevraagd of 
werkgevers mogen vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs op kantoor. 

Twee en vijftig procent van de Nederlanders zegt namelijk het hiermee eens te zijn. Hart van 
Nederland deed onderzoek onder ruim 3.300 respondenten. ‘Alles om corona te laten 
verdwijnen. Iedereen moet er moeite voor doen’, vindt een deelnemer. ‘Wat meer begrip 
opbrengen voor de mensen waarbij het vaccin niet aanslaat en niet voor de principiële 
weigeraars.’ 

Drie en veertig procent van de respondenten zegt het oneens te zijn op de vraag of 
werkgevers naar het coronatoegangsbewijs mogen vragen. ‘Coronapas op werk laten zien 
is absurditeit. Medische toestand of behandeling is privé’, zegt een respondent.  
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Het beeld kantelt iets wanneer gekeken wordt naar de achtergrond van respondenten. Het 
zijn namelijk vooral gepensioneerden die voor de coronapas op de werkvloer pleiten. 76 
procent van hen is ervoor. 

Onder werknemers in loondienst is de weerstand nipt groter met 49 procent tegen en 46 
procent voor. Werknemers in overheidsdienst zijn echter in meerderheid van 52 tegenover 
46 procent voor de QR-code op werk. Onder werkgevers ligt de verhouding op 54 procent 
voor tegenover 43 procent tegen. 

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, liet eerder vandaag weten in het 
programma Buitenhof weten dat hij pleit voor hardere maatregelen. Bruls wil dat 
werkgevers kunnen vragen om een coronatoegangsbewijs bij werknemers. Ook de 
anderhalvemeterregel noemt hij als mogelijke optie. 

Dinsdagavond is om 19.00 uur is er weer een nieuwe persconferentie met premier Mark 
Rutte en minister Hugo De Jonge. Bron: Hart van Nederland, 1 november 2021. 

Corona in Drenthe: 193 nieuwe positieve testuitslagen 

In Drenthe zijn sinds gisteren 193 nieuwe positieve coronatestuitslagen gemeld. Dat blijkt uit 
cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  
 
Het zijn er iets meer dan gisteren, toen er 163 positieve uitslagen bij kwamen. Het aantal van 
vandaag ligt boven het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen kwamen er dagelijks 
gemiddeld 160 nieuwe gevallen bij. In de afgelopen 24 uur zijn verder geen 
ziekenhuisopnames of sterfgevallen gemeld.  
 
Het RIVM heeft tussen gisterochtend en vanochtend 7.744 meldingen van positieve 
coronatests gekregen. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 19 juli. Het 
gemiddelde stijgt daardoor voor de 32e dag op rij.  
 
Het dagcijfer ligt wel iets lager dan in de afgelopen dagen, maar dat is gebruikelijk voor 
maandagen. Dat komt doordat in de weekenden minder mensen naar een GGD-teststraat 
gaan om zich te laten testen. In de weekenden zijn wel toegangstesten van mensen die naar 
een restaurant, café, theater of bioscoop willen gaan, maar die testen brengen niet veel 
besmettingen aan het licht. In de loop van de week loopt het aantal GGD-testen op en dan 
stijgt ook het aantal positieve testen.  
 
In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 52.006 positieve tests. Voor het eerst sinds 
24 juli komt dat weektotaal boven de 50.000 uit. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 
7.429 positieve tests per dag.  
 
Volgens de NOS maakt het kabinet morgenavond tijdens een persconferentie bekend dat de 
mondkapjesplicht terugkeert. Ook wordt de coronapas op meer plekken ingevoerd en moeten 
werknemers toch weer meer thuis werken. Bron: RTV Drenthe, 1 november 2021.  
 
Vijftien Zeeuwen in ziekenhuis met corona 
 
In de Zeeuwse ziekenhuizen liggen momenteel vijftien Zeeuwen met een ernstige corona-
infectie. Dat zijn er twee meer dan vorige week. De afgelopen vier weken neemt de drukte in 
de ziekenhuizen weer toe. De huidige aantallen zijn een record sinds afgelopen mei. 
 
In totaal liggen er 22 coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen. Bovenop de vijftien 
Zeeuwse patiënten, verplegen de ziekenhuizen ook zeven patiënten die zijn overgenomen van 
ziekenhuizen uit de regio Rotterdam.  
 
In ziekenhuis Adrz in Goes liggen momenteel 15 coronapatiënten, van wie vier op de ic. In 
ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen liggen zeven coronapatiënten. Twee van hen op de ic. 
 
In een week tijd zijn de aantallen zo toegenomen, dat de ziekenhuizen vrijdag al 
waarschuwden dat de reguliere zorg mogelijk moet worden afgeschaald. Daartoe hebben de 
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ziekenhuizen nog niet besloten. Vanaf vandaag geldt wel weer een mondkapjesplicht. Ook 
worden bezoekers opgeroepen niet te komen met coronaklachten. Bron: Omroep Zeeland, 1 
november 2021. 

 
Sydney versoepelt coronamaatregelen voor gevaccineerde inwoners 
 
Sydney, de grootste stad van Australië, versoepelt de coronarestricties voor gevaccineerde 
inwoners sneller dan verwacht. De nieuwe maatregelen zullen nog niet 
gelden voor ongevaccineerde inwoners. 
 
Vanaf volgende week mogen gevaccineerde inwoners van de ongeveer vijf miljoen mensen 
tellende havenstad weer een onbeperkt aantal gasten thuis ontvangen. Kroegen en 
discotheken mogen het aantal gasten uitbreiden en de dansvloer weer openstellen. 
Oorspronkelijk stonden deze versoepelingen pas gepland voor 1 december. 
 
Ongevaccineerde inwoners blijven nog zeker tot 15 december uitgesloten van bezoek aan 
restaurants, niet-essentiële winkels, kroegen, sportscholen en andere recreatieve 
voorzieningen. Die regels blijven in elk geval gelden tot de staat New South Wales een dubbele 
vaccinatiegraad van vijfennegentig procent heeft bereikt. 
 
De regering hoopt dat de maatregelen ervoor zullen zorgen dat ook de laatste inwoners tot 
vaccineren zullen overgaan. Ongeveer 88 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder is 
inmiddels volledig gevaccineerd. Bron: AD, 2 november 2021.  
 
‘We gaan nooit meer op slot’, zeggen verpleeghuizen ondanks toenemend 
aantal coronabesmettingen 
 
Net als in de rest van Nederland, loopt ook het aantal besmettingen onder ouderen op. De 
verpleeghuizen zetten zich schrap.  
 
Maar wat er ook gebeurt: ‘Onze zorgcentra gaan nooit meer op slot.’ Bij zorgorganisatie Thebe 
zijn ze zeer resoluut. Woordvoerster Kaat van der Weide kan het niet genoeg benadrukken: we 
gaan hoe dan ook niet terug naar de situatie van 2020 toen de zorgcentra maandenlang dicht 
waren en bezoekers niet welkom waren. ‘Het is inhumaan om de deuren te sluiten. Dat heeft 
vorig jaar heel veel leed veroorzaakt. Mocht er wel een bezoekersverbod komen, wat ik me niet 
kan voorstellen, gaat Thebe daar écht voor liggen.’  
 
Niettemin sluit Van der Weide andere maatregelen niet uit. Steeds meer verpleeghuizen blijken 
ze in te voeren om het coronavirus te bestrijden, zegt brancheorganisatie voor de ouderenzorg 
Actiz. In regio’s met veel besmettingen vragen verpleeghuizen bijvoorbeeld om het dragen van 
een mondkapje en het beperken van het aantal bezoekers. Op sommige plekken zijn wederom 
tijdelijke afdelingen voor coronapatiënten ingericht om ziekenhuizen te ontlasten.  
 
Bij Thebe is daar nog geen sprake van. Al houdt ook deze organisatie de actuele stand van 
zaken nauwgezet in de gaten. Het kabinet presenteert dinsdagavond nieuwe maatregelen om 
de oplaaiende coronabesmettingen de kop in te drukken. ’Woensdagochtend 8.00 uur is er bij 
ons meteen een vergadering van het coronabeleidsteam’, aldus Van der Weide. ‘Bedoeld om 
wat er uit de persconferentie komt meteen bij Thebe te implementeren.’  
 
Volgens Actiz kampt de zorg nog altijd met een hoge werkdruk. Nu het aantal 
coronabesmettingen ook onder ouderen weer toeneemt, drukt de organisatie iedereen op het 
hart afstand te houden waar dat kan en thuis te blijven en een test te doen bij klachten. 
 
‘We willen absoluut niet in een situatie komen waarin risico’s voor bewoners van 
verpleeghuizen te groot worden en de druk op zorgmedewerkers daar en in de wijk nog hoger 
wordt dan die al is’, aldus ActiZ-bestuurslid Conny Helder, tevens bestuurder van de West-
Brabantse zorgorganisatie tanteLouise. Volgens de brancheorganisatie is die druk al sinds de 
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start van de pandemie ‘ongekend hoog’. ‘Nog altijd kampen we met een hoog ziekteverzuim 
onder zorgmedewerkers en kost het veel moeite om de zorg te organiseren’, zegt Helder. 
 
Die uitspraak kan Mireille de Wee, bestuurder van ouderenzorgorganisatie Mijzo, alleen maar 
onderschrijven. ‘De werkdruk als gevolg van de coronacrisis is groot. Je merkt het aan het 
verzuim, dat is nog steeds ongekend hoog. En daarom wil je het coronavirus heel graag buiten 
je centra houden.’  
 
Maar ook in de centra van Mijzo lukt dat niet altijd, zegt De Wee. Op drie locaties, onder meer 
in Dongen en Oosterhout, zijn nu besmettingshaardjes.  ‘Zoiets begint niet voorzichtig, maar 
is er in één keer. Met bijvoorbeeld negen cliënten die het virus hebben. We trekken dan alle 
protocollen weer uit de kast om te voorkomen dat het zich verder verspreidt.’ 
 
De Wee maakt zich zorgen over het toenemend aantal besmettingen. ‘We zien dat niet alleen 
in de verpleeghuizen, maar ook bij mensen thuis waar medewerkers uit de wijkverpleging 
komen.’   
 
ActiZ wil snel van de overheid weten of de bescherming van de coronavaccins afneemt en 
advies over een herhaalvaccinatie (de boosterprik) voor ouderen en voor medewerkers. In de 
tussentijd roept de organisatie  iedereen op om zich aan de maatregelen te houden om het 
virus in te dammen.  
 
‘Ga niet op bezoek in het verpleeghuis als je symptomen hebt die kunnen wijzen op corona, 
laat je testen bij klachten, was vaak je handen en houd afstand als dat kan. Een bezoekverbod 
zullen verpleeghuizen zeker niet meer instellen, maar we willen ook niet dat dergelijke 
maatregelen opnieuw noodzakelijk worden’, aldus Conny Helder.   
Mireille de Wee voelt niets voor een nieuw pakket aan maatregelen die voor de hele 
verpleeghuiszorg gaat gelden. Ze ziet meer in ‘maatwerk'. ‘Kijk naar locaties in gebieden waar 
de vaccinatiegraad laag is en de besmettingsgraad hoog. Daar kun je ervoor kiezen om 
preventief met mondmaskers te gaan werken. Of aan bezoekers te vragen dat ook te doen. Als 
je een collectieve regelgeving uitvaardigt, gaat die ook gelden op plekken waar het virus op dat 
moment nauwelijks een rol speelt. Dat wil je voorkomen.’ 
 
In ruim driehonderd van de 2500 verpleeghuizen in Nederland zijn inmiddels besmettingen 
geconstateerd. Bij de woonzorgcentra van Thebe is op twee plekken sprake van besmettingen, 
zegt woordvoerster Van der Weide. In twee andere centra worden momenteel bewoners getest 
omdat twee medewerkers positief zijn bevonden. ‘Het is kortom lastig om getallen te noemen. 
Want ze kunnen van dag tot dag wijzigen. Misschien ziet het er aan het einde van de dag weer 
heel anders uit, zijn er meer meldingen bij gekomen, of juist niet. Tot nu toe valt het binnen 
Thebe mee.’  
 
Ook de West-Brabantse locaties van TanteLouise ontkomen niet aan besmettingen.  Zo zijn 
bijvoorbeeld in woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom zes en in Moermont 
acht mensen positief getest. ‘Het zijn kleine aantallen, maar het loopt wel op’, meldt 
woordvoerder Marc Molenaars.  ‘Waarbij opvalt dat gevaccineerde mensen minder ziek zijn.’  
 
Over het gebruik van mondkapjes zegt hij: ‘Dat gebeurt naar professioneel inzicht. Als je weet 
dat iemand is besmet, dan gebruiken medewerkers al mondneusmaskers. Maar ook als een 
medewerker langere tijd iemand moet verzorgen, zeggen we: gebruik voor de zekerheid een 
mondkapje.’ Bron: BN De Stem, 2 november 2021.  
 
Gezondheidsraad geeft vandaag advies over boosterprik voor gezonde 
mensen 
 
De Gezondheidsraad geeft vandaag een advies over het inzetten van een derde coronaprik voor 
gezonde mensen. Deze boosterprik zou de afweer tegen het coronavirus moeten versterken. 
Voor mensen met een afweerstoornis is een derde prik al beschikbaar. 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een derde prik van het vaccin van 
Pfizer/BioNTech en Moderna al goedgekeurd. Bron: AD, 12 november 2021.  
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Horeca rond Eindhoven vraagt ene keer wél om qr-code en dan weer niet 
(of scant hem niet eens) 

Nu een uitbreiding van de maatregel om een coronapas met qr-code te tonen bij toegang, op 
tafel lijkt te liggen, rijst de vraag: heeft dat nut als gemeenten niet handhaven? In deze regio 
wordt wisselend omgegaan met het controleren van de code, blijkt uit een steekproef van het 
Eindhovens Dagblad.  

Verslaggevers van deze krant bezochten verspreid over de afgelopen twee weken dertig zaken 
met een horecafunctie of -gedeelte in Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Geldrop en Heeze. 
Bij dertien ondernemingen werd niet, of niet volgens de regels gecontroleerd. Er werd of niet 
om een qr-code gevraagd, of men hoefde die niet te tonen of de code werd wel getoond, maar 
niet gescand.  

Ook de controle erop, via een identiteitsbewijs of met een controlevraag werd amper 
uitgevoerd. Slechts vijf van de dertig zaken wilden een id-kaart zien of vroegen bijvoorbeeld 
om een geboortemaand.  

Ruud Bakker, voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland 
herkent het beeld deels. ‘Er is niet voor niets bericht gekomen vanuit de gemeente Eindhoven 
om toch vooral wel op de qr-code te controleren’, zegt hij. Zelf heeft hij vrijdag aan de deur 
van zijn eigen zaak gestaan. ‘Dat doen we om de beurt, maar het kost je gewoon extra 
personeel. En we hadden al een tekort, dus dat probleem wordt door die controles alleen maar 
versterkt.’  

Hij merkt wel dat gasten nu bereidwilliger zijn hun medewerking aan de controle te verlenen 
dan een paar maanden geleden. ‘Mensen zijn het nu gewend, maar toen werden we soms nog 
net niet voor nazi uitgemaakt’, zegt Bakker. ‘De mails die ik toen heb ontvangen, ongelofelijk. 
Wij voeren ook maar gewoon het beleid uit.’  

Hij zou er niets op tegen hebben als de controle op de qr-code uitgebreid werd naar culturele 
instellingen, doorstroomlocaties, sportscholen en zwembaden. ‘Als maatregelen voor iedereen 
gelden, wordt het normaler en raak je er aan gewend. Kijk naar Spanje waar mensen in 
binnenlocaties overal mondkapjes dragen, niemand doet daar moeilijk over. Gelijke 
monniken, gelijke kappen,’  

Op het Stratumseind hebben ze maar één weekend per horecagelegenheid hoeven controleren. 
‘Dat was het eerste weekend dat het in ging’, zegt Tom van Brussel, voorzitter van de 
ondernemersvereniging van de uitgaansstraat. ‘Maar toen was er direct een storing en omdat 
we ook op id moesten checken kostte dat gewoon heel veel tijd. Op een gegeven moment stond 
er een rij tot aan de kerk.’  

Van Brussel is dan ook blij dat de gemeente akkoord ging met hun verzoek om met 
polsbandjes te mogen werken. ‘We hebben er een professioneel bedrijf voor ingeschakeld. Die 
hebben units geplaatst en doen de controle. We hebben iedere dag een ander kleur bandje 
van een soort die je ook niet makkelijk kunt overdragen aan een ander.’  

Dat niet álle horecagelegenheden in Eindhoven het zo nauw nemen met de controle, neemt 
hij voor kennisgeving aan. ‘Dat moet iedereen zelf weten. Ik ben zelf geen voorstander van dit 
beleid maar als dit de enige manier is voor ons om open te kunnen gaan, dan doe ik dat. Je 
kunt je kont wel tegen de krib gooien, maar dan zitten we na een volgende persconferentie 
weer met gesloten horeca.’ Bron: ED, 2 november 2021.   
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Vijftien Twentse verpleeghuislocaties hebben coronabesmettingen  

Vijftien verpleeghuislocaties in Twente hebben te maken met coronabesmettingen. Dat is bijna 
één op de acht huizen in de regio. Sinds eind februari was corona niet meer zo aanwezig in de 
ouderenzorg.  

Lange tijd leek het goed te gaan met het aantal zieke verpleeghuisbewoners. Na het dieptepunt 
van 49 locaties met besmettingen in januari, was het virus gaandeweg steeds beter onder 
controle. Van halverwege maart tot half juli schommelde het aantal ‘besmette’ huizen tussen 
de drie en de vijf.  

In juni bleef het meerdere weken stabiel op drie locaties. Halverwege juli had geen enkele 
verpleeghuisbewoner corona. Het bleef enige tijd goed gaan, tot in de tweede helft van oktober. 
Het aantal besmette locaties schoot toen omhoog naar de vijftien locaties van nu. Hoeveel 
coronabesmettingen er zijn, is niet exact bekend. De GGD Twente meldt dat vorige week dertig 
bewoners positief werden getest.  

Zorggroep Sint Maarten is een van de getroffen organisaties. Enkele bewoners en enkele 
medewerkers in de woonzorgcentra Molenkamp en Gereia in Oldenzaal zijn positief getest, 
zegt Giovanni Oddo. De manager zorg legt uit dat het restaurant van de Molenkamp is 
gesloten. Medewerkers dragen weer mondkapjes. Bezoekers wordt gevraagd om hetzelfde te 
doen.  

Bezoek is alleen toegelaten in de appartementen van bewoners. Medewerkers proberen 
opnieuw anderhalve meter afstand te bewaren. Een van de andere huizen met corona is 
woonzorgcentrum Maranatha in Rijssen. Twee weken terug waren twee bewoners ziek, nu zijn 
het er drie, waarvan een zeer ernstig. Zes medewerkers zitten thuis, omdat ze ook corona 
hebben of in quarantaine zitten vanwege een positief getest persoon waar ze dichtbij zijn 
geweest.  

„We zijn extra alert op dit moment’, zegt Ad Plomp, bestuursvoorzitter van Sirjon, waar 
Maranatha ondervalt. „Dat betekent we nu in het hele huis weer mondkapjes dragen. 
Bewoners eten niet meer samen in de gemeenschappelijke ruimte van ons huis. Ze krijgen de 
maaltijd op de eigen kamer of eten met elkaar op hun afdeling.’ Bron: Tubantia, 2 november 
2021. 

Handhavers constateerden afgelopen weekend tientallen overtredingen 
in Amsterdam  

Handhavers hebben afgelopen weekend tientallen overtredingen geconstateerd bij 
het controleren van de coronatoegangsbewijzen in Amsterdamse horecazaken. In totaal zijn 
meer dan driehonderd controles uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor 
de ondernemers, laat een woordvoerster van de burgemeester weten. Daarover wordt 
woensdag meer bekend.  

De gemeente liet vrijdag weten de handhaving op de coronatoegangsbewijzen op te 
schroeven en riep de horeca dringend op bezoekers te controleren op de QR-code. Dit vanwege 
het toenemende aantal besmettingen en signalen dat bezoekers gewoon zonder coronabewijs 
bij horecagelegenheden naar binnen mogen. 

Bron- en contactonderzoek van de GGD wijst uit 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. Bron: AD, 12 november 2021.  
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Coronatermen toegevoegd in Dikke Van Dale 

Anderhalvemetersamenleving, coronaveilig, Covid, knuffelcontact, superverspreider, 
testsamenleving en viruswappie zijn nieuwkomers in de 16e editie van de Dikke van Dale, het 
Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal. Het bevat vele duizenden nieuwe woorden. Veel 
van die woorden hebben te maken met andere actuele onderwerpen zoals klimaat, inclusiviteit 
of sociale media. Het nieuwe woordenboek verschijnt pas in maart volgend jaar, maar kan al 
gereserveerd worden. 

Behalve nieuwe woorden staan er ook ruim 10.000 nieuwe uitdrukkingen, spreekwoorden en 
vaste verbindingen in de drie dikke boeken. De definitie van elk woord is gemoderniseerd. 
Volgens de uitgever laten de vele nieuwe woorden en toepassingen zien dat de taal 
meeverandert met de samenleving. In de nieuwe Dikke Van Dale zijn geen woorden geschrapt. 
Bron: AD, 12 november 2021.  

In Roemenië recordaantal nieuwe dagelijkse besmettingen 

Roemeense autoriteiten hebben een recordaantal dagelijkse coronadoden gemeld. In het 
afgelopen etmaal overleden 591 mensen aan Covid-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door 
het coronavirus. In totaal stierven er 48.660 mensen in Roemenië door corona. 

Roemenië is het land met de op één na laagste vaccinatiegraad in Europa. Ongeveer 37 
procent van de inwoners is volledig gevaccineerd. Bron: AD, 12 november 2021.  

Nieuwe maatregelen doen onvermijdelijk pijn 

Het is onvermijdelijk dat de maatregelen die het kabinet vanavond aankondigt nieuwe 
beperkingen met zich meebrengen en dat die pijn doen. ‘Anders werken ze niet’, 
zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge voorafgaand aan het overleg 
met een aantal ministers waarin definitieve besluiten genomen worden. 

Nieuwe maatregelen zijn onvermijdelijk 'omdat we zien dat de cijfers in de ziekenhuizen 
oplopen', aldus de minister. Ingrijpen is volgens het kabinet nodig om de zorg toegankelijk te 
houden 'voor iedereen'. De Jonge zegt die maatregelen op een 'eerlijke en evenwichtige manier' 
te willen treffen. 

Ingewijden meldden maandag dat het kabinet de mondkapjes in publieke binnenruimten en 
bij contactberoepen vanaf vrijdag terug wil brengen. Verder is het idee dat op meer plaatsen 
om een coronapas gevraagd zal worden, zoals in de sportschool en op zogenoemde 
doorstroomlocaties zoals musea. Het thuiswerkadvies wordt waarschijnlijk ook aangescherpt. 
Mensen moeten zo mogelijk de helft van hun werk vanuit huis gaan doen. Bron: AD, 12 
november 2021.   
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Zwembaden en zwemscholen werken niet mee aan invoering QR-code 

Zwembaden en zwemscholen gaan niet meewerken aan het invoeren van een QR-code, laten 
de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), Eerste Nederlandse Vak Opleiding 
Zwemonderwijzers (ENVOZ) en ZwemOnderwijs Nederland (ZON) weten. Volgens de 
organisaties sluit een dergelijke maatregel een grote groep zwemleerlingen buiten. Daarbij is 
het praktisch gezien niet haalbaar door grote personeelstekorten. Ook levert het een 'stroom 
aan opzeggingen' op.  
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‘Het uitlekken van de aankomende maatregelen die eventueel aangekondigd worden, wekt 
paniek op bij ouders van zwemleerlingen, banenzwemmers en vooral zwemschoolhouders. De 
route van de overheid om vaccinaties te stimuleren die nu ingezet lijkt te worden bij de 
zwembaden is een stap te ver’, stellen de organisaties, die honderden zwembaden en scholen 
vertegenwoordigen. 

De zwembranche ontkent niet dat er maatregelen nodig zijn. De organisaties zijn dan ook 
bereid om onder meer de inpandige 1,5 meter en mondkapjesplicht opnieuw in te voeren. 
‘Mocht het kabinet de QR-code wel invoeren vanaf vrijdag, dan zullen de zwembaden en 
zwemscholen lijnrecht tegenover de overheid komen te staan’, staat in een persverklaring. 
Bron: AD, 12 november 2021. 

Meer dan 1000 mensen liepen besmetting op tijdens Amsterdam Dance 
Event 

Meer dan duizend mensen hebben vorige maand waarschijnlijk het coronavirus opgelopen 
door het Amsterdam Dance Event. Zeker 1027 besmettingen worden gelinkt aan bezoekers 
van het dance-evenement, en het werkelijke aantal ligt mogelijk nog hoger. Dat laat de GGD 
Amsterdam weten.  

  

© ANP — Awakenings X Maceo Plex in de Ziggo op het Amsterdam Dance Event (ADE). 

Het Amsterdam Dance Event werd van 13 tot en met 17 oktober gehouden. In totaal zijn 
ongeveer 300.000 kaarten verkocht. Bezoekers hadden een coronatoegangsbewijs nodig om 
binnen te komen. Bij evenementen binnen mocht maar 75 procent van het maximale aantal 
bezoekers worden toegelaten.  

Bij het ADE waren er 350 evenementen op 140 locaties. Bij zeker 83 van die 
evenementen hebben volgens de GGD meerdere besmettingen plaatsgevonden.  

Volgens de GGD geeft niet iedereen na een positieve test aan op het ADE te zijn geweest. 
Bovendien houden sommige mensen het bij een zelftest, en laten ze zich niet testen door de 
GGD. Verder waren er ook buitenlandse bezoekers. Daarom houdt de Amsterdamse GGD er 
rekening mee dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. 
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De organisatoren van ADE zeggen dat ze niet schrikken van het aantal positief geteste 
bezoekers. ‘Duizend besmettingen op zo'n 300.000 bezoekers is niet veel, een percentage van 
0,27 geloof ik’, zegt een woordvoerder. Hij vreest ook niet voor meer besmettingen door ADE. 
‘Nee, het is meer dan twee weken geleden. Met een incubatietijd tussen de vijf en tien dagen 
zou dat nu duidelijk moeten zijn.’ Bron: AD, 12 november 2021. 

Aantal coronapatienten is dinsdag toegenomen met honderd 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 100 toegenomen 
tot 1312. Dat is de grootste toename in één dag sinds 20 april. Toen lagen er echter wel meer 
dan 2 keer zoveel coronapatiënten in de ziekenhuizen, namelijk 2653. 

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) worden er nu 240 
mensen op de intensive cares behandeld vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Dat zijn er meer dan maandag. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1072 
coronapatiënten, 96 meer dan een dag eerder. 

In de afgelopen 24 uur werden er 209 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen, het hoogste aantal sinds half mei. Op de ic's werden 22 nieuwe patiënten 
opgenomen. Bron: AD, 12 november 2021. 

Hulp aan amateurverenigingen bij controle coronatoegangsbewijs 

Diverse grote Nederlandse sportbonden zijn blij met het voorstel van burgemeester Hubert 
Bruls om hulp te bieden aan amateurverenigingen bij de controle op het 
coronatoegangsbewijs. Uit recent onderzoek bleek dat slechts in één derde van de 
sportkantines de QR-codes van de bezoekers worden gecheckt. Bruls pleit er als voorzitter 
van het Veiligheidsberaad voor dat gemeentes de clubs gaan helpen. ‘Dat hoeft geen boa te 
zijn, maar kan ook assistentie zijn in de vorm van een gastheer of -dame aan de deur’, aldus 
de burgemeester van Nijmegen.  

Hockeybond KNHB juicht dat voorstel toe. ‘Het is fijn om daar hulp bij te krijgen. Want hoe 
langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om hier mensen voor te vinden.’ Bezoekers aan 
sportkantines moeten de CoronaCheck-app laten zien als iets komen consumeren. Dat hoeft 
niet als ze alleen de kantine in gaan om iets te kopen.  

Sportkoepel NOC*NSF zegt dat extra hulp 'op prijs wordt gesteld, maar benadrukt vooral dat 
voor sport zo min mogelijk beperkingen moeten gelden. Bij de grote bonden is de afgelopen 
maanden geen enkel signaal binnengekomen dat sportclubs een 'brandhaard' van 
coronabesmettingen zijn.  

De KNLTB gaat de verenigingen wel oproepen de komende periode voorzichtiger te zijn. De 
najaarscompetitie op de buitenbanen is afgelopen en dus gaan veel tennissers naar binnen 
toe. Bron: AD, 2 november 2021.  

Weekcijfers RIVM: ruim 30 procent meer coronapatiënten in het 
ziekenhuis 

De toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland zette de afgelopen week stevig 
door. Volgens het RIVM steeg het aantal infecties met 40 procent naar 53.979. Vorige week 
stopte de teller op bijna 39.000 besmettingen.  

834 mensen kwamen de afgelopen week met corona in het ziekenhuis terecht. Vorige week 
waren dat er 635. Dat betekent een stijging van 31 procent. Op de intensive care werden 140 
nieuwe coronapatiënten opgenomen, een toename van 20 procent. In de regio's Zuid-Holland-
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Zuid, Limburg-Zuid, Flevoland, IJsselland en Gelderland-Zuid stijgt het aantal 
ziekenhuisopnames relatief het sterkst.  

Ook het aantal sterfgevallen door corona laat een opwaartse lijn zien. Afgelopen week waren 
het er 102, een week daarvoor 78.  

Volgens Aura Timen, hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM, zet de verspreiding van 
corona ‘over de gehele linie door'. Het meest actuele R-getal, gemeten op 18 oktober, staat op 
1,2. Dat betekent dat 100 besmette personen 120 anderen aansteken. ‘De infectiedruk is in 
het hele land hoog, onder alle leeftijdsgroepen. Deels komt dat door het seizoenseffect, het is 
natuurlijk minder goed weer dan in de zomer. Deels komt het ook omdat mensen veel soepeler 
omgaan met de coronamaatregelen.’ 

Corona is ook weer terug in de verpleeghuizen. Begin oktober werden daar in een week nog 
186 besmettingen geteld, afgelopen week waren het er 1022. Daarmee is het aantal 
besmettingen terug op het niveau van afgelopen februari, zegt Timen. ‘Dat is zorgelijk, want 
het gaat hier over kwetsbare mensen. Maar het sterftepercentage is wel een stuk lager dan 
voor we begonnen met vaccineren. In de statistieken zien we sowieso dat de vaccins hartstikke 
goed werken. Het aantal gevaccineerden neemt gedurende de weken procentueel wat toe, maar 
dat komt vooral omdat steeds meer mensen zich hebben laten vaccineren.’  

In het wekelijkse rapport van het RIVM is inderdaad te zien dat het aantal gevaccineerden 
onder de positief geteste Nederlanders stijgt. In augustus was het percentage geprikten nog 
25 procent, in oktober 46 procent. In het ziekenhuis liggen die verhoudingen anders. Half 
oktober meldde het RIVM dat vier op de vijf patiënten die met corona in het ziekenhuis 
belandde, niet gevaccineerd was. 

Vandaag werd bekend dat op het Amsterdam Dance Event vorige maand ruim duizend 
bezoekers corona opliepen. Of dat betekent dat het coronatoegangsbewijs geen effectieve 
methode is om het virus te remmen? Timen: ‘Dat vind ik een moeilijke vraag. Het hangt van 
veel factoren af. Blijven mensen met klachten thuis, houden organisaties zich goed aan de 
regels, wordt iedereen gecontroleerd? Dat speelt allemaal mee.’ 

Eerder vandaag maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)  al 
bekend dat het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen in één etmaal met 
honderd is gestegen naar 1312. Het is de grootste stijging sinds 20 april, toen er overigens 
wel ruim twee keer zoveel coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen.  

Volgens het LCPS worden op dit moment 240 mensen met corona behandeld op de intensive 
care. Op de verpleegafdelingen zijn dat er 1072. Bron: AD, 2 november 2021. 

OLVG is tegen verplicht vaccinatiebewijs 

Ziekenhuis OLVG in Amsterdam is tegen een verplicht vaccinatiebewijs voor de 
zorgmedewerkers, bezoekers en patiënten. ‘Een QR-code in de zorg is onacceptabel’, meldt het 
ziekenhuis. 

Demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) gaf eerder aan ’helemaal niets te 
willen uitsluiten’ wat betreft aanvullende maatregelen. Voorzitter Hubert Bruls van het 
Veiligheidsberaad en tevens burgemeester van Nijmegen pleit voor een QR-code op de 
werkvloer. 

Het OLVG wijst erop dat iemand die volledig gevaccineerd is nog steeds corona kan krijgen. 
‘En als je besmet bent kun je het ook weer overdragen aan iemand anders’, zegt een 
woordvoerster. 
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Het invoeren van een vaccinatiebewijs zou volgens het ziekenhuis een groot risico met zich 
meebrengen. ‘Dat personeel de zorg gaat verlaten. En juist die vakmensen die met hart en ziel 
zorg verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, zonder onderscheid te maken in gevaccineerd 
of niet, hebben wij keihard nodig. Zonder deze mensen is zorg onmogelijk’, aldus het OLVG. 

Het Amsterdamse ziekenhuis zegt ook grote voordelen te zien van vaccineren. ‘Maar 
we respecteren de keuze hierin van onze medewerkers en onze patiënten. Wij zullen als 
ziekenhuis altijd zorg verlenen aan iedereen. Gevaccineerd of niet.’ Bron: AD, 2 november 
2021. 

 

Aantal mensen dat zich laat vaccineren neemt weer iets toe 

Het aantal mensen dat zich laat vaccineren tegen het coronavirus, neemt weer iets toe. Dat 
komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). In hoeverre dat komt door het stijgende aantal positieve tests, 
ziekenhuisopnames en sterfgevallen, of door de mogelijke uitbreiding van 
coronatoegangsbewijzen, laat het instituut in het midden. 

Ruim 44.000 mensen kregen vorige week een eerste prik. Dat is het hoogste aantal in een 
maand. Daar staat tegenover dat het aantal tweede prikken daalde. Iets meer dan 49.000 
mensen kregen een herhaalvaccinatie, het laagste aantal in iets meer dan een maand. In totaal 
werden vorige week dus ruim 93.000 prikken gezet, tegen ruim 86.000 in de week ervoor en 
ruim 90.000 nog een week eerder. 

Het zijn vooral jongeren en jonge volwassenen die er nu voor kiezen zich te laten vaccineren. 
Zo kregen vorige week ruim 10.000 jongeren van 12 tot en met 17 jaar een eerste inenting. 
Dat is vrijwel evenveel als een week eerder, maar aanzienlijk meer dan de week daarvoor. 
Bijna 8000 18- tot 25-jarigen ontvingen de eerste prik, tegen bijna 6400 een week eerder. 
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Verder lieten bijna 5500 26- tot 30-jarigen zich vaccineren, tegen ruim 4000 een week eerder. 
Bij dertigers steeg het aantal nieuwe prikken van ruim 6400 naar meer dan 9000. 

Bijna 62.000 mensen hebben inmiddels een derde prik tegen het coronavirus gekregen, bijna 
20.000 meer dan vorige week. Mensen met een ernstige immuunstoornis kunnen sinds kort 
een extra inenting krijgen, omdat de eerste prikken bij hen misschien niet genoeg bescherming 
geven. Het RIVM schat dat 200.000 tot 400.000 mensen voor die prik in aanmerking komen. 

Nederland begon in januari, als laatste land in de Europese Unie, met het vaccineren tegen 
het coronavirus. Inmiddels hebben iets meer dan 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 82,1 procent volledig gevaccineerd. Vorige week was dit 
81,7 procent. Bron: AD, 2 november 2021. 

ANBO roept kabinet op snel te beginnen met boosterprik 
 
Seniorenorganisatie ANBO roept het kabinet op om snel te beginnen met een extra 
coronaprik voor de meest kwetsbare ouderen. De Gezondheidsraad gaf dinsdag aan dat de 
effectiviteit van de vaccins bij ouderen iets afneemt en adviseert een boosterprik. 

Die prik moet voorkomen dat ouderen ernstig ziek worden als ze nu besmet raken met corona. 
De raad adviseert om te beginnen met de meest kwetsbare, oudste ouderen. ‘ANBO is daar 
blij mee, vooral nu het aantal besmettingen ook in verpleeghuizen oploopt. Juist daar zijn de 
meest kwetsbare ouderen te vinden.’ 

De ouderenorganisatie wil ook dat er snel wordt begonnen met het prikken van de 
thuiswonende 80- en 90-plussers. ‘De hele infrastructuur voor vaccinatie ligt er al. De GGD 
heeft door het hele land vaccinatielocaties en voor ouderen die minder mobiel zijn, kunnen de 
prikbussen van de GGD uitkomst bieden’, stelt de ANBO. 

Volgens de organisatie is de animo onder ouderen voor een derde prik tegen het coronavirus 
groot. Bron: AD, 2 november 2021. 

Tachtig plussers krijgen boosterprik 

80-plussers die in staat zijn naar een GGD-locatie te komen, kunnen daar vanaf 6 december 
een boostervaccinatie krijgen. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten 
kunnen die prik dan ook krijgen. Dat meldt de landelijke koepel GGD GHOR dinsdagavond. 

Vanaf januari zijn mensen tussen 60 en 80 jaar oud aan de beurt, waarbij de oudsten als 
eerste een uitnodiging krijgen. 

Alle inwoners van ouder dan 18 jaar die in een zorginstelling met een eigen medische dienst 
wonen, krijgen ook een boosterprik aangeboden. Bron: AD, 2 november 2021. 

Ziekenhuizen in Venlo en Venray hebben opnamestop afgekondigd 

Ziekenhuis VieCuri, met locaties in Venlo en Venray, heeft per direct 
een opnamestop afgekondigd. Door de hoge aantallen patiënten die de afgelopen dagen het 
ziekenhuis binnenkwamen in combinatie met een beperkte uitstroom is het ziekenhuis 
overvol. Dat leidde vanmiddag om 14.10 uur tot een opnamestop, meldt VieCuri in een 
persbericht. 
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Patiënten kunnen nog wel terecht op de spoedeisende hulp en de eerste opvang voor acute 
zorg is gewaarborgd. Maar of deze patiënten vervolgens ook in het ziekenhuis kunnen worden 
opgenomen, is maar de vraag. 

Omdat de zorg van coronapatiënten steeds capaciteit vraagt, hebben de Limburgse 
ziekenhuizen bovendien twee van de acht OK's voor vijf dagen gesloten. 

‘Wij vinden dit verschrikkelijk maar noodzakelijk. We maken ons grote zorgen over het welzijn 
van onze medewerkers’, zegt IJsbrand Schouten, voorzitter van de raad van bestuur van 
VieCuri. ‘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 overbelast. Bovendien hebben we veel 
kwetsbare patiënten die moeilijk vervoerd kunnen worden. We kunnen niet anders dan zorg 
afschalen. Enerzijds om de situatie werkbaar te houden voor onze toch al overbelaste 
medewerkers. Anderzijds om veilige zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten.’ Bron: 
AD, 2 november 2021. 

Rutte moet aan Tweede Kamer uitleggen waarom voorgenomen 
coronamaatregelen uitlekken naar pers 

Premier Mark Rutte moet aan de Tweede Kamer uitleggen hoe het kan dat de 
voorgenomen coronamaatregelen steevast voor de persconferentie al worden gelekt naar de 
pers. Kamervoorzitter Vera Bergkamp steunde het verzoek van oppositieleider Geert Wilders 
(PVV) om een verklaring van het demissionaire kabinet. 

Wilders sprak dinsdag zijn ergernis uit over zogenoemde ‘bronnen rond het kabinet die heel 
Nederland en de media al hadden verteld welke maatregel het kabinet vanavond wereldkundig 
gaat maken’, voordat de Kamer er weet van heeft. ‘Ik vind het schandalig dat wij als Kamer zo 
ongeveer als laatste worden geïnformeerd’, foeterde de PVV-leider. 

Hij eist uiterlijk woensdagochtend een verklaring ’hoe dit komt, of de Rijksrecherche erop is 
gezet, wie het heeft gedaan en of er voorgoed een einde aan dit soort gelek kan komen voordat 
de Kamer is geïnformeerd’. De rest van de Kamer steunde het verzoek om uitleg. 

Volgens Wilders moet de Kamer eigenlijk zelfs worden geïnformeerd voordat Rutte met 
demissionair zorgminister Hugo De Jonge het volk toespreekt in de persconferentie. 

‘Ik begrijp de ergernis’, zei voorzitter Bergkamp over het betoog van Wilders. ‘Het is al bijna 
gebruikelijk dat er voor de persconferentie informatie naar buiten komt.’ Zij neemt zelf ook 
contact op met Rutte. Bron: AD, 2 november 2021. 

Omgeving ministerie is extra beveiligd 

De omgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag is extra beveiligd in 
aanloop naar de coronapersconferentie om 19.00 uur. Dat gebeurde nadat eerder op de 
dag oproepen op sociale media circuleerden om te demonstreren bij het gebouw waar de 
persconferentie plaatsvindt. Er is veel politie aanwezig en er zijn hekken rond het gebouw aan 
de Turfmarkt geplaatst. 

Tijdens de vorige persconferentie zorgde een lawaaiprotest van tegenstanders van de 
coronamaatregelen dat vlakbij plaatsvond voor een dreigende sfeer. Het ministerie moest 
worden afgesloten. Ambtenaren en journalisten konden toen het gebouw enige tijd niet uit. 

Het protest waar ook vuurwerk bij werd afgestoken begon toen rond 19.00 uur, de tijd dat 
ook de persconferentie begon van Rutte en De Jonge. Bron: AD, 2 november 2021. 
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Kabinet moet harde maatregelen nemen om te voorkomen dat aantal 
coronabesmettingen zoveel stijgt dat druk op zorg te groot wordt 

Het kabinet moet op de persconferentie harde maatregelen aankondigen om te voorkomen dat 
het aantal coronabesmettingen de pan uitrijst en de druk op de zorg te groot wordt. Die oproep 
doet Aura Timen, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM, in een gesprek met NU.nl. 
Timen stelt dat 'stevige maatregelen' ervoor moeten zorgen dat Nederlanders de feestdagen dit 
jaar normaal kunnen doorbrengen. 

Volgens het RIVM-hoofd kampt de zorg met steeds meer uitvallers door ziekte en personeel 
dat vertrekt. Er is volgens haar mede daardoor geen ruimte ‘om de besmettingen nóg verder 
op te laten lopen’. ‘We zitten al tegen de bovengrens van de rekenmodellen aan’, aldus Timen. 
‘Als de aantallen verder stijgen, kan de overbelasting in de zorg enorm worden.’ Bron: AD, 2 
november 2021. 

Ruim honderd demonstranten verzamelen zich bij ministerie 

Ruim honderd demonstranten hebben zich verzameld bij het ministerie van Justitie in Den 
Haag, waar om 19.00 uur de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en 
coronaminister Hugo De Jonge plaatsvindt. Het gebouw is eerder op de dag extra beveiligd, 
nadat er oproepen op sociale media rondgingen om te demonstreren bij het gebouw. 

Er is veel politie op de been en er zijn hekken geplaatst rond het pand aan de Turfmarkt. De 
politie verzoekt per luidspreker de demonstranten naar de Koekamp te vertrekken, maar daar 
geven de actievoerders vooralsnog geen gehoor aan. De oproep van de politie wordt overstemd 
door het kabaal van de demonstranten, die sirenes laten afgaan en op potten en pannen slaan. 
Ook worden er leuzen als 'Kies voor het volk' en 'Sluit je aan' gescandeerd. De groep is 
omcirkeld door agenten en politiebusjes. 

Tijdens de vorige persconferentie zorgde een lawaaiprotest van tegenstanders van de 
coronamaatregelen dat vlakbij plaatsvond voor een dreigende sfeer. Het ministerie moest toen 
worden afgesloten en ambtenaren en journalisten konden het gebouw enige tijd niet verlaten. 
Bron: AD, 2 november 2021.  

Politie grijpt in bij demonstratie bij ministerie 

De politie heeft dinsdagavond ingegrepen bij een demonstratie bij het ministerie van Justitie 
in Den Haag. In dat gebouw aan de Turfmarkt ging eerder op de avond de persconferentie van 
demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) van start. 

De groep van circa 150 demonstranten werd uit elkaar gedreven en in tweeën gesplitst. De 
politie werd daarbij bekogeld met zwaar vuurwerk. Bron: AD, 2 november 2021.  

Politie bekogeld met zwaar vuurwerk bij demonstratie rond 
coronapersconferentie 

De politie is dinsdagavond met zwaar vuurwerk, rookbommen en andere voorwerpen bekogeld 
tijdens een demonstratie rondom de coronapersconferentie in Den Haag. Enkele honderden 
demonstraten verzamelden zich bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, 
waar demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo De Jonge eerder op de avond een 
persconferentie hielden. 

De groep demonstranten, die opliep tot enkele honderden, is uit elkaar gedreven en in tweeën 
gesplitst. De politie werd daarbij bekogeld met zwaar vuurwerk, rookbommen en andere 
voorwerpen. De actievoerders werden weggedreven van de Bezuidenhoutseweg, waar de politie 
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en Mobiele Eenheid een linie over de gehele breedte van de weg vormden. Er werd ook een 
waterkanon aangerukt, maar dat maakte later weer rechtsomkeert. 

Enkele groepjes renden weg richting het Malieveld en het Centraal Station. Op de Korte 
Voorhout voerde de Mobiele Eenheid rond 20.40 uur een charge uit tegen enkele tientallen 
demonstranten, die daarbij met bakstenen gooiden. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht. 
De politie meldde eerder dat de actievoerders naar het Malieveld werden begeleid, dat door 
burgemeester Jan van Zanen is aangewezen voor de demonstratie, die niet was aangemeld bij 
de gemeente. 

 
 

Een groep demonstranten verzamelde zich op de Bezuidenhoutseweg tegenover de politie. © 
Regio15 

Er is de hele avond al veel politie op de been en er werden hekken geplaatst rond het pand 
aan de Turfmarkt. De politie verzocht eerder op de avond per luidspreker de demonstranten 
naar de Koekamp te vertrekken, maar daar gaven de actievoerders geen gehoor aan. De oproep 
van de politie werd overstemd door het kabaal van de demonstranten, die sirenes lieten afgaan 
en op potten en pannen sloegen. Ook werden er leuzen als ‘Kies voor het volk’ en ‘Sluit je aan’ 
gescandeerd. De groep werd omcirkeld door agenten en politiebusjes. 

De omgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid werd dinsdagmiddag al extra 
beveiligd in aanloop naar de coronapersconferentie om 19.00 uur. Dat gebeurde nadat eerder 
op de dag oproepen op sociale media circuleerden om te demonstreren bij het gebouw waar 
de persconferentie plaatsvindt. 
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De demonstranten die niet luisterden naar de bevelen van de politieagenten werden 
weggeduwd. De HTM heeft het tramverkeer rond het Centraal Station stilgelegd. © District8 

Tijdens de vorige persconferentie zorgde een lawaaiprotest van tegenstanders van de 
coronamaatregelen dat vlakbij plaatsvond voor een dreigende sfeer. Het ministerie moest 
worden afgesloten. Ambtenaren en journalisten konden toen het gebouw enige tijd niet 
uit. Het protest waar ook vuurwerk bij werd afgestoken begon toen rond 19.00 uur, de tijd 
dat ook de persconferentie begon van Rutte en De Jonge. Bron: AD, 2 november 2021.   

Politie bekogeld met zwaar vuurwerk bij coronademonstratie, dertien 
personen aangehouden 

De politie is dinsdagavond met zwaar vuurwerk, rookbommen en andere voorwerpen bekogeld 
tijdens een demonstratie rondom de coronapersconferentie in Den Haag. Er zijn dertien 
personen aangehouden, onder andere voor belediging en het gooien van stenen en vuurwerk 
naar agenten.  

‘Het was een onrustige, maar beheersbare avond’, zegt een woordvoerster van de 
politie. Enkele honderden demonstraten verzamelden zich bij het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid, waar demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo De Jonge eerder op de 
avond een persconferentie hielden. De groep demonstranten is uit elkaar gedreven en in 
tweeën gesplitst.  

De politie werd daarbij bekogeld met zwaar vuurwerk, rookbommen en andere voorwerpen. De 
actievoerders werden weggedreven van de Bezuidenhoutseweg, waar de politie en Mobiele 
Eenheid een linie over de gehele breedte van de weg vormden. Er werd ook een waterkanon 
aangerukt, maar dat maakte later weer rechtsomkeert. 

Op de Korte Voorhout voerde de Mobiele Eenheid later ook nog een charge uit tegen enkele 
tientallen demonstranten, die daarbij met bakstenen gooiden. Daar zijn meerdere 
aanhoudingen verricht. Bron: AD, 2 november 2021.  

Demonstranten besmeuren verschillende ministeries, rechtbank en 
Hofvijver met rode vloeistof 

Demonstranten hebben gisteren rode vloeistof achtergelaten op meerdere plekken in Den 
Haag als protest tegen de coronastrategie. Verschillende ministeries, de Haagse rechtbank en 
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de Hofvijver bij het Tweede Kamergebouw werden als doelwit uitgekozen, omdat de 
demonstranten van mening zijn dat deze instanties ‘bloed aan hun handen hebben’. 

Omstreeks 17.00 werd de rode vloeistof als eerste gedumpt in de Hofvijver. Even later was ook 
het gebouw van de rechtbank Den Haag aan de beurt. Ondanks de harde regen gisteravond 
verdween de vloeistof niet uit het water of van de gebouwen.  

Later op de avond is de rode vloeistof ook aangetroffen op de gebouwen van verschillende 
ministeries. Zo moesten onder meer het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van 
Financiën het ontgelden. 

De politie laat weten onderzoek te doen naar de bekladdingen. Er zijn nog geen aanhoudingen 
verricht in verband met de actie. ‘Het is op dit moment nog een beetje onduidelijk allemaal’, 
aldus een woordvoerder.  

Omdat de vloeistof niet verdween door de regen, moest een reinigingsbedrijf ter plaatse komen 
om de gevels van de verschillende gebouwen te reinigen. Bron: AD, 1 november 2021. 

 

Op zondagmiddag hebben demonstranten een rode vloeistof in de Hofvijver gedumpt waardoor 
een deel van de vijver rood is gekleurd. © VR-Press 

 

Persconferentie betreffende nieuwe coronamaatregelen 

De Jonge: Coronatoegangsbewijzen zijn nooit helemaal sluitend. Voor wie is het risico het 
grootst? De mensen die niet gevaccineerd zijn.  

Rutte acht kans reëel dat 12 november kabinet nieuwe maatregelen aankondigt als trend niet 
keert 

Het kabinet wil kijken of het de coronapas ‘specifiek kan gebruiken in dorpen en steden’ waar 
een kleiner deel van de mensen is geprikt, en waar het aantal ziekenhuisopnames hoog is. Dit 
soort maatregelen ‘gaat niet meteen in’, maar worden dus wel voorbereid.  
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De Jonge over gevaccineerden die besmet raken: ‘We moeten precies in de cijfers zijn. Mensen 
die zijn gevaccineerd hebben veel minder kans om de infectie op te lopen en nog veel minder 
kans om die ziekte ernstig door te maken dat ze in het ziekenhuis terechtkomen. Helemaal 
waterdicht is het niet, dat kan ook niet.’  

Rutte: ‘We kijken de komende week vooral naar de ziekenhuiscijfers en naar ons eigen gedrag, 
hoe dat zich de komende dagen ontwikkelt. Als we ons te grote zorgen maken, dan kijken we 
naar de coronapas die we mogelijk nog gerichter moeten gaan inzetten. Dat is hopelijk niet 
nodig, maar het is reëel dat het wel moet.’  

De Jonge: ‘De weging die we 12 november willen maken, zal met name gaan over verdere 
verbreding coronapas naar detailhandel. Het wetstraject over de arbeidssituatie gaat langer 
duren, ik schat een week of vijf. Het gaat hier over mogelijk maken, niet verplichten.’ 

Nadat 80-plussers en mensen tussen de 60 en de 80 jaar een boosterprik hebben gehad, 
kunnen ook 60-minners een derde vaccinatie krijgen. Dat zegt demissionair minister Hugo 
De Jonge (Volksgezondheid) op een persconferentie over corona. Vanaf begin december 
kunnen de 80-plussers de extra prik krijgen. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met 
patiënten krijgen al ‘zo snel mogelijk’ een prik aangeboden. 

Het kabinet wil dat werkgevers straks ook aan werknemers een coronatoegangsbewijs gaan 
vragen op locaties waar bezoekers dat ook al moeten laten zien. Demissionair zorgminister 
Hugo De Jonge sprak tijdens de persconferentie van een ‘bredere inzet’ van de coronapas. Het 
‘vergt veel overleg’ en er is een wetswijziging voor nodig, aldus de bewindsman.  

Op 12 november wil het kabinet besluiten hoe het verder gaat, na een advies van 
deskundigenclub Outbreak Management Team (OMT).  

Rutte: ‘Het uitbreiden van het coronatoegangsbewijs vraagt om wetswijziging. Dat zit nu niet 
in onze plannen.’ Op 12 november volgt hierover naar alle waarschijnlijkheid meer duidelijk. 
‘Ik hoop niet dat het zover komt. We hopen niet dat de cijfers nog verder oplopen.’ 

Kabinet wil ook toegangsbewijs kunnen verplichten voor werknemers waar coronapas nu al 
nodig is. 

De Jonge: Vaccinatie is nog steeds het belangrijkste in deze crisis. Voor de mensen met 
prikangst is er speciale begeleiding om de angst te baas te worden. Op dit moment is nog 13 
procent van de mensen niet gevaccineerd. Misschien ben jij wel een van die mensen. Ik wil je 
vragen daarover na te denken. Heel veel mensen die in de ziekenhuizen zijn komen te liggen, 
dachten dat ze gezond waren. Dus, denk er nog een keer over na. Niet voor ons, maar voor je 
buurman, je oma, of voor de mensen waarvan de operatie is uitgesteld. Het is nooit te laat die 
keus alsnog te maken.’  

De Jonge: ‘Aan de hand van een nieuw OMT-advies zullen we de situatie opnieuw beoordelen. 
Op 12 november willen we besluiten hoe ver we willen gaan met de maatregelen, waaronder 
het coronatoegangsbewijs.’  

Voetbalclubs en toneelverenigingen moeten een coronapas gaan vragen aan hun bezoekers. 
Demissionair minister-president Mark Rutte kondigt aan dat het toegangsbewijs moet worden 
gevraagd voor sportclubs en culturele verenigingen vanaf 18 jaar. Jeugdactiviteiten en -
kampen voor onder de 18 jaar, worden uitgezonderd. Dat geldt dus ook voor de intocht van 
Sinterklaas.  

Waar een coronapas wordt geëist voor toegang, hoeven mensen geen mondkapje te dragen. 

De Jonge: Realiteit onder ogen zien: het overgrote deel van patienten in ziekenhuizen is niet 
gevaccineerd. Het gros van deze patienten had er niet hoeven te liggen als ze wel waren 
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gevaccineerd. We zijn het aan elkaar verplicht om de zorg voor elkaar toegankelijk te houden. 
Daarom kunnen we niet anders dan nu ingrijpen. Daarbij hebben we gekozen voor 
maatregelen die nu noodzakelijk zijn, volgens het OM. We kozen voor maatregelen die nu 
beschermend zijn, maar die ook zo min mogelijk beperken. Dat geldt niet voor een aantal 
maatregelen die we nodig hebben als we de trend niet weten te keren.  

Het kabinet geeft een nieuw 'binnenlands reisadvies'. ‘Mijd drukte onderweg en reis buiten de 
spits’, roept demissionair premier Mark Rutte op tijdens de persconferentie over de 
coronaregels. ‘Op de weg is het bijna weer net zo druk als voor corona’, aldus Rutte. Ook in 
het openbaar vervoer neemt het aantal reizigers snel toe, zegt hij.  

Coronapas ook verplicht bij georganiseerde sport-, kunst-, en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar 

De Jonge: ‘Gisteren vertelden een aantal huisartsen dat ze niet meer vrijuit kunnen spreken 
over vaccinatie. Sommigen kregen te maken met bedreigingen. Dat is onacceptabel. Daar 
mogen we ons niet bij neerleggen.  

Er worden nu te veel mensen ziek in te korte tijd, en ook te ernstig, aldus De Jonge. ‘De cijfers 
in de ziekenhuizen stijgen dan ook snel. Als we de trend niet weten te keren, komen er in 
december een verdubbeling aantal patiënten op de ic.  

Vanaf zaterdag mondkapjes opnieuw verplicht op stations en perrons. Ook in verpleeghuizen, 
ziekenhuizen en scholen. Ook voor de contactberoepen, zoals de kappers en de masseurs. De 
mondkapjesplicht geldt niet waar het coronatoegangsbewijs verplicht is. Je laat je QR-code 
zien en daarna hoef je geen mondkapje op. 

Rutte over de basismaatregelen: Ons eigen gedrag blijft cruciaal. Daarmee valt of staat het 
hele coronabeleid. Dringend advies om 1,5 meter afstand te houden. Mijd drukte onderweg 
en blijf uit de spits. Op meer plekken wordt er gecontroleerd op het coronabewijs, waaronder 
de buitenterrassen in de horeca, diverse doorstroomlocaties zoals musea en pretparken. 

Rutte: Aan de ene kant leven we in een land waarin iedereen recht heeft op een eigen mening, 
een land waarin niemand buitengesloten mag worden. Aan de andere kant hebben we een 
ernstig probleem met corona dat we gezamenlijk moeten aanpakken. We zijn nog steeds in 
gesprek met allerlei sectoren, van winkeliers tot evenementenorganisaties. Al die adviezen en 
al die belangen tellen mee. Want we moeten dit samen blijven doen, en vooral met een beetje 
begrip voor ieders mening. Met een beetje mildheid voor elkaar. 

Rutte: ‘Het zal niemand verrassen dat we vanavond een lastige boodschap hebben. Lastig 
omdat we weer meer van mensen moeten vragen, nu de cijfers oplopen. Het is belangrijk dat 
mensen niet tegenover elkaar komen te staan. Feit is dat sommige mensen tegen alle 
maatregelen zijn. Een voorzichtige groep is voor strengere maatregelen. De meeste 
Nederlanders zitten er ergens tussenin. Bron: AD, 2 november 2021. 

Grote kans dat half november nieuwe coronamaatregelen zullen komen 

 
De kans is ‘reëel’ dat het kabinet medio november nieuwe coronamaatregelen zal aankondigen 
‘als de trend niet keert’. Dat zegt demissionair premier Mark Rutte. Hij hoopt te zien dat 
mensen zich snel voorzichtiger gaan gedragen, maar anders liggen verdergaande coronaregels 
voor de hand. Op 12 november neemt het kabinet hierover een besluit. Bron: AD, 2 november 
2021.  

Theaterbranche haalt opgelucht adem 

De theaterbranche haalt opgelucht adem nu geen nieuwe coronamaatregelen voor theaters 
gaan gelden. Theaters kunnen komende tijd nog steeds met een volle capaciteit hun 
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voorstellingen laten doorgaan. Bestaande maatregelen, zoals het tonen van een 
coronatoegangsbewijs, blijven wel gelden. 

‘We zitten vlak voor de première van Titanic en hebben keihard gewerkt met iedereen’, zegt 
Hans Cornelissen, artistiek directeur van De Graaf & Cornelissen Entertainment. ‘Dus het is 
echt een enorme opluchting.’ Vooral omdat de branche al zo hard getroffen is, zegt hij. Bron: 
AD, 2 november 2021.  

Evenementensector is niet verrast door aangekondigde 
coronamaatregelen 

De evenementensector is niet verrast door de aangekondigde coronamaatregelen. Tijdens de 
persconferentie dinsdag meldden demissionair premier Mark Rutte en demissionair 
zorgminister Hugo De Jonge onder meer dat mondkapjes en QR-codes op meer plekken 
verplicht worden maar dat de situatie voor de evenementenbranche hetzelfde blijft.  

‘Deze maatregelen zijn in lijn met de zaken die afgelopen dagen via media al naar buiten 
kwamen. Dit zijn maatregelen die geen impact hebben op de evenementensector, waar een 
beperking van 75 procent voor ongeplaceerde evenementen en een nachtsluiting gelden’, 
aldus Jolanda Jansen van de Alliantie van Evenementenbouwers. 

De laatste persconferentie en de aangescherpte maatregelen hebben voor de cultuursector 
relatief weinig gevolgen. Bij concerten, theatervoorstellingen en bioscopen werd al 
gebruikgemaakt van QR-codes. Op 12 november worden de maatregelen herzien en wordt 
besloten of ze worden aangehouden, aangescherpt of afgezwakt. Bron: AD, 2 november 2021. 

Zorgpersoneel vinden nieuwe coronamaatregelen niet ver genoeg gaan 

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden in grote meerderheid dat de door het kabinet 
aangekondigde coronamaatregelen niet ver genoeg gaan. Dat meldt hun beroepsorganisatie 
NU’91, die dinsdag een peiling uitvoerde onder zorgpersoneel. Medewerkers van onder 
meer ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg zouden bezorgd zijn over de toenemende 
druk op de zorg. 

‘De achterban gelooft niet dat deze maatregelen het gewenste effect hebben en het tij zullen 
keren’, zegt een woordvoerder van NU’91. Zo’n 95 procent van de ongeveer 2000 
ondervraagden zou dit hebben aangegeven. Bron: AD, 2 november 2021. 

Invoeren mondkapjesplicht in winkels heeft goedkeuring van winkeliers  

Dat het in winkels weer verplicht wordt een mondkapje te dragen om de coronabesmettingen 
omlaag te krijgen, heeft de goedkeuring van de winkeliers, al is het niet van harte. De 
mogelijke invoering van coronatoegangsbewijzen in bijvoorbeeld winkels noemt de organisatie 
daarentegen ’absurd en zinloos’. Het leidt tot discussies bij de winkeldeur, heeft geen 
draagvlak en wordt door geen enkel ander land toegepast. Dat zegt winkelbrancheorganisatie 
INretail in een reactie op de coronapersconferentie van het kabinet. Bron: AD, 2 november 
2021.  

Tweede Kamer is niet enthousiast om coronapas op werkvloer in te 
voeren 

De Tweede Kamer is tot dusver niet enthousiast over het idee om 
het coronatoegangsbewijs op de werkvloer in te voeren. De Jonge zei dat het kabinet niet 
alleen kijkt waar draagvlak voor is, maar ‘ook wat nodig is’. Volgens de minister is nu 12 tot 
13 procent van de clusterbesmettingen op de werkvloer. 
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De zogenoemde 2G-regel, waarbij mensen alleen ergens naar binnen mogen als ze 
gevaccineerd of hersteld zijn van corona, wil het kabinet vermijden. ‘Dat zou een enorm 
verlies betekenen als we dat moeten doen’, verklaarde Rutte. Voor het zo ver is zullen volgens 
hem nog ‘veel stappen’ doorlopen moeten worden.  

Het coronatoegangsbewijs op de werkvloer komt niet neer op een verkapte vaccinatieplicht, 
vindt De Jonge. Hij erkent wel dat het ‘lastig’ is voor niet-gevaccineerde werknemers als de 
maatregel wordt ingevoerd. 

De Jonge sluit invoering van 2G niet helemaal uit. Hij denkt dat daar niet aan te ontkomen is 
als er gekozen moet worden tussen sluiting van sectoren of 2G. ‘Dan zou de balans wel eens 
kunnen doorslaan naar 2G’, denkt De Jonge. Bron: AD, 2 november 2021.  

Ondernemers bang voor minder klanten met herinvoering 
mondkapjesplicht: ‘Ze zijn verschrikkelijk’ 

Met een mondkapje op winkelen en vaker je coronatoegangsbewijs laten zien. Het is een greep 
uit de maatregelen die het kabinet vanavond bekend heeft gemaakt. Veel ondernemers in de 
regio bereiden zich voor op het nieuwe pakket aan maatregelen: van QR-codes tot, wederom, 
het gebruik van mondkapjes in winkels.  De reacties lopen uiteen van ‘verschrikkelijk’ tot ‘wat 
moet, dat moet.’ 

Een ruime maand na de versoepelingen van september, toen onder meer de 
‘anderhalvemetermaatschappij’ tot een einde kwam, is het toch weer nodig om de rem in te 
trappen, zo kondigden minister-president Mark Rutte en minister Hugo De Jonge aan. ‘We 
moeten weer meer van mensen vragen’, aldus Rutte, die zei zich te beseffen dat het leidt tot 
meer discussie in de samenleving. 

’Maar we zien allemaal de cijfers’, zegt de Kampense ondernemer Michiel de Groot. ‘En dat 
maakt het voor ons ook meer dan logisch dat we ons voegen in de nieuwe maatregelen, maar 
dat neemt niet weg dat het voor ons grote gevolgen kan hebben.’ Volgens de Intertoys-eigenaar 
en voorzitter van de ondernemersvereniging is de kans groot dat veel ondernemers hun omzet 
zien dalen. 

‘Niemand zit te wachten op mondkapjes en er zijn echt wel klanten die dit zo verschrikkelijk 
vinden dat ze niet meer naar onze winkels gaan komen’, vertelt hij. Zelf staat De Groot er 
nuchter in: ‘Ik heb de mondkapjes uit de kast gehaald en mijn spatschermen hingen nog in 
de winkel dus ik ben er klaar voor.’ Ook zijn collega-ondernemers zijn strijdbaar, zo vertelt 
hij. ‘Ik ken eigenlijk niemand die moeilijk doet over de maatregelen. Het moet gewoon en wij 
volgen de regels.’  

Als het aan supermarkteigenaar Henry Alfring van de Plus in Gramsbergen had gelegen, was 
de mondkapjesplicht aan de winkels voorbijgegaan. ‘Ook onze medewerkers zijn er niet blij 
mee, want ze moeten weer acht uur per dag met een mondkapje lopen. En we zien er tegenop 
om weer te gaan controleren.’ 

Gerben Ter Avest, eigenaar van AMI Kappers in Deventer, staat nuchter in de ontstane situatie 
en zegt geen problemen te hebben met de herinvoering van de mondkapjesplicht voor 
contactberoepen. ‘Ik ben geen deskundige als het gaat om verspreiding van het virus. Maar 
als het helpt om het virus terug te dringen dan doen we het gewoon. Wat moet, moet’, zegt Ter 
Avest. De kappersketen met het hoofdkantoor in Deventer heeft 107 salons in Nederland. ‘De 
eerste keer heeft het personeel er heel erg aan moeten wennen’, zegt Ter Avest over de 
maatregelen. ‘Nu weten ze wat het is.’ Ter Avest vindt het gunstig dat de koude periode er aan 
komt. ‘In de zomermaanden is het dragen van een mondkapje een stuk minder prettig.’ 

Ook voor de sportwereld hebben de nieuwe coronamaatregelen grote gevolgen. In tegenstelling 
tot de winkels, hoeven er in zwembaden en sportscholen géén mondkapjes gedragen te 
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worden. Toch komt er wel een extra controle: het coronatoegangsbewijs. Voor een uurtje 
baantjes zwemmen of avondje gewichtheffen is vanaf vrijdag een negatieve coronatest, 
herstelbewijs óf vaccinatiebewijs verplicht. ‘We zullen nee moeten gaan verkopen’, vertelt 
Patrick Versteeg van Aquacentrum Malkander in Apeldoorn.  

Deze week denken ze in Apeldoorn na over de protocollen die moeten gaan gelden rondom de 
QR-check. ‘Gelukkig is het aanpassingsvermogen van onze collega's enorm en we zijn echt 
trots op elkaar dat we de maatregelen keer op keer toe kunnen passen.’ Volgens Versteeg gaat 
het uitvoeren van de controles wel wat discussie opleveren. ‘Daar kun je vanuit gaan, maar 
ook dan is het aan ons de taak om dat zo goed mogelijk op te vangen.’  

Bij sportcentrum Studio Perfect in Deventer blijven ze nuchter over de genomen maatregelen. 
‘We zien hier heel veel mensen voorbijkomen. De één maakt zich wel druk om maatregelen, 
de ander niet. En dat is ook prima’, vertelt Arthur Rijker. Hij vreest wel voor de begrijpbaarheid 
van de maatregelen. ‘Er moet eigenlijk wel één lijn in de sport worden getrokken, want als 
voetballers bil aan bil in de kleedkamer zitten en wij afstand moeten houden, is dat moeilijker 
uit te leggen aan de mensen.’ Als groot voordeel noemt hij dat alle kennis en ervaring inmiddels 
bekend is. ‘Dit is niet de eerste keer dat we moeten schakelen, maar de zoveelste keer. 
Daardoor weten we wel wat er verwacht gaat worden.’  

Nadat de eerste berichten doorsijpelden zijn ze bij attractie- en vakantiepark Slagharen gelijk 
begonnen met het voorbereiden op het controleren van het coronatoegangsbewijs. ‘Wij volgen 
de richtlijnen van het RIVM en als dat betekent invoering van een toegangscontrole aan de 
poort, dan doen we dat’, zegt marketing- en salesdirector Jo-Anne Venema. ’Als 
doorstroomlocatie hopen we daarmee alles te ondervangen.’   

Venema vertelt dat het park op doordeweekse dagen is gesloten, de maatregel gaat hier 
zaterdag in. ‘Daar zullen we extra personeelsleden voor moeten inzetten’, aldus Venema. 

Ook in de cultuursector moet personeel zich voor de zoveelste keer opmaken voor nieuwe 
maatregelen. Ewout van der Horst, directeur van museumorganisatie Deventer Verhaal, baalt 
er flink van. ‘Iedereen dacht dat we die pandemie eindelijk een beetje onder controle hadden 
en nu krijgen we te maken met de coronatoegangsbewijzen. Kijk, we hebben natuurlijk al 
maanden via reserveringen gedraaid, dus het controleren van onze gasten kunnen we wel, 
maar het kost wel extra tijd terwijl het gasten afschrikt. Dat betekent dus dubbel pech.’ 

Ralph Keuning, directeur van het Zwolse museum De Fundatie en Kasteel Het Nijenhuis in 
Heino, zegt dat de controlemaatregel goed uitvoerbaar is. ‘We hadden het natuurlijk al in het 
horecagedeelte’, zegt hij. ‘Nu gebeurt het aan de kassa’ Maar daarna kunnen mensen zich vrij 
bewegen en voor de 1,5 meter afstand hebben wij voldoende ruimte.’  

Keuning is wel blij dat personeelsleden en bezoekers zelf kunnen blijven bepalen of ze een 
mondkapje dragen of niet. De museumdirecteur vreest wel gevolgen voor het aantal bezoekers, 
na een volgens hem ‘behoorlijke herfstvakantie’. ‘Met de toename van het aantal positieve 
tests zagen we al een terugloop en dat zal straks nog meer worden.’ Bron: De Stentor, 2 
november 2021.  

Gebruik coronatestbewijs zorgt voor nieuwe dilemma’s  

Het plan van het kabinet om het gebruik van het coronatestbewijs over meer sectoren uit te 
breiden zorgt voor nieuwe dilemma's. Daarvoor waarschuwen 
ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de aangescherpte 
coronamaatregelen van het kabinet. Zo vragen de organisaties zich af of meer mensen zich 
daardoor zullen laten vaccineren. 
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‘Medewerkers van allerlei bedrijven staan straks bij de deur vervelende discussies met klanten 
te wachten’, aldus de verenigingen in een verklaring. ‘En waarom is opeens ook op het 
terras, in de buitenlucht, een coronatestbewijs nodig?’ Bron: AD, 2 november 2021. 

Musea moeten bezoekers ook gaan controleren op coronapas 

Dat de musea bezoekers ook moeten gaan controleren op een coronapas leidt tot extra kosten, 
en dat terwijl musea ‘nog steeds veel minder bezoekers en inkomsten hebben dan voor corona’, 
stelt de Museumvereniging. Vanaf 6 november wordt het coronatoegangsbewijs verplicht op 
meer plekken, waaronder op culturele locaties, zo kondigden demissionair premier Mark 
Rutte en minister Hugo De Jonge dinsdagavond aan tijdens een coronapersconferentie. Bron: 
AD, 2 november 2021.  

Horeca wil dat kabinet komt met extra coronasteun 

De horeca wil dat het kabinet komt met extra coronasteun voor cafés en restaurants. Nu het 
coronatoegangsbewijs binnenkort ook verplicht wordt voor bezoekers van terrassen, zouden 
horecaondernemers wederom een harde klap krijgen. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) spreekt van ’symboolpolitiek’. 

KHN-voorzitter Robèr Willemsen zegt dat het kabinet in gesprekken met hem niet goed heeft 
kunnen onderbouwen waarom de verplichte QR-check nu precies nodig is op terrassen. 
‘Onbegrijpelijk, aangezien het voor onze leden wél een grote financiële impact heeft.’ 

Zo'n verplichting zou sommige gasten weren uit de horeca. Ook kost de controle bedrijven 
extra inzet van personeel. Het gaat volgens KHN branchebreed in het lopende vierde kwartaal 
al gauw om tientallen miljoenen euro's aan extra kosten en mogelijk wel honderden miljoenen 
aan omzetderving. Bron: AD, 2 november 2021.  

Amateurclubs in de stress om QR-code voor alle volwassen leden; voor 
elke training en wedstrijd testen?  

Amateurclubs in de regio hebben volop vragen over de nieuwe regels rondom het coronavirus. 
Alle volwassenen (spelers en bezoekers) mogen vanaf zaterdag bij wedstrijden en trainingen 
alleen met een QR-code het sportpark op. Zeker over spelers die niet gevaccineerd zijn, zijn 
grote zorgen. 

Ron Wammes van voetbalclub MVV’58 uit Meteren (gemeente West Betuwe) heeft weinig 
begrip voor het dinsdag aangekondigde besluit van het kabinet. ’Dan kunnen we stoppen met 
voetballen toch. Wat denk je dat mensen gaan doen die tegen het vaccineren zijn. Die komen 
niet meer.’  Wammes denkt niet dat dit beleid uitvoerbaar is. ‘Ik vrees ook voor agressie op de 
club. Wat als een vrijwilliger iemand tegen wil houden die heel fel is op de maatregelen. Ik kan 
me niet voorstellen dat er clubs zijn die hier begrip voor hebben.’ Bron: AD, 2 november 2021. 

Handhaven gaat er niet makkelijker op worden 

Het handhaven gaat er niet gemakkelijker op worden nu het kabinet de coronamaatregelen 
weer gaat aanscherpen na eerdere versoepelingen. Dat zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van 
politievakbond ACP in reactie op de coronapersconferentie van demissionair premier Mark 
Rutte en minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid). 

‘Het was beter geweest als het kabinet stap voor stap had versoepeld, net als in veel andere 
landen is gebeurd’, aldus Van de Kamp. ‘Want nu moeten we de regels weer aanscherpen en 
dat zorgt voor onduidelijkheid en verwarring bij de mensen en er is ook een groep die boos is.’ 
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De ACP-voorman laat weten dat de bond de komende dagen nauw contact heeft met de 
achterban over de gevolgen voor de handhaving van het verscherpen van de 
coronamaatregelen. ‘En als we merken dat het niet goed gaat, zullen we daarover een gesprek 
aanvragen met het kabinet en de politieleiding.’ Bron: AD, 2 november 2021.    

 

Invoeren verplicht QR-code stimuleert mensen niet om naar sportschool 
te komen 

Om gezond door de coronacrisis te komen zouden mensen gestimuleerd moeten worden om 
naar de sportschool te komen. Het invoeren van een verplichte QR-code voor de toegang tot 
fitnesscentra doet juist het tegenovergestelde.  

Branchevereniging NL Actief spreekt in een reactie op de extra maatregelen die het kabinet 
dinsdag aankondigde van een ‘hoge drempel’ om te gaan sporten voor mensen die niet zijn 
gevaccineerd. Bron: AD, 2 november 2021.  

Rutte kan nog niet het effect zien van aangekondigde maatregelen 

Rutte gaf na een vraag van AD-verslaggever Niels Klaassen toe dat het kabinet op 12 
november nog niet het effect van de aangekondigde maatregelen kan zien. De komende 
anderhalf week kijkt het kabinet hoe de ziekenhuiscijfers zich ontwikkelen. Verder zal er 
gekeken worden naar de effecten van de huidige maatregelen zoals bijvoorbeeld de bewegingen 
op de weg, aldus Rutte. Het kabinet hoopt zo voldoende gegevens te hebben om een besluit te 
nemen. 

Het kabinet kondigde een aanscherping van de maatregelen aan omdat de ziekenhuizen 
steeds voller raken met coronapatiënten. Op veel meer plekken waaronder winkels wordt het 
mondkapje verplicht. Verder zal het coronatoegangsbewijs in veel meer gelegenheden 
verplicht worden. Ook wordt mensen weer gevraagd de helft van de tijd thuis te werken. 

Daarnaast worden wetswijzigingen voorbereid die het mogelijk moeten gaan maken 
dat werkgevers in de horeca en zorg hun medewerkers om een coronatoegangsbewijs kunnen 
gaan vragen. Het zal een week of vijf gaan duren om deze wetgeving klaar te hebben, denkt 
minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid. 
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Een andere maatregel waar aan wordt gedacht is invoering van het coronatoegangsbewijs in 
locaties waar veel mensen komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet-essentiële detailhandel 
zoals kledingzaken. Deze aanscherping is vooral bedoeld voor dorpen en steden met een lage 
vaccinatiegraad, hoge besmettingen en volle ziekenhuizen. Bron: AD, 2 november 2021.  

FNV heeft grote zorgen over CoronaCheck-app op werkvloer 

Vakbond FNV heeft grote zorgen over het moeten tonen van de CoronaCheck-app op de 
werkplek, een maatregel die coronaminister Hugo De Jonge mogelijk wil maken voor 
werkgevers op locaties waar bezoekers dat certificaat ook al moeten tonen. Ook vindt de bond 
het nieuwe advies voor thuiswerken ‘nogal ruim’. 

‘Ook nu al werken veel mensen die niet op de werkvloer hoeven te zijn voor het grootste 
gedeelte thuis, zeker bij overheidsorganisaties en bij banken en verzekeraars. Daar verandert 
dit advies niet zo veel aan’, zo reageert FNV-vicevoorzitter Kitty Jong op de 
coronapersconferentie. Bron: AD, 2 november 2021. 

Als we niets doen dan verspreidt het virus zich 

De Jonge: Als we niets doen, dan verspreidt de besmetting zich. Dat kunnen we ons niet 
veroorloven. We remmen nu de versnelling van de verspreiding af. Wat een duikvlucht zou 
nemen, zou zijn als we ons allemaal perfect aan de basismaatregelen houden. Dat zou 
geweldig helpen als we dat allemaal weer gaan doen. Ook afstand houden zou heel erg goed 
helpen. Bron: AD, 2 november 2021. 

Invoering QR-code op de werkvloer serieuze optie voor Rutte en De 
Jonge, maar gaat dat lukken? 

Het kabinet heeft er toch nog mee gewacht: de verplichte coronapas op de werkvloer. Maar op 
de achtergrond worden al wel voorbereidingen getroffen om zo'n maatregel in te voeren, zo 
erkende minister Hugo De Jonge tijdens de persconferentie. Zo‘n maatregel heeft nogal wat 
voeten in aarde, aldus staatsrechtdeskundige Wim Voermans. 

Toegang tot het bedrijf op basis van een groen vinkje wringt met een aantal van onze 
grondrechten. Het recht op privacy, vastgelegd in artikel 10 van de Grondwet , en het recht 
op lichamelijke integriteit, in artikel 11. Maar die grondrechten zijn niet absoluut. Soms 
moeten ze plaats maken voor een hoger doel, zoals bescherming van de 
volksgezondheid. Bron: AD, 2 november 2021.  

De Jonge spreekt tegen dat de coronapas sporten ontmoedigt 

Zorgminister Hugo De Jonge spreekt tegen dat het vragen om de coronapas voor toegang tot 
de sportschool het sporten ontmoedigt. Het kabinet wil juist dat mensen meer bewegen en 
gezond leven. Met het vragen van het toegangsbewijs ‘houd je sporten juist toegankelijk’. Als 
de besmettingen flink oplopen zou het zelfs zo erg kunnen worden dat de sportscholen weer 
hun deuren moeten sluiten. 

Waar een coronapas wordt geëist voor toegang, hoeven mensen geen mondkapje te dragen. 
Bron: AD, 2 november 2021. 

Ook op buitenterrassen coronabewijs 

Bezoekers van buitenterrassen van de horeca moeten vanaf aanstaande zaterdag ook een 
coronatoegangsbewijs laten zien. Binnen moest dat al maar straks geldt de verplichting ook 
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voor buiten, behalve als iets wordt afgehaald. Demissionair premier Mark Rutte maakte dat 
bekend op de persconferentie over de coronamaatregelen. 

Volgens Rutte wordt het de komende maanden kouder en zullen er toch vaker bewegingen 
zijn van buiten naar binnen. Ook al hebben veel terrassen terrasverwarmers geplaatst, dan 
zal die grens tussen buiten en binnen toch vervagen, stelde hij. Bron: AD, 2 november 2021. 

Midden november komen er nieuwe maatregelen 

De kans is ‘reëel’ dat het kabinet medio november nieuwe coronamaatregelen zal aankondigen 
‘als de trend niet keert’. Dat zegt demissionair premier Mark Rutte. Hij hoopt te zien dat 
mensen zich snel voorzichtiger gaan gedragen, maar anders liggen verdergaande coronaregels 
voor de hand. Op 12 november neemt het kabinet hierover een besluit. 

Rutte: ‘Dit verhaal is geen dreigement aan niet-gevaccineerden. Het is ieders keuze om zich te 
laten vaccineren. Je loopt alleen een reëel risico dat je in ziekenhuis terechtkomt.’ 

De Jonge: Ik wil de keuze laten bij mensen zelf om zich te kunnen voor een derde keer te 
vaccineren, als zij zelf dat nodig vinden. Als je het niet nodig vindt, even goede vrienden. Maar 
als je het wel wilt, dan willen we die keuze mogelijk maken. Te beginnen voor de 80-plussers 
in december. Het duurt nog een tijdje voor de rest eventueel aan de beurt is, dan zijn we 
alweer een paar maanden verder. 

Rutte over opmerking van AD-verslaggever dat op 12 november nog niet de effecten van deze 
maatregelen zichtbaar zijn: We kijken de komende dagen hoe het zich verder ontwikkelt in 
ziekenhuizen. Het tweede wat we gaan doen is dat we precies gaan kijken naar bewegingen 
op de weg, data in de riolen, zeg maar de voorspellingen van wat er op ons af komt. We willen 
niet wachten in normale cyclus van 2 a 3 weken. Daarom dat we 12 november al een knoop 
willen doorhakken.’ Bron: AD, 2 november 2021.  

Oppositiepartijen reageren boos op nieuwe coronamaatregelen 

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren boos op de nieuwe coronamaatregelen die het 
demissionaire kabinet heeft aangekondigd. Tweede Kamerlid Wybren Van Haga gaat vrijdag 
in Haarlem aangifte doen tegen de Staat omdat er volgens hem sprake is van discriminatie en 
medische apartheid. Hij was al tegen het coronatoegangsbewijs en vindt dat met de uitbreiding 
ervan dat het hoog tijd is geworden om echt aangifte te gaan doen. De petitie van zijn partij 
Belang van Nederland tegen 'coronadiscriminatie' is volgens hem al bijna 230.000 keer 
ondertekend.  

Tweede Kamerlid Nicki Pouw-Verweij van JA21 meldt dat haar partij tegen de coronapas was 
en blijft. ‘Het is voor ons onbespreekbaar om deze verder uit te breiden naar het werk. Werken 
is geen vrijblijvende keuze. Mensen hun inkomsten ontzeggen op basis van hun 
vaccinatiestatus is onacceptabel. Verruimingen van de coronapas zullen wij niet steunen. 
Hetzelfde geldt voor sportscholen en zwembaden. Gezondheid bevorderen door bewegen te 
bemoeilijken. Hoe krijg je het verzonnen? Juist nu moet beweging en gezondheid worden 
gestimuleerd’, twittert ze. JA21 is blij met de hoge vaccinatiegraad en vindt het belangrijk dat 
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.  

PVV-leider Geert Wilders is ook niet tegen vaccinatie maar wel tegen de coronapas. ‘Hou op 
met dwingen, pushen en uitbreiden van die vreselijke coronatoegangsbewijzen. Pure 
schijnveiligheid. En had maar miljarden extra geïnvesteerd in meer zorgcapaciteit en 
verpleegkundigen in plaats van in asielzoekers!’ twittert hij. FvD-leider Thierry Baudet stelt: 
‘Wat je ook doet: LAAT JE NIET VACCINEREN!’  

Kamerlid Maarten Hijink van de SP stelt: ‘Je kunt met een mystery guest een horecazaak 
binnenlopen om toegangsbewijzen te controleren. Je kunt ook met een zorgverlener een 
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buurthuis binnenlopen om mensen te informeren en overtuigen zich te laten vaccineren. 
Liever preventie dan repressie zou ik zeggen.’  

DENK vindt dat het kabinet het land ‘opnieuw bedondert. Consequent werd toegezegd dat 
niemand gedwongen zou worden zich te laten vaccineren. En wat zien we? Kamerlid Tunahan 
Kuzu twittert: coronapas op het terras? Terwijl de kans op besmettingen in de buitenlucht 
verwaarloosbaar is. Ik ben er over uit: zijn ze helemaal gek geworden?’ 

Kamerlid Jan Paternotte van coalitiepartij D66 is het niet eens met de kritiek. ‘Veel partijen 
zeggen nu al: ‘Schande!’ Ik hoop van hen morgen in het coronadebat een plan te horen voor 
wat ze wél willen.’ Als er meer maatregelen nodig zijn, staat wat D66 betreft voorop: ‘niet 
vrijheid weer inleveren die we dankzij de vaccins juist terug hebben. Gevaccineerden lopen 
33x kleiner risico op ziekenhuisopname. Dus: waar nodig vrijheid behouden door uitbreiding 
coronatoegangsbewijs.’ Bron: AD, 2 november 2021.  

Veiligheidsberaad noemt nieuwe coronamaatregelen noodzakelijk 

Het Veiligheidsberaad noemt het verzwaarde pakket van coronamaatregelen dat het 
demissionaire kabinet heeft aangekondigd noodzakelijk gezien de snel oplopende 
besmettingscijfers. ‘Maar we blijven wel kritisch kijken naar de uitvoerbaarheid 
en handhaafbaarheid van de maatregelen in samenhang met al het andere werk dat de 
gemeenten en politie te doen hebben’, stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, 
voorzitter van het beraad. 

Ook spreekt Bruls de hoop uit dat verdergaande maatregelen niet nodig zullen zijn. Het 
Veiligheidsberaad stelt dat een vergroting van de druk op de zorg alleen kan worden 
voorkomen door het naleven van de adviezen en maatregelen in combinatie met controle en 
handhaving. Bron: AD, 2 november 2021.  

KNVB roept op sporten bij amateurverenigingen voor iedereen mogelijk 
te maken 

De KNVB roept samen met sportkoepel NOC*NSF de Tweede Kamer op sporten bij 
amateurverenigingen zonder coronatoegangsbewijs voor iedereen mogelijk te maken. Dat doet 
de organisatie naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet. Vanaf zaterdag 
moet iedereen van 18 jaar en ouder die een sportcomplex betreedt over een dergelijk bewijs 
beschikken. 

‘De plannen van het kabinet voor het amateurvoetbal zijn praktisch gezien onuitvoerbaar’, 
zegt de KNVB. ‘Vrijwilligers zijn goud waard, maar ook schaars. Waar ga je vrijwilligers 
vandaan halen die zeven dagen per week QR-codes gaan controleren bij alle sporters en 
bezoekers op een accommodatie? In andere sectoren werken professionals die bij de (enige) 
toegang bezoekers kunnen controleren, wij hebben vrijwilligers die hetzelfde zouden moeten 
doen voor een heel open sportcomplex met vaak meerdere ingangen.’ 

De bond vraagt om begrip. ‘Het amateurvoetbal heeft met alle coronamaatregelen 
meebewogen, maar dit is gewoon een brug te ver en niet handhaafbaar. De termijn waarop de 
maatregel ingaat, komend weekend, is helemaal onhaalbaar. Krijgen verenigingen die deze 
stap niet (tijdig) kunnen nemen dan een boete? Het leidt allemaal tot grote onrust en trekt een 
zware wissel op verenigingen, vrijwilligers en voetballers.’ Bron: AD, 2 november 2021. 
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Nieuwe coronagolf kan op intensive care leiden tot meer dan het dubbele 
van aantal coronabesmettingen 

De nieuwe coronagolf kan op de intensive care leiden tot 400 of 500 coronapatiënten, meer 
dan het dubbele van het aantal nu, blijkt uit de presentatie van OMT-voorzitter Jaap Van 
Dissel in het Catshuis zondag. De nieuwste ingrepen moeten die curve helpen plat slaan. 

Het kabinet trapt alvast op de rem om de toestroom naar ziekenhuizen te beperken, volgens 
Van Dissels berekeningen kan de piek uitkomen op 300 à 400 patiënten als de ingrepen 
werken. Al rekent hij met een gemiddelde prognose van 400 coronapatiënten op de IC. Het 
kabinet gaat uit van 500 als deze reeks maatregelen weinig of geen effect hebben. 

In het slechtste geval, zo toont de grafiek uit de Catshuis-presentatie, loopt het aantal met 
covidpatiënten bezette bedden op tot meer dan duizend. 

Nu al moeten reguliere operaties en inhaal-ingrepen noodgedwongen uitgesteld worden, 
terwijl er ruim 200 coronapatiënten op de IC liggen. Bron: AD, 2 november 2021. 

Lang ondenkbaar, nu niet meer: coronabewijs op het werk 

Coronamaatregelen waar het kabinet lang niet aan wilde denken, liggen nu toch op tafel. De 
ingrepen die zijn afgekondigd, lijken nog maar het begin van een pijnlijk najaar. 

Het leven van mensen die niet zijn gevaccineerd tegen corona dreigt een stuk lastiger te 
worden. Zo is de kans groot dat het kabinet over anderhalve week besluit dat zij zich moeten 
laten testen voordat ze een winkel – uitgezonderd supermarkten – binnen mogen. 
 
En later krijgen werkgevers mogelijk de vrijheid om hun personeel te vragen of ze gevaccineerd 
zijn. Zo niet, dan mogen ze om een test vragen voordat ze welkom zijn op de werkvloer. Tot nu 
toe schoof het kabinet de discussie over die maatregel voor zich uit. 
 
En als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nog verder blijft oplopen, is zelfs niet 
uitgesloten dat ongevaccineerden ook met een test niet meer welkom zijn in bijvoorbeeld de 
horeca. Lang was dit ondenkbaar, maar volgens demissionair minister Hugo De Jonge 
(Volksgezondheid) is ‘de keuze snel gemaakt’ mocht het dilemma worden: óf de horeca dicht, 
óf alleen ongevaccineerden weren. ‘Vooral omdat niet-gevaccineerden het meeste risico lopen.’ 

En zo schetsten premier Mark Rutte en De Jonge een aantal maatregelen die het kabinet later 
dit jaar mogelijk gaat afkondigen, mits de Tweede Kamer er mee instemt. De Kamer is 
overigens bijzonder kritisch. 

Deze zomer leek het allemaal nog zo goed te gaan met de bestrijding van de pandemie. Op 13 
augustus zei Rutte: ‘We snakken allemaal naar het moment dat we ook de laatste beperkingen 
kunnen opheffen. We hopen en verwachten ook wel dat dat dit najaar nog zal zijn, bijvoorbeeld 
op 1 november, maar zeker weten doen we dat niet.’ 

Maar nu het 1 november is geweest heeft Rutte ‘een lastige boodschap’. ‘We wisten dat er een 
najaarsgolf aan zou komen.’ En het aantal coronapatiënten is weliswaar minder hoog dan 
tijdens de vorige pieken, maar er is wel een probleem. Ziekenhuispersoneel kan het werk na 
anderhalf jaar op hun tenen te hebben gelopen bijna niet meer aan. Het ziekteverzuim is hoog 
en er moet nog heel veel uitgestelde zorg worden ingehaald. De Jonge: ‘Dan is ook een lager 
aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen al een grote belasting.’ 

In de ziekenhuizen liggen nu ruim 1300 coronapatiënten, van wie 240 op de intensive care. 
Reden voor het kabinet om direct nieuwe maatregelen af te kondigen. Zo geldt vanaf vandaag 
weer het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden, zo veel mogelijk thuis te werken 
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en zo min mogelijk te reizen. Vanaf zaterdag komen daar andere maatregelen bij. Mondkapjes 
worden weer verplicht in de winkels en op andere plaatsen. Het coronatoegangsbewijs is dan 
niet alleen verplicht in de horeca, stadions en theaters, maar ook bij bijvoorbeeld 
amateurwedstrijden en kermissen. 

Rutte en De Jonge deden nogmaals een beroep op iedereen om zich te laten vaccineren. De 
Jonge: ‘Het gros van de coronapatiënten had niet in het ziekenhuis hoeven te liggen als ze 
waren gevaccineerd. Sommigen vinden deze boodschap hard, maar nog harder is het dat door 
de aanwas van coronapatiënten anderen moeten wachten op bijvoorbeeld een nieuwe heup. 
Er moet ook plek blijven voor de long-, hart- of kankerpatiënt.’ 

Misschien, heel misschien zijn extra maatregelen niet nodig. Over anderhalve week komt het 
Outbreak Management Team met een nieuw advies. Dan volgt ook een nieuwe 
persconferentie. Maar als de trend dan niet gekeerd is, zal het kabinet besluiten nemen waar 
het lang niet aan wilde denken. Bron: AD, 2 november 2021.   

OMT ziet nog niets in verplicht stellen coronatoegangsbewijs voor 
personeel en bezoekers in de zorg 

Het Outbreak Management Team (OMT) ziet nog niets in het verplicht stellen van het 
coronatoegangsbewijs (CTB) voor personeel en bezoekers in de zorg. In plaats daarvan moet 
worden ingezet op een betere naleving van de basisregels: een mondkapje dragen en afstand 
houden.  

Demissionair zorgminister Hugo De Jonge kondigde dinsdag aan dat er wetswijzigingen in 
voorbereiding zijn om zorginstellingen de bevoegdheid te geven om onder voorwaarden aan 
personeel en bezoekers te vragen om een CTB, mochten extra coronamaatregelen nodig zijn. 

Het OMT heeft de regering in een advies laten weten dat het niet duidelijk is of de inzet van 
een CTB voor zorgmedewerkers meerwaarde heeft voor de gezondheid van kwetsbare 
patiënten. ’Besmetting van zorgmedewerker naar patiënt kan worden voorkomen door het 
dragen van een mondneusmasker en/of het houden van 1,5 meter afstand. Bij goede naleving 
van de basismaatregelen en andere preventieve maatregelen lijkt de meerwaarde van het 
CTB bij het voorkómen van infecties klein.’  

Voor de gezondheid van kwetsbare patiënten is naast het voorkómen van infecties ook de 
continuïteit van zorg van groot belang, stelt het adviesorgaan. Het verplichten van het CTB en 
het dagelijks testen zou bij ongevaccineerde medewerkers tot demotivatie en mogelijk zelfs 
vertrek uit de zorg kunnen leiden, terwijl er al personeelskrapte is.  

Als het coronatoegangsbewijs verplicht wordt voor bezoekers van zorginstellingen, moeten 
niet-gevaccineerde bezoekers een negatieve test overleggen. Het is volgens het OMT niet 
bekend hoeveel infecties bij kwetsbare patiënten hierdoor voorkomen worden. Wel wijzen de 
deskundigen op het grote belang van het contact met hun naasten, vooral in de langdurige 
zorg. Het weigeren van bezoekers of begeleiders zonder CTB kan de kwaliteit en 
toegankelijkheid van de zorg voor kwetsbare patiënten negatief beïnvloeden, schrijven zij.  

Op 12 november wil het kabinet besluiten hoe het verder gaat. De wetswijziging die wordt 
voorbereid, moet eerst ook nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. De Kamer was 
tot dusver niet enthousiast over het idee om het coronatoegangsbewijs op de werkvloer in te 
voeren. Bron: AD, 3 november 2021. 
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Pim Vos heeft zijn ontslag ingediend bij de politie. © Gemeente Vught 
 
Agent neemt ontslag na viral Waku Waku-bericht: ‘Ik pas niet meer 
binnen deze organisatie’ 
 
De Brabantse wijkagent die eerder felle kritiek uitte op de coronamaatregelen en daarmee veel 
ophef veroorzaakte, doet nu een boekje open over de toenemende werkdruk bij de politie en 
stapt op. Dat schrijft hij in een bericht op LinkedIn. 
 
Het is zijn droombaan en toch kapt de Vughtse wijkagent Pim Vos ermee. Hij voelt zich 
‘uitgeput’. Op LinkedIn laat hij weten zijn ontslag te hebben ingediend. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn volgens hem de toenemende werkdruk bij de politie én het niet vrij 
kunnen spreken over de coronamaatregelen. Bron: AD, 2 november 2021. 
 
Sportwereld woest op nieuwe coronamaatregelen: ‘Dit is een totale 
lockdown van de amateursport’ 
 
Ook de sportwereld ontkomt niet aan de nieuwe coronamaatregelen die demissionair minister-
president Mark Rutte vanavond aankondigde. Het coronatoegangsbewijs moet worden 
gevraagd bij sportclubs vanaf 18 jaar. Jeugdactiviteiten voor onder de 18 jaar worden 
uitgezonderd. 
 
Het coronatoegangsbewijs wordt verplicht bij georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, 
zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle 
binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines. Bij publiek van amateurwedstrijden 
is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd. 
 
Over het vragen van een toegangspas voor de sportclub is lang gesproken en getwijfeld in het 
kabinet, geeft Rutte toe. Maar ‘uiteindelijk hebben we besloten het toch te doen’ om te 
voorkomen dat andere maatregelen nodig zijn die ‘de economie op slot zetten.’  
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Bovendien zullen in de winter niet alleen maar ouders langs de zijlijn staan, maar gaan ze in 
de winter ook sneller het clubhuis in. Daarnaast zijn al die maatregelen volgens Rutte nu 
eenmaal nodig ‘omdat we ons zorgen maken over de oplopende cijfers.’ 
 
De maatregelen staan gelijk aan een totale lockdown van de Nederlandse amateursport. Dat 
zegt Ben Van Olffen, voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. ‘Wie 
dit van ons verlangt is niet ter zake kundig. De Tweede Kamer moet dit tegenhouden. Deze 
maatregel schiet zijn doel totaal voorbij. Dit is onvoorstelbaar. Elke trainingsavond, elke 
wedstrijdavond. We praten over complexen die van alle kanten vrij toegankelijk zijn. Geen 
enkele club kan hier de controle over behouden. Daarnaast heeft elk elftal wel enkele spelers 
die niet zijn gevaccineerd. Zonder hen kan de competitie niet worden afgemaakt. En dan wil 
men dit ook nog zaterdag al laten ingaan’, zegt een verbijsterde Van Olffen. 
 
‘Hoe dan? Wie gaat dit regelen? Het sporten wordt de mensen onmogelijk gemaakt, of het nu 
voetballers, tennissers of badmintonners zijn. Wie bedenkt zoiets? Ik heb me deze hele periode 
van corona nooit uitgesproken over maatregelen, dat is niet aan mij. Maar dit gaat te ver. Ik 
ben nu echt boos.’ 
 
‘Het ontbreekt het kabinet kennelijk aan ieder inzicht over hoe een club functioneert. Zelfs al 
zouden sporters besluiten zich nu alsnog te laten vaccineren, dan duurt het vijf weken voor 
ze weer kunnen spelen. Dan ligt de competitie al overhoop. Wat denk je dat er gebeurt met 
clubs uit Urk en Staphorst. Maar als mensen denken dat de problemen zich alleen op deze 
plekken voordoen vergissen ze zich. Het speelt ook in de Randstad, in de wijken. Lang niet 
iedereen weet wat er aan de hand is. Er zullen zich het komend weekeinde spelers met hun 
tas bij de club melden, die echt geen idee hebben wat een QR-check eigenlijk inhoudt.’ 
 
Zorgminister Hugo De Jonge spreekt tegen dat het vragen om de coronapas voor toegang tot 
de sportschool het sporten ontmoedigt. Het kabinet wil juist dat mensen meer bewegen en 
gezond leven. Met het vragen van het toegangsbewijs ‘houd je sporten juist toegankelijk’. Als 
de besmettingen flink oplopen zou het zelfs zo erg kunnen worden dat de sportscholen weer 
hun deuren moeten sluiten. Waar een coronapas wordt geëist voor toegang, hoeven mensen 
geen mondkapje te dragen. 
 
De eerste noodkreet uit de voetbalwereld naar aanleiding van de nieuwste maatregelen tegen 
corona komt van Katwijk. ‘Kabinet, wat doe je ons aan’, zegt voorzitter Mart Vergouwen van 
de topamateurs uit de tweede divisie. Hij vreest dat meerdere elftallen met ingang van komend 
weekeinde geen spelers genoeg hebben, dat vrijwilligers het laten afweten en dat er geen 
mensen zijn om te controleren op de coronapas. ’Dit is een brug te ver. De eerste berichten 
van mensen die hun lidmaatschap willen opzeggen komen al binnen. Het is toch 
verschrikkelijk. Wij komen uit een klein dorp en wel bekend is dat een groot deel van onze 
bevolking niet is gevaccineerd. Die gaan dat nu echt niet doen om bij ons binnen te mogen 
komen.’ 
 
In feite komt het er op neer dat voetballers die niet zijn gevaccineerd het spelen onmogelijk 
wordt gemaakt. ‘Die conclusie gaat zeker niet te ver’, zegt Vergouwen. ‘Sommige trainen drie 
keer in de week en hebben dan op zaterdag een wedstrijd. Denk je echt dat die zich vier keer 
in de week laten testen? Uitgesloten. Twee jaar hebben we het seizoen niet kunnen afmaken, 
nu kan dat wel, maar mogelijk zonder voldoende spelers. En dan heb ik het nog niet eens over 
scheidsrechters die het complex niet meer op mogen, of ouders van jeugdspelers.’ 
 
‘Onze club is zes dagen in de week open’, vervolgt Vergouwen. ‘Dat betekent dat we van 4 uur 
‘s middag tot 10 uur ‘s avond mensen bij de poort moeten hebben staan om op die pas te 
controleren. Op zaterdag zijn we al heel vroeg open. Waar haal ik die mensen vandaan? Zou 
de gemeente er nog een paar hebben? Bovendien zijn vrijwilligers er niet voor opgeleid. 
Misschien krijgen ze wel met agressie te maken. Dit wil niemand.’ 
 
Hockeybond KNHB is teleurgesteld en ontstemd, volleybalbond Nevobo is bezorgd en 
zwembond KNZB betreurt de laatste ontwikkelingen ten zeerste. ‘Dit maakt het laagdrempelig 
sporten voor iedereen onmogelijk’, betoogt de KNHB. ‘Ook is de controle voor verenigingen 
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rond trainingen en wedstrijden zeer moeilijk te handhaven. De maatregel kan bovendien in 
potentie een groot risico vormen voor een eerlijk verloop van de competitie: kunnen alle spelers 
mee blijven doen’? 
 
Ook de volleybalbond maakt zich grote zorgen. ‘De impact van de nieuwe maatregelen is 
zorgwekkend voor onze verenigingen, vrijwilligers en teams, die juist door te sporten gezond 
en fit willen blijven. We komen langzaam maar zeker ook op de grens van wat we van onze 
vrijwilligers kunnen en mogen vragen om de maatregelen te organiseren en te handhaven, al 
helemaal op deze zeer korte termijn richting komend weekend.’ 
 
De zwembond stelt zich iets gematigder op. ‘Wij vinden het erg jammer dat we een stap terug 
moeten doen, maar we zijn blij dat zwemmen nog steeds mogelijk is en wij volgen dan ook de 
maatregelen van de overheid.’ 
 
De hockeybond wil zich nog niet neerleggen bij het nieuwe coronabeleid, dat volgens de 
planning komende zaterdag ingaat. ‘De Tweede Kamer moet deze maatregelen nog definitief 
goedkeuren en de KNHB blijft al het mogelijke doen om sporten voor iedereen en zonder 

coronabewijs mogelijk te maken.’ Bron: AD, 2 november 2021.  
 
Zo reageert Nederland op de persconferentie: ‘Kabinet, wat doe je ons 
aan?’ 
 
Scherpere handhaving, vaker thuiswerken, een mondkapje op en op meer plekken de QR-
code laten zien. Met deze reeks ingrepen hoopt het demissionaire kabinet de nieuwe coronagolf 
te stoppen. De reacties op de persconferentie zijn overwegend kritisch.   
 
Het handhaven gaat er niet gemakkelijker op worden nu het kabinet de coronamaatregelen 
weer gaat aanscherpen na eerdere versoepelingen. Dat zegt voorzitter Gerrit van de Kamp 
van politievakbond ACP in reactie op de coronapersconferentie van demissionair premier 
Mark Rutte en minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid).  
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Uitgaanspubliek in de Witte de Withstraat. Het OMT liet weten dat de coronamaatregelen beter 
moeten worden uitgevoerd en dat de regels in de horeca beter moeten worden nageleefd. © 
ANP  

‘Het was beter geweest als het kabinet stap voor stap had versoepeld, net als in veel andere 
landen is gebeurd’, aldus Van de Kamp. ‘Want nu moeten we de regels weer aanscherpen en 
dat zorgt voor onduidelijkheid en verwarring bij de mensen en er is ook een groep die boos is.’ 
 
De ACP-voorman laat weten dat de bond de komende dagen nauw contact heeft met de 
achterban over de gevolgen voor de handhaving van het verscherpen van de 
coronamaatregelen. ‘En als we merken dat het niet goed gaat, zullen we daarover een gesprek 
aanvragen met het kabinet en de politieleiding.’ 
 
Omdat er vanaf 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs getoond moet worden, 
zullen boa’s intensiever gaan controleren op de coronapas. De Nederlandse BOA Bond maakt 
zich zorgen dat die extra inzet ten koste zal gaan van andere meldingen. ‘Zoals die over stank- 
en geluidsoverlast, vuilniszakken, parkeren, en een aantal projecten zal vertraging oplopen’, 
aldus voorzitter Ruud Kuin. ‘Het was de laatste tijd een klein onderdeel van het werk, maar 
nu zal het controleren op de coronapassen weer de belangrijkste taak worden voor de boa’s.’ 

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden in grote meerderheid dat de door het kabinet 
aangekondigde coronamaatregelen niet ver genoeg gaan. Dat meldt hun beroepsorganisatie 
NU’91, die dinsdag een peiling uitvoerde onder zorgpersoneel. Medewerkers van onder meer 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg zouden bezorgd zijn over de toenemende druk 
op de zorg.  

‘De achterban gelooft niet dat deze maatregelen het gewenste effect hebben en het tij zullen 
keren’, zegt een woordvoerder van NU’91. Zo’n 95 procent van de ongeveer 2000 
ondervraagden zou dit hebben aangegeven.  

Tijdens de coronapersconferentie meldde demissionair minister Hugo De Jonge 
(Volksgezondheid) ook dat zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten ‘zo snel 
mogelijk’ een boostervaccin krijgen aangeboden. NU’91 weet niet of daar vanuit de leden 
behoefte aan is. De club kreeg tot nu toe weinig signalen dat zorgpersoneel zich met de huidige 
vaccinaties niet veilig genoeg voelt. Wel zegt de organisatie blij te zijn dat de mogelijkheid voor 
een extra prik er komt.  

Dat het in winkels weer verplicht wordt een mondkapje te dragen om de coronabesmettingen 
omlaag te krijgen, heeft de goedkeuring van de winkeliers, al is het niet van harte. De 
mogelijke invoering van coronatoegangsbewijzen in noemt de organisatie daarentegen ‘absurd 
en zinloos’. Het leidt tot discussies bij de winkeldeur, heeft geen draagvlak en wordt door geen 
enkel ander land toegepast. Dat zegt winkelbrancheorganisatie INretail in een reactie op de 
coronapersconferentie van het kabinet.  

INretail benadrukt dat winkels geen besmettingsbron zijn. Het coronatoegangsbewijs is 
volgens de organisatie ook bedoeld voor plekken waar je een kwartier of langer binnen 1,5 
meter afstand van andere mensen bent. Een winkelbezoek duurt doorgaans korter. Controle 
van het testbewijs vergt bovendien tienduizenden extra medewerkers die er vanwege de 
arbeidskrapte niet zijn, zo klinkt het. 

INretail wijst erop dat in geen enkel Europees land een toegangsbewijs nodig is voor het mogen 
betreden van een winkel. ‘Duitsland heeft na een proef in enkele deelstaten geconcludeerd dat 
het onwerkbaar is’, aldus de organisatie.  

De horeca wil dat het kabinet komt met extra coronasteun voor cafés en restaurants. Nu het 
coronatoegangsbewijs binnenkort ook verplicht wordt voor bezoekers van terrassen, zouden 
horecaondernemers wederom een harde klap krijgen. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) spreekt van ‘symboolpolitiek’.  

KHN-voorzitter Robèr Willemsen zegt dat het kabinet in gesprekken met hem niet goed heeft 
kunnen onderbouwen waarom de verplichte QR-check nu precies nodig is op terrassen. 
‘Onbegrijpelijk, aangezien het voor onze leden wél een grote financiële impact heeft.’ 
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Zo’n verplichting zou sommige gasten weren uit de horeca. Ook kost de controle bedrijven 
extra inzet van personeel. Het gaat volgens KHN branchebreed in het lopende vierde kwartaal 
al gauw om tientallen miljoenen euro’s aan extra kosten en mogelijk wel honderden miljoenen 
aan omzetderving.  

De invoering van de coronatoegangsbewijzen voor binnen en het handhaven van de 
sluitingstijd van 24.00 uur leidden volgens KHN eerder al tot extra omzetverlies in de branche. 
Veel horecaondernemers zouden daardoor al langer in financiële problemen verkeren. De 
brancheorganisatie benadrukt dat de overheid de steunmaatregelen evenwel per 1 oktober 
heeft stopgezet. 

De extra steun die KHN wil is het voortzetten van de eerdere NOW- en TVL-subsidieregelingen. 
Ook zou er een soort schuldenfonds moeten komen. En de horeca wil lagere werkgeverslasten, 
lagere inhoudingen op lonen en arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemers. 

Zwembaden en zwemscholen zijn blij dat ouders en begeleiders straks nog steeds zonder QR-
code aanwezig mogen zijn bij de zwemles van hun kinderen. Dat is belangrijk want anders 
hadden veel kinderen waarschijnlijk niet meer komen zwemmen en dat zou een grote klap 
zijn geweest voor de branche.  

Toch is voorzitter Shiva de Winter van Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) 
slechts ‘gematigd positief’ over de coronapersconferentie van dinsdagavond. Iedereen vanaf 18 
jaar zal voortaan wel een coronatoegangsbewijs moeten laten zien.  

De Winter, die zelf een zwembad en zwemschool heeft in Hilversum, maakt zich zorgen over 
bijvoorbeeld oudere mensen die een paar keer per week komen zwemmen om nog een beetje 
beweging te krijgen. Als zij niet zijn gevaccineerd, zullen ze zich straks eerst moeten laten 
testen op corona. Dat kan een grote drempel zijn. 

De Winter had liever gezien dat het kabinet zich had beperkt tot bijvoorbeeld een maximum 
voor het aantal mensen dat er op een bepaald moment in het zwembad mag zijn. Daarbij vindt 
hij het jammer dat er geen rekening is gehouden met de volgens hem virusdodende werking 
van zwembadwater. Daardoor zou de kans dat het coronavirus zich verspreidt in zwembaden 
niet zo groot zijn. 

Dierentuinen en pretparken verwachten minder bezoekers en omzet als zij bij de ingang op 
QR-codes moeten controleren. De Club van Elf, de overkoepelende organisatie van een groot 
aantal dagattracties, wil dat er steun komt in het geval van nieuwe coronamaatregelen. 

Directeur Kees Klesman van de organisatie wijst naar ervaringen die zijn opgedaan met 
proeven voor toegangstesten, waar leden aan deelnamen. De gevolgen voor de omzet van 
parken waren ‘schrikbarend’. Bovendien zal volgens hem het controleren van QR-codes weinig 
effect hebben, omdat veel dagattracties ‘s winters dicht zijn of minder bezoekers krijgen. 

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) zegt dat de maatregel ‘er wel al een beetje 
aan zat te komen’, en ‘ongetwijfeld de bezoekersaantallen zal beïnvloeden’. Dierentuinen en 
pretparken werken al gedeeltelijk met QR-codes, bijvoorbeeld bij de horecavoorzieningen in 
parken. ‘Maar als we dat nu ook aan de poort moeten gaan doen, zal dat wel capaciteit 
vereisen’, aldus de NVD.  

Kappers vinden een nieuwe mondkapjesplicht vervelend, maar zullen deze wel opvolgen. ‘De 
mondkapjesplicht is pittig voor kappers, maar alles beter dan sluiten’, laat de Algemene 
Nederlandse Kappersorganisatie (Anko) weten. 

Dat de branche open kan blijven, is het belangrijkst, benadrukt de branchevereniging van de 
kappers. ‘Verder is het natuurlijk lastig voor kappers om de hele dag met een mondkapje te 
moeten werken’, geeft een woordvoerster aan.  

Of klanten hun knipbeurt gaan uitstellen door een mogelijke mondkapjesplicht, durft de Anko 
niet te voorspellen. ‘De vorige keer waren mensen blij dat ze eindelijk weer naar de kapper 
konden en was het mondkapje geen belemmering.’ Volgens de zegsvrouw zullen mensen nog 
steeds een kappersbeurt met mondkapje prefereren boven helemaal geen kappersbezoek. 
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Het nieuwe thuiswerkadvies van het kabinet is waarschijnlijk vooral bedoeld om een signaal 
af te geven, zegt voorzitter Nic van Holstein van de Vakcentrale voor Professionals (VCP). ‘En 
dat is op zich goed’, denkt hij. ‘Dat we erop gewezen worden dat corona nog niet weg is.’ 

De vakbondsman stelt dat het maar om een beperkte wijziging lijkt te gaan, maar dat maakt 
volgens hem niet zo veel uit. ‘Laten we eerlijk zijn, het vorige thuiswerkadvies verschilde ook 
nauwelijks van het huidige.’ Net als andere vakbewegingen is VCP geen voorstander van het 
idee om werkgevers naar de QR-code van werknemers te laten vragen. 

 
Bij de kapper moet het mondkapje weer op. © ANP 

Ziekenhuis OLVG in Amsterdam is tegen een verplicht coronatoegangsbewijs voor de 
zorgmedewerkers, bezoekers en patiënten. Demissionair minister Hugo De Jonge 
(Volksgezondheid) gaf eerder aan ‘helemaal niets te willen uitsluiten’ wat betreft aanvullende 
maatregelen. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad en tevens burgemeester van 
Nijmegen pleit voor een QR-code op de werkvloer. Die zou dus ook voor werknemers in de zorg 
kunnen gelden.  

De optie om de coronapas ook verplicht te maken voor patiënten ligt op dit moment overigens 
niet op tafel. Wel wordt wetgeving voorbereid om bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen 
de mogelijkheid te geven bezoekers om een QR-code te vragen, zodat ze ‘een veilige omgeving’ 
kunnen creëren.  

‘Een QR-code in de zorg is onacceptabel’, meldt het OLVG. Het ziekenhuis wijst erop dat 
iemand die volledig gevaccineerd is nog steeds corona kan krijgen. ‘En als je besmet bent, kun 
je het ook weer overdragen aan iemand anders’, zegt een woordvoerster.  

Het invoeren van een vaccinatiebewijs voor werknemers zou volgens het ziekenhuis een groot 
risico met zich meebrengen. ‘Dat personeel de zorg gaat verlaten. En juist die vakmensen die 
met hart en ziel zorg verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, zonder onderscheid te maken 
in gevaccineerd of niet, hebben wij keihard nodig. Zonder deze mensen is zorg onmogelijk’, 
aldus het OLVG.  

Vakbond CNV vindt het goed dat het kabinet ‘gedoseerd’ coronamaatregelen neemt. ‘Het 
kabinet kiest nu grotendeels voor maatregelen waar we inmiddels aan zijn gewend. De 1,5 
meter, mondkapjes. Voor dit moment verstandige maatregelen’, zegt CNV-voorzitter Piet 
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Fortuin in een eerste reactie op de coronapersconferentie. ‘Laten we hopen dat dit genoeg is 
om het aantal besmettingen terug te dringen’, benadrukt de vakbondsman.  

CNV pleitte er al langer voor dat de ‘klassieke coronaregels’ op de werkvloer gehanteerd blijven 
worden. Onlangs benadrukte de bond daarnaast niks te zien in de inzet van de CoronaCheck-
app op de werkvloer. Zo’n toegangsbewijs is volgens de bond ongrondwettelijk en zou de 
privacy en lichamelijke integriteit van werknemers schenden. 

‘Maatregelen die een tweedeling kunnen veroorzaken moeten zoveel mogelijk worden 
vermeden’, zegt Fortuin nu. ‘De polarisatie in het debat neemt namelijk toe. We moeten 
voorkomen dat we straks de coronacrisis hebben bestreden, maar een maatschappelijke 
tweespalt ervoor terugkrijgen.’ Hij roept het kabinet daarbij op om scherp te blijven monitoren 
op de ziekenhuisopnames. De maatregelen zijn volgens hem immers bedoeld om de zorg te 
ontlasten.  

Nederland moet weer meer gaan thuiswerken en terug naar de 1,5 metersamenleving, oftewel 
coronamaatregelen die hun effect al bewezen hebben. Dat vindt voorzitter Reiner Castelein 
van vakbond De Unie. Hij ziet niets in de uitbreiding van de inzet van de CoronaCheck-
app. ’Als het doel is om besmettingen te verminderen dan is het gebruik van een QR-code een 
onvoldoende effectief middel gebleken.’ De vakbondsman wijst op de snelle verspreiding van 
het virus in de afgelopen weken.  

Castelein vreest ook dat het kabinet met een wetswijziging wil komen om de QR-check te 
kunnen verplichten. Mogelijk krijgen werkgevers dan ook vergaande mogelijkheden om te 
controleren of hun personeel wel gevaccineerd is. De voorzitter van De Unie is fel tegen een 
ingreep die het mogelijk maakt voor werkgevers om ‘op een privacy-schendende wijze, de 
gezondheid van werknemers in kaart te brengen’.  

De Unie, die goed vertegenwoordigd is in onder meer de bankensector, pleit er juist voor om 
de beproefde maatregelen op veel grotere schaal opnieuw in te voeren. ‘Denk daarbij aan de 
1,5 meter afstand, en waar mogelijk thuiswerken, handen wassen, gezonde lucht, een schone 
werkplek en de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer, namelijk thuisblijven bij 
klachten. Allemaal maatregelen die de afgelopen anderhalf jaar bewezen effect hebben gehad.’ 

Vakbond FNV heeft ook grote zorgen over het moeten tonen van de CoronaCheck-app op de 
werkplek, een maatregel die coronaminister Hugo De Jonge mogelijk wil maken voor 
werkgevers op locaties waar bezoekers dat certificaat ook al moeten tonen. Ook vindt de bond 
het nieuwe advies voor thuiswerken ‘nogal ruim’. 

‘Ook nu al werken veel mensen die niet op de werkvloer hoeven te zijn voor het grootste 
gedeelte thuis, zeker bij overheidsorganisaties en bij banken en verzekeraars. Daar verandert 
dit advies niet zo veel aan’, zo reageert FNV-vicevoorzitter Kitty Jong op de 
coronapersconferentie van dinsdagavond.  

Wat betreft de plannen voor een QR-check voor werknemers vindt de bond dat het kabinet er 
te makkelijk overheen stapt dat daar grondrechten mee worden geschonden. ‘En wat is het 
gevolg als je naar huis wordt gestuurd, maar in jouw functie is thuiswerken niet mogelijk?’, 
vraagt Jong zich af. ‘De tweedeling neemt hierdoor stevig toe. En je bevindt je al snel op een 
glijdende schaal waarin werkgevers ook andere vragen over je medische gegevens willen 
stellen in het kader van risico- en kostenbeheersing.’  

Het plan van het kabinet om het gebruik van het coronatestbewijs over meer sectoren uit te 
breiden zorgt voor nieuwe dilemma’s. Daarvoor waarschuwen ondernemersverenigingen VNO-
NCW en MKB-Nederland in een reactie op de aangescherpte coronamaatregelen van het 
kabinet. Zo vragen de organisaties zich af of meer mensen zich daardoor zullen laten 
vaccineren.  

‘Medewerkers van allerlei bedrijven staan straks bij de deur vervelende discussies met klanten 
te wachten’, aldus de verenigingen in een verklaring. ‘En waarom is opeens ook op het terras, 
in de buitenlucht, een coronatestbewijs nodig?’  

Ook bij de mogelijke uitbreiding van de verplichting naar andere sectoren, zetten VNO-NCW 
en MKB-Nederland vraagtekens. ‘In plaats van zo’n grove aanpak is een gerichte aanpak om 
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de vaccinatiegraad in specifieke groepen te verhogen waarschijnlijk effectiever’, zo klinkt het. 
Daarnaast wijzen de organisaties op de kosten voor ondernemers en het mogelijk afhaken van 
klanten van bijvoorbeeld winkels.  

Verder noemen de organisaties het goed dat het kabinet wil onderzoeken of werkgevers, waar 
gewenst en nodig voor een veiligere werkomgeving, ook een coronatestbewijs van personeel 
kunnen vragen. Maar een plicht voor werkgevers om dat te doen, gaat te ver.  

De eerste noodkreet uit de voetbalwereld naar aanleiding van de nieuwste maatregelen tegen 
corona komt van Katwijk. ‘Kabinet, wat doe je ons aan’, zegt voorzitter Mart Vergouwen van 
de topamateurs uit de tweede divisie. Hij vreest dat meerdere elftallen met ingang van komend 
weekeinde geen spelers genoeg hebben, dat vrijwilligers het laten afweten en dat er geen 
mensen zijn om te controleren op de coronapas.  

Iedereen die het complex van een amateurclub betreedt moet in het bezit zijn van een 
coronabewijs. Vergouwen, namens één van de grootste clubs van Nederland: ‘Dit is een brug 
te ver. De eerste berichten van mensen die hun lidmaatschap willen opzeggen komen al 
binnen. Het is toch verschrikkelijk. Wij komen uit een klein dorp en wel bekend is dat een 
groot deel van onze bevolking niet is gevaccineerd. Die gaan dat nu echt niet doen om bij ons 
binnen te mogen komen.’ 

In feite komt het er volgens de voorzitter op neer dat voetballers die niet zijn gevaccineerd het 
spelen onmogelijk wordt gemaakt. ‘Die conclusie gaat zeker niet te ver’, zegt Vergouwen. 
‘Sommige trainen drie keer in de week en hebben dan op zaterdag een wedstrijd. Denk je echt 
dat die zich vier keer in de week laten testen? Uitgesloten. Twee jaar hebben we het seizoen 
niet kunnen afmaken, nu kan dat wel, maar mogelijk zonder voldoende spelers. En dan heb 
ik het nog niet eens over scheidsrechters die het complex niet meer op mogen, of ouders van 
jeugdspelers.’ 

‘Onze club is zes dagen in de week open’, vervolgt Vergouwen. ‘Dat betekent dat we van 4 uur 
‘s middag tot 10 uur ‘s avond mensen bij de poort moeten hebben staan om op die pas te 
controleren. Op zaterdag zijn we al heel vroeg open. Waar haal ik die mensen vandaan? Zou 
de gemeente er nog een paar hebben? Bovendien zijn vrijwilligers er niet voor opgeleid. 
Misschien krijgen ze wel met agressie te maken. Dit wil niemand.’ 

Diverse grote Nederlandse sportbonden zijn blij met het voorstel van burgemeester Hubert 
Bruls om hulp te bieden aan amateurverenigingen bij de controle op het 
coronatoegangsbewijs. Uit recent onderzoek bleek dat slechts in een derde van de 
sportkantines de QR-codes van de bezoekers worden gecheckt. Bruls pleit er als voorzitter 
van het Veiligheidsberaad voor dat gemeentes de clubs gaan helpen. ‘Dat hoeft geen boa te 
zijn, maar kan ook assistentie zijn in de vorm van een gastheer of -dame aan de deur’, aldus 
de burgemeester van Nijmegen. 

Hockeybond KNHB juicht dat voorstel toe. ‘Het beeld wat we hebben, is dat het onze 
verenigingen vooralsnog met piepen en kraken wel lukt om de controles voor elkaar te krijgen’, 
aldus een woordvoerster. ‘Maar het is fijn om daar hulp bij te krijgen. Want hoe langer het 
duurt, hoe moeilijker het wordt om hier mensen voor te vinden.’ 

Bezoekers aan sportkantines moeten de CoronaCheck-app laten zien als ze iets komen 
consumeren. Dat hoeft niet als ze alleen de kantine in gaan om iets te kopen. ‘Bij onze 
verenigingen horen we dat ze het ofwel goed geregeld hebben met een check, of ze vragen een 
solidaire houding van hun leden’, zegt Benoit Gilissen, manager verenigingszaken 
bij tennisbond KNLTB. Hulp bij de handhaving komt volgens hem zeker van pas. ‘Nu wordt 
dat overgelaten aan vrijwilligers die soms hun eigen buurman of teamgenoot de toegang 
moeten ontzeggen.’ 

Sportkoepel NOC*NSF zet ‘grote vraagtekens’ bij coronamaatregelen die zorgen voor 
beperkingen van de toegang tot sportclubs. ‘We hebben grote vraagtekens bij de 
uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en ook het nut van maatregelen die de toegang tot 
sporten gaan beperken’, zegt een woordvoerder van NOC*NSF. ‘Voor ongeveer 10 miljoen 
mensen geldt dat ze wekelijks sporten, van wie bijna de helft op een sportclub. Daarmee 
houden zij hun weerstand en gezondheid op peil. Actief sporten geeft geen of een zeer beperkt 
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risico op verspreiding van het virus en zou aangemoedigd in plaats van beperkt moeten 
worden.’  

 
Ook in de sportschool moet de coronapas worden gecontroleerd. © Jeffrey Groeneweg  

Om gezond door de coronacrisis te komen zouden mensen gestimuleerd moeten worden om 
naar de sportschool te komen. Het invoeren van een verplichte QR-code voor de toegang tot 
fitnesscentra doet juist het tegenovergestelde. Branchevereniging NL Actief spreekt in een 
reactie op de extra maatregelen die het kabinet dinsdag aankondigde van een ‘hoge drempel’ 
om te gaan sporten voor mensen die niet zijn gevaccineerd.  

De fitnessclubs zijn volgens NL Actief onderdeel van de oplossing. ‘Tijdens de eerste coronagolf 
in het voorjaar van 2020 constateerden ic-artsen dat met name mensen met fors overgewicht 
op de ic’s belandden. Dit leidde tot een breed gedragen maatschappelijk appel om gezonder, 
fitter en vitaler te gaan leven’, aldus NL Actief in een verklaring. Ook nu zou volgens de 
vereniging sporten gestimuleerd moeten worden in plaats van belemmerd. 

Utrechtse sportscholen zeggen schoorvoetend akkoord te gaan met de invoering van de QR-
code. Het kabinet heeft bepaald dat ook sportscholen hun sportende leden moeten vragen 
naar een vaccinatiebewijs. ‘De overheid schuift de controle op ons af, terwijl wij druk willen 
zijn met het gezonder maken van mensen’, zegt Sven Beemer van CrossFit Castellum in De 
Meern/Utrecht.  

De KNVB roept de Tweede Kamer op sporten bij amateurverenigingen zonder 
coronatoegangsbewijs voor iedereen mogelijk te maken. Dat doet de organisatie naar 
aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet. Vanaf zaterdag moet iedereen van 18 
jaar en ouder die een sportcomplex betreedt over een dergelijk bewijs beschikken.  

‘De plannen van het kabinet voor het amateurvoetbal zijn praktisch gezien onuitvoerbaar’, 
zegt de KNVB. ‘Vrijwilligers zijn goud waard, maar ook schaars. Waar ga je vrijwilligers 
vandaan halen die zeven dagen per week QR-codes gaan controleren bij alle sporters en 
bezoekers op een accommodatie? In andere sectoren werken professionals die bij de (enige) 
toegang bezoekers kunnen controleren, wij hebben vrijwilligers die hetzelfde zouden moeten 
doen voor een heel open sportcomplex met vaak meerdere ingangen.’ 



71 
 

Dat de musea bezoekers ook moeten gaan controleren op een coronapas leidt tot extra kosten, 
en dat terwijl musea ‘nog steeds veel minder bezoekers en inkomsten hebben dan voor corona’, 
stelt de Museumvereniging. Vanaf 6 november wordt het coronatoegangsbewijs verplicht op 
meer plekken, waaronder op culturele locaties. 

De Museumvereniging, de brancheorganisatie voor ruim 400 Nederlandse musea, heeft er 
begrip voor dat de overheid corona wil indammen en dus nieuwe maatregelen invoert. Ze wil 
daarom meewerken aan het controleren op de bewijzen, maar stelt wel dat een bezoek aan 
musea al veilig was en is. ‘Er zijn geen gevallen van besmettingen in musea bekend’, aldus 
een woordvoerster. 

Vanwege de extra kosten is het voor de Museumvereniging ‘des te belangrijker dat er nu snel 
een concreet herstelplan komt voor de culturele sector’ om de crisis door te komen en ‘overal 
in Nederland kwaliteit kunnen blijven bieden aan bezoekers’. 

Hogescholen en universiteiten hebben grote bezwaren tegen het invoeren van de coronapas in 
het hoger onderwijs. ‘Er is een aantal grote praktische en ethische bezwaren waardoor wij hier 
echt niet voor zijn’, zegt een woordvoerster van de Vereniging Hogescholen. 
Universiteitenkoepel VSNU noemt de coronapas ‘praktisch enorm lastig en misschien wel 
onuitvoerbaar’.  

Volgens de Vereniging Hogescholen gaat de maatregel ontzettend veel mankracht vergen en 
invloed hebben op roostering. ‘Als je bij een hogeschool in een kwartier vierduizend studenten 
wil binnenlaten dan heb je 64 mensen nodig om ze te controleren. En daarnaast zijn er ook 
studenten die geen vaccinatiebewijs of testbewijs willen of kunnen laten zien. In de wet staat 
dat we dan een volwaardig alternatief zouden moeten bieden, maar dat kunnen we niet als we 
ook nog fysiek college moeten geven’, aldus de woordvoerder.  

De VSNU laat weten: ‘Een universiteit is geen festivalterrein met poortjes waar je op één plek 
binnenkomt. De hele dag zijn er colleges, studenten komen af en aan, je hebt een doorstroom 
van mensen die naar colleges gaan en weggaan. Campussen en gebouwen zijn daar totaal niet 
op ingericht.’ Het gebruik van de CoronaCheck zou bovendien betekenen dat sommige 
studenten weer vanuit huis colleges moeten volgen. Voor hen moet er dan een apart 
programma komen met aparte leervoorzieningen. ‘Voor de werkdruk van medewerkers is het 
ondoenlijk om het weer op zo’n manier op te pakken.’ Bron: AD, 2 november 2021. 

Argentinië opent grenzen voor buitenlandse toeristen 
 
Argentinië opent deze week weer de grenzen voor buitenlandse toeristen na negentien 
maanden van reisbeperkingen. Het Zuid-Amerikaanse land had al op 1 oktober de grenzen 
heropend voor inwoners van buurlanden.  
 
‘We gaan terug naar normaal. We wachten er al lang op dat Argentinië een belangrijke 
economische sector als het toerisme nieuw leven kan inblazen’, aldus minister van Vervoer 
Alexis Guerrera.  
 
De toeristische sector is goed voor tien procent van het bruto binnenlands product (bbp) van 
Argentinië. Volgens Guerrera zullen er de komende dagen ongeveer 6.000 tot 8.000 passagiers 
naar Argentinië vliegen.  
 
De heropening voor toeristen gaat wel gepaard met regels. Bezoekers moeten minstens 
veertien dagen voor aankomst zijn gevaccineerd. Tevens moeten zij bij aankomst een negatieve 
PCR-test van maximaal 72 uur oud laten zien.  
 
In Argentinië, waar in totaal 45 miljoen mensen wonen, zijn sinds het begin van de pandemie 
5,2 miljoen besmettingen en bijna 116.000 doden geteld. Intussen is bijna 58 procent van de 
bevolking volledig gevaccineerd. Bron: AD, 3 november 2021.  
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Bioscopen zijn coronadip nog niet te boven 
 
Nederlandse bioscopen zijn hun coronadip voorlopig nog niet te boven. Dat 
denken deskundigen van ABN AMRO. De bank voorziet dat de branche wat betreft 
omzet pas in 2023 weer op het niveau van 2019 zit. 
 
Na een zware periode krabbelen bioscopen inmiddels wel weer langzaam op. Dat is volgens 
ABN AMRO onder andere te danken aan het succes van de nieuwe James Bond-film die eind 
september in de Nederlandse bioscopen in première ging.  
 
Toch zit de branche dit jaar tot nu toe nog fors onder de omzet van vorig jaar rond deze tijd. 
Dit komt vooral door de verplichte sluiting in de eerste vijf maanden, wat voor een enorme 
omzetderving heeft gezorgd. ABN AMRO denkt niet dat dit omzetverlies in de rest van dit jaar 
nog goed kan worden gemaakt. 
 
Wat ook meespeelt is dat de bioscopen kampen met toenemende concurrentie van 
streamingdiensten als Netflix. Dat soort diensten zijn juist flink populairder geworden tijdens 
de lockdownperiodes. Maar ABN AMRO denkt dat een flink deel van de mensen toch nog 
steeds een voorkeur heeft voor het zien van een nieuwe film in de bioscoop. Jongeren blijven 
bijvoorbeeld graag naar de bioscoop gaan omdat het een relatief goedkoop uitje is, aldus de 
bank. Bron: AD, 3 november 2021.  
 
Schaatsbond steunt protest tegen invoering coronapas voor 
sportcomplexen 
 
De Nederlandse schaatsbond steunt het protest tegen de invoering van 
een coronatoegangsbewijs voor sportcomplexen. ‘Deze maatregel is niet alleen praktisch 
onuitvoerbaar, ze werpt bovendien een drempel op voor sportbeoefening. Dat vinden wij 
onverstandig en onbegrijpelijk’, is het oordeel van directeur Herman de Haan. 
 
De KNSB heeft een brief ondertekend die aan de politiek is gericht. ‘Dat doen wij omdat wij 
grote problemen voorzien bij de controle op naleving. Daarmee kun je vrijwilligers van 
schaatsclubs niet opzadelen’, aldus De Haan. ‘Belangrijkste bezwaar is dat dit mensen ervan 
gaat weerhouden om te gaan schaatsen, terwijl we met zijn allen weten dat sporten juist 
gezond en goed is voor de mensen.’  
 
Sportkoepel NOC*NSF heeft in samenwerking met grote sportbonden gevraagd sporten voor 
iedereen toegankelijk te houden en af te zien van een coronapas. ‘Sport is juist onderdeel van 
de oplossing voor deze gezondheidscrisis’, schrijven de bonden. ‘Wij vragen het kabinet 
daarom om in ieder geval de sportbeoefening zelf en de begeleiding van (jeugd)sport door 
vrijwilligers uit te zonderen van de verplichting van het coronatoegangsbewijs.’ Bron: AD, 3 
november 2021. 

De coronapas is nu ook verplicht op het amateursportveld, maar dat idee 
komt niet uit de koker van het OMT.  

Van Dissel benadrukt: verplichte coronapas bij buitensport is geen specifiek OMT-advies. 
Epidemiologisch geen must, lijkt zijn boodschap. 'Maar kabinet weegt ook andere adviezen 
mee, mensen gaan ook een kantine in. Daar wordt niet altijd gecontroleerd'. 

Het is overigens heel moeilijk om te controleren of mensen die een sportpark bezoeken een 
coronapas hebben, zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het 
Veiligheidsberaad. Hij vraagt de Tweede Kamer om daar nog eens goed naar te kijken, want 
de plannen zijn volgens hem 'heel erg complex'. 

‘Bij een theater is een coronatoegangsbewijs technisch goed te regelen. Je hebt een ingang en 
daar zet je iemand neer. Bij binnenactiviteiten kun je het ook goed toepassen. Maar buiten 
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wordt het lastiger. Niet elk sportpark is afgesloten. Bij een sportterrein lopen jong en oud door 
elkaar, dat is voor een vrijwilligersorganisatie lastig te controleren. Dat kunnen wij niet 
repareren door er boa's of godbetert politie op af te sturen’, aldus Bruls. Bron: AD, 3 november 
2021.  

Eén op de tien mensen weigert zich te laten vaccineren 

Ongeveer een op de tien mensen weigert pertinent om zich te laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Het zijn vooral mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond. Dat heeft 
Mariska van Blankers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
vanmorgen gezegd in de Tweede Kamer. Tussen de 1 en 5 procent twijfelt, en tot 2 procent is 
van plan zich te laten vaccineren. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben relatief veel 
ongevaccineerden, Utrecht juist niet.  

Jongere weigeraars hebben volgens haar vaker een laag opleidingsniveau, maar bij 
volwassenen laten mensen met een laag opleidingsniveau zich juist relatief vaak vaccineren. 
Ongeveer 12 procent van de weigeraars is gereformeerd.  

Het RIVM hanteert drie doelgroepen die moeten worden overgehaald om zich te laten 
vaccineren. De eerste groep wil zich best laten vaccineren, maar is nog niet geweest. Met pop-
uplocaties, tijdelijke plekken waar mensen een prik konden halen, zijn die 'fysieke barrières 
weggenomen', aldus Van Blankers. De tweede groep heeft twijfels. Op hen gaat het RIVM zich 
de komende tijd richten. De laatste groep, die nog niet is benaderd, zijn de 
vaccinatieweigeraars. Bron: AD, 3 november 2021. 

Totaal aantal coronapatiënten gaat komende weken stijgen 

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat in de komende weken stijgen naar 
ongeveer 2000. Nu behandelen ziekenhuizen iets meer dan 1300 mensen vanwege Covid-19, 
de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het aantal patiënten op de ic's gaat in 
de komende weken stijgen van ongeveer 250 naar ongeveer 500.  

Die berekening heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) 
en bestuurder van ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam, vanmorgen gedeeld met de Tweede 
Kamer. ‘Dat is de piek waarvan was voorspeld dat we die in januari zouden bereiken. Die gaan 
we in november al halen’, aldus Kuipers. 

Volgens Kuipers loopt de stijging van de bezetting in de ziekenhuizen gelijk aan vorig jaar, 
maar dan met drie weken vertraging. ‘Het is copy-paste exact hetzelfde. Wat we nu op 1 
november zien, gebeurde vorig jaar op 12 oktober.’ Bron: AD, 3 november 2021. 

Sinterklaasintocht in Roermond gaat niet door 

De Sinterklaasintocht in Roermond gaat niet door. Het bestuur van het intochtcomité zegt niet 
te kunnen instaan voor de gezondheid van het publiek en de talloze vrijwilligers in verband 
met corona.  

Het comité kan niet verantwoorden dat op zondag 14 november zo'n duizend mensen vier 
rijen dik langs de Roerkade staan te kijken naar de intocht zonder beperkende maatregelen. 
‘Het is niet mogelijk mensen op hun QR-code te controleren’, aldus de bestuurssecretaris. 
Bron: AD, 3 november 2021. 
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Kuipers verdedigt vaccinaties 

Kuipers verdedigde de vaccinaties. ‘Ze werken sterk. Je zou rustig de stelling kunnen 
verdedigen dat als iedereen in Nederland gevaccineerd was, er van de huidige 1300 
opgenomen patiënten meer dan duizend niet in het ziekenhuis zouden hebben gelegen. Dan 
hadden 250 mensen in de ziekenhuizen gelegen, was er niets aan de hand geweest en hadden 
we niet hoeven spreiden.’ Bron: AD, 3 november 2021. 

Opnieuw corona-uitbraken in verpleeghuizen: ‘Het is niet te voorkomen’ 

Corona is weer terug in de verpleeghuizen. In 15 procent van de locaties waren de afgelopen 
maand uitbraken. ‘Ouderen vragen zich af of ze wel voldoende beschermd zijn.’ 

Meerdere zorgorganisaties in Nederland melden opnieuw uitbraken in hun verpleeghuizen. 
De afgelopen vier weken werden 373 verpleeghuizen door besmettingen getroffen; dat is 15 
procent van alle locaties in Nederland. Dagelijks komen daar meer dan tien - en gisteren zelfs 
meer dan twintig - nieuwe verpleeghuizen bij, zo blijkt uit het coronadashboard van de 
Rijksoverheid.  

‘De zorgen zijn groot’, zegt Conny Helder, bestuursvoorzitter van Actiz, de branchevereniging 
van verpleeghuizen. Ze is vooral ongerust over het personeel. ‘Ze zijn echt moe, en daarom 
veel minder bereid extra uren te werken.’ In de sector zitten 40.000 werknemers ziek thuis, 8 
procent van het totaal. ‘Nu Covid weer opspeelt, denken ze: ‘daar gaan we weer’. De hele vorige 
periode zien ze weer voor zich, met extra maatregelen, bewoners in isolatie en meer werk dan 
je aankunt. Dan zakt de moed je in de schoenen.’ Bron: AD, 3 november 2021.  
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Tweede Kamer debatteert over aanpak corona 

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag opnieuw over de aanpak van het 
coronavirus. Bij1 kondigt nu alvast aan met een motie van wantrouwen te komen tegen Rutte 
en De Jonge. Volgens fractievoorzitter Sylvana Simons heeft het kabinet de 
volksgezondheid bewust onvoldoende beschermd, met onnodig veel slachtoffers tot gevolg. 
Bron: AD, 3 november 2021. 

Vijf miljoen kijkers voor ‘lastige boodschap’ Rutte en De Jonge 

Vijf miljoen mensen hebben gisteravond via NPO 1, RTL 4 en SBS 6 naar de 
coronapersconferentie gekeken van demissionair premier Mark Rutte en demissionair 
minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid). 

Half september was de interesse in de mededelingen van de twee flink minder: toen keken er 
3,3 miljoen mensen. Het gemiddelde aantal kijkers van gisteravond ligt nog wel een stuk lager 
dan op het hoogtepunt in 2020, toen er gemiddeld zeven miljoen mensen keken. 

Gisteravond kondigden Rutte en De Jonge aan dat krap twee maanden nadat het kabinet 
versoepelingen doorvoerde, alweer op de rem moet worden getrapt. We moeten meer 
thuiswerken (‘minstens de helft van de tijd’), vaker een mondkapje dragen, en op meer plekken 
de QR-code laten zien. Met deze reeks ingrepen hoopt het demissionaire kabinet de nieuwe 
coronagolf te stuiten. Gevreesd wordt dat deze winter anders weer vijfhonderd patiënten op 
de ic’s moeten worden geholpen. 

Rutte zei gisteravond: ‘Het zal niemand verrassen dat we opnieuw een lastige boodschap 
hebben. We moeten weer meer van mensen vragen.’ 

NPO 1 trok veruit de meeste kijkers (3,2 miljoen) met de persconferentie, gevolgd door RTL 4 
met 1,5 miljoen en SBS 6 met 331.000. Door de vele kijkers voor de persconferentie, werd ook 
de talkshow Khalid & Sophie, dat daar op NPO 1 direct op volgde, goed bekeken. Het 
programma bevatte onder meer een nabeschouwing van de persconferentie en er keken 1,6 
miljoen mensen naar. Dat maakt Khalid & Sophie goed voor een derde plaats in de kijkcijfer 
top 25. 

Het Champions League-voetbal op RTL 7, waar Atalanta het opnam tegen Manchester United, 
trok 543.000 kijkers. Bron: AD, 3 november 2021.  

De Jonge heeft Gezondheidsraad om advies gevraagd 

Demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) heeft de Gezondheidsraad om een 
advies gevraagd over het vaccineren van kinderen die behoren tot een medische risicogroep. 
Hij wil weten welke groepen in aanmerking zouden komen voor een vaccinatie, schrijft hij in 
een brief aan de Tweede Kamer.  

Vaccinproducent Pfizer/BioNTech heeft al een aanvraag voor goedkeuring ingediend bij het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). In Amerika kunnen kinderen in de leeftijd van 5 tot 
en met 11 jaar al het Pfizer-vaccin krijgen. Naar verwachting begint inenting daar deze week. 
Bron: AD, 3 november 2021. 

Zware lockdownregels om contacten te verminderen kunnen voorbereid 
worden 

Zware lockdownregels om contacten te verminderen zijn nu ‘nog niet opportuun voor directe 
uitvoering’ maar kunnen wel alvast voorbereid worden, schrijven de adviseurs van 
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het Outbreak Management Team in hun brief aan het kabinet. Dat probeert nu met een reeks 
ingrepen de nieuwste coronagolf te stuiten. 

Als dat niet werkt, noemen experts als eventuele extra restricties de beperking 
van openingstijden in de horeca, beperking van thuisbezoek, herinvoering van 
verplichte vaste zitplek en sluiting van niet-essentiële winkels. 

Dat schrijft OMT-voorzitter Jaap van Dissel in het nieuwste advies dat vannacht openbaar 
werd. Ook het 2G-protocol, waarbij alleen gevaccineerden of genezen personen een coronapas 
krijgen, behoort tot het zware pakket waar de regering rekening mee moet houden. 

De passage uit het advies is opvallend: in een interview met deze nieuwssite benadrukte Van 
Dissel vorige maand nog dat we nu in een ‘principieel andere fase’ zitten van de coronacrisis 
dan de vorige winter. Harde lockdownregels zag hij toen absoluut niet als reëel. Bron: AD, 3 
november 2021. 

Alleen nog met coronapas EU-parlement binnenkomen 

Europarlementariërs en hun medewerkers, journalisten en bezoekers komen vanaf vandaag 
alleen nog met een coronapas het EU-parlement binnen. Voorzitter David Sassoli heeft dat 
besloten vanwege de nieuwe golf besmettingen. Het laten meten van de 
lichaamstemperatuur bij aankomst en het dragen van een mondkapje blijven tegelijk 
verplicht. 

Het besluit stuit in sommige kringen op verontwaardiging en verzet. Het Europees Parlement 
behoort als 'huis van de democratie toegankelijk te blijven voor een ieder. Dit is een nieuwe 
stap in de richting van vaccinatiedwang', zei SGP'er Bert-Jan Ruissen. Collega Rob Roos 
(JA21) spreekt van 'een gitzwarte dag voor de democratie'. Ruissen en enkele medestanders 
hebben Sassoli een protestbrief geschreven. Bron: AD, 3 november 2021.  

Alle coronamaatregelen kunnen op steun van Nederlandse bevolking 
rekenen 

Alle maatregelen die het kabinet gisteren heeft aangekondigd, kunnen op steun van de 
Nederlandse bevolking rekenen. Echter, meer dan de helft (58 procent) vindt dat het 
kabinet te laat ingrijpt. Daardoor neemt het vertrouwen in de algemene overheidsaanpak nog 
verder af. Dat blijkt uit het nieuwste onderzoek van het Een Vandaag Opiniepanel. 

Het meeste draagvlak is er voor het thuiswerkadvies en de '1,5-meter-regel'. Toch is maar 
liefst driekwart van De Jongeren (18-35 jaar) niet van plan afstand te houden tot familie en 
vrienden. Over het laten zien van een coronapas op een terras zijn de bijna 23.000 
ondervraagden van het panel het minst enthousiast (52 procent). 

De mogelijke coronapas op het werk ligt erg gevoelig. Als die er wettelijk zou komen, is 44 
procent van de werknemers voor tegenover 50 procent die daarop tegen is. Vooral 
ongevaccineerde werknemers zijn fel tegen. 

Wat verder opvalt is het feit dat de zorgen over het coronavirus in maanden niet zo hoog is 
geweest. Vorige week was dat nog 54 procent, nu 60 procent en dat is het hoogste niveau 
sinds begin juli. Het vertrouwen in de overheidsaanpak is gedaald van 55 procent medio juni 
naar 39 procent nu. 

Mocht het aantal besmettingen - ondanks de nieuwe maatregelen - niet dalen dan is 
ruim driekwart van alle volledig gevaccineerden  bereid om een boosterprik te nemen als ze 
daartoe worden opgeroepen. Dit zijn vooral ouderen, maar ook jongeren staan welwillend 
tegenover een eventuele derde prik. 
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Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp vertelde in EenVandaag hoe moeilijk het invoeren van 
de coronapas op het werk gaat worden: Bron: AD, 3 november 2021.  

Bewindslieden dragen alweer mondkapje 

Premier Mark Rutte, ministers Hugo De Jonge (Volksgezondheid) en Ferd 
Grapperhaus (Justitie) hebben rond het debat over de aanpak van het coronavirus 
hun mondkapjes alweer opgezet. Ze lopen daarmee vooruit op de mondkapjesplicht in 
publieke ruimten, die zaterdag weer ingaat.  

‘Je kunt het ook al eerder doen’, aldus Rutte. ’Het staat iedereen vrij hoor. Maar vanaf zaterdag 
is dat anders.’ 

De demissionaire bewindslieden willen ‘het goede voorbeeld geven’, zegt een woordvoerder. 
Ook de ambtenaren dragen weer een mondmasker, net als een enkel Kamerlid. Bron: AD, 3 
november 2021. 

Druk bij locaties waar coronavaccinatie kan worden gehaald 

Het is door heel Nederland erg druk bij de locaties waar een coronavaccinatie kan worden 
gehaald. Verschillende regio's hebben opgeroepen vandaag niet meer zonder afspraak te 
komen. Ook bij de callcenters waar telefonisch een afspraak gemaakt kan worden is het veel 
drukker dan vorige week. 

Dat meldt de landelijke koepelorganisatie GGD GHOR.  Dinsdag werden  in het callcenter en 
online in totaal 17.000 afspraken voor een coronavaccinatie vastgelegd, waar dat er normaal 
gemiddeld 10.000 zijn. Ook woensdag is het weer ‘veel drukker’ in het callcenter, aldus de 
woordvoerster. De organisatie komt donderdag met de totaalcijfers van het aantal afspraken 
dat woensdag werd gemaakt. 

Het kabinet kondigde gisteren tijdens een persconferentie aan dat voor steeds meer locaties 
een coronatoegangsbewijs nodig is om binnen te komen. Dat is een bewijs dat iemand is 
gevaccineerd, hersteld van corona of recent negatief is getest   

GGD Hart voor Brabant vroeg mensen woensdag niet meer naar de vaccinatielocatie in Den 
Bosch te komen, omdat het er erg druk was. Mensen mochten wel komen, aldus een 
woordvoerster van GGD Hart voor Brabant, maar de rij voor een prik was lang. 

Ook in andere delen van het land is het woensdag drukker dan gewoonlijk, aldus een 
woordvoerster van GGD GHOR Nederland. Het gaat volgens haar om onder meer de regio's 
Limburg-Noord, Noord- en Oost-Gelderland, Drenthe en Twente. Onder anderen die laatste 
regio heeft extra personeel opgeroepen. In Brabant-Zuidoost was het woensdagochtend erg 
druk, maar 's middags werd het weer ‘behapbaar’. Bron: AD, 3 november 2021.   

Duitse voetballer onder vuur 

De Duitse voetballerJoshua Kimmich (26) ligt na zijn verklaring nog niet gevaccineerd te 
zijn onder vuur. Duitse ex-internationals als Paul Breitner en Mario Gomez sparen 
hun kritiek op de sterspeler van Bayern Munchen niet: ‘Als iedereen zo reageert, zouden we 
wellicht nog een jaar zonder toeschouwers voetballen.’ 

‘Ik heb persoonlijk nog bedenkingen over ontbrekende langetermijnstudies’, aldus Kimmich. 
Bij Bayern is hij niet de enige - Bild schreef over vijf ongevaccineerde spelers - maar bij 
Kimmich is zijn beslissing des te meer opmerkelijk als uithangbord van de ‘We Kick Corona’-
campagne.  
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Als publiek persoon en een van de meest gewaardeerde internationals van de Mannschaft 
belandde Kimmich na zijn bekentenis in het oog van de storm. Nogal wat ex-internationals 
toonden geen begrip. Bron: AD, 3 november 2021. 

Albert Schweitzer ziekenhuis neemt geen nieuwe coronapatiënten meer 
aan 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht neemt geen nieuwe coronapatiënten meer aan. 
Vanaf vandaag doet ze een klemmend beroep op huisartsen en ambulancepersoneel om 
patiënten met Covid-19-klachten of met bewezen coronabesmetting te verwijzen naar andere 
ziekenhuizen in de regio. ‘De verdeling moet echt eerlijker.’  

Door de onevenredig grote toestroom van Covid-patiënten in de afgelopen twee weken naar 
het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft de druk op het personeel en op de patiëntenzorg 
volgens woordvoerder Frank van den Elsen zorgwekkende vormen aangenomen. Aan collega-
ziekenhuizen wordt om die reden dringend gevraagd om Covid-patiënten uit de Drechtsteden 
over te nemen. Bron: AD, 3 november 2021. 

Fitnessbranche is bang voor uitstroom van niet gevaccineerden 

De fitnessbranche vreest een uitstroom van leden die geen coronatoegangsbewijs hebben om 
naar de sportschool te gaan. Branchevereniging NL Actief krijgt signalen dat sportscholen na 
de coronapersconferentie te maken hebben met opzeggingen door leden. Het gaat volgens 
voorzitter Ronald Wouters om mensen die het idee hebben dat ze zonder vaccinatie tegen 
corona niet meer welkom zijn. 

Wouters is verbolgen omdat de maatregel volgens hem een barrière opwerpt om als niet-
gevaccineerde te gaan sporten. Dit terwijl sporten goed is voor de gezondheid.  

Richard van Riel, bestuurslid van de koepelorganisatie Vereniging van Exclusieve Sportcentra 
(VES), zegt voor zijn eigen zes sportscholen ieder uur opzeggingen van leden te ontvangen. 
Nog talrijker zijn de vragen van niet-gevaccineerde leden die het niet zien zitten om pas na het 
scannen van de QR-code te mogen fitnessen. Hij rekent voor dat het voor leden van zijn 
fitnessclub in Waddinxveen algauw 30 minuten extra reistijd kost om op de dichtstbijzijnde 
locatie een coronatest voor toegang te halen. ‘De meeste mensen komen om maar een uurtje 
te sporten.’ Bron: AD, 3 november 2021. 

Van 1 juli tot 1 oktober zijn er 3.3 miljoen gratis testen gebruikt om te 
reizen 

 In de periode van 1 juli tot 1 oktober zijn er 3,3 miljoen gratis tests gebruikt voor reizen, 
meldt het ministerie van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Iedereen die in 
deze periode naar het buitenland reisde en een coronabewijs nodig had, kon gratis een test 
laten doen. De kosten van de tests liggen op ongeveer 135 miljoen euro, maar de 
daadwerkelijke kosten voor het hele project liggen hoger, aldus het ministerie. 

De 3,3 miljoen tests voor op reis zijn uitgevoerd bij commerciële testbedrijven. Daarnaast 
hebben terugkerende reizigers bij aankomst op de luchthavens in Nederland ongeveer 2,2 
miljoen zelftests aangenomen, die daar gratis werden uitgedeeld. Ook zijn er miljoenen tests 
thuisbezorgd in het kader van een 'bewustwordingscampagne'. Het gaat om ruim 3,4 miljoen 
huishoudens die twee tests hebben aangevraagd. Bron: AD, 3 november 2021. 
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Update RIVM 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 9195 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 18 juli. Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 33 meldingen van sterfgevallen, het hoogste 
aantal in een dag sinds 11 mei. 

Door de vele positieve tests loopt het gemiddelde opnieuw op. In de afgelopen zeven dagen zijn 
55.826 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 7975 nieuwe 
gevallen per dag, het hoogste niveau sinds 23 juli.  

Amsterdam telde zoals gebruikelijk de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 310 
inwoners te horen dat het virus bij hen is vastgesteld. In Rotterdam werden 270 besmettingen 
vastgesteld en in Den Haag 261. Daarna volgen Utrecht (147), Tilburg (128), Eindhoven en 
Almere (elk 101) en Sittard-Geleen (100). Alleen op Schiermonnikoog en Vlieland en in het 
Gelderse Rozendaal testte niemand positief. 

Dat het RIVM in de afgelopen dag 33 meldingen van sterfgevallen kreeg, wil niet zeggen dat al 
deze mensen in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms even duren voordat het 
overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Maar uit de weekcijfers van dinsdag komt 
wel naar voren dat de sterfte de laatste weken snel stijgt. 

Onder de 33 geregistreerde doden zijn drie inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. De 
gemeenten Amsterdam, Venlo, Horst aan de Maas, Hof van Twente en Cranendonck telden 
allemaal twee overleden inwoners. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 118 sterfgevallen, gemiddeld bijna 17 per 
dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 16 mei. Bron: AD, 3 november 2021. 

Bibliotheken zijn blij dat ze geen QR-code hoeven te controleren 

Bibliotheken zijn opgelucht dat ze geen QR-code hoeven te controleren en dat hun bezoekers 
vanaf zaterdag een mondkapje moeten dragen. ‘De bibliotheek is essentieel en moet zo 
laagdrempelig mogelijk toegankelijk zijn’, aldus directeur Klaas Gravesteijn van de Vereniging 
Openbare Bibliotheken (VOB). ‘Een mondkapje is een kwestie van een elastiekje links en een 
elastiekje rechts omdoen, dat kan iedereen.’  

Volgens Gravestein zou het bovendien onlogisch zijn om in de bibliotheek om een QR-code te 
vragen, omdat het juist een plek is waar mensen terechtkunnen als zij moeite hebben met het 
activeren van hun QR-code. ‘Het zou raar om de QR-code te vragen aan mensen die juist naar 
de bibliotheek gaan om daar hun QR-code te printen of om informatie aan te vragen.’ Bron: 
AD, 3 november 2021. 

WHO heeft coronavaccin Bharat Biotech goedgekeurd 

Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het coronavaccin van het Indiase bedrijf Bharat 
Biotech goedkeuring gegeven. De noodtoelating maakt de weg vrij voor de aanvaarding van 
het Covaxin-vaccin in andere landen. De wetenschappelijke adviseurs van de WHO hebben 
vastgesteld dat het vaccin van Indiase bodem voldoet aan de vereisten en de voordelen ervan 
opwegen tegen de risico's. 

Het vaccin wordt in twee doses toegediend aan mensen van 18 jaar en ouder. Covaxin is het 
zevende vaccin dat de WHO goedkeurt. De vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca en Johnson & Johnson kregen eerder al groen licht, naast die van de Chinese 
fabrikanten Sinovac Biotech en Sinopharm. 
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De goedkeuring betekent goed nieuws voor reizende Indiërs. Australië en Oman hebben al 
gezegd Covaxin te erkennen als een geldig vaccin. Dat geldt naar verwachting ook voor de VS. 
Landen als Iran en Brazilië gebruiken Covaxin ook. Bron: AD, 3 november 2021. 

Druk bij priklocatie zonder afspraak  in Den Bosch 

Het is zo druk bij een priklocatie in Den Bosch waar je zonder afspraak een coronavaccinatie 
kunt krijgen, dat de lokale GGD heeft opgeroepen om je er vandaag niet meer te laten prikken. 
‘We vragen inwoners van Den Bosch en omgeving om vandaag niet meer te komen’, schrijft 
de GGD Hart van Brabant op Instagram. Mensen die vandaag of morgen alsnog een prik willen 
halen worde doorverwezen naar Uden, Veghel en Waalwijk. Bron: AD, 3 november 2021. 

Totaal 1310 covidpatiënten in de ziekenhuizen 

In totaal liggen er momenteel 1310 Covidpatiënten in de ziekenhuizen. Dat is een daling van 
2 patiënten in vergelijking met 24 uur geleden. 

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is voor het eerst in iets minder dan een 
maand licht afgenomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel liggen er 1060 mensen met 
Covid-19 in de klinieken, een daling van per saldo 12 patiënten ten opzichte van dinsdag.  

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares nam wel toe, met 10 ten opzichte van een 
etmaal geleden. De ic's behandelen op dit moment 250 Covidpatiënten. Bron: AD, 3 november 
2021. 

Engel opnieuw naar rechtbank tegen Van Ranst 

Coronascepticus Willem Engel spant opnieuw een rechtszaak aan tegen viroloog Marc Van 
Ranst. De Belgische viroloog meldt zelf dat hij op 16 november opnieuw voor de rechtbank 
moet verschijnen nadat Engel beroep aantekende tegen een eerdere uitspraak over laster, 
waarbij Van Ranst gelijk kreeg. ‘Dit is diefstal van mijn tijd’, klinkt het bij de viroloog. 

De zaak kwam in augustus een eerste keer voor de rechtbank in Mechelen. Engel verweet Van 
Ranst toen dat die hem uitgemaakt zou hebben voor extreemrechts, virusontkenner en 
oplichter. De rechter verklaarde zich echter onbevoegd om de klacht wegens laster te 
behandelen, omdat Van Ranst zijn uitspraken op Twitter en in de krant deed, wat het tot een 
drukpersmisdrijf maakt. Dat vraagt een andere procedure, met een zogenaamde burgerjury.  

Engel heeft daarnaast nog enkele procedures lopen tegen Van Ranst. Half september moest 
Van Ranst opnieuw voor de correctionele rechtbank in Mechelen verschijnen, na een nieuwe 
aanklacht voor gelijkaardige uitspraken. Deze keer deed de viroloog ze in een interview voor 
de televisie. Vorige week werd de zaak behandeld. Van Ranst vroeg toen zelf een 
schadevergoeding van zo’n 7.000 euro van de Nederlander. 

‘Ik ben het slachtoffer van een maandenlange belagingscampagne vanuit de hoek van 
Viruswaarheid.nl, viruswaanzin.be en extreem-rechts’, zei hij tijdens de zitting. ‘Ik heb 
opnieuw 400 uur in dit proces gestoken. Voor mij is tijd een kostbaar goed. De enige noodrem 
die er nog is om te voorkomen dat we hier volgende maand terug staan, is meneer Engel te 
veroordelen voor roekeloos en tergend geding.’ 

Een vonnis in de zaak volgt op 9 december. Er zou ook een derde klacht zijn neergelegd door 
Engel tegen Van Ranst, deze keer voor schriftvervalsing. Bron: AD, 3 november 2021.   
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Boostervaccinatie kan niet eerder dan vanaf 6 december 

Het toedienen van boostervaccinaties voor 80-plussers kan niet eerder dan vanaf 6 december, 
stelt de koepelorganisatie van de gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland. Die datum is 
de snelst mogelijke optie, zegt een woordvoerster van de organisatie. Bovendien krijgen veel 
ouderen ook een griepprik in november en er moet twee weken tussen de verschillende 
vaccinaties zitten.  

In de leeftijdsgroep 80-plussers gaat het om bijna 900.000 mensen. De GGD'en bereiden zich 
al langere tijd voor op 'meerdere scenario's' voor het toedienen van de boosterprik, maar het 
organiseren ervan kan pas sinds het advies van de Gezondheidsraad en het kabinetsbesluit 
is afgerond, aldus de woordvoerster. Het RIVM verstuurt eind november de uitnodigingen aan 
de mensen die als eerste voor de extra prik in aanmerking komen.  

De Oost-Nederlandse zorgorganisatie Sensire zei woensdag in De Gelderlander dat de 
boosterprik al eerder dan december aan ouderen gegeven moeten worden, maar ouderenbond 
ANBO vindt het niet problematisch dat het nog een aantal weken duurt. ‘Ik had zelf ook al 
gedacht dat het wel begin december zou worden’, aldus een woordvoerster. Ook 
brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ stelt niet dat de prik te laat komt. ‘We volgen 
de expertise van het RIVM en het ministerie.’ Bron: AD, 3 november 2021.  

Scherder: sporten is essentieel voor afweersysteem  

Het demissionair kabinet zou pas als laatste de drempels omhoog moeten gooien voor mensen 
die willen sporten, zegt hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. ’Sporten is om meerdere 
redenen essentieel, onder meer om het afweersysteem zo sterk mogelijk te maken. Maar hier 
hoor je niets over, heel merkwaardig’. 

Volgens Scherder zullen de gezondheidsproblemen verergeren als mensen worden ontmoedigd 
om te bewegen. ‘Voor deze crisis hadden we ook al een pandemie en die heette 'physical 
inactivity'. Die hebben we ook nu nog. Door veel zitten overlijden per jaar 5,3 miljoen mensen. 
De kranten staan nu vol van de 1 miljoen doden door corona. Maar je hoort nooit iets over de 
pandemie die er al was’, aldus de hoogleraar, verbonden aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. 

Scherder geeft al sinds het begin van de coronacrisis aan bij de overheid dat de maatschappij 
moet gaan bewegen. ‘Maar we zien dat thuiswerken, thuiszitten is geworden. We zien meer 
coronakilo's en meer inactiviteit, waardoor je juist weer een lagere weerstand tegen virussen 
krijgt’, vertelt de wetenschapper. Bron: AD, 3 november 2021.  

Federal Reserve begint met afbouw coronamaatregelen voor economie 

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, begint later deze maand met 
de afbouw van zijn coronasteunmaatregelen voor de economie. Dat maakte de Fed bekend na 
afloop van zijn tweedaagse beleidsvergadering. De Fed had eerder al gezegd dit jaar te willen 
beginnen met het afbouwen van dat steunprogramma omdat de Amerikaanse economie sterk 
herstelt van de pandemie.  

De centrale bank koopt nu nog maandelijks voor 120 miljard dollar, omgerekend ruim 103 
miljard euro, aan obligaties op om de economie van de Verenigde Staten te stimuleren. In 
eerste instantie wordt dat opkoopprogramma met 15 miljard dollar per maand verlaagd. 

Met het besluit zorgt de Fed voor duidelijkheid op de financiële markten over de afbouw van 
dat steunprogramma voor 's werelds grootste economie. De centrale bank zei dat dit tempo 
van afbouw waarschijnlijk gepast is, maar dat dit wel veranderd kan worden afhankelijk van 
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de economische ontwikkelingen. Naar verwachting wordt het opkoopprogramma in 
de zomer van volgend jaar dan helemaal stopgezet.  

De rente bleef zoals algemeen verwacht onveranderd. De Fed heeft aangegeven pas na de 
afbouw van het steunprogramma de rente te zullen verhogen. Dat zou dus betekenen dat in 
de tweede helft van volgend jaar de rente in de VS verhoogd kan worden. De Fed had in maart 
vorig jaar de rente naar historisch lage niveaus verlaagd vanwege de coronacrisis.  

De centrale bank zei verder dat de inflatie in de VS hoger is dan eerder gedacht vanwege het 
herstel van de crisis en de problemen in de wereldwijde distributie, maar dat dit effect 
waarschijnlijk van tijdelijke aard is. 

De Europese Centrale Bank (ECB) denkt ook na over de afbouw van zijn 
coronasteunmaatregelen. ECB-president Christine Lagarde zei eerder op de dag dat er 
waarschijnlijk volgend jaar nog geen renteverhoging door de centrale bank zal komen. Bron: 
AD, 3 november 2021.  

Coronapas in hoger onderwijs niet haalbaar: ‘Negen opzichters nodig op 
500 studenten’ 

Invoering van een coronatoegangsbewijs voor mbo en hoger onderwijs zat bij de set beoogde 
ingrepen van premier Rutte en minister De Jonge. Maar tijdens de persconferentie dinsdag 
bleek het voornemen verdwenen.   

De afgelopen weken fluisterden ingewijden regelmatig dat de bewindslieden de introductie van 
de QR-code in het hoger onderwijs en op mbo’s zouden overwegen. Daarvoor is een 
wetswijziging nodig. Bron: AD, 3 november 2021.  

Opnieuw stijging Twentse coronacijfers: 312 besmettingen en 3 
sterfgevallen 

Het afgelopen etmaal zijn in Twente 312 mensen positief getest op het coronavirus. Drie 
inwoners zijn overleden aan het virus. Dat blijkt uit cijfers die het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdagmiddag bekendmaakte. Landelijk werden 9195 
nieuwe besmettingen vastgesteld.  

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 268,4 positieve tests per dag. Vorige 
week lag dat aantal nog flink lager, namelijk op 188,7 positieve tests per dag. In die periode 
zijn 1879 besmettingen geregistreerd, 558 meer dan vorige week woensdag toen het aantal 
nog op 1321 stond. Dinsdag werden 282 nieuwe besmettingen geteld. Vandaag komen de 
meeste meldingen uit de gemeenten Enschede (66), Rijssen-Holten (46) en Almelo (38).  

Binnen de regio is Rijssen-Holten met 46 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (120,5). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
vandaag 49,4. Daarmee staat de regio 16e op de daglijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio’s. Bij deze ranglijst geldt: hoe lager de positie, des te beter.  

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 51 nieuwe besmettingen gemeld: Berkelland (16), 
Oost Gelre (15), Aalten (11), Winterswijk (9). In dit deel van de Achterhoek werden geen aan 
corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 9195 nieuwe besmettingen 
in het afgelopen etmaal, 1434 meer dan dinsdag. Toen werden er 7761 positieve tests gemeld.  

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald. Landelijk zijn er 1310 mensen met 
corona opgenomen, 2 minder dan dinsdag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. Op de 
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intensive care worden 250 patiënten behandeld vanwege corona, 10 meer dan gisteren. Deze 
nieuwe cijfers zijn vanmiddag door het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiëntenspreiding) bekendgemaakt.  

Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 03-11-2021 

⦁ Enschede (66) 

⦁ Rijssen-Holten (46) 

⦁ Almelo (38) 

⦁ Hengelo (34) 

⦁ Wierden (21) 

⦁ Hof van Twente (20) 

⦁ Borne (17) 

⦁ Hellendoorn (14) 

⦁ Losser (13) 

⦁ Twenterand (10) 

⦁ Oldenzaal (9) 

⦁ Haaksbergen (8) 

⦁ Tubbergen (8) 

⦁ Dinkelland (6) 

⦁ Gemeente onbekend (2)  

Achterhoek 

⦁ Berkelland (16) 

⦁ Oost Gelre (15) 

⦁ Aalten (11) 

⦁ Winterswijk (9) 

Bron: Tubantia, 3 november 2021. 

Groen vinkje in app, maar wel corona 

Naar de sportschool, het museum of een terras: vanaf zaterdag kan dat niet meer zonder 
coronatoegangsbewijs. Het demissionaire kabinet heeft besloten om de QR-code op meer 
plekken verplicht te stellen, in de hoop daarmee de stijging van het aantal coronabesmettingen 
de kop in te drukken. 

In de context van een epidemie waarin iedereen met corona - gevaccineerd of niet - het virus 
kan overdragen, roept dat de vraag op hoe effectief de coronapas is. Wat heb je aan een QR-
codesysteem als je daarmee toch corona kunt doorgeven (en oplopen)? 
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Demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge kreeg die vraag gisteravond na de 
persconferentie voor zijn kiezen. Het systeem is ‘risicoreducerend’, antwoordde hij. ‘Maar het 
risico is niet nul.’ 

Volgens De Jonge is het coronatoegangsbewijs voor mensen die zijn ingeënt ‘een behoorlijk 
veilige oplossing’, omdat zij minder kans hebben om anderen te besmetten of zelf besmet te 
raken. Bovendien beschermt vaccinatie volgens het RIVM voor 94 procent tegen 
ziekenhuisopname. 

Dat gevaccineerde mensen corona kunnen hebben zonder dat ze dat weten, noemt De Jonge 
een restrisico, dat het grootst is voor mensen die niet zijn ingeënt. 

Tegelijkertijd laten recente cijfers zien dat de effectiviteit van de coronavaccins na verloop van 
tijd afneemt. Was die effectiviteit voordat de deltavariant dominant werd nog 71 procent, nu 
zijn de vaccins naar schatting voor 50 tot 63 procent effectief in het voorkomen van 
virusoverdracht. 

Het aantal positieve tests onder volledig ingeënte mensen neemt dan ook toe. Vorige maand 
kwam 44 procent van alle nieuwe geregistreerde coronabesmettingen op conto van 
gevaccineerden (gemeten tot en met 26 oktober). In september was dat nog 31 procent en in 
augustus 25 procent. 

Geeft het coronatoegangsbewijs dan geen vals gevoel van veiligheid, vroeg SP-Kamerlid 
Maarten Hijink vanmorgen aan Jaap van Dissel in de Tweede Kamer. De RIVM-directeur 
antwoordde dat hij daar ‘op zich een punt’ heeft, maar dat gevaccineerden wat dit betreft 
verantwoordelijkheid moeten tonen. ‘Als je merkt dat je klachten hebt, laat je dan toch testen.’ 

In een gesprek met de NOS over de coronapas legt Van Dissel later uit dat ingeënte mensen 
weliswaar het virus bij zich kunnen dragen, maar dat het bij hen ‘korter in de keel’ zit en dat 
er minder levensvatbaar virus bij zit. ‘Daarom denken we dat de maatregel zinvol is.’ 

Je kunt een coronatoegangsbewijs aanmaken als je volledig bent gevaccineerd, in de afgelopen 
24 uur negatief bent getest of in het afgelopen halfjaar corona hebt gehad. Het kabinet wil de 
geldigheid van zo'n herstelbewijs overigens verlengen naar een jaar, omdat herstelde 
coronapatiënten langer immuun zouden zijn dan eerder werd aangenomen.  
 
Zinvol misschien, maar niet waterdicht, ziet epidemioloog Quirine ten Bosch van de 
Wageningen Universiteit. ‘Het voordeel van het testen van ongevaccineerde mensen is dat je 
daarmee de introducties van een corona-infectie in bijvoorbeeld een restaurant tegengaat. Het 
nadeel is dat zij daar wel besmet kunnen worden door een gevaccineerde persoon die corona 
heeft.’ 

Niet-ingeënte mensen die op die manier besmet raken, geven het virus vervolgens aan meer 
mensen door dan besmette gevaccineerden. ‘Ze zijn ongeveer twee keer zo infectieus’, zegt Ten 
Bosch. 

‘Epidemiologisch moet je eigenlijk zeggen: we testen gewoon iedereen, een 'Testen voor 
Toegang-scenario'. Maar dat is logistiek en maatschappelijk op grote schaal niet te doen. Dus 
hebben we nu te maken met de situatie dat er ook veel infecties zitten in de groep 
gevaccineerden. Dat houd je niet tegen met de coronapas.’ 

Wel verlaag je daarmee de kans dat er grote infectieketens ontstaan, zegt de epidemioloog, 
omdat gevaccineerden het virus aan minder mensen overdragen. ‘Net als op andere momenten 
in de crisis is een combinatie van maatregelen noodzakelijk.’ 
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Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er altijd een kans op 
besmetting blijft, ook met de coronapas, maar dat die kans met deze maatregel wel kleiner 
wordt. Voor gevaccineerden die corona hebben, geldt de eigen verantwoordelijkheid, zegt ze. 
‘Dan moet je gewoon thuisblijven. Het groene vinkje weet niet dat je corona hebt.’ 

Dat wordt overigens ook niet aangepast in de app, zoals in België, waar volledig ingeënte 
mensen elf dagen lang geen QR-code kunnen aanmaken als ze positief getest zijn. ‘Los van 
het feit dat het technisch ingewikkeld is om dat nu in te bouwen, zouden we dan ook inleveren 
op het gebied van privacy’, zegt de woordvoerder. ‘We moeten dan veel meer gegevens 
bijhouden en die kunnen uitlekken of gehackt worden.’ 

En als je volledig bent ingeënt, corona oploopt, maar dat niet doorhebt en dus gewoon naar 
de kroeg of het museum gaat? ‘Het risico is nooit nul’, zegt het ministerie. ‘Hetzelfde geldt voor 
mensen met een negatief testbewijs. Dat kan vals negatief zijn, of die mensen lopen corona op 
in de periode tussen test en kroeg. Dat hoort allemaal bij het risico, dat geldt voor geteste 
mensen en dus ook voor gevaccineerden.’ Bron: NOS, 3 november 2021. 

Coronapas voor niet-essentiële winkels 

Het kabinet werkt aan een wetswijziging die het tonen van de coronapas in niet-essentiële 
winkels mogelijk zou maken. Dat werd bekendgemaakt tijdens de coronapersconferentie 
afgelopen dinsdagavond.   

De maatregel zou op lokaal niveau ingevoerd kunnen worden. Volgens de winkeliers die zijn 
aangesloten bij de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is deze maatregel 'onacceptabel en 
onuitvoerbaar'. De retailers zeggen dan ook niet mee te werken aan de invoering van het 
coronatoegangsbewijs. Ook brancheorganisatie INretail noemt het mogelijk invoeren van de 
coronapas 'absurd en zinloos'.  

‘Het staat in geen verhouding tot de mate waarin 'winkelen' bij zou dragen aan de verspreiding 
van het virus’, stelt Eus Peters, directeur van de RND. ‘Het is daarnaast technisch 
onuitvoerbaar en onbetaalbaar voor winkeliers.’  

Naast de mogelijk bredere inzetbaarheid van de coronapas, wordt vanaf aanstaande zaterdag 
6 november het mondkapje weer verplicht in winkels. Op het niet dragen van een mondkapje 
staat een boete van 95 euro. Op 12 november kijkt het kabinet hoe het gaat met de 
maatregelen en besmettingscijfers en of er verdere maatregelen nodig zijn. Bron: Retailtrends, 
3 november 2021. 

Kabinet bereidt inzet coronapas op werk en in winkels voor’ 

Het demissionaire kabinet is bezig met het voorbereiden van wetgeving die het mogelijk moet 
maken om later de coronapas in te voeren in bepaalde niet-essentiële winkels of op het werk. 
Dat zeggen bronnen rond het kabinet dinsdag tegen NRC. Het kabinet is niet van plan de 
coronapas op korte termijn in deze settings te verplichten, maar wil de wetgeving alvast 
hebben aangepast om dit alsnog te kunnen doen, bijvoorbeeld als de epidemiologische situatie 
dit najaar verder verslechtert.  
 
Maandag werd al duidelijk dat demissionair premier Mark Rutte (VVD) en demissionair 
minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) vanavond op een nieuwe persconferentie 
zullen aankondigen dat de coronapas op meer plekken verplicht wordt, zoals in sportscholen, 
zwembaden en ‘doorstroomlocaties’ als musea, pretparken en dierentuinen. Op andere 
plekken, zoals winkels, is de inzet van de pas op dit moment niet mogelijk omdat de coronawet 
hier niet in voorziet. Met een wetswijziging wil het kabinet op een later moment kunnen 
beslissen de coronapas bij niet-essentiële winkels in te zetten, zoals bouwmarkten, 
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groothandels en meubelzaken. Of ook grotere kledingwinkels of warenhuizen eronder zouden 
kunnen vallen is nog niet duidelijk. 

Voor de inzet van de coronapas op het werk is ook een wetswijziging in voorbereiding. De 
huidige wetgeving verbiedt het werkgevers om de vaccinatiestatus van hun werknemers te 
vragen, terwijl de werkplek een van de meest voorkomende bronnen van besmetting is. 
Werkgevers pleiten al langer voor de mogelijkheid om de coronapas te gebruiken. Bron: NRC, 
2 november 2021. 

Inheemse stammen in Peru krijgen vaccinatie 

In de meeste landen is corona het gesprek van de dag. Maar in het Amazonegeboed wonen 
stammen die er nog nooit van gehoord hadden. ‘Corona? Nooit van gehoord. We horen voor 
het eerst over het virus.’ Tot het Rode Kruis langskwam met vaccins tegen het virus. Bron: 
RTL Nieuws, 3 november 2021. 

 

@ RTL Nieuws 

Parlementaire enquête naar Nederlandse corona-aanpak kan volgend jaar 
van start 

Er komt een parlementaire enquête naar de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. Een 
meerderheid van de Tweede Kamer steunt het plan om het coronabeleid grondig te 
onderzoeken, inclusief verhoren onder ede van betrokkenen.  

VVD-Kamerlid Aukje de Vries kondigde vandaag aan het eind van het coronadebat een motie 
hierover aan. Ook de handtekeningen van D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie 
staan eronder. De voorbereidingen op deze enquête - de zevende sinds het jaar 2000 -  zouden 
medio volgend jaar moeten beginnen. Mocht de pandemie er aanleiding toe geven, dan kan de 
startdatum nog wijzigen. Het onderzoek zal zich richten op de rol van ‘kabinet, parlement en 
andere betrokken instanties'.   

SP-Kamerlid Maarten Hijink is blij dat er nu besloten wordt tot deze zwaarste 
onderzoeksvorm: ‘Dan kunnen we grondig onderzoeken wat goed en vooral minder goed ging, 
mensen onder ede horen.’  

Er lopen al diverse evaluaties van de corona-aanpak, onder meer de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OVV) werkt aan een rapport. Maar al langer gingen er stemmen op om ook een 
parlementair onderzoek te starten. Dat gaat nu formeel gebeuren. 
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Er lopen ook al voorbereidingen voor een parlementaire enquêtes naar de aardgaswinning in 
Groningen en het fraudebeleid van de overheid, naar aanleiding van het toeslagenschandaal. 
Bron: AD, 4 november 2021.  

Door van ongevaccineerde zondebok te maken, ondermijnt kabinet de 
pandemiebestrijding 

Bij het dreigende zorginfarct maakt het kabinet een grote communicatiefout. Want hoe vaker 
minister Hugo De Jonge naar ongevaccineerden wijst, hoe minder de burger met twee prikken 
zich nog aan de coronaregels wenst te houden. 

 
Beeld Bas van der Schot  
 
Voor de zóveelste keer deze pandemie dreigt een zorginfarct. Gelukkig heeft de regering 
opnieuw een schuldige gevonden. Deze keer zijn het niet De Jongeren, strandgangers of 
corona-aso’s: alles komt door de ongevaccineerden. ‘Dit bed had niet bezet hoeven zijn,’ sprak 
demissionair coronaminister Hugo De Jonge twee weken geleden bij een bezoek aan het 
Medisch Centrum Leeuwarden. Sindsdien heeft hij het enkel nog over ongevaccineerden en 
speculeert hij dagelijks over maatregelen tegen deze groep. De strategie is even dom als 
hypocriet.  
Toen De Jonge ongevaccineerden voor het eerst als schuldige aanwees, lagen er zo’n 150 
coronapatiënten op de intensive care. Dat was fors, maar veel minder dan in augustus. Toen 
waren de cijfers enorm gestegen nadat het kabinet OMT-adviezen in de wind sloeg, te vroeg 
versoepelde en jongeren opriep te ‘dansen met Janssen’. Ook de huidige ic-bezetting is slechts 
een derde van een jaar geleden. De zorg is niet overbelast maar onderbezet. Er is niet zozeer 
een teveel aan patiënten maar een tekort aan personeel. Zorgmedewerkers lopen op hun 
laatste benen, zitten overwerkt thuis of hebben de zorg in de laatste anderhalf jaar verlaten. 
 
Ondertussen worden ziekenhuizen geconfronteerd met een stuwmeer aan inhaalzorg. Dat 
roept een belangrijke vraag op: was dit alles werkelijk onvermijdelijk? Welke beslissingen, 
zoals het sturen op ic-capaciteit en roekeloze versoepelingen, hebben de zorgsector anderhalf 
jaar lang uitgeput? Een jaar geleden was het verhaal van de pandemie nog overzichtelijk: we 
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waren met z’n allen het slachtoffer, in de zorg werkten de helden en het virus (dat bewust 
menselijke eigenschappen kreeg toegewezen) was de schurk. Inmiddels hebben we een 
effectief vaccin maar is de pandemie nog steeds niet voorbij. Dat vraagt om een nieuwe schurk. 
En de laatste maand klinkt er steeds meer kritiek op de kabinetskeuzen.  
 
Daarop veranderde het demissionaire kabinet zijn verhaal: niet het virus, de ongevaccineerden 
zijn de schurk. Bijkomend voordeel: zo groeit het demissionaire kabinet snel uit tot de nieuwe 
held. Slim als korte termijn-pr-strategie, desastreus bij pandemiebestrijding.  
 
Want hoe meer je schuld eenzijdig bij ongevaccineerden legt, hoe meer je alle anderen het 
gevoel geeft géén onderdeel te zijn van de oplossing. Kijk maar: met twee prikken in de 
bovenarm leeft het gevoel dat de burgerplicht erop zit en alles weer kan. Loop een kroeg, 
kantoor of kantine binnen en iedereen schudt weer handen en veronachtzaamt de basisregels. 
Terwijl het virus zich óók onder gevaccineerden kan verspreiden. Dat vooral mensen zonder 
vaccinatie op de ic eindigen, betekent niet dat dit een ‘epidemie van de ongevaccineerden’ is. 
Het kan best dat zo’n besmetting een aantal stappen terug te herleiden is naar een besmetting 
onder gevaccineerden. Voor wie het ‘eigen schuld, dikke bult’ vindt voor ongevaccineerden: 
verdere verspreiding betekent ook dat kwetsbaren en mensen bij wie het vaccin niet goed 
werkt, zo in gevaar komen. En honderdduizenden het slachtoffer dreigen te worden van het 
zoveelste zorginfarct.  
 
Hoe vaker Hugo De Jonge naar ongevaccineerden wijst, hoe bozer de overige 87 procent wordt 
en hoe minder deze groep – de overgrote meerderheid – zich nog aan de regels zal houden. 
Steeds weer benadrukken de wetenschappers hoezeer je polarisatie, uitsluiting en een 
schuldvraag moet voorkomen – júíst als overheid. Niet alleen omdat dit bestrijding van de 
pandemie ondermijnt, maar ook omdat het blijvende verdeeldheid kan creëren waarvan de 
gevolgen zich nog tot ver na de pandemie laten voelen. De grootste communicatie-uitdaging is 
te zorgen dat iedereen zich weer aan alle coronaregels houdt.  
 
Toch moet dit de boodschap zijn: allemaal, gevaccineerd of niet, kunnen we bijdragen aan een 
minder grote verspreiding van het virus en dat zullen we, ook al voelt het soms als 
onrechtvaardig, toch echt weer met z’n allen moeten doen: alleen samen krijgen we corona 
onder controle. Probeer wrijving en verdeeldheid tussen groepen in de samenleving weg te 
nemen in plaats van op te stoken. Want deze zondebokpolitiek lijkt vooral een witwasoperatie 
van het eigen falen. Bron: De Volkskrant, 1 november 2021.  
 
17 horecazaken gewaarschuwd voor niet controleren coronapas 
 
De gemeente heeft zeventien waarschuwingen uitgedeeld aan horecazaken voor het niet 
controleren van coronapassen. Voor drie horecazaken geldt dat zij bij een volgende 
waarschuwing hun deuren moeten sluiten. Dat heeft burgemeester Femke Halsema woensdag 
bekendgemaakt.  
 
Vorige week vrijdag besloot Halsema de controle op de coronapas in horecazaken op te 
schroeven. De gemeente kreeg ‘bij herhaling’ signalen over het niet naleven van de 
coronacheck. Ook is een groot aantal besmettingen terug te leiden tot horecazaken.  
In totaal werden afgelopen weekend daarom 288 cafés en restaurants gecontroleerd en in 49 
gevallen werd een ‘overtreding of een onregelmatigheid geconstateerd’. De controles hebben 
geleid tot zeventien formele waarschuwingen. Uit de controles bleek dat met name in cafés de 
pas niet voldoende wordt gehandhaafd.  
 
Amsterdam voert het beleid om geen boetes uit te delen. Sluiting voor een week is de uiterste 
maatregel. De gemeente redeneert dat dit in de meeste gevallen een hardere klap is dan een 
boete. Drie horecazaken lopen het risico om bij een volgende overtreding direct gesloten te 
worden – zij zijn nu meermaals gewaarschuwd. Het idee is dat na drie waarschuwingen 
sluiting volgt.  
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Controle van dertig zaken waarover de gemeente signalen binnenkreeg, heeft niet geleid tot 
een sanctie. Wel was er sprake van onregelmatigheden, waardoor ze extra in de gaten worden 
gehouden, aldus de gemeente.  
 
De burgemeester heeft ervoor gekozen ook de komende week meer gerichte controles uit te 
voeren. Dit gaat wel ten koste van andere handhaving: meldingen in de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld rond hangjongeren, afvalproblemen of geluids- of stankoverlast, worden wegens 
het opschroeven minder snel opgepakt.  
 
Uit een steekproef van Het Parool bleek dat horecaondernemers vaker niet dan wel 
controleren. In ruim 63 procent van de gevallen (76 zaken) werd niet om een coronapas 
gevraagd. Onderzoeksbureau I&O Research stelde vlak daarvoor vast dat Nederlanders maar 
in zo’n 35 procent van de horecazaken niet altijd een QR-code bij zich hoefden te hebben.  
 
In Amsterdam worden – net zoals in de meeste gemeenten – zogenoemde risicogerichte 
controles uitgevoerd. Handhavers gaan pas kijken als ze vermoeden dat er iets niet in de haak 
is. Dat gebeurt bij meldingen die de gemeente binnenkrijgt of als horecazaken bijvoorbeeld op 
sociale media aankondigen de pas niet te controleren. 
 
Niet alleen in Amsterdam zijn nog weinig sancties opgelegd. Trouw deed vorige week een 
rondgang onder twintig gemeenten, waaruit bleek dat de meeste gemeenten nog geen enkele 
boete hebben uitgedeeld. Op andere plekken is één of twee keer een sanctie opgelegd, meestal 
ging het om tijdelijke sluiting. Het is niet duidelijk in welke gemeenten dat was. Bron: Het 
Parool, 3 november 2021.  
 
Doktersassistenten aangehouden voor handel in valse vaccinatiebewijzen 
 
Twee Amsterdamse vrouwen (van 30 en 31 jaar) zijn door de politie aangehouden als verdachten 
van handel in gefraudeerde vaccinatieregistraties. Beiden werkten als doktersassistent in 
dezelfde artsenpraktijk in Amsterdam. 
 
De politie stuitte op de handel tijdens een onderzoek naar verdovende middelen, na een tip 
van de Koninklijke Marechaussee. Die kwam de handel op het spoor in een onderzoek naar 
verdovende middelen op Schiphol. In de loop van dat onderzoek kwamen zij twee vrouwen op 
het spoor die online adverteerden met gefraudeerde vaccinatiebewijzen. De vrouwen hebben 
tientallen mensen aan zo’n bewijs geholpen zonder dat die daadwerkelijk ooit een prik hadden 
gekregen. Per vaccinatiebewijs ontvingen ze tussen de 500 en 1000 euro. 
 
Na de invoer in het registratiesysteem kregen de klanten van de vrouwen een QR-code en een 
vaccinatiepaspoort met stempels van de Amsterdamse praktijk. Met de QR-code konden zij 
onder meer toegang krijgen tot horeca, theaters, bioscopen en voetbalstadions. De politie doet 
nog verder onderzoek naar de mensen die deze registraties kochten.  
 
Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er bewust voor gekozen om 
veel vertrouwen te stellen in artsen. Als zij stellen dat ze hun patiënt geprikt hebben, moeten 
zij dat volgens het ministerie kunnen invoeren in het systeem achter de corona-app.  
 
Het ministerie kon nog niet zeggen via welke weg de doktersassistenten mogelijk valse 
bewijzen aangemaakt hebben. Als het ministerie weet welke codes vals zijn, kunnen ze 
geblokkeerd worden, maar dat zal volgens een woordvoerster eerst moeten blijken uit het 
onderzoek van de politie. Het komt wel vaker voor dat codes geblokkeerd worden omdat ermee 
geknoeid wordt. Om dat te achterhalen kijkt het ministerie ook mee in Telegram-groepen en 
op websites waar codes bijvoorbeeld te koop aangeboden worden, aldus VWS.  
 
De politie gaat ervan uit dat de verdachten niet nog met anderen samenwerkten. Er volgt wel 
verder onderzoek naar de klanten die zo’n valse registratie kochten. De vrouwen zijn 
dinsdagavond en woensdag aangehouden; ze worden momenteel verhoord.  
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Het is niet het eerste voorbeeld van handel in valse QR-codes. In september werd een aantal 
GGD-medewerkers op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen. 
Ook zij zouden op aanvraag valse QR-codes hebben aangemaakt. Er werd aangifte gedaan en 
een 20-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden.   
 
Eind oktober besloot het ministerie van Volksgezondheid een onderzoek in te stellen naar het 
uitlekken van ‘sleutels’ voor QR-codes. Deze geheime codes worden gebruikt om te controleren 
of een QR-code echt is. Aanleiding hiervoor was dat cybercriminelen een geldige QR-code 
hadden aangemaakt op naam van Adolf Hitler. Bron: Het Parool, 3 november 2021. 

 
Coronavirus heeft tweede kwartaal 2021 drie keer minder dodelijke 
slachtoffers geëist dan in eerste kwartaal 
 
Het coronavirus heeft in het tweede kwartaal van 2021 ruim drie keer minder dodelijke 
slachtoffers geëist dan in het eerste kwartaal. Dat melden onderzoekers van het 
statistiekbureau CBS op basis van verklaringen van artsen over doodsoorzaken. In het tweede 
kwartaal kwam de vaccinatiecampagne op gang en waren dus steeds meer mensen 
beschermd tegen Covid-19 en de ernstige gevolgen daarvan. 
 
In het tweede kwartaal zijn 2580 mensen zeker of vermoedelijk overleden aan het coronavirus, 
tegen 8666 in het eerste kwartaal en 7969 in het tweede kwartaal van 2020. 
 
Het CBS telde tussen eind september 2020 en eind juni 2021 ruim driekwart meer 
coronadoden dan het gezondheidsinstituut RIVM, dat hier dagelijks cijfers over naar buiten 
brengt. Dat verschil is zo groot omdat het CBS ook sterfgevallen in de statistieken 
opneemt als een arts op basis van het klinisch beeld vaststelt dat Covid-19 de doodoorzaak 
is van iemand die niet positief is getest op het virus, in tegenstelling tot het RIVM. Bovendien 
is het laatstgenoemde instituut afhankelijk van informatie van GGD's. Die zijn niet verplicht 
gegevens over sterfgevallen te delen.  
 
Van het begin van de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 tot en met juni jongstleden 
zijn ruim 31.000 mensen overleden aan het coronavirus. Ruim de helft hiervan was 
verpleeghuisbewoner of ontving een andere vorm van langdurige zorg.  
 
Covid-19 was in het tweede kwartaal de vierde doodsoorzaak. Er overleden meer mensen aan 
kanker, hart- en vaatziekten, of aan psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel, 
waaronder Alzheimer. Een kwartaal eerder was het coronavirus nog de derde doodsoorzaak. 
Bron: AD, 4 november 2021. 

 
Vijf provincies naar hoogste waarschuwingsniveau 
 
Vijf provincies gaan naar het hoogste waarschuwingsniveau op de kaart van 
coronabesmettingen in Europa. Ze zijn nu nog rood, maar kleuren donderdag donkerrood 
door het hoge aantal positieve tests. Het zijn Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en 
Utrecht. De rest van het land blijft voorlopig nog op rood staan.  
 
Het is voor het eerst sinds eind juli dat delen van Nederland op het hoogste niveau komen te 
staan. Begin oktober was Nederland helemaal oranje, het een na laagste niveau.  
 
De kaart wordt vastgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC, de organisatie waar 
onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij aangesloten is. De 
dienst kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. 
De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood 
en donkerrood.  
 
Van de provincies is Limburg de grootste brandhaard. In de afgelopen twee weken, de periode 
waar het ECDC naar kijkt, zijn daar meer dan 7800 mensen positief getest. Omgerekend komt 
dat neer op zo'n 703 bevestigde besmettingen op elke 100.000 Limburgers. Voor de provincie 
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is dat het hoogste niveau sinds april. Na Limburg volgen Gelderland (afgerond 589 positieve 
tests per 100.000), Overijssel (566), Zeeland (534) en Utrecht (512).  
 
Noord-Brabant is de snelste stijger. Daar waren in de afgelopen twee kalenderweken 433 
positieve tests op elke 100.000 Brabanders, een stijging van ruim 57 procent ten opzichte van 
de huidige kaart, die afgelopen donderdag werd vastgesteld. 
 
Groningen is naar verhouding de 'rustigste' provincie van Nederland. Daar waren in de 
afgelopen twee weken 268 positieve tests per 100.000 mensen, een stijging van 'slechts' 31 
procent. Bron: AD, 4 november 2021. 

 
Cultuursector komt maar voorzichtig weer op gang 
 
De cultuursector komt na de coronacrisis maar voorzichtig weer op gang, ziet de Raad voor 
Cultuur. Het adviesorgaan waarschuwt voor een uitstroom, nu werken in de cultuurwereld 
'minder aantrekkelijk' is geworden en de gevolgen van de coronapandemie waarschijnlijk nog 
lang gevoeld zullen worden. ’Er is tijd, geld en ruimte nodig om te voorkomen dat de 
cultuursector alsnog omvalt’, schrijft de raad in een advies aan cultuurminister Ingrid Van 
Engelshoven.  
 
De Raad voor Cultuur deed op verzoek van de minister een rondgang langs zogeheten BIS-
instellingen, cultuurinstellingen die rijkssubsidie ontvangen, om de gevolgen van de 
coronacrisis in kaart te brengen. Daaruit komt onder meer naar voren dat er veel onzekerheid 
is over het toelaten van publiek. In theaters en poppodia is het nu bijvoorbeeld verplicht een 
geldige QR-code te laten zien.  
 
‘Daarbij helpt het niet dat de overheid steeds uit lijkt te gaan van de meer gunstige 
scenario's rond corona’, stelt de raad. ’Dit leidt er uiteindelijk toe dat achteraf moet worden 
bijgestuurd met strengere maatregelen. Dat vergroot de onzekerheid voor de sector.’ Daardoor 
zijn bijvoorbeeld podia voorzichtiger met het programmeren van voorstellingen.  
 
Volgens de raad zou de overheid het mogelijk moeten maken voor cultuurinstellingen om 'e 
middelen uit eerdere generieke en specifieke steunpakketten in te zetten voor herstel en het 
bestendigen van ingezette transities'. Ook is het van groot belang de gebruikelijke 
vierjaarlijkse periode waarover kunst- en cultuurinstellingen rechtstreeks subsidie van het 
Rijk krijgen, te verlengen. De komende periode zou wat de raad betreft niet van volgend jaar 
tot en met 2024 moeten beslaan, maar tot en met 2026.  
 
De raad adviseerde de minister eerder al om de gehele komende subsidieperiode andere eisen 
te stellen aan subsidie, omdat het door corona lastig is om instellingen te beoordelen op harde 
prestatienormen. Bron: AD, 4 november 2021. 

 
Een met corona besmette Nieuw-Zeelander in thuisisolatie is dood 
aangetroffen in zijn woning 
 
Een positief geteste Nieuw-Zeelander die in Auckland in thuisisolatie was, is dood 
aangetroffen in zijn woning. Er wordt onderzocht of corona de doodsoorzaak was. De 40-jarige 
man testte op 24 oktober positief en was geïsoleerd in Manukau, een buitenwijk in het zuiden 
van Auckland. Hij werd gevonden door een familielid dat gisteren op bezoek was.  
 
Het is de derde Nieuw-Zeelandse dode tijdens de huidige uitbraak van de Deltavariant. In 
Nieuw-Zeeland is de standaardprocedure tijdens thuisisolatie dat mensen dagelijks een e-mail 
krijgen met de vraag hoe het gaat. Wordt daar niet op gereageerd, dan volgt een 
telefoontje. Bron: AD, 4 november 2021.  
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Vier procent van topsporters loopt hartschade op door corona 
 
Uit nieuw onderzoek blijkt dat vier procent van de Nederlandse topsporters 
hartschade oploopt door corona. Doordat zij hun hart zwaar belasten, lopen ze na die infectie 
een meer dan gemiddeld risico op blijvende hartschade. De uitkomsten van het onderzoek van 
het Amsterdam UMC worden donderdag gepresenteerd, meldt de Volkskrant. 
 
De cijfers zijn volgens de krant veel minder alarmerend dan de berichten die vlak na aanvang 
van de pandemie naar buiten kwamen en waarin werd gerept van hartschade bij 15 tot 30 
procent van de covidpatiënten. Toch nemen ze de zorgen niet weg, zegt onderzoeksleider 
Harald Jørstad, sportcardioloog in het Amsterdam UMC, tegen de krant. Schade aan het hart 
kan ook jaren later nog problemen veroorzaken. Bron: AD, 4 november 2021. 

Mondkapjesplicht na vier maanden terug van weggeweest 

De mondkapjesplicht is na vier maanden terug van weggeweest. Ook in bibliotheken, 
overheidsgebouwen en verpleeghuizen moeten de kapjes op. ‘Het zat eraan te komen.’ 

De maatregel gaat pas zaterdag in, maar Nathalie Verhulst heeft nu al een mondmasker in 
haar tas. ‘En als het binnen echt heel druk is, zet ik die op. Ja, ook vandaag, als het nog niet 
verplicht is’, zegt ze voor de ingang van de Albert Heijn in het Middelburgse winkelcentrum 
De Veersche Poort. ‘Misschien klinkt dat kinderachtig, maar ik wil gewoon voorzichtig zijn. Ik 
heb ouders op leeftijd, die ik graag wil blijven bezoeken. Ook bij hen houd ik voldoende 
afstand.’ Bron: AD, 4 november 2021. 

Wéér gemaskerd de winkels in: ‘Het zat eraan te komen’ 

Daar gaan we weer: gemaskerd de winkels in. De mondkapjesplicht is na vier maanden terug 
van weggeweest. Ook in bibliotheken, overheidsgebouwen en verpleeghuizen moeten de kapjes 
op. ‘Het zat eraan te komen.’  

De maatregel gaat pas zaterdag in, maar Nathalie Verhulst heeft nu al een mondmasker in 
haar tas. ‘En als het binnen echt heel druk is, zet ik die op. Ja, ook vandaag, als het nog niet 
verplicht is’, zegt ze voor de ingang van de Albert Heijn in het Middelburgse winkelcentrum 
De Veersche Poort. ‘Misschien klinkt dat kinderachtig, maar ik wil gewoon voorzichtig zijn. Ik 
heb ouders op leeftijd, die ik graag wil blijven bezoeken. Ook bij hen houd ik voldoende 
afstand.’   

Verhulst kan zich wel vinden in de aangescherpte maatregelen. Sterker nog: ‘Van mij had het 
nog wel strenger gemogen. De mondkapjesplicht was in het september nog niet afgeschaft of 
mensen stonden bij wijze van spreken alweer in mijn nek te hijgen in de winkel. Zo van: we 
zijn allemaal gevaccineerd, dus alles kan wel weer. Maar dat was natuurlijk niet zo. Ik vind 
het logisch dat we weer een mondkapje moeten dragen. Het zat eraan te komen.’  

,Alle maatregelen zijn wat mij betreft welkom. Al vraag ik me wel af of die allemaal hun doel 
zullen bereiken’,  zegt Annemiek ’t Gilde, die in de ziekenhuiszorg werkt. ‘Veel jongeren zijn 
heel negatief als het gaat om wat de overheid doet en dat is vaak ook een reden om zich niet 
te laten vaccineren. Ik denk daarom dat het beter is om meer te laten zien hoe het er op ic’s 
uitziet met mensen die corona hebben. Dat plaatje heeft volgens mij meer effect als je mensen 
zover wil krijgen om zich alsnog te laten vaccineren. Steeds met nieuwe maatregelen komen, 
stuit veel mensen tegen de borst.’ 

Maaike Olthof verbleef vorige week in Frankrijk, waar de mondmaskers niet zijn weg geweest. 
‘Toen vond ik het ook niet erg, dus is dat hier net zo. Ik snap dat de nieuwe maatregelen voor 
sommige mensen vervelend en naar zijn en ik wil niemand verplichten om zich te laten 
vaccineren. Maar in mijn werk heb ik gezien hoe zwaar post-covid-patiënten het kunnen 
hebben en mijn dochter wacht op een operatie, die waarschijnlijk uitgesteld moet worden 
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omdat de ziekenhuizen vol liggen. Als ik alleen al daar naar kijk, is mijn conclusie dat we nu 
niet anders kunnen.’  

Ruud Esser begrijpt dat de overheid met nieuwe maatregelen komt. Bezwaar tegen de 
mondkapjesplicht? ‘Absoluut niet! Mondmasker, afstand houden, alles wat kan helpen om de 
cijfers terug te dringen vind ik prima’, zegt hij. Dat op meerdere plekken een 
coronatoegangsbewijs of QR-code wordt gevraagd, vindt Esser meer dan logisch. ‘Een goede 
regel. Ik heb zelf een fijne ervaring gehad met de pas bij de Formule 1 in Zandvoort. Dat was 
voor mij once in a lifetime.  Het werkte fantastisch.’ 

Ways Zarin van Gorilla Gym in Vlissingen vreest opzeggingen van leden nu er vanaf zaterdag 
in sportscholen gecontroleerd moet worden op het coronatoegangsbewijs. ‘We hebben 
ongeveer 800 leden, van wie er velen niet gevaccineerd zijn.  We krijgen nu al reacties van 
mensen die aan beëindigen of bevriezen van hun abonnement zitten te denken. Ik vrees dat 
deze periode misschien nog wel tot de zomer kan gaan duren, voor ons wordt het sowieso een 
tijd van onzekerheid.’  

 Het personeel van Gorilla Gym volgt de instructies van de overheid op. Wie na zaterdag het 
gebouw binnenstapt, wordt gevraagd om een coronatoegangsbewijs of QR-code. ‘Wat kunnen 
we anders doen? We hebben gewoon geen keuze’, zegt Zarin.  ‘We zijn al een keer vijf maanden 
dicht geweest, terwijl alle kosten gewoon doorliepen.  Dat willen we niet nog een keer 
meemaken. Bovendien willen we geen boetes riskeren.’ 

Dat het mondkapje terugkeert in de kapsalons vindt Irene Louwerse van Vertigo in Vlissingen 
acceptabel. ‘Ik ben vooral blij dat we open mogen blijven en de anderhalvemetermaatregel voor 
ons niet weer verplicht wordt gesteld. Onze zaak is niet zo groot en we zouden weer met plastic 
schermen moeten werken en dat is heel rommelig. Een mondkapje heeft stiekem ook 
voordelen, bijvoorbeeld als iemand niet zo fris ruikt.’ 

Eind oktober, begin november is voor kapsalons een drukke periode. ‘Mensen gaan rekenen 
hoeveel weken ze nog hebben tot de feestdagen en komen nu langs om te kleuren. Qua omzet 
zijn dit dus voor ons belangrijke weken.’ Louwerse wil dat klanten zich veilig voelen in de zaak. 
‘Als een mondkapje daarbij helpt, doe ik het graag. Maar eerlijk gezegd vraag ik me wel af in 
hoeverre de terugkeer van mondmaskers helpt bij terugdringen van de coronabesmettingen. 
Ik houd me aan de regels omdat ik niet dicht wil. Sluiting is het ergste wat kan gebeuren.’ 
Bron: PZC, 4 november 2021. 

Ook in Duitsland is men bezorgd over snelle stijging van aantal 
coronabesmetting 

Ook in Duitsland groeit de bezorgdheid over de snelle stijging van het aantal 
coronabesmettingen. Gezondheidsinstituut RKI maakte vanochtend bekend dat in een dag 
tijd 33.949 mensen positief hebben getest op een coronabesmetting: het hoogste aantal sinds 
het begin van de pandemie. 

Het vorige besmettingsrecord is van 18 december 2020. Toen waren 33.777 mensen positief 
getest. Hoewel sindsdien een groot deel van de Duitse bevolking is gevaccineerd, loopt het 
aantal besmettingen nu toch weer snel op. Daardoor komt ook de zorg steeds meer onder 
druk te staan. Er lagen woensdag 2226 coronapatiënten op de intensive care, het hoogste 
aantal sinds begin juni. 

‘We hebben op dit moment vooral te maken met een pandemie van de ongevaccineerden en 
die is gigantisch’, waarschuwde minister van Volksgezondheid Jens Spahn deze week. In 
sommige regio's zijn daardoor volgens de bewindsman steeds minder bedden beschikbaar op 
de intensive care. 
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Een woordvoerder van de landelijke regering heeft al duidelijk gemaakt dat 'verdere 
beperkingen voor ongevaccineerde mensen' mogelijk zijn als de situatie in ziekenhuizen verder 
verslechtert. Ministers van Volksgezondheid van Duitse deelstaten vergaderen donderdag over 
de coronasituatie in het land. Bron: AD, 4 november 2021. 

Sportkoepel heeft gemengde gevoelens over besluit om af te zien van 
invoering coronapas 

Sportkoepel NOC*NSF houdt gemengde gevoelens over aan het besluit van het kabinet om 
toch af te zien van invoering van het coronatoegangsbewijs voor amateursport in de 
buitenlucht. ‘Dat is zeker goed nieuws en veel verenigingen zullen opgelucht ademhalen’, zegt 
algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. ‘Tegelijkertijd is het voor alle 
binnensportverenigingen nu wel even slikken.’ 

‘De binnensportverenigingen moeten vanaf zaterdag iedere dag iedereen die binnenkomt op 
de QR-code controleren’, aldus Van den Tweel. ‘Wij zullen ze daar met z'n allen bij helpen. Dat 
verwacht ik ook van het kabinet en van de gemeenten. Ik ga daar zeker op aandringen. De 
sport, ook binnen, moet echt laagdrempelig toegankelijk blijven. We houden de 
sportdeelnamecijfers de komende maanden goed in de gaten, het is van groot belang dat 
iedereen deze winter voldoende gaat sporten en bewegen.’ Bron: AD, 4 november 2021. 

 

Reisadvies voor Noord-Egeïsche eilanden aangescherpt 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies aan voor de Noord-Egeïsche 
eilanden (onder meer Lesbos en Samos). De Griekse eilandengroep wordt aangewezen als 
hoogrisicogebied. De kleurcode verandert morgen van groen naar geel. Reizigers vanuit dit 
gebied naar Nederland moeten vanaf 7 november een coronabewijs laten zien. 

Voor Argentinië, Peru, Colombia en Namibië verandert per 4 november de kleurcode van 
oranje naar geel. Ze zijn toegevoegd aan de lijst met veilige landen van de Europese Unie. 
Daarmee vervalt voor deze landen het inreisverbod naar de Europese Unie. Bron: AD, 4 
november 2021. 
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KNVB is blij dat coronapas niet verplicht wordt in amateursport 

Voetbalbond KNVB is blij en opgelucht dat het demissionaire kabinet op aandringen van de 
Tweede Kamer heeft besloten het coronatoegangsbewijs toch niet verplicht te stellen in de 
amateursport. ‘Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de 
bezwaren van de amateursport’, aldus de bond. 

‘Met deze uitkomst is voor bijna drieduizend voetbalverenigingen, 600.000 volwassen 
amateurvoetballers en duizenden vrijwilligers een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. 
Het eerdere plan was praktisch niet uitvoerbaar’, aldus de KNVB. 

Het kabinet kondigde begin deze week aan dat iedereen van 18 jaar en ouder die een 
sportcomplex betreedt vanaf zaterdag de CoronaCheck-app moet laten zien. Dat zou gaan 
gelden voor zowel toeschouwers als de sporters zelf. Het leidde tot een storm van protest vanuit 
de sportwereld en ook de Tweede Kamer was daar gisteren in het debat heel kritisch over, 
omdat controle aan de poort heel wat Nederlanders zou verhinderen om te kunnen sporten. 
Het kabinet besloot daarop de maatregel te schrappen. 

Zo hoeven amateurvoetballers dus toch geen coronatoegangsbewijs te laten zien om te kunnen 
trainen en wedstrijden te spelen. Ze moeten wel kunnen aantonen gevaccineerd te zijn, het 
coronavirus te hebben doorgemaakt of recentelijk negatief getest te zijn als ze naar binnen 
willen voor bezoek aan de kleedkamer, het toilet of de kantine.  

‘De huidige oplossing vraagt nog veel van het aanpassingsvermogen, maar buiten sporten 
blijft in elk geval voor iedereen toegankelijk’, aldus de KNVB. ‘Dat is goed nieuws, aangezien 
sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg. Het 
coronatoegangsbewijs zou daarom niet voor sportdeelname moeten gelden.’ 

Bij binnensporten, zoals zaalvoetbal, is het coronatoegangsbewijs vanaf zaterdag wel verplicht 
voor iedereen van 18 jaar en ouder. Bron: AD, 4 november 2021. 

In Raalte nemen opvallend veel mensen een coronaprik: wat is het 
geheim? 

Negen van de tien inwoners van de gemeente Raalte hebben zich dit jaar laten vaccineren 
tegen corona. De vaccinatiegraad in de Sallandse gemeente is daarmee een van de hoogste 
van heel Nederland. Hoe komt dat? ‘Misschien zijn we wel zo nuchter hier dat we niet zoveel 
vragen overal bij stellen.’ 

Volgens de  meest recente cijfers van het RIVM is maar liefst 90 procent van de inwoners van 
Raalte van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd tegen Covid-19. De vaccinatiebereidheid in 
deze Sallandse gemeente is daarmee een van de hoogste van heel Nederland. Landelijk ligt het 
percentage op 83 procent. Slechts in een handvol gemeenten, vooral in het zuiden van het 
land, hebben relatief meer mensen een prik gehaald dan in Raalte.  

Omliggende gemeenten zoals Deventer (84 procent), Hellendoorn (88), Dalfsen (88) en Olst-
Wijhe (89) hebben ook een hoge vaccinatiegraad, maar Raalte spant voor Oost-Nederland 
betreft de kroon. Wat is daar het geheim achter? We vroegen het aan enkele mensen uit Raalte. 

‘Waarom we het in Raalte zo goed doen?’, herhaalt Silvia Nikamp-Boksebeld uit Mariënheem 
de vraag. ‘Ik denk vanwege onze jongeren. Als je kijkt naar de vaccinatiecijfers, dan zie je dat 
hier relatief veel jongeren een prik hebben gehaald. Onze jongeren willen graag hun vrijheid 
terug, elkaar kunnen opzoeken en leuke dingen doen. Jezelf laten vaccineren is de kortste 
route daarnaartoe.’ 
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Nikamp is eigenaar van kinderopvang ’t Schoapie in haar woonplaats en gemeenteraadslid 
namens GemeenteBelangen, de grootste partij in de gemeenteraad van Raalte. ‘In Raalte zijn 
we vrij nuchter’, zegt ze. ‘Volgens mij wordt de discussie over vaccineren hier ook niet zo stevig 
gevoerd als in sommige andere plaatsen. Misschien zorgt die nuchterheid er ook wel voor dat 
we hier niet zoveel vragen overal bij stellen, of bombarie over maken.’ 

Nikamp heeft zelf corona gehad, iets meer dan een jaar geleden. ‘Ik heb mij een tijdje flink 
beroerd gevoeld’, zegt ze. ‘Hoofdpijn en enorme spierpijn. Maar het ergste was de nasleep. Ik 
heb een tijd lang moeite gehad met concentreren en ik begon steeds meer dingen te vergeten. 
Corona is geen pretje. Daarom heb ik mij meteen laten vaccineren, toen ik daar de 
mogelijkheid toe had.’ 

Volgens cijfers van het RIVM heeft 77 procent van alle jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich 
volledig laten vaccineren in Raalte. Bijna nergens in Oost-Nederland ligt dat percentage zo 
hoog. Nikamp: ‘Ik zie het aan mijn eigen kinderen. Zij zijn tussen de 19 en 23 jaar oud en 
willen graag terug naar de situatie vóór corona. Zonder vaccinatie, gaat dat niet.’ 

Huisarts Eit Frits Van der Velde wijst op de verschillen tussen stad en platteland als het gaat 
om de vaccinatiegraad. ‘Het is gewoon opvallend dat het aantal gevaccineerden in de steden 
om ons heen lager is. Mensen kijken er daar op een andere manier tegenaan dan hier in de 
omgeving. Die zijn blijkbaar sneller bereid om wat geadviseerd wordt door de overheid aan te 
nemen.’ 

Niet alleen bij coronavaccinaties willen mensen uit Raalte graag een prik nemen. Ook bij de 
griepprik zit de gemeente volgens Van der Velde in de hoogste regionen. ‘De 
vaccinatiebereidheid is hier dus wel hoog’, concludeert de arts van huisartsenpraktijk 
Westdorp.  

 
Van links af huisartsen Elise Venemans, Eit Frits Van der Velde, Jos Nijman en Veronique 
van Oosterzee van huisartsenpraktijk Westdorp in Raalte. © Gerard Vrakking / archief  

‘Mensen stellen hier ook de mening van deskundigen op prijs. Als ze in het ziekenhuis zijn 
geweest, komen ze daarna soms bij ons in de spreekkamer nog vragen wat wij ervan vinden’, 
vervolgt Van der Velde. Overigens betekent die welwillendheid niet dat Raaltenaren zich per 
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se goed aan de coronaregels houden. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal dagelijkse 
besmettingen niet lager is dan andere gemeenten in de regio.  

Van der Velde: ‘Het heeft ook met gedrag te maken. Komen mensen bij elkaar op 1,5 meter of 
niet? Ook hier hebben we veel personen die besmet zijn, maar het aantal mensen dat in het 
ziekenhuis wordt opgenomen is beduidend lager.’  

‘Het is gewoon pure Sallandse nuchterheid’, zegt Fritse Swuste, secretaris bij de Heinose 
carnavalsvereniging Sökkestoppers. ‘We doen hier niet zo moeilijk. We denken hier iets minder 
na over de vraag: Waarom zou je het niet doen? Natuurlijk zijn er mensen die het niet doen. 
Maar iedereen laat elkaar daarin in z’n waarde. En als je het niet doet, laat je je gewoon testen.’  

Dat jongeren in de gemeente Raalte zich ook volop laten vaccineren, begrijpt Swuste wel. Ze 
willen volgens hem graag naar de kroeg. ‘Jongeren zeggen ook: als ik wat wil, moet ik mij laten 
vaccineren.’  

De carnavalsvereniging zelf is ook druk bezig met een feestje. De nieuwe prins wordt verkozen 
op 13 november. Doorzakken tot laat in de nacht zit er niet in, maar tot nu toe kunnen de 
voetjes gewoon van de vloer. Swuste: ‘We wachten de laatste regels af en passen ons eventueel 
aan.’ Bron: De Stentor, 4 november 2021.  

Twentse arts Bert Mulder na opheffing RedTeam: ‘Met vaccins alleen 
krijgen we het virus er niet onder’ 

Alleen vaccineren is niet voldoende in de strijd tegen het coronavirus. Dat is en blijft de 
overtuiging van arts-microbioloog Bert Mulder, ook na de opheffing deze week van het 
RedTeam waarvan hij anderhalf jaar lang deel uitmaakte. ‘Wij zijn nog niet klaar met het 
virus, en het virus is nog niet klaar met ons.’  

Na de persconferentie van afgelopen dinsdag zat hij zich toch weer op te winden. ‘Mijn vrouw 
zei: ik dacht dat je was gestopt.’ Wat hij hoorde, confronteerde hem voor de zoveelste keer met 
het volstrekte falen van het Nederlandse coronabeleid. 

‘Nog geen paar maanden geleden bezong een van de ministers het afscheid van de mondkapjes 
nog met een liedje. En datzelfde kabinet moet dan nu aankondigen dat ze toch weer nodig 
zijn. Wie niet bereid is te leren van eigen fouten, loopt op den duur volledig vast en ruïneert 
de zorg: dat is de harde werkelijkheid van dit moment.’  

Nu, twee dagen later, is de opwinding er nog steeds. Bert Mulder (62), zeventien jaar lang arts-
microbioloog van het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, mag dan geen lid meer 
zijn van het RedTeam, zijn betrokkenheid bij de huidige situatie is er niet minder om. Sinds 
juli vorig jaar maakte hij deel uit van het alternatieve adviesteam van deskundigen dat de 
overheid gevraagd en ongevraagd voorzag van voorstellen en adviezen voor het nemen van 
coronamaatregelen. Tot maandag dus, de dag waarop datzelfde RedTeam bekendmaakte 
zichzelf uit onvrede met het gevoerde beleid per direct op te heffen.  

‘In het gedicht dat ik naar aanleiding van dat besluit geschreven heb, staan deze regels: ‘Als 
je nooit fouten maakt, heb je te weinig geprobeerd. Als je steeds dezelfde fouten maakt, heb 
er te weinig van geleerd.’ Kort gezegd komt het hier eigenlijk allemaal op neer. Het kabinet 
heeft zich vastgedraaid en houdt nog steeds de illusie overeind dat we met zo hoog mogelijke 
vaccinatiegraad uit de brand zullen komen. Om die reden ook zijn in Nederland de afgelopen 
maanden alle maatregelen overboord gegooid, in volledige afwijking van wat er in landen om 
ons heen gebeurt. Als RedTeam hebben we daar keer op keer op gewezen. Geluisterd is er 
echter nooit. Op een gegeven moment houdt het dan op. We willen geen club worden van 
drammers met steeds maar weer dezelfde plaat.’  

Bert Mulder groeide op in de Achterhoek en woonde 25 jaar in Nijmegen waar hij studeerde, 
promotie-onderzoek deed en ook opgeleid werd tot arts-microbioloog. In zijn Enschedese jaren 
werd hij ook regelmatig op die Nijmeegse achtergrond aangesproken. ‘Ik ben zeventien jaar 
lang supporter geweest van Twente en lid van de Vriendenkring. Als ze mijn zachte ‘G’ 
hoorden, riepen ze vaak: Hé NEC!’  
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In augustus 2000 ging hij in Enschede wonen. Het huis vlak bij de Deurningerstraat had hij 
al eerder gekocht. „Het lag in de tweede ring van het getroffen gebied van de vuurwerkramp. 
We zaten in een huisje van Center Parcs toen we het hoorden. In plaats van het Songfestival 
zagen we op tv ineens beelden van Enschede met het bordje ‘Deurningerstraat’. Het is een van 
de redenen waarom de stad me nog altijd dierbaar is, al hebben ze de fout gemaakt door het 
nieuwe ziekenhuis midden in de stad te bouwen. Ik zeg nog steeds: dat had dus op het terrein 
van vliegveld Twente moeten staan, midden tussen Oldenzaal, Hengelo en Enschede in.’ 

Inmiddels werkt hij alweer ruim vier jaar in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. 
Zorg om het zwalkende en steeds weer falende coronabeleid in Nederland bracht hem er medio 
vorig jaar toe om zich aan te sluiten bij het RedTeam. 

‘We kenden elkaar niet en hadden elkaar ook niet eerder ontmoet. Dat was ook het bijzondere 
van al die vergaderingen. Dat ging via internet. Juist om daar dan toch een soort afsluiting 
aan te geven, ben ik gedichten gaan maken. Vaak met eigen teksten, geschreven tijdens de 
vergadering, soms ook met gedichten van mensen als Wilmink en Vasalis. Verder dan 
Sinterklaas-niveau kom ik niet, maar ik geloof wel dat ik ergens in al die schrijfsels de 
gevoelens en belangrijkste opmerkingen van zo’n vergadering heb verwoord.’ 

Een officiële status had het Red-Team niet. ‘Noch het OMT noch het RIVM zat op ons te 
wachten. Hoewel het concept RedTeam in het bedrijfsleven bekend is om een tegengeluid te 
laten horen en tunnelvisie te voorkomen. Men vond ons toch te kritisch of bedreigend. Zoals 
ik het in mijn gedicht zeg: wij waren bruisend SPA rood en het OMT vlak SPA blauw.’ 

Toch hadden de vele nota’s van het adviescollega’s wel degelijk effect. Leden van het team 
zoals Wim Schellekens en Amrish Baidjoe verschenen met regelmaat om de standpunten van 
het RedTeam onder de aandacht te brengen. 

 
Bert Mulder © Raphael Drent 

‘Maar het was vechten tegen de bierkaai. Of zoals een van mijn collega’s zei: iemand proberen 
schaken uit te leggen, terwijl diegene juist met een fiets van de berg afrijdt. Wat de mensen in 
ons team bindt, is de verwondering over het feit dat Nederland vanaf het begin van de corona-
uitbraak een andere afslag heeft genomen dan de rest van de wereld. Zo zijn we ook bij elkaar 
gekomen. Nederland is, met Engeland en Zweden, ook het enige land waar groepsimmuniteit 
aanvankelijk officieel tot doel is verheven. In Engeland is daar inmiddels een parlementaire 
enquête over begonnen, maar in Nederland modderen we gewoon door. Eerst moesten we die 
bereiken door het virus rond te laten gaan en vervolgens door zoveel mogelijk mensen te 
vaccineren. Zestig procent van de bevolking zou voldoende zijn. Later werd dat zeventig 
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procent en inmiddels zitten we op 87 procent. Maar zoals we nu ook kunnen zien: voldoende 
is het niet. Met vaccins alleen krijgen we het virus er niet onder.’  

Voor de komende winterperiode houdt hij zijn hart vast. ‘Twee maanden geleden heb ik de 
huidige situatie al voorspeld. We zijn hier structureel te optimistisch en te laat met 
maatregelen. Het kabinet loopt steeds opnieuw in dezelfde val. Onze inzet is altijd geweest; 
beter een snelle en korte klap met de hamer, dan aarzelen en de boel uit de hand te laten 
lopen. Zo hadden we in dit land net als in Duitsland nooit de mondkapjes los moeten laten. 
Bestrijden van dit virus kan alleen door zoveel mogelijk middelen in te zetten. Vaccinatie is 
inderdaad een stevig wapen, maar ook alle andere middelen– hoe miniem ook- zijn nodig. Om 
een nieuwe lockdown te voorkomen, moeten ze allemaal uit de kast.’ 

Als hij dan nog een advies mag geven aan het kabinet: kijk naar wat er in Duitsland en 
Denemarken gebeurt, landen waar de coronagolf toch beduidend minder hoge pieken vertoont 
dan in Nederland. 

‘Het is heel simpel. Sturen doen ze daar op basis van het aantal besmettingen. Sturen op 
ziekenhuisopnames, zoals in Nederland, betekent dat je in feite achter de feiten aanloopt en 
dat je steeds te laat bent. Wij zitten inmiddels al in de zesde golf, daar hebben ze er hooguit 
drie gehad. En steeds maar weer wordt de zorg overbelast en loopt daardoor vast. Daarom ook 
heb ik geschreven dat het land in wanhoop verkeert. Overal waar ik kijk, staat het water tot 
aan de rand.’ 

Wat hem vooral met zorg vervult, is dat het aantal gevaccineerde patiënten in zijn eigen 
ziekenhuis sterk toeneemt. ‘Natuurlijk, onze vaccins zijn geweldig, maar je moet wel reëel 
blijven. Ze beschermen niet volledig, de effectiviteit neemt af en gevaccineerden kunnen nog 
steeds het virus overdragen. Daarom ook ergert het me mateloos dat steeds wordt gezegd: 
neem een vaccin om anderen te beschermen. Nee, een vaccin neem je omdat je jezelf moet 
beschermen. Blijf dus vooral beseffen dat je nog altijd een risico kunt vormen voor anderen.’ 

Soms, als hij iets meer afstand neemt, vergelijkt hij de strijd tegen het virus wel eens met een 
schaakspel. „Ooit hopen we het voor te zijn, maar voorlopig doet het virus nog altijd de eerste 
zet. Het komt eraan om zo snel en effectief mogelijk te reageren. Nieuwe mutanten zijn zich 
aan het ontwikkelen, terwijl zelfs voor onze boosterprik het Wuhan-virus het uitgangspunt is. 
Ik ben zeker niet somber. Als we verstandig schaken, gaan we het winnen. Maar tot die tijd 
blijf ik zeggen: we zijn nog niet klaar met dit virus, en het virus is nog niet klaar met ons.’ 
Bron: Tubantia, 4 november 2021. Bron: AD, 4 november 2021.  

Geen polsbandje bij aankomst Sinterklaas in Roosendaal 

Wie de lokale aankomst van Sinterklaas in Roosendaal wil bijwonen, hoeft toch geen 
polsbandje als coronatoegangsbewijs te dragen. De Brabantse plaats had begin oktober 
aangekondigd dat bezoekers zo'n bandje nodig hadden om bij het aanmeren van de pakjesboot 
en bij het officiële ontvangstfeest in het centrum te zijn. De gemeente trekt die regel nu in. 

Bezoekers zouden bij een centrale controlepost hun QR-code in de CoronaCheck-app kunnen 
laten zien. Daarmee zouden ze een polsbandje voor de intocht krijgen. Dat systeem wordt ook 
gebruikt in de horeca, om de controles bij de voordeur eenvoudiger te maken. Na de 
aankondiging kwamen er veel negatieve reacties, zegt de Roosendaalse burgemeester Han van 
Midden in een verklaring. De intocht in Roosendaal is volgende week zaterdag. Bron: AD, 4 
november 2021. 

Weigeren coronatest is belangrijkste oorzaak dat uitgeprocedeerde 
asielzoekers niet uitgezet kunnen worden 

Het weigeren van een coronatest is dit jaar de belangrijkste oorzaak dat uitzetting van 
uitgeprocedeerde asielzoekers mislukte. Zij hoeven niet aan de afname van een test mee te 
werken, terwijl het land van bestemming meestal wel een test of vaccinatie eist.  
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Tot 1 oktober zijn dit jaar 940 vluchten van mensen geannuleerd omdat een coronatest werd 
geweigerd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt berichtgeving hierover 
donderdag van De Telegraaf. Een jaar eerder ging het nog maar om twintig gevallen.  

Het ministerie laat weten dat er wordt gezocht naar 'handelingsperspectieven'. Het 
departement wist eind februari al dat het probleem speelde. Toen stelden volgens De 
Telegraaf al verschillende partijen in de Kamer vragen over de kwestie.  

De afgelopen 3,5 jaar zijn ruim 11.800 van de meer dan 22.000 terugkeervluchten 
geannuleerd. De belangrijkste oorzaken zijn dat vreemdelingen zich onttrokken aan toezicht 
(5560 gevallen) en (nieuwe) juridische procedures (1290 gevallen). Dit jaar werd 60 procent 
van de vluchten geannuleerd. Bron: AD, 4 november 2021. 

Schoonmakers die door hun werk in de coronazorg op ic terechtkwamen 
komen in aanmerking voor financiële bijdrage 

Schoonmakers die door hun werk in de coronazorg op de intensive care zijn terechtgekomen, 
komen mogelijk in aanmerking voor een financiële bijdrage. Dit geldt ook voor nabestaanden 
van schoonmakers die door hun werk zijn overleden. De financiële bijdrage vanuit Stichting 
Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) bedraagt 30.000 euro in geval van ic-opname en 50.000 
euro in geval van overlijden.  

Mensen die denken in aanmerking te komen voor de bijdrage kunnen zich melden bij 
brancheorganisatie Schoonmakend Nederland, maakte ZWiC bekend.  

Het speciale coronafonds, waaraan het kabinet heeft bijgedragen, werd vorig jaar opgericht 
voor zorgverleners die intensief met coronapatiënten werken. De stichting maakte in 
september bekend dat er nog 5,8 miljoen euro in het fonds zat. Bron: AD, 4 november 2021. 

Britten keuren coronapil goed die ernstige klachten voorkomt 

Een pil tegen corona die is ontwikkeld door farmaceut MSD is vandaag goedgekeurd door de 
Britse toezichthouder voor geneesmiddelen, de MHRA. Het is de eerste goedkeuring voor het 
middel.  

Het middel heet molnupiravir. De Europese toezichthouder, het EMA in Amsterdam, kijkt mee 
met de onderzoeken en komt binnenkort mogelijk met een oordeel. Als die waakhond positief 
is, zou het in Nederland gebruikt kunnen worden.  

De goedkeuring is gebaseerd op positieve resultaten van een klinische studie, waarin 
molnupiravir tweemaal daags werd gegeven aan niet-gevaccineerde volwassen patiënten met 
milde tot matige COVID-19. De pil, die vernoemd is naar de hamer van de mythische figuur 
Thor (Mjöllnir), remt het virus. Daardoor is de kans dat je na een positieve test in het 
ziekenhuis belandt of aan de ziekte overlijdt aanzienlijk kleiner: maar liefst vijftig procent. Er 
zijn nog geen bijwerkingen van het middel ontdekt. Bron: AD, 4 november 2021. 

WHO maakt zich ernstige zorgen over stijgende aantal 
coronabesmettingen in Europa 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstig zorgen over het stijgende aantal 
coronabesmettingen in Europa. De directeur in Europa Hans Kluge waarschuwt dat volgens 
'een betrouwbare voorspelling' voor februari nog eens een half miljoen doden zullen vallen. 

Het coronavirus verspreidt zich in hoog tempo in de 53 landen die in het Europese gebied van 
de gezondheidsorganisatie liggen. Van alle nieuwe besmettingen die vorige week wereldwijd 
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werden gemeld, kwam 59 procent uit deze landen. Dat geldt ook voor 48 procent van alle 
gemelde sterfgevallen. 

Het aantal besmettingen in het Europese gebied stijgt al zes weken op rij, onder alle 
leeftijdsgroepen. Duitsland, Slovenië en Kroatië meldden donderdag hun hoogste dagcijfer 
sinds het begin van de pandemie. De ontwikkeling van de coronacijfers zijn volgens Kluge 
reden voor 'ernstige zorgen'. Europa is weer het epicentrum van de pandemie, aldus de 
topman. Bron: AD, 4 november 2021. 
 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gestegen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag iets gestegen. 
Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu 1327 
mensen die worden behandeld vanwege Covid-19. Dat zijn er 17 meer dan gisteren. Eind mei 
lagen er voor het laatst zoveel Covidpatiënten in de ziekenhuizen.  

Op de intensive cares klom het aantal coronapatiënten met 23 tot 273, het hoogste aantal 
sinds 11 juni. Precies één jaar geleden lagen er echter nog 2 keer zoveel mensen op de ic's, 
namelijk 612. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1054 coronapatiënten, 6 minder dan een 
dag eerder.  

Het LCPS gaf eerder al aan dat het aantal opnames verder zal toenemen. In de afgelopen 24 
uur werden er 146 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de 
ic's werden 25 nieuwe patiënten opgenomen. Bron: AD, 4 november 2021. 

Binnensport niet in staat om iedereen bij de ingang te controleren op 
coronapas 

De binnensport acht het ondoenlijk om vanaf zaterdag iedereen bij de ingang te controleren 
op een coronatoegangsbewijs. ‘Het is een logistiek drama’, zegt algemeen manager Joost Ooms 
van handbalvereniging Volendam. Hij vreest ook voor onveilige situaties voor vrijwilligers die 
leden zonder coronapas moeten wegsturen. Secretaris Dick van der Horst van de 
Amsterdamse basketbalclub Apollo noemt de controles op de QR-code een 'onmogelijke 
opgave en niet te doen voor onze club'. 

Het kabinet ziet af van de invoering van het coronatoegangsbewijs voor amateursport in de 
buitenlucht, maar voor de zaalsporten gelden de aangescherpte regels wel. Wie wil komen 
trainen of een wedstrijd wil bezoeken, moet een coronatoegangsbewijs laten zien. Veel 
besturen van binnensportclubs voeren inmiddels koortsachtig overleg over hoe ze dat voor 
zaterdag voor elkaar gaan krijgen. 

‘Het gaat heel moeilijk worden en dan heb ik het niet alleen over de extra mankracht die we 
moeten zoeken om de controles bij de toegang uit te voeren’, zegt voorzitter Maarten Bokhoven 
van volleybalvereniging Huizen. ‘Het is al een uitdaging op zich om trainers en begeleiders te 
vinden voor al je teams, laat staan vrijwilligers die bij de deur gaan staan. Veel zorgelijker vind 
ik het gevaar voor ontwrichting van de teams. Er zijn leden van wie ik weet dat ze niet 
gevaccineerd zijn. Dat is hun eigen keuze en ik vind daar niks van, maar zij mogen niet naar 
binnen, dus veel teams komen straks spelers tekort.’ 

Bokhoven is ook bang voor de gevolgen voor op lange termijn. ‘We zijn al leden kwijtgeraakt en 
mijn vrees is dat wanneer dit beleid lang aanhoudt, meer mensen de sport de rug toekeren. 
Dat lijkt me geen positief vooruitzicht in de wetenschap dat sporten en bewegen juist zo gezond 
is.’ 

Volgens Ooms (Volendam) gaat het beleid volledig voorbij aan de grote gevolgen die dit voor 
de zaalsport kan hebben. ‘Ik moet aan vrijwilligers vragen of ze andere vrijwilligers, misschien 
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wel familie van elkaar, willen wegsturen als ze geen QR-code hebben. Dat zijn mensen die er 
niet in getraind zijn en we brengen die mensen in een onveilige situatie. Bij onze club lopen 
de emoties en discussies al hoog op; de WhatsAppgroepen zijn ontploft.’ 

Van der Horst (Apollo) ziet zo gauw geen oplossing. ‘We trainen elke avond in de Apollohal, op 
doordeweekse dagen van 17.00 tot 21.30 uur en in de weekends van 10.00 tot 21.30 uur. Ik 
zou niet weten hoe we die controles aan de deur moeten regelen. Van de trainers kun je dat 
niet verlangen en wij kunnen ook niet even een blik vrijwilligers opentrekken die we al die 
uren bij de deur neerzetten. Dat is niet te doen. Ik denk dat we de verantwoordelijkheid maar 
bij de leden zelf neerleggen en een briefje bij de toegangsdeur ophangen met de mededeling: 
QR-code verplicht.’ Bron: AD, 4 november 2021. 

Acht Nederlandse provincies kleuren van rood naar donkerrood op 
Europese coronakaart 

Acht Nederlandse provincies kleuren van rood naar donkerrood op de Europese coronakaart. 
Dat is het ergste niveau. Het gaat om Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Utrecht, Zuid-
Holland, Friesland en Flevoland. 

Alleen Noord-Holland, Noord-Brabant, Drenthe en Groningen blijven nog op rood staan. De 
eerste drie liggen op koers om volgende week naar donkerrood te gaan. Bron: AD, 4 november 
2021.  

Indeling van Nederland op Europese coronakaart klopt niet helemaal 

De indeling van Nederland op de nieuwe Europese coronakaart klopt niet helemaal, zegt het 
RIVM. De Europese gezondheidsdienst ECDC zou verkeerde informatie hebben gebruikt. 
Daarom heeft het RIVM met spoed gevraagd om de kaart aan te passen. Het is nog niet 
duidelijk of en wanneer dat gaat gebeuren.  

Het ECDC zette acht Nederlandse provincies op het hoogste waarschuwingsniveau. Limburg, 
Gelderland, Overijssel, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland, Friesland en Flevoland gingen van 
rood naar donkerrood. Dit werd gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen twee 
kalenderweken, dus van 18 tot en met 31 oktober. Maar de cijfers van het ECDC zijn in elke 
provincie veel hoger dan de gegevens van het RIVM.  

Volgens de vrij beschikbare informatie van het RIVM hadden vijf provincies op donkerrood 
moeten uitkomen. Dat hadden Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht moeten 
zijn. Zuid-Holland, Friesland en Flevoland zouden komende week nog rood hebben moeten 
blijven, net als Noord-Holland, Noord-Brabant, Drenthe en Groningen. Bron: AD, 4 november 
2021.  

In Raalte krijgen controleurs QR-code 1000 euro  

Iedereen die vanaf zaterdag verplicht is om de QR-code van bezoekers te controleren, krijgt in 
de gemeente Raalte duizend euro. Restaurants, dorpshuizen, zwembaden, sporthallen - groot 
of klein; allemaal ontvangen ze deze tegemoetkoming van de gemeente.  

Burgemeester Martijn Dadema is van plan om de 97.000 euro, die de gemeente Raalte krijgt 
vanuit het Rijk, gelijk te verdelen onder iedereen die verplicht is de CoronaCheck-app te 
controleren. ‘Dit geld was in eerste instantie bedoeld om extra inzet van handhavers te kunnen 
bekostigen. Dat zagen wij als burgemeesters in het Veiligheidsberaad niet zitten. Dat geld 
willen we inzetten om de mensen die het moeten controleren, te stimuleren.’ Bron: AD, 4 
november 2021. 
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Bron- en contactonderzoek afgeschaald: 'Kost tijd om nieuw personeel te 
vinden' 
 

Test je positief op corona, dan belt de GGD je en wordt er bron- en contactonderzoek gedaan. 
Zo zou het in ieder geval moeten gaan, maar dat is vaak niet zo. ‘Als de besmettingen oplopen, 
moet de capaciteit van het bron- en contactonderzoek ook meeveren.’ En dat lukt niet. 

Afgelopen week werd nog bij 62,5 procent van de besmette mensen een zogenoemde 
contactinventarisatie gedaan. Een week eerder was dat nog 86,7 procent. Door naregistraties 
kan dat percentage nog oplopen, maar niet tot het niveau van de afgelopen weken. 

De uitleg van het RIVM: ‘Bij grote aantallen positieve testen wordt het bron- en 
contactonderzoek afgeschaald. Dat hebben we bij andere besmettingsgolven ook gedaan. Maar 
omdat er nog altijd bij grote aantallen contactonderzoek wordt gedaan, hebben we nog wel 
een beeld’, zegt woordvoerder Harald Wychgel. 

Dat contactonderzoek wordt ook afgeschaald omdat er niet meer genoeg mensen zijn die het 
uit kunnen voeren. ‘Doordat de scholen en de horeca in september weer open zijn gegaan, 
hebben we een deel van onze medewerkers zien vertrekken. Het kost tijd om nieuw personeel 
te vinden en op te leiden. Wij spannen ons al weken continu in om de bezetting op peil te 
houden’, zegt Bert Van Plateringen van de GGD. 

Er worden nog altijd veel mensen wél gebeld. Maar van een echt onderzoek is lang niet altijd 
sprake. Van Plateringen: ‘We werken in 5 fases. Fase 1 houdt in dat het volledige bron en 
contactonderzoek wordt uitgevoerd. Als de besmettingscijfers stijgen, bepalen de GGD'en per 
regio en per dag in welke fase zij het bron- en contactonderzoek inzetten. Hoe hoger de fase, 
hoe minder uitgebreid het bron- en contactonderzoek wordt gedaan. In fase 5 worden mensen 
alleen nog gebeld om een positieve testuitslag door te geven.’ 

En die fase 5 is soms al bereikt, zoals in de regio West-Brabant. ‘We bellen nog steeds iedereen 
die positief test, maar de contacten van die mensen gaan we niet meer na’, zegt een 
woordvoerder. 

In Rotterdam zitten ze in fase 3: ‘Dit betekent dat we een persoonlijk telefonisch gesprek 
voeren om uitleg te geven over de besmetting en navraag doen over de bron van de besmetting. 
We vragen hen om zoveel mogelijk zijn (nauwe) contacten zelf op de hoogte te brengen van een 
eventueel test- en quarantaineadvies.’ 

In Utrecht wordt de telefoon in veel gevallen niet meer gepakt, daar krijgen mensen een e-mail 
waarin informatie staat. In de mail staat dat 'wegens stijgende besmettingscijfers en hoge 
werkdruk het ons momenteel niet lukt om iedereen telefonisch te spreken'. Besmette mensen 
moeten vragenlijsten invullen in een speciaal systeem. 

In Drenthe gaat het nog weer iets anders. ‘Hier doen we een combinatie van fase 1 en 4’, zegt 
een woordvoerder. Dat betekent in het geval van Drenthe dat er meer aandacht is voor de 
clusters waarin meer ongevaccineerden zich bevinden. ‘Daar focussen we dan op omdat die 
mensen meer risico lopen. Op die manier doen we aan bron- en contactonderzoek op maat.’ 

Maar ook dat kan niet in alle gevallen. Ook in Drenthe zijn er bij hoge aantallen besmettingen 
niet genoeg mensen om het contactonderzoek goed uit te voeren. ‘In sommige gevallen moeten 
we niet-gevaccineerden dan toch ook vragen hun eigen contacten te informeren.’ Bron: AD, 4 
november 2021. 
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Amerikaanse bedrijven met meer dan honderd medewerkers moeten 
zorgen dat personeel voor 4 januari  is ingeënt of wekelijks wordt getest  

Amerikaanse bedrijven met meer dan honderd medewerkers krijgen vanaf 4 januari te maken 
met nieuwe vaccinatieregels. Ze moeten zorgen dat het personeel dan is ingeënt tegen het 
coronavirus of wekelijks wordt getest, schrijft The Washington Post. Ondernemingen moeten 
medewerkers ook betaald verlof geven als ze zich willen laten vaccineren of moeten herstellen 
van eventuele bijverschijnselen.  

De nieuwe landelijke regels worden morgen formeel gepubliceerd, schrijft de krant. Bedrijven 
die zich er niet aan houden riskeren flinke boetes. Die kunnen oplopen tot 13.000 dollar (ruim 
11.000 euro) per overtreding of 136.000 dollar als de regels moedwillig worden genegeerd. 
Ondernemingen mogen medewerkers die weigeren zich te laten vaccineren wel vragen om zelf 
te betalen voor hun coronatesten.  

De regering van president Joe Biden hoopt met dergelijke maatregelen de vaccinatiegraad 
omhoog te krijgen. Tot dusver hebben 222 miljoen Amerikanen zeker één dosis van een vaccin 
gehad, maar hoe hoog de vaccinatiegraad is kan per regio flink verschillen. Critici vinden dat 
de dergelijke verplichtingen voor bedrijven te ver gaan. De regels worden naar verwachting 
ook aangevochten voor de rechter.  

Het nieuwe vaccinatiebeleid heeft gevolgen voor honderdduizenden bedrijven en tientallen 
miljoenen werknemers. Sommige Amerikanen hebben al te maken met vergelijkbare 
vaccinatieregels. Zo voerden sommige bedrijven en overheden zelf al een vaccinatieplicht in 
die verder gaat dan de nieuwe landelijke maatregel. Die wordt volgens de krant niet gezien als 
een volwaardige vaccinatieplicht omdat medewerkers zich als alternatief ook mogen laten 
testen. Bron: AD, 4 november 2021. 

 

In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba werd gisteren herdacht dat de oorlog in Tigray één 
jaar geleden begon. © EPA  
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Negatief reisadvies: Buitenlandse Zaken vraagt Nederlanders in Ethiopië 
zich te registeren 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanwege het conflict in het noorden van het land 
een negatief reisadvies uitgevaardigd voor Ethiopië. Nederlanders die in het West-Afrikaanse 
land zijn, worden opgeroepen zich te registreren.  
 
In het hele land geldt nu kleurcode rood, wat 'niet reizen’ betekent. Alleen hoofdstad Addis 
Abeba kleurt nog oranje (alleen noodzakelijke reizen). Hoewel rebellen volgens internationale 
media oprukken naar de hoofdstad is volgens het ministerie is de veiligheidssituatie in Addis 
Abeba niet iets beter. ‘Tegelijk roepen we Nederlanders in het hele land, ook de hoofdstad, op 
om zich af te vragen of het onder de huidige situatie noodzakelijk is om in Ethiopië te blijven.’  
 
Ook worden Nederlanders zich gevraagd te registeren bij de ambassade via de 
informatieservica van Buitenlandse Zaken. ‘Dan weten wij dat u op dit moment echt in 
Ethiopië bent en hoe we u kunnen bereiken als dat nodig is’, zo staat te lezen in het reisadvies. 
Het ministerie weet niet hoeveel Nederlanders er nu in Ethiopië zijn; er geldt geen 
registratieplicht voor Nederlanders die naar het buitenland reizen.  
 
Op 2 november riep premier Abiy Amed van Ethiopië de noodtoestand uit vanwege het 
escalerende conflict met de noordelijke regio Tigray. Een jaar geleden brak daar oorlog uit en 
het geweld is inmiddels overslagen naar andere gebieden. Volgens de Verenigde Naties maken 
zowel de rebellen uit Tigray als de regeringstroepen uit Ethiopië zich schuldig aan mogelijke 
oorlogsmisdaden.  
 
D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma en Kamerlid Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt) hebben vandaag 
Kamervragen gesteld. De Kamerleden verbaasden zich erover dat het reisadvies voor Ethiopië 
ondanks de ontwikkelingen nog grotendeels oranje was. ‘Het reisadvies moet rood worden, 
zodat Nederlandse burgers snel vertrekken.’ Kort na het insturen van de vragen werd het 
reisadvies aangescherpt.  
 
Volgens de Kamerleden zou Buitenlandse Zaken ‘geleerd’ moeten hebben van Afghanistan. 
Maar ook daar bleken ondanks een rood reisadvies nog honderden Nederlanders te verblijven, 
terwijl het ministerie uitging van ‘enkele tientallen’. Slechts een handjevol had zich 
geregistreerd bij de ambassade in Kaboel, waardoor pas weken nadat het land in handen viel 
van de taliban duidelijk was hoeveel Nederlanders er nog in het land vastzaten.  
 
De VS riep Amerikanen al eerder deze week op het land te verlaten. Ook bepaald Amerikaans 
ambassadepersoneel mag het land op vrijwillige basis verlaten, melden Amerikaanse media. 
Bron: AD, 4 november 2021.  

Coronabesmettingen en ziekenhuisopnames nemen ook in België toe 

De coronabesmettingen en ziekenhuisopnames nemen ook in België weer hand over hand toe, 
tot het niveau van een jaar geleden. Deze week werden er gemiddeld dagelijks 164 
patiënten opgenomen in het ziekenhuis, ofwel een derde meer dan een week geleden. 
Woensdag ging het binnen een etmaal zelfs om 236 mensen. 

Er liggen 343 Covid-19-patiënten op de ic-afdelingen, blijkt uit cijfers van 
gezondheidsinstituut Sciensano, op een totaal van 1858 Covidpatiënten. Dat is dit jaar het 
hoogste aantal sinds begin juni. Tussen 25 en 31 oktober raakten dagelijks gemiddeld 7.758 
mensen besmet met het virus, een stijging van 36 procent in vergelijking met de week ervoor. 
Vooral in de provincie Antwerpen, met 54 procent vergeleken met vorige week, laait het virus 
weer op. 

De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld twintig mensen aan de gevolgen van het virus 
overleden. Bron: AD, 4 november 2021. 
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EMA komt met oordeel over vaccineren van kinderen 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt waarschijnlijk in december met een oordeel 
over het vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 jaar tegen het coronavirus. Dat heeft de 
vaccintoezichthouder donderdag laten weten. Als de organisatie positief is, kunnen Nederland 
en andere landen besluiten om ook die kinderen een prik te geven.  

De Verenigde Staten hebben het Pfizer-vaccin deze week goedgekeurd voor kinderen van 5 
jaar en ouder. 

Bij de proeven kregen de kinderen van 5 tot en met 11 jaar twee prikken van elk 10 microgram 
van het vaccin. Dat is minder dan bij mensen van 12 jaar en ouder. Zij krijgen 30 microgram 
per prik. Ondanks de lagere dosis maakten de kinderen van 11 jaar en jonger evenveel 
antistoffen aan als 16- tot 25-jarigen, zeggen Pfizer en BioNTech. Bovendien zouden de 
bijwerkingen mild zijn geweest. 

Pfizer en BioNTech doen ook al onderzoek naar het effect van het vaccin bij kinderen van 6 
maanden tot en met 4 jaar. Die groep krijgt 3 microgram vaccin per prik, dus een tiende van 
de dosis die 12-plussers krijgen. Bron: AD, 4 november 2021. 
 
Tweede Kamer wil sneller derde vaccinatie voor zestig plussers 
 
De Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet mensen boven de zestig sneller een derde 
vaccinatie tegen het coronavirus gaat geven. Een dag na het coronadebat nam de Kamer 
hierover een motie van Fractie Den Haan en D66 aan. 
 
Minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) liet dinsdag weten dat ouderen vanaf 80 jaar in 
december hun derde vaccinatie kunnen krijgen. Dan krijgen zorgmedewerkers de booster ook 
aangeboden. In januari zou dan worden begonnen met de groep 60 tot en met 80 jaar.  
 
Maar dat vindt de Kamer te lang duren. Volgens de indieners van de motie, Liane De Haan en 
D66'er Jan Paternotte, kan het eerder omdat de GGD al heeft aangegeven over twee weken 
met de boostervaccinatie te kunnen beginnen. Bron: AD, 4 november 2021.  
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Het wordt weer verplicht om een mondkapje te dragen in de supermarkt en andere winkels. © 
ANP 
 
Bijna twaalf miljoen gevaccineerde Nederlanders, en toch weer 
maatregelen: hoe kan dat? 
 
Ondanks 24 miljoen prikken dreigen we opnieuw in een duistere coronawinter te belanden. 
Naast ongevaccineerden blijken ook gevaccineerde ouderen een kwetsbare groep. Ook zij 
belanden nog steeds relatief vaak in het ziekenhuis.  
 
Zitten we in hetzelfde schuitje als vorig jaar? 
Precies een jaar geleden zaten we al drie weken in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Horeca dicht, 
evenementen verboden, geen sportwedstrijden. Zo streng zijn de regels nu niet.  
 
Wat wel hetzelfde is: het aantal besmettingen. Het zijn er net als begin november 2020 
gemiddeld ruim achtduizend per dag. Belangrijk verschil is dat die besmettingen dit najaar 
tot minder ziekenhuisopnamen leiden - het effect van het vaccin is hier zichtbaar. Vorig jaar 
om deze tijd kwamen er dagelijks 300 mensen het ziekenhuis binnen met corona, nu zijn dat 
er 115 per dag. Bron: AD, 4 november 2021. 
 
Voor het eerste sinds juli meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen 
 
Het afgelopen etmaal zijn er meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat 
heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zojuist bekendgemaakt.  
 
Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 10.272 positieve coronatests geregistreerd. Daarmee 
komt het aantal dagelijks besmettingen voor het eerst sinds 18 juli weer boven de 10.000 uit. 
Sinds het begin van de coronacrisis, meer dan zeshonderd dagen geleden, zijn er vijftien dagen 
geweest met meer positieve testen. 
 
In de afgelopen zeven dagen zijn 58.375 positieve testuitslagen gemeld bij het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste weektotaal sinds 22 juli. Het komt 
neer op gemiddeld bijna 8400 nieuwe gevallen per dag. 
 
Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 24 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van 
de besmetting was overleden. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. 
Het kan soms een tijdje duren voor het overlijden van een coronapatiënt is verwerkt en 
geregistreerd. 
In de afgelopen week zijn 126 sterfgevallen gemeld, gemiddeld 18 per dag. Dat is het hoogste 
niveau sinds 16 mei. 
 
De toename van het aantal besmettingen zette de afgelopen week al stevig door met veertig 
procent naar 53.979. Vorige week stopte de teller op bijna 39.000 besmettingen. Ook in 
de verpleeghuizen neemt het aantal gevallen weer toe. In 15 procent van de locaties waren de 
afgelopen maand uitbraken. 
 
Het aantal bron- en contactonderzoeken naar aanleiding van nieuw geconstateerde 
coronabesmettingen gaat ondertussen opnieuw flink omlaag, bevestigt het RIVM een bericht 
van RTL Nieuws. In eerdere perioden van veel besmettingen werd dit werk ook noodgedwongen 
aangepast. En net als toen worden er toch nog genoeg onderzoeken gedaan om een voldoende 
beeld te houden van wie waar zoal besmet raakt door het virus, aldus het RIVM. 
 
In de laatste week van oktober werd na 62,5 procent van de positieve constateringen nog zo’n 
onderzoek verricht, in de week van 18 oktober was dat nog 86,7 procent. De cijfers kunnen 
nog veranderen door registraties die nog binnen moeten komen. In september, toen het aantal 
besmettingen aanzienlijk lager was, kwam het percentage contactinventarisaties ruim boven 
de 90 procent uit. Bron: AD, 4 november 2021. 
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Alle inwoners van Duitsland die zes maanden geleden coronaprik kregen 
komen in aanmerking voor boosterprik 
 
Alle inwoners van Duitsland die al zes maanden geleden tegen corona zijn 
gevaccineerd, kunnen een extra prik krijgen. De zogenoemde booster komt eerst algemeen 
beschikbaar voor ouderen, zorgpersoneel en mensen met een zwak afweersysteem. Daarna 
kan de rest zich opnieuw laten inenten.  
 
De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, en de organisaties van artsen zitten 
daarmee op één lijn na felle discussies over wie een boosterprik zou moeten krijgen, melden 
Duitse media. Zo was er het voorstel om bij de ouderen alleen 70-plussers een extra vaccin te 
geven. Tot nu toe lieten ruim 2,3 miljoen mensen in Duitsland zich al een booster toedienen. 
Bron: AD, 4 november 2021. 
 
Streep door aftrap Limburgs carnaval in Roermond: ‘Flinke domper’ 
 
De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft zojuist tijdens een spoedoverleg een streep gezet door 
de provinciale Limburgse aftrap van carnaval op 11 november in Roermond. De ‘11de van de 
11de’ gaat niet door.  
 
Dat maakte burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren bekend. Hessels nam deel aan een 
overleg van burgemeesters in het Regionale Beleidsteam van de veiligheidsregio. Hij is ook 
voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg. Volgens Hessels heeft 
voorzitter Antoin Scholten van de veiligheidsregio de knoop doorgehakt op basis van zijn 
bevoegdheid krachtens de Wet Publieke Gezondheid, en het besluit genomen de 11de van de 
11de te schrappen.  
 
Hessels liet een dag eerder al weten zich grote zorgen te maken over het begin van carnaval 
in Roermond in verband met de gezondheidsrisico’s. Ook al moeten mensen hun QR-code 
laten zien, dan nog zijn er mensen die het virus bij zich dragen en anderen kunnen besmetten, 
aldus Hessels.  
 
De organisatie achter de 11de van de 11de spreekt van een ‘flinke domper’. ‘Dit is niet uit te 
leggen’, zei een woordvoerder van de organisatie teleurgesteld. ‘In een voetbalstadion mogen 
40.000 mensen bijeen zitten, maar de 11de van de 11de mag niet.’ De focus gaat nu uit naar 
november 2022, zei de woordvoerder.  
 
Het spoedoverleg door de burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg ging over de vraag of 
en hoe evenementen nog wel kunnen doorgaan. De extra vergadering was georganiseerd door 
de VRLN naar aanleiding van de persconferentie dinsdagavond. Prominent eerste agendapunt 
was de aftrap van het carnavalsseizoen. Ook in Limburg is sprake van oplopende 
besmettingscijfers en een afstand van 1,5 meter handhaven tijdens carnaval wordt als schier 
onmogelijk beschouwd.  
 
De vraag was met name of de provinciale aftrap van carnaval komende donderdag (de elfde 
van de elfde) in Roermond wel door kan gaan. Voor die aftrap van de Limburgse ‘vastelaovend’ 
werden 17.000 feestvierders verwacht op een omheind plein voor het station. Het feest gaat 
dus niet door.  
 
Daarnaast stond de intocht van Sinterklaas in de regio op de agenda. Het is nu nog niet 
duidelijk wat daarover besloten is. Het Sinterklaascomité in Roermond blies woensdag al de 
intocht van de sint af. Volgens de organisatie kan de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd 
worden en zouden er te veel mensen bij elkaar staan als Sinterklaas per boot de stad in vaart. 
 
De burgemeesters van de Zuid-Limburgse gemeenten komen morgen bij elkaar. Het gaat 
daarbij om regulier overleg, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
vanmiddag. Ook daar staan de nieuwe coronamaatregelen op de agenda. 
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Net als in de rest van Nederland stijgen ook in Limburg de besmettingscijfers. Het VieCuri 
ziekenhuis, met locaties in Venlo en Venray, en het Sint Jans Gasthuis (SJG) in Weert 
kondigden deze week een opnamestop aan voor coronapatiënten. Gisteren konden beide 
ziekenhuizen de stop na enkele dagen wel weer opheffen. Bron: AD, 4 november 2021.  
 
Derde aanhouding in zelfde dokterspraktijk voor het vervalsen van QR-
codes  
 
De politie Amsterdam heeft een derde aanhouding verricht in het onderzoek naar een handel 
in vervalste QR-codes vanuit een dokterspraktijk. Het gaat om een 52-jarige vrouw die in 
dezelfde praktijk werkt in Amsterdam waar al eerder twee doktersassistentes (30 en 31 jaar) 
waren opgepakt voor de lucratieve handel. 
 
De dames registreerden  mensen alsof ze een vaccinatie hadden gehad, terwijl dat niet was 
gebeurd. Klanten betaalden daar 500 tot 1000 euro voor. ‘De QR-codes die de mensen kregen 
waren dus echt, alleen hebben ze geen vaccin gekregen’, aldus een woordvoerder van de politie 
Amsterdam.   
 
Ook de derde aangehouden vrouw werkt in de praktijk als doktersassistent, aldus de 
woordvoerder. De andere twee verdachten werkten daar dus ook als doktersassistenten. De 
verdachten ‘adverteerden’ online voor hun handeltje. Hoe groot de betrokken dokterspraktijk 
is en of die nu nog gewoon open is, wil de politie Amsterdam nu niet zeggen.  
 
De drie verdachten worden ervan verdacht tientallen mensen zonder vaccin aan een QR-code 
te hebben geholpen. Ook naar de kopers van deze code wordt verder onderzoek gedaan. De 
politie sluit niet uit dat meerdere aanhoudingen zullen volgen.  
 
De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Marechaussee die in een lopend 
drugsonderzoek deze handel in QR-codes op het spoor kwam. Hoe dat precies is gegaan, wil 
de politie niet zeggen. Maar de verdachten hebben, voor zover nu bekend, verder niets met 
dat drugsonderzoek te maken. 
 
QR-codes zijn nodig om zonder test de horeca binnen te komen. Het kabinet besloot deze week 
het aantal plekken waar een code nodig is, verder uit te breiden omdat de besmettingscijfers 
weer oplopen. Zo'n 15 procent van alle Nederlanders wil echter om verschillende redenen nog 
steeds geen coronavaccin halen. Bron: AD, 4 november 2021. 
 
EMA: landen kunnen Covid-pil met spoed inzetten 

Europese landen zouden de Covid-pil van MSD alvast kunnen gaan gebruiken voordat het 
hele goedkeuringsproces is afgerond. Dat heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
in Amsterdam donderdag laten weten. De organisatie zegt bereid te zijn om de landen daarbij 
te adviseren. De Britten gaan al over tot de coronapil. 

Het EMA kijkt mee met de proeven naar de pil, die donderdag in Groot-Brittannië is 
goedgekeurd. Dat meekijken heet een rolling review en is de laatste stap voordat MSD 
daadwerkelijk toelating aanvraagt. Het EMA kan niet aangeven wanneer dat eindoordeel er is. 
Ook in de Verenigde Staten loopt een aanvraag voor goedkeuring. 

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de coronapil via een Europese 
inkoopprocedure is ingekocht. Hoeveel Nederland er krijgt is nog niet duidelijk. Het ministerie 
wacht „de reguliere route van toelating via het EMA af’, aldus een woordvoerder. „Het is 
belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan naar hoe veilig en werkzaam het is.’ 

De Covid-pil heet molnupiravir. Mensen die positief testen op het coronavirus kunnen die pil 
slikken om de corona-symptomen onder controle te houden en ernstige klachten te 
voorkomen. Dat moet het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen helpen terugdringen. 
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Merck, het moederbedrijf van MSD, heeft de Covid-pil uitgetest op 775 mensen. Zij waren 
positief getest op het coronavirus, hadden milde klachten en behoorden tot een risicogroep, 
bijvoorbeeld door overgewicht of leeftijd. De proefpersonen namen vijf dagen lang elke 12 uur 
een pil. De ene helft kreeg molnupiravir, de andere helft een placebo - een nepmiddel om de 
uitkomsten te vergelijken. Van de mensen die molnupiravir kregen, belandde ongeveer 7 
procent in het ziekenhuis, in de controlegroep moest 14 procent worden opgenomen. In die 
controlegroep overleden acht mensen aan een coronabesmetting, bij de ontvangers van de pil 
stierf niemand. 

De Verenigde Staten hebben alvast 1,7 miljoen behandelingen besteld en Groot-Brittannië 
kocht al 480.000 pakketten. Bron: De Telegraaf, 4 november 2021. 

 

Freddie Eggens uit Almelo maakte deze fraaie foto zondag tijdens een wandeling op landgoed 
Twickel in Delden.  

 

Anti-vaxxers bekladden borden van Groninger Landschap: ’Dit kost 
handenvol geld’ 

In het natuur- en cultuurlandschap van de Hunzezone hebben anti-vaxxers afgelopen 
weekend informatieborden beklad met teksten tegen het coronavaccin. Het Groninger 
Landschap is boos en heeft aangifte gedaan. 

Oorspronkelijke teksten en afbeeldingen zijn amper nog te zien. Ook het bord met een 
landschap (reproductie) van kunstenaarskring De Ploeg moest eraan geloven. Hetzelfde geldt 
voor elektriciteitskasten en -huisjes en voor borden van het waterschap en gemeenten. 
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‘Vernielzucht’, zegt woordvoerder Petra van der Meer van Het Groninger Landschap. De 
natuurorganisatie wil zich niet mengen in de gevoelige discussie rond de coronavaccinaties. 
‘Iedereen heeft recht op zijn mening, maar gebruik daarvoor je eigen kanalen en niet onze 
borden.’ 

 

Het kan wandelaars en fietsers niet ontgaan: vrijwel alle informatieborden in het gebied tussen 
Euvelgunne en Kropswolde zijn beklad met schreeuwende teksten als vaccin = vergif en qr pas 
= tirannie. 

De schade is volgens de woordvoerder groot. ‘Dit kost handenvol geld. We hebben al 
voorzichtig geprobeerd de borden schoon te maken, maar de troep wil er niet af. Herstel kost 
zeker enkele duizenden euro’s. Als de borden vervangen moeten wordt het nog veel duurder.’ 

De graffititeksten in de Hunzezone zijn zondag ontdekt en waarschijnlijk vrijdag of zaterdag 
aangebracht. ‘We hebben aangifte gedaan en de politie is ermee bezig. We hopen dat mensen 
die iets weten over de daders zich bij de politie melden.’ 

De 13-jarige Daan uit Kropswolde fietst dagelijks met zijn broer en een vriend door de 
Kropswolderbuitenpolder naar school in Groningen. Ook hij baalt van de besmeuringen. ‘Echt 
zonde van die informatieborden. Dit is een hele mooie route. Je kunt toch ook gewoon 
demonstreren?’ Bron: De Telegraaf, 4 november 2021.  

Urk krijgt eigen locatie Testen voor Toegang 

Urk krijgt vanaf komend weekend een eigen locatie van Testen voor Toegang, nu de 
coronamaatregelen worden aangescherpt en het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. In 
een bericht op de website stelt de gemeente dat inwoners die niet gevaccineerd zijn 
mogelijkheden moeten blijven houden om elkaar te ontmoeten bij de vereniging of bij het 
uitgaan. 

Met een eigen locatie van Testen voor Toegang wil de gemeente het de inwoners van Urk zo 
makkelijk mogelijk maken zich te laten testen. Dat kon tot op heden alleen in Emmeloord. 
‘Natuurlijk begrijpen we dat dit even wennen is maar we roepen op om de coronamaatregelen 
na te leven’, aldus de gemeente. De vaccinatiegraad op Urk is erg laag. Bron: AD, 4 november 
2021.  
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In Wenen alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten in 
restaurants 

Wenen laat vanaf eind volgende week alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten toe 
tot de restaurants in de Oostenrijkse hoofdstad. Een negatieve coronatest is niet meer 
voldoende. 

De zogenoemde 2G-regel (gevaccineerd of genezen) wordt ook ingevoerd bij kappers, andere 
contactberoepen en bij bijeenkomsten met meer dan 25 personen. Met de extra maatregelen 
wil de stad de nieuwe golf besmettingen indammen en voorkomen dat de zorgsector opnieuw 
wordt overbelast. 

De Weense burgemeester noemt de situatie in heel Oostenrijk kritiek, verwijzend naar de hoge 
besmettingscijfers en het lage vaccinatiepercentage. Van de bevolking is 64,3 procent volledig 
ingeënt. Oostenrijk bevindt zich daarmee onder het Europees gemiddelde van bijna 67 
procent. Bron: AD, 4 november 2021. 

Ontwikkelaar Janssen vaccin had nooit gedacht dat mensen ervan 
uitgingen dat ze 1 dag na vaccinatie beschermd zouden zijn 

De ontwikkelaar van het Janssen-vaccin 'had nooit gedacht' dat mensen ervan uitgingen dat 
ze één dag na de vaccinatie beschermd zouden zijn. ‘Dat is wel verkeerde 
informatieverstrekking geweest. Want inderdaad, heel veel mensen hebben meteen hun 
vaccinatiebewijs gekregen, dat was natuurlijk ook niet handig’, vertelde hoofd 
vaccinontwikkeling van farmaceut Janssen Hanneke Schuitemaker donderdagavond aan tafel 
bij Jinek. 

Schuitemaker reageert daarmee op de hoge besmettingsgolf die ontstond nadat jongeren 
afgelopen zomer volop het nachtleven ingingen nadat zij direct een vaccinatiebewijs kregen na 
een eerste prik met het Janssen-vaccin. ‘Het is niet zo dat ik dacht, er gaat nu iets mis, ik 
moet iemand bellen. Ik lees dat ook in de krant, het is niet dat wij een hotline hebben met 
Hugo De Jonge’, aldus Schuitemaker. ‘Tegen mijn eigen zoon zei ik, wat raar dat je meteen 
een vaccinatiebewijs hebt. En toen was het al duidelijk dat het niet goed ging.’ 

Eind juni kondigde minister Hugo De Jonge het Janssen-vaccin aan als ‘een ideaal vaccin als 
je echt klaar wil zijn met die ene prik, klaar voor de zomer, klaar voor een zomer vol 
festivals, dansen met Janssen’. Vooral jongeren zochten na de versoepelingen voor het eerst 
in maanden weer massaal het nachtleven op. Een deel deed dat met goedkeuring van de 
overheid direct na een prik met het Janssen-vaccin. In de praktijk waren ze dan nog helemaal 
niet goed beschermd, want vaccins hebben zeker twee weken nodig om optimaal te gaan 
werken. Bron: AD, 5 november 2021. 

Mensen vallen metersdiep door rooster in wachtrij aan 
vaccinatiecentrum in Anderlecht 

In Anderlecht zijn vanmorgen een aantal mensen door een metalen rooster gezakt terwijl ze 
in de rij stonden te wachten aan een vaccinatiecentrum. 

Het incident deed zich voor in de Dokter Zamenhoflaan.  ‘De mensen zijn in een diepte van 
ongeveer 3 à 4 meter gevallen’, vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. ‘De nodige 
brandweermiddelen - waaronder ons RISC-team, één MUG en drie ziekenwagens - werden ter 
plaatse gestuurd om de slachtoffers uit hun benarde positie te bevrijden. Vier gewonden 
werden overgebracht naar ziekenhuizen. Hun levens zijn gelukkig niet in gevaar. Niemand 
raakte zwaargewond.’ Bron: MSN Nieuws, 3 november 2021. 
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@ Erik Van 

China vraagt bevolking om voedselvoorraden aan te leggen voor 
noodgevallen 

De Chinese overheid roept inwoners op om voedselvoorraden in huis te hebben voor 
noodgevallen, tot grote bezorgdheid van de bevolking. Maar China benadrukt dat de 
richtlijnen aan de lokale autoriteiten het voedselaanbod moeten verzekeren, nu grote steden 
in lockdown gaan en de prijzen voor groenten de voorbije weken spectaculair gestegen zijn. 

In China wordt gevreesd dat de nieuwe coronamaatregelen de voedselproductieketens zullen 
aantasten. Daardoor zouden bepaalde producten niet meer beschikbaar kunnen zijn de 
komende maanden. Daarom roept het Chinese ministerie van Handel gezinnen op om 
voorraden van ‘dagelijkse benodigdheden’, waaronder groenten, oliën en gevogelte, aan te 
leggen. Gezinnen zouden in geval van nood tot volgend voorjaar over een ‘adequate voorraad’ 
van essentiële zaken moeten kunnen beschikken.  

De richtlijnen passen in het Chinese zero covid-beleid dat steeds meer strenge maatregelen 
oplegt om de nieuwe corona-uitbraak in te dammen. Zo zitten in de grote stad Lanzhou maar 
liefst 6 miljoen mensen in lockdown. China vreest ook voor een nieuwe uitbraak in februari. 
Dan vinden zowel het Chinese Nieuwjaar als de Olympische Winterspelen in Peking plaats.  

Hoewel zulke richtlijnen al vaker door de Chinese overheid werden afgekondigd, wekten ze op 
sociale media enige bezorgdheid op. Sommige mensen speculeerden dat deze mogelijk werden 
afgekondigd door toenemende spanningen met Taiwan. Maar volgens de China-correspondent 
van de BBC Stephen McDonell sporen lokale media de bevolking nu aan om niet te panikeren. 

Zhu Xiaoliang, een functionaris van het ministerie van Handel, voegde eraan toe dat de 
aankondiging bedoeld was om de lokale autoriteiten te vragen waakzaam te zijn voor eventuele 
voedseltekorten tijdens het komende winter- en lenteseizoen. Het ministerie wil niet dat 
mensen halsoverkop gaan hamsteren, en benadrukt dat er voorlopig genoeg voedsel en 
dagelijkse benodigdheden in de winkelrekken liggen. 
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Ook kregen lokale overheden de raad om de landbouwproductie en de aanvoerstromen van 
groenten te vergemakkelijken. De groentenprijzen in China zijn de voorbije weken spectaculair 
gestegen omdat er te weinig aanbod is. 

De voorbije weken zijn de prijzen van groenten enorm gestegen. Voor komkommer, spinazie 
en broccoli moeten de Chinezen meer dan dubbel zoveel betalen als in begin oktober. Een van 
de oorzaken is het noodweer van begin oktober in Shandong. Dat heeft de oogsten in de 
grootste groentenregio van het land helemaal doen mislukken. 

Ook het voedseltransport is veel duurder geworden door de stijgende energieprijzen. 
Daarom moedigt Peking de lokale autoriteiten aan om langetermijncontracten af te sluiten 
met lokale producenten. 

Ten slotte hangt China voor een groot stuk af van zijn voedselimport. Dat maakt het land 
kwetsbaar voor diplomatieke spanningen, zoals met zijn belangrijkste leveranciers: de 
Verenigde Staten en Australië. China is in zijn geschiedenis al vaker getroffen door 
hongersnood. Aan het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig van vorige 
eeuw vielen er miljoenen doden op het platteland, nadat het communistische regime de 
landbouwgronden had opgeëist. Bron: MSN Nieuws, 3 november 2021. 

Duitsland kampt met ‘grote’ pandemie niet-gevaccineerden 

Duitsland kampt met een ‘grote’ pandemie van niet-gevaccineerden, die zich mogen 
verwachten aan strengere maatregelen om de opstoot van COVID-19 besmettingen in het land 
tegen te gaan. Dat zei minister van Volksgezondheid Jens Spahn. 

De vierde golf treft ons ‘met volle kracht’, zei Spahn op een persconferentie. Vandaag telde 
gezondheidsinstituut RKI meer dan 20.000 nieuwe gevallen in 24 uur. Er waren ook 194 
meldingen van overlijdens. De incidentie bereikt niveaus die sinds mei niet meer gezien 
waren.  

Niet-gevaccineerden dragen daarvoor de verantwoordelijkheid, zei Spahn. ‘We maken op dit 
moment een pandemie mee van vooral niet-gevaccineerden en ze is groot.’ 

Spahn riep de deelstaten, die verantwoordelijk zijn voor gezondheidsmaatregelen, op om de 
regels te verstrengen voor niet-gevaccineerden. Zo zou hen de toegang ontzegd moeten worden 
tot sommige openbare plaatsen of zou een dure PCR-test moeten geëist worden. Sommige 
deelstaten hebben dat al gedaan of zijn dat van plan. ‘Het is niet om de niet-gevaccineerden 
te pesten, maar om een verzadiging van het zorgsysteem te vermijden’, benadrukte Spahn. 
Bron: MSN Nieuws, 3 november 2021. 

Opnieuw ruim 340 patiënten op intensieve zorg in België 

Op dit moment liggen er 343 patiënten op intensieve zorg, het hoogste aantal sinds begin juni. 
Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat wil zeggen dat de 
bovengrens van fase 0, waar maximaal 15 procent van de ICU-bedden wordt voorbehouden 
voor COVID-patiënten, overschreden is. 

Tussen 25 en 31 oktober raakten dagelijks gemiddeld 7.758 mensen besmet met het virus, 
een stijging met 36 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er werden elke dag 
ruim 84.200 testen afgenomen, een stijging met 25 procent. De positiviteitsratio klokt af op 
9,7 procent. 

Elke dag worden er zowat 164 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit gegevens 
tussen 28 oktober en 3 november. Dat is 31 procent meer dan een week geleden. In 
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totaal liggen er nu 1.858 patiënten in het ziekenhuis (+35 procent), van wie er dus 343 
intensieve verzorging nodig hebben (+34 procent).  

Elke dag bezweken er tussen 25 en 31 oktober gemiddeld 20 mensen aan de gevolgen van het 
virus, ook een stijging met 31 procent. In totaal stierven sinds de start van de pandemie al 
26.100 Belgen aan COVID-19. 

Zowat 8,7 miljoen Belgen hebben intussen een eerste prik gehad, wat overeenkomt met 88 
procent van de volwassen bevolking. Ruim 8,5 miljoen inwoners zijn volledig ingeënt, goed 
voor 86 procent van de 18-plussers. Bron: MSN Nieuws, 3 november 2021. 

Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt: ‘Overdrachtssnelheid corona 
in Europa zeer zorgwekkend’ 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de hoge coronacijfers in 
Europa. Als het op deze manier blijft voortgaan, kunnen er tussen nu en februari in Europa 
nog eens een half miljoen mensen extra sterven als gevolg van het coronavirus, waarschuwt 
de WHO.  

‘De huidige overdrachtssnelheid in de 53 landen van Europa is erg zorgwekkend’, zei Hans 
Kluge, directeur van de Europese tak van de WHO,  tijdens een online persmoment. Volgens 
hem bereikt het aantal nieuwe besmettingen recordhoogtes als gevolg van het feit dat de 
deltavariant besmettelijker is.  

Volgens de WHO zijn het aantal ziekenhuisopnames in Europa als gevolg van corona in de 
voorbije week meer dan verdubbeld. De organisatie ziet een mogelijke verklaring hiervoor in 
het feit dat er nog altijd te weinig mensen gevaccineerd zijn en dat tegelijkertijd in veel landen 
de coronamaatregelen meer en meer losgelaten zijn.  

‘Wij zijn opnieuw het epicentrum’, zei Kluge nog. ‘Als het op deze manier verdergaat, dan 
kunnen er tussen nu en februari mogelijk nog eens 500.000 mensen extra sterven als gevolg 
van het coronavirus.’  

Europa en Centraal-Azië zijn op dit moment verantwoordelijk voor bijna 60% van het totale 
aantal vastgestelde besmettingen wereldwijd. 

Toch zijn er intussen meer middelen om de epidemie te bestrijden. De WHO roept dan ook op 
om mondmaskers massaal te blijven gebruiken om de verspreiding van het virus tegen te 
gaan. ‘Betrouwbare projecties tonen aan dat als we erin slagen een gebruiksgraad van 95% te 
bereiken in Europa en in Centraal-Azië, dan kunnen we 188.000 levens redden van die 
500.000 die mogelijk op het spel staan tussen nu en februari 2022’, aldus Kluge.   

Ook het belang van vaccinatie kan volgens de WHO niet voldoende benadrukt worden. Vooral 
in Centraal- en Oost-Europa ligt de vaccinatiegraad volgens de WHO nog te laag.  

In ons land liggen op dit moment 343 patiënten op intensieve zorg, het hoogste aantal sinds 
begin juni. Tussen 25 en 31 oktober raakten dagelijks gemiddeld 7.758 mensen besmet met 
het virus, een stijging met 36 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Bron: MSN 
Nieuws, 4 november 2021. 

Aantal vliegtuigpassagiers is verdubbeld 

Het aantal vliegtuigpassagiers is in het derde kwartaal van 2021 verdubbeld ten opzichte van 
dezelfde periode een jaar eerder. Maar nog steeds pakken minder mensen het vliegtuig dan 
voor de coronacrisis, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
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In het derde kwartaal van dit jaar reisden 12 miljoen passagiers van of naar een van de vijf 
nationale luchthavens van Nederland, namelijk Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, 
Eindhoven Airport, Maastricht-Aachen Airport en Groningen Eelde Airport. Een jaar 
eerder waren dat er nog 5,5 miljoen. Maar het niveau in dezelfde periode in 2019 van 23 
miljoen passagiers is nog ver uit zicht.  

Na de uitbraak van het coronavirus nam zowel het aantal passagiers als het aantal vluchten 
af. Maar het aantal passagiers daalde sneller en dat vertaalde zich dus in meer lege stoelen in 
vliegtuigen. In het afgelopen kwartaal telde een gemiddelde vlucht 122 passagiers, terwijl het 
er nog 150 waren in dezelfde periode in 2019. Dat is al wel meer dan in de periode van april 
2020 tot en met maart 2021, toen gemiddeld 79 passagiers meevlogen.  

Ook de hoeveelheid door de lucht vervoerde goederen is in het derde kwartaal 
toegenomen vergeleken met een jaar eerder, met 5,7 procent tot 424.000 ton. Bron: AD, 5 
november 2021. 

Veel meer mensen overleden dan gebruikelijk door uitbraak coronavirus 

Door de uitbraak van het coronavirus zijn sinds begin vorig jaar veel meer mensen 
overleden dan gebruikelijk, maar dat zal op de lange termijn weinig effect hebben op 
de levensverwachting van 65-jarigen. Dat verwachten onderzoekers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) in een prognose over 2027. Grote bijstellingen aan deze prognose 
kunnen gevolgen hebben voor de AOW-leeftijd, maar daar lijkt dus geen sprake van.  

De statistici verwachten dat mensen van 65 jaar in 2027 gemiddeld nog 20 jaar en 11 
maanden te leven hebben. In 2020 deden zij ongeveer dezelfde prognose.  

In Nederland is de leeftijd waarop mensen de ouderdomsuitkering AOW ontvangen gekoppeld 
aan de levensverwachting van het CBS. Worden we naar verwachting ouder, dan begint 
het pensioen later. De regering zal de AOW-leeftijd over 2027 vaststellen aan de hand van de 
vrijdag gepubliceerde prognose.  

Van 2024, 2025 en 2026 is de AOW-leeftijd al vastgesteld op 67 jaar. In de jaren daarvoor 
wordt de pensioenleeftijd geleidelijk naar dit niveau opgebouwd.  

Het CBS doet deze prognose door te kijken naar demografische trends in bijvoorbeeld 
de sterftecijfers. Zij merken daarbij op dat de werkelijke levensverwachting uiteindelijk iets 
hoger of lager uit kan pakken dan vooraf berekend.  

In 2020 overleden vooral vanwege de coronapandemie tien procent meer mensen dan 
gebruikelijk en in 2021 tot nu toe vier procent. Dat duwde de levensverwachting in die jaren 
tijdelijk omlaag. Maar het effect op de lange termijn is gering, verwachten de onderzoekers. 
‘Na vorige perioden met hoge sterfte, zoals de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog, was 
de levensverwachting snel weer terug op het oude niveau.’  

De levensverwachting neemt al een lange tijd toe. In 2019 hadden 65-jarigen gemiddeld 
bijna zes jaar meer te leven dan in 1950. Bron: AD, 5 november 2021. 

Artsen op spoedeisende hulp zeggen dat ziekenhuizen toestroom 
coronapatiënten niet meer aankunnen 

Artsen op de spoedeisende hulp (SEH) vrezen dat ziekenhuizen de toestroom aan 
coronapatiënten niet meer aankunnen. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp 
Artsen (NVSHA) liet donderdagavond weten dat alle media-aandacht uitgaat naar het tekort 
aan bedden op de intensive care (ic), maar meldt dat ‘het probleem groter is dan dat’. 
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De vereniging noemt het een ‘zorgwekkende situatie’ dat spoedeisende hulp-afdelingen 
‘volstrekt overbelast’ raken. Verschillende artsen vertellen anoniem over de situatie op de 
werkvloer. ‘Er rijden hier allemaal ambulances rondjes die hun patiënten niet kwijt kunnen. 
Dit heeft niets met ic-bedden te maken’, aldus een van de artsen die zegt dat er een ‘algemeen 
tekort aan ziekenhuisbedden is’. Een andere arts noemt het ‘twijfelachtig’ of de acute zorg 
voor iedereen beschikbaar kan blijven. 

NVSHA-voorzitter David Baden zegt dat ‘een totale verstopping van de acute zorg’ dreigt. ‘De 
mate van vrijheid die we ons als land permitteren heeft consequenties voor de mensen in ons 
land’, aldus Baden, die graag zou zien dat er niet alleen meer directe en concrete maatregelen 
komen voor de korte termijn, maar er ook iets wordt gedaan aan het personeelstekort in de 
zorg. Bron: AD, 5 november 2021. 

Naleven basisregels tegen corona versloft: ‘Mensen zien nut en noodzaak 
minder’ 

Het wordt steeds lastiger om de basisregels tegen corona vol te houden. Het aantal mensen 
dat thuis blijft en test bij klachten bereikt een dieptepunt, ook ventileren raakt in het slop. 
Dat blijkt uit de nieuwste gedragspeiling van het RIVM, gehouden vóór de persconferentie. 

Het zijn voor virologen geheide abc’tjes tegen verspreiding van een virus, maar Nederlanders 
vinden het steeds moeilijker om ze na te leven. Basisprincipes als afstand houden, drukte 
mijden, thuis blijven en testen bij klachten versloffen, zien onderzoekers achter de nieuwe 
gedragsmeting die het RIVM vandaag publiceert. Nog slechts 36 procent van de respondenten 
blijft binnen bij klachten (dat was 41 procent de vorige peiling). 

En nog een op de drie personen doet een test bij coronasymptomen (was 41 procent). Dat is 
een dieptepunt sinds de start van de metingen en een groot risico voor komende winter. Al 
kiezen veel mensen wel vaker voor een zelftest. 

Ook afstand houden en ventileren blijkt moeilijk vol te houden twintig maanden na de 
Nederlandse uitbraak van het coronavirus. Nog maar vier op de tien mensen zegt meestal of 
altijd een raam of ventilatierooster open te zetten. 

 
Een leraar opent een raam. Nog maar vier op de tien mensen zegt meestal of altijd een raam 
of ventilatierooster open te zetten. © ANP 
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‘De afname van naleving van gedragsregels zien we al een tijdje’, zegt professor Marijn de 
Bruin, hoogleraar gedragswetenschappen en hoofdonderzoeker bij de Gedragsunit van het 
RIVM. ‘En die trend gaat grofweg hand in hand met versoepelingen en de vaccinaties. Mensen 
die ingeënt zijn, houden minder afstand in eigen kring bij familie of vrienden en mijden drukte 
niet zoveel als daarvoor. Ze zien minder het nut en de noodzaak voor deze maatregelen in die 
situatie.’ 

Sinds de start van de pandemie peilt het RIVM geregeld het draagvlak en vertrouwen onder 
ruim 37.000 deelnemers. De uitkomsten van de laatste enquête - afgenomen tussen 20 en 24 
oktober, anderhalve week voor de persconferentie dus, bieden zorgwekkende signalen voor de 
komende winter. Het kabinet hoopt de komende week vooral met aandacht voor basisregels 
de nieuwste virusgolf te temmen, maar de vraag is of dat lukt nu de coronamoeheid lijkt te 
pieken. 

 
Een van de basisregels: thuis blijven bij klachten. © Getty Images 

‘Opvallend is dat er veel verwarring was over de regels na de versoepelingen. Dat is 
opmerkelijk: er waren minder restricties, maar mensen vonden wel moeilijk te volgen wat nog 
wel gold als advies. Dat kan met communicatie verbeterd worden, mensen hebben behoefte 
aan duidelijkheid.’ 

Ook het vertrouwen in de Nederlandse corona-aanpak cirkelt rond het dieptepunt. In het 
voorjaar van 2020 was ruim 70 procent van de Nederlanders erg te spreken over de aanpak, 
nu is dat nog 28 procent, net iets meer dan in de septemberpeiling. 

Verwarring en weinig vertrouwen zijn fnuikend voor een effectieve aanpak: basisregels naleven 
zou al een hoop infecties en ziekenhuisopnames schelen, zei voorzitter Jaap van Dissel van 
het Outbreak Management Team (OMT) vaker. ‘Als die beter nageleefd worden, zou je 
spectaculaire dalingen zien.’ 

Tot dusver moeten een herinvoering van de mondkapplicht, een dringend semi-fulltime 
thuiswerkadvies en een QR-pas de klus klaren, maar experts ramen komende winter een 
ziekenhuisgolf die driehonderd tot vijfhonderd bezette ic-bedden veroorzaakt, of zelfs meer 
dan zevenhonderd als het tegenzit. Dat leidt tot een zorginfarct, met talloze reguliere operaties 
die afgezegd moeten worden. Het kabinet noemt extra maatregelen daarom ‘reëel’. 

Eventuele nieuwe restricties zijn dan de openingstijden in de horeca beperken, het 
thuisbezoek aan banden leggen, een herinvoering van verplichte vaste zitplekken en sluiting 
van niet-essentiële winkels. Ook het 2G-protocol, waarbij alleen gevaccineerde of genezen 
personen een coronapas krijgen, behoort tot het zware pakket waar de regering rekening mee 
moet houden volgens het OMT. 

 



119 
 

 
Veel minder mensen laten zich testen bij klachten. © ANP 

De Bruin ziet wel het draagvlak voor meer maatregelen iets toenemen. ‘In de septembermeting 
na de versoepelingen vond 26 procent van de deelnemers dat meer maatregelen nodig waren, 
in deze meting steeg dat percentage naar 39 procent. Maar het is een lastige fase, met 
verwarring over de regels en beperkt vertrouwen in de aanpak. Daar is duidelijk winst te 
behalen.’ Bron: AD, 5 november 2021.  

Interpolis: fors meer ziekmeldingen, het verzuim duurt langer 

Het aantal ziekmeldingen is vanaf begin september flink toegenomen in Nederland. Dat meldt 
verzekeraar Interpolis op basis van eigen data. Ook de gemiddelde duur van een ziekteverzuim 
is gestegen.  

In het najaar worden er ieder jaar meer mensen ziek, maar volgens Interpolis is de explosieve 
toename in anderhalve maand tijd erg opvallend. Sinds september tot eind oktober is het 
aantal ziekmeldingen met maar liefst zestig procent toegenomen, zo blijkt uit de 
bedrijvenmonitor die de Tilburgse verzekeraar bijhoudt.   

‘Waarschijnlijk gaat het hier om een combinatie van factoren zoals het reguliere griepvirus, 
een verminderde weerstand door het vele thuiswerken, de toenemende besmettingen met het 
coronavirus en de uitval van medewerkers door langdurige drukte’, zegt René Voets, directeur 
Bedrijven bij Interpolis.  

‘Na anderhalf jaar maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 kunnen we nu voorzichtig 
de balans opmaken aan de hand van de verzuimcijfers door de hele pandemie heen. Tijdens 
de pandemie zie je dat de gemiddelde verzuimduur verder oploopt. Een mogelijke oorzaak kan 
zijn dat medewerkers tijdens de pandemie te lang zijn blijven doorwerken met klachten. Die 
kunnen hierdoor zijn verergerd tot een punt dat medewerkers langdurig uitvallen. Dan kun 
je denken aan fysieke klachten door bijvoorbeeld een verkeerde houding tijdens het 
thuiswerken, maar ook aan mentale problemen. Die laten zich vaak niet op korte termijn 
oplossen’, zegt Voets.  

Een verzuim duurt gemiddeld vijf procent langer dan in dezelfde periode vorig jaar en is met 
10 procent gestegen ten opzichte van 2019 en zelfs achttien procent in vergelijking met 2018. 
Volgens Interpolis melden zich niet alleen in de zorgsector veel mensen ziek, maar hebben alle 
branches ermee te maken. ‘Je ziet de stijging over de gehele linie.’ 
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Ondernemers die wij spreken, willen allemaal graag weer vooruit en de financiële tekorten die 
zijn ontstaan tijdens de pandemie inlopen. Heb daarbij als ondernemer voldoende oog voor de 
gezondheid van je mensen. 

Met de sterk herstellende economie en de krapte op de arbeidsmarkt zorgt het stijgende 
ziekteverzuim voor een extra probleem bij werkgevers. De bedrijfsresultaten komen onder 
druk te staan. Voets is bang dat die situatie met de komst van de wintertijd er niet beter op 
wordt.   

‘Daarom blijft het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor de mentale en fysieke 
gezondheid van medewerkers. Ondernemers die wij spreken, willen allemaal graag weer 
vooruit en de financiële tekorten die zijn ontstaan tijdens de pandemie, inlopen. Heb daarbij 
als ondernemer voldoende oog voor de gezondheid van je mensen. Hebben ze thuis een goede 
werkplek of kan dat toch beter? Is er voldoende beweging? Het is belangrijk dat werkgevers 
hierover in gesprek blijven met hun medewerkers.’ Bron: AD, 5 november 2021.  

Meerdere kermissen moeten op laatste moment nieuwe 
coronamaatregelen doorvoeren 

Meerdere kermissen in Nederland duren tot en met dit weekend, maar moeten op het laatste 
moment nog nieuwe coronamaatregelen doorvoeren en QR-codes gaan controleren. Bij bijna 
alle kermissen in dit weekend is gekozen het kermisterrein af te zetten en bij de toegangen 
coronapassen te controleren. Bij speciale toegangen controleren beveiligers de coronapassen 
en legitimaties van bezoekers. Bron: AD, 5 november 2021.  

Grapperhaus is verrast door schrappen carnavalsfestiviteiten 

Demissionair minister van Justitie Grapperhaus is verrast door 
het schrappen van de carnavalsfestiviteiten in Noord-Limburg. Het kabinet was er niet van op 
de hoogte. Hij zegt dat het niet aan het kabinet is om te zeggen of andere carnavalsgemeenten 
dit voorbeeld moeten volgen, maar hij wil er wel met hen over in gesprek. 

De minister had maandag nog een bijeenkomst met de burgemeesters van de 
veiligheidsregio's. Daar werd wel gesproken over Sinterklaas en Oud & Nieuw, maar niet over 
11 november, de dag dat het carnaval jaarlijks wordt afgetrapt. Grapperhaus noemt het 
'opmerkelijk' dat deze festiviteiten toen niet ter sprake kwamen. 

'Als noorderling' zegt Grapperhaus geen ingewijde te zijn in de 'infrastructuur van het 
carnavalsfeest'. Wel heeft hij 'met belangstelling' kennis genomen van het Noord-Limburgse 
besluit en wil van andere regio's horen hoe zij erin staan. Hij benadrukt dat het niet aan het 
kabinet is om specifieke festiviteiten al dan niet te verbieden. Bron: AD, 5 november 2021. 

Zwembranche organisaties hebben Protocol Verantwoord Zwemmen 8.0 
uitgebracht 

De samenwerkende zwembranche organisaties hebben gisteren het Protocol Verantwoord 
Zwemmen 8.0 uitgebracht. Vanaf morgen moet voor toegang tot zwembaden de QR-code 
worden getoond. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid is altijd tegen de QR-
toegang bij zwembaden geweest. 

‘De vaccinatiedwang mag en kan absoluut niet over de ruggen van kinderen en mensen die zo 
dringend het bewegen in water nodig hebben’, zegt voorzitter Shiva de Winter. Door veel 
onduidelijkheid vanuit de Rijksoverheid trekken de baden hun eigen plan, wat volgens de 
NSWZ ten koste gaat van de kinderen. 
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NSWZ werkt daarom niet mee aan het protocol, waarin de organisatie wel als meewerkende 
partij werd genoemd. De Winter heeft nu zijn advocaat benaderd om hiertegen op te treden. 
‘Ik laat ons niet onterecht noemen in een protocol wat niet meer gebaseerd is 
op zwemveiligheid, maar op principes en het grote geld.’ 

De Winter roept de politiek op om het ingaan van het coronatoegangsbewijs in zwembaden 
morgen tegen te gaan en juist te focussen op de zwemveiligheid in Nederland. Het Ministerie 
van Volksgezondheid wordt gevraagd met spoed te reageren, 'aangezien de paniek toeslaat en 
kinderen nu massaal de dupe zijn'. Bron: AD, 5 november 2021. 

Elfde van de elfde gaat in Brabant wel gewoon door, maar met 
beperkingen 

Brabant viert komende donderdag gewoon de 11e van de 11e. De traditionele opening van het 
carnavalsseizoen op 11 november kan doorgaan, maar er zijn wel beperkende maatregelen 
van kracht in verband met corona. Dat blijkt uit een rondgang vrijdag langs veiligheidsregio’s 
en gemeenten in Brabant. 

Anders dan in Limburg kent Brabant geen centrale aftrap. De plaatselijke feesten vinden in 
afgesloten ruimten plaats, en dus moet iedereen die wil meedoen een QR-code laten zien bij 
de entree. In Limburg werd donderdag de provinciale aftrap van de 11e van de 11e in 
Roermond afgeblazen. De Veiligheidsregio Limburg Noord vindt de risico’s voor verspreiding 
van het virus, ondanks controles van de QR-code, te groot en vreest overbelasting van de zorg. 

Alleen in Breda gaat het feest op de Grote Markt niet door, omdat de gemeente bang is dat het 
daar te druk wordt. Er wordt nog naar een alternatief gezocht. 

De burgemeesters van de afzonderlijke gemeenten hebben wel de bevoegdheid de vergunning 
alsnog in te trekken, zei een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. 
Zij bevestigde ook dat de elfde van de elfde in heel Brabant doorgang kan vinden. Een 
woordvoerster van de Veiligheidsregio Brabant Noord zei dat de feesten binnen de 
veiligheidsmarge van de coronamaatregelen vallen en daarom met beperkingen kunnen 
doorgaan. 

De openingsviering van het carnavalsseizoen kan donderdag buiten en binnen gevierd worden. 
Buiten worden hekken rond de feestplek gezet en er wordt met coronatoegangsbewijzen 
gewerkt. Ook is er een maximumaantal bezoekers, met een maximum van 75 procent van wat 
normaal terecht kan op die plek. 

Voor de elfde van de elfde in Den Bosch zijn alle polsbandjes voor de door de horeca 
georganiseerde festiviteiten al verkocht, aldus een woordvoerder van de gemeente. Ook daar 
vindt het feest plaats binnen of buiten in een met hekken afgesloten gebied met corona-
toegangscontrole. Delen van het centrum zijn afgesloten met hekken, het aantal bezoekers is 
aan een maximum gebonden. Handhavers van de gemeente zien toe dat de coronacheck goed 
verloopt bij de ingangen. 

Ook Eindhoven laat het feest gewoon doorgaan. Wel is de elfde van de elfde daar kleinschaliger 
en wordt het gevierd in kroegen en concertzalen, met coronabeperkende maatregelen. Bron: 
AD, 5 november 2021. 

Bisschoppen bereiden zich voor op nieuwe coronamaatregelen 

De Nederlandse bisschoppen bereiden zich voor op een verdere aanscherping van de 
coronamaatregelen. Ze vragen kerkgangers om dit weekend in elk geval voldoende afstand te 
houden tot elkaar, laat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland weten. Het Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken (CIO), dat 29 christelijke kerken en twee joodse genootschappen 
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vertegenwoordigt, adviseert nadrukkelijk het dragen van een mondkapje bij bewegingen in de 
kerk. 

Kerken zijn uitgezonderd van de weer geldende mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes. 
Het CIO vindt een mondkapje echter wel raadzaam bij binnenkomst van en vertrek uit de kerk 
en bij het lopen door de kerk. Kerkgangers moeten trouwens zo veel mogelijk blijven zitten op 
een aangewezen plek. Voor koorrepetities is een coronatoegangsbewijs verplicht. Dat geldt dus 
ook voor kerkkoren, aldus het CIO. Voor zingen tijden een kerkdienst is zo'n bewijs niet 
verplicht. 

Het CIO benadrukt nog eens dat kerken niet de grenzen van de mogelijkheden moeten 
opzoeken. De indeling van de kerk is leidend en er moet voor iedereen een vaste zitplaats op 
voldoende afstand van elkaar zijn. Bron: AD, 5 november 2021. 
 
Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw gestegen 
 
Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gestegen. Ziekenhuizen 
behandelen momenteel 1350 mensen met Covid-19. Dat is het hoogste aantal sinds 29 
mei. Het aantal opgenomen patiënten is in de afgelopen dag met 23 gestegen.  
 
Verpleegafdelingen namen in de afgelopen dag 168 nieuwe patiënten op. Doordat er ook 
mensen zijn die de kliniek hebben verlaten, steeg het totale aantal patiënten op die zalen met 
10 naar 1064. 
 
Intensive cares namen 28 nieuwe patiënten op. Netto steeg het aantal opgenomen patiënten 
met 13 naar 286. Op 10 juni hadden de intensivisten voor het laatst zo veel mensen onder 
hun hoede. Bron: AD, 5 november 2021. 

Gen geïdentificeerd dat risico op overlijden aan corona verdubbelt 

Britse wetenschappers hebben bij onderzoek naar het effect van Covid-19 op de menselijke 
gezondheid een gen geïdentificeerd dat het risico op overlijden aan Covid-19 verdubbelt. Zo'n 
60 procent van mensen met een Zuid-Aziatische achtergrond hebben het gen, zeggen de 
onderzoekers van de Oxford-universiteit. De ontdekking verklaart deels de hogere sterfte in 
sommige Britse gemeenschappen en de impact van Covid-19 in India. Ook kan deze kennis 
bijdragen aan een specifieke behandeling. Bron: AD, 5 november 2021.  

Duitsland ziet Aruba, Curaçao en Sint-Maarten niet langer als hoge-
risicogebieden 

De Duitse gezondheidsautoriteiten zien Aruba, Curaçao en Sint-Maarten niet langer als 
'hoge-risicogebieden' wat het coronavirus betreft. Heel Caribisch Nederland stond 
maandenlang op de lijst van risicovolle landen en territoria, maar vandaag heeft het Robert 
Koch-instituut de eilanden geschrapt. 

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius staan nog wel op de lijst. Nederland is ondanks een sterke 
stijging van het aantal besmettingen overigens niet opgeschaald door het RKI. Ook Cuba, 
Jamaica en vier andere Caribische eilanden zijn geschrapt, waardoor mensen vanaf die 
eilanden Duitsland, mits ingeënt, getest of genezen, mogen inreizen. Bron: AD, 5 november 
2021. 
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Intocht in Scheveningse haven toch met QR-code: ‘We doen er alles aan 
om de Sint een feestelijke dag te geven’ 

Als Sinterklaas volgend weekend voet aan de Scheveningse wal zet, moet het publiek toch 
reserveren en een QR-code laten zien. Ook de rijtoer die volgt, is korter dan eigenlijk het plan 
was. ’Laten we koesteren wat er wel allemaal kan.’ 

Dat laat organisator Peter Boelhouwer vandaag weten. Het kan niet anders. Door de 
aangescherpte coronamaatregelen stapt hij over op zijn plan b. Vanaf komende dinsdag 
kunnen mensen via de website een gratis ticket reserveren. Vijfduizend mensen kunnen in de 
Eerste haven van Scheveningen de intocht van de pakjesboot aanschouwen. Om toegang te 
krijgen tot het terrein bij de Visafslag moet iedereen van achttien jaar en ouder een QR-code 
laten zien. ‘En als je klachten hebt, wees verstandig en blijf lekker thuis’, zegt 
Boelhouwer. Bron: AD, 5 november 2021.  

Experimentele antiviruspil verkleint kans op ziekenhuisopname of 
overlijden na besmetting 

Farmaceut Pfizer zegt dat diens experimentele antiviruspil de kans op ziekenhuisopname of 
overlijden na een besmetting met Covid-19 bij patiënten met een verhoogd risico op zware 
klachten met 89 procent verkleint. De proef met het middel Paxlovid werd vervroegd beëindigd 
toen bleek dat het beter werkt dan de pil van concurrent Merck. 

Het middel molnupiravir van Merck zou de kans op opname of overlijden bij de doelgroep met 
ongeveer de helft verkleinen. De behandeling met Paxlovid bestaat uit het tweemaal daags 
toedienen van drie pillen. Bij het onderzoek waren patiënten betrokken die milde symptomen 
hadden en minstens één risicofactor, zoals ernstig overgewicht of een hoge leeftijd. 
 
Van een groep van zo'n 800 patiënten die binnen drie dagen na het optreden van de eerste 
klachten werd behandeld, moest 0,8 procent worden opgenomen en kwam niemand te 
overlijden. In de placebogroep belandde 7 procent in het ziekenhuis en overleden zeven 
coronapatiënten. 
 
Van hen die uit een groep van ruim 1200 patiënten binnen vijf dagen Paxlovid kregen, kwam 1 
procent in het ziekenhuis terecht. In de placebogroep betrof het 6,7 procent en 10 
sterfgevallen. Pfizer heeft geen specifieke bijwerkingen gemeld, maar zegt dat in beide groepen 
zo'n 20 procent van de deelnemers bijwerkingen vertoonde. 

Pfizer wil de Amerikaanse overheid zo snel mogelijk om goedkeuring voor de pil vragen. De 
farmaceut meldt niet of het middel ook wordt voorgelegd aan het Europees 
Geneesmiddelenbureau in Amsterdam, dat over toelating tot de Europese markt gaat. De pil 
van Merck is al goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk. Bron: AD, 5 november 2021.  

Veel begrip voor mondkapjesplicht, maar niet iedereen is er blij mee: ‘Het 
is niet anders’ 

Niet iedereen is blij met de mondkapjesplicht die vanaf zaterdag weer geldt. De meeste mensen 
begrijpen wel waarom iedereen een gezichtsmasker in winkels moet dragen. De meningen van 
winkeliers van winkelcentrum Piazza Center in Gorinchem zijn nog verdeeld.  

Jeltje uit Leerdam is al voorbereid op mondkapjesplicht die zaterdag in gaat. Zij heeft altijd al 
een mondkapje bij zich gehad, ook wanneer dit bijna nergens nodig was. ‘Sommige plekken 
hebben toch liever wel dat mensen een mondkapje dragen, ook als het niet verplicht is’, zegt 
ze. ‘Ik vind het goed dat we ze straks weer overal moeten dragen. Zo zorgen we voor minder 
besmettingen en voorkomen we dat mensen dusdanig ziek worden dat ze naar het ziekenhuis 
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moeten.’ Sanne uit Herwijnen vindt het ook prima om een mondkapje te dragen als het zorgt 
voor minder besmettingen. Bron: AD, 5 november 2021.  

Gisteren hebben 9000 mensen zich laten vaccineren op een inlooplocatie 

Gisteren hebben ruim 9000 mensen zich laten vaccineren op een inlooplocatie. Daar kan men 
zich laten inenten zonder afspraak. Een dag eerder lag dat aantal nog hoger. Toen lieten zo'n 
13.000 mensen zich zonder afspraak prikken tegen corona. 

Ook het aantal afspraken voor een coronaprik zit in de lift. 13.853 mensen belden gisteren 
naar het callcenter of maakten online een prikafspraak. Afgelopen weken ging het om 
gemiddeld zo'n 10.000 mensen per dag. Bron: AD, 5 november 2021.  

Europese coronakaart is aangepast 

De Europese coronakaart is aangepast. Nu staan niet acht, maar vijf Nederlandse 
provincies op het hoogste waarschuwingsniveau. Gezondheidsdienst ECDC, dat de kaart 
wekelijks maakt, heeft het overzicht vrijdag aangepast omdat het verkeerde informatie had 
gebruikt. De Nederlandse cijfers vielen daardoor gisteren te hoog uit. 

Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht staan ook nu op donkerrood, de hoogste 
waarschuwingskleur. Vorige week waren ze rood. Zuid-
Holland, Friesland en Flevoland gingen gisteren van rood naar donkerrood, maar staan nu 
weer op rood. Noord-Holland, Noord-Brabant, Drenthe en Groningen zijn en blijven rood. 
 
De kaart voor de rest van Europa is niet aangepast. België, Ierland, Slowakije, Slovenië, 
Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland en Litouwen zijn helemaal donkerrood. In 
landen als Polen, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk en Zweden stijgt de waarschuwingskleur. 
In Italië, Frankrijk en Portugal is de situatie nu het gunstigst. Bron: AD, 5 november 2021.  

Drie apotheken in Sneek worden vier weken vaccinatielocatie 

Bij wijze van proef gaan drie apotheken in het Friese Sneek vier weken fungeren als pop-up 
vaccinatielocatie, meldt de Leeuwarder Courant. Er wordt geprikt door GGD-artsen en wie 
zich wil laten vaccineren hoeft alleen een ID-bewijs en een mondkapje mee te nemen. 
Een afspraak maken is niet nodig, laat GGD Fryslân weten. Vooralsnog richt de proef zich op 
regio's waar de vaccinatiegraad achterblijft. Als de proef naar tevredenheid verloopt, worden 
mogelijk meer apotheken betrokken. Bron: AD, 5 november 2021.  

Slowakije meldt afgelopen etmaal recordaantal nieuwe besmettingen 

Slowakije heeft het afgelopen etmaal een recordaantal besmettingen vastgesteld. Het 
ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag 6805 nieuwe infecties met het coronavirus. 
Het land met 5,5 miljoen inwoners heeft een van de laagste vaccinatiegraden binnen de 
Europese unie. Volgens het ministerie is 69 procent van de nieuwe gevallen niet 
ingeënt. Bron: AD, 5 november 2021.  

Vier jaar gevangenisstraf voor sjoemelen met QR-codes 

Wie sjoemelt met QR-codes riskeert maximaal vier jaar gevangenisstraf. Demissionair 
minister van Justitie Grapperhaus liet nog een keer blijken dat fraude met QR-codes niet 
wordt getolereerd: 'Haal gewoon een prik' Bron: AD, 5 november 2021.  

 



125 
 

Minister Grapperhaus: ‘QR-code in kleedkamer is niet te veel gevraagd’ 

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vindt het niet te veel gevraagd dat sportclubs een 
coronatoegangsbewijs moeten controleren in de amateursport, zodra toeschouwers of sporters 
naar de kantine of kleedkamer gaan. 

‘We vragen niets onmogelijks. We zullen het samen met elkaar moeten doen’, zei de minister 
voorafgaand aan de ministerraad vrijdagochtend. 

Het kabinet trok deze week deels het plan in om de coronapas in te voeren in de amateursport. 
Sporters en toeschouwers bij buitensporten krijgen, zolang zij buiten blijven, toch geen 
verplichte controle van het coronatoegangsbewijs. 

Op het plan om dat wel te doen kwam felle kritiek vanuit de Tweede Kamer. ’We zijn bereid 
om aan de wens van de Kamer tegemoet te komen’, zei Rutte tijdens een debat in de Kamer. 
‘Maar we doen dan wel minder dan het OMT ons adviseert, dat zeg ik er wel bij. Mooier kan 
ik het niet maken.’  

Toch moeten sporters en toeschouwers op sportlocaties buiten wél gecontroleerd worden als 
zij op het terras van een club gaan zitten, naar de kleedkamer gaan, of naar het toilet of de 
kantine. 

Volgens Grapperhaus is dat redelijk én hij stelt dat er voldoende geld beschikbaar is gesteld, 
via gemeenten, om de last te kunnen dragen. ‘Er zijn gemeenten die geld beschikbaar stellen 
voor de inzet van controleurs en dat geld is er ook.’ Voor drie maanden heeft het kabinet zo’n 
45 miljoen euro vrijgemaakt, wat bedoeld is voor de controles. Die pot is volgens Grapperhaus 
verre van leeg. 

Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) is het plan om ook met QR-codes te gaan 
werken in het hoger onderwijs voorlopig echt van de baan. Het kabinet wil eerst afwachten 
wat de huidige maatregelen voor effect hebben - bovendien zitten er vrijdag misschien nog 
meer maatregelen in het vat. Van Engelshoven voorziet bovendien praktische problemen in 
het onderwijs, zei ze vanochtend. ‘Er gaan iedere dag tienduizenden leerlingen naar binnen, 
het is echt een hele klus om die te controleren. Maar vooral: het is voorlopig echt niet aan de 
orde.’ Bron: AD, 5 november 2021. 

Zonder coronapas niet in de kleedkamer 

‘We dachten aan een overwinning toen we hoorden dat buitensporten voor iedereen mogelijk 
blijft’, zegt Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur 
Voetbalverenigingen. ‘Maar zonder coronapas mag je niet de kleedkamer in of naar het toilet. 
Tot wat voor toestanden gaat dit leiden?’  

Een dag voor de nieuwe coronamaatregelen ingaan, dreigt voor veel clubs in het 
amateurvoetbal een onhoudbare situatie, aldus Olffen. De eerste paniek breekt volgens hem 
al uit. 'Dit is niet te organiseren.' Hij noemt de maatregel een 'veredelde dwang voor mensen 
om zich te laten vaccineren. Met de sport als breekijzer.  

‘Dit is ook een lockdown’, zegt hij. ‘Ga maar na, voor een uitwedstrijd zit je misschien eerst 
een half uur in de auto. Daarna ben je voor een wedstrijd meerdere uren op zo'n complex. En 
al die tijd mag je niet naar de wc, hoe doe je dat? Nog afgezien van het feit dat je je niet met 
je ploeggenoten mag omkleden in de kleedkamer.’ Bron: AD, 5 november 2021. 
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Het loopt storm bij Amsterdamse coronatestaanbieders voor valse 
positieve testuitslag 

Het loopt storm bij Amsterdamse coronatestaanbieders voor een valse positieve testuitslag, 
meldt stadszender AT5. Met een positieve antigeenstest valt een herstelbewijs te krijgen dat 
een jaar geldig is. De aanbieders krijgen 'soms wel honderden euro's' aangeboden, omdat 
vanaf morgen de QR-code op meer locaties moet worden getoond. 

Een herstelbewijs geeft, naast vaccinatie of een negatieve testuitslag, toegang tot onder 
andere sportscholen, musea en zwembaden. Het bewijs gold eerst alleen voor testen door de 
GGD, maar sinds kort kan deze ook verleend worden wanneer aanbieders van antigeentesten 
het positieve resultaat doorgeven aan de GGD, schrijft AT5.  

‘Ik krijg regelmatig de vraag of wij ook herstelverklaringen doen’, zegt een anonieme 
testaanbieder. Volgens hem worden soms honderden euro's geboden voor een valse positieve 
test. Zelf geeft nul op rekest, maar zegt: ‘Het feit dat mensen daarom vragen, dat impliceert 
meestal dat er ook aanbod zou kunnen zijn.’ Bron: AD, 5 november 2021. 

Rusland meldt afgelopen 24 uur 40.735 coronabesmettingen 

Rusland heeft de afgelopen 24 uur 40.735 positieve coronatesten afgenomen en 1192 
sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 geregistreerd. Volgens de gezondheidsautoriteiten is 
de collectieve immuniteit onder de Russen opgelopen naar 48 procent. Een week eerder, aan 
het begin van de zevendaagse sluiting van winkels en bedrijven om de verspreiding van het 
virus te remmen, bedroeg dat aantal 46,8 procent. Bron: AD, 5 november 2021. 

Merendeel winkeliers zit niet te wachten op invoering coronapas 

Het gros van de winkeliers zit niet te wachten op de invoering van het coronatoegangsbewijs 
met identiteitscheck voor klanten. Dat komt naar voren uit een peiling van brancheorganisatie 
van non-food winkels INretail onder haar achterban. De enquête is door zeker 850 winkeliers 
ingevuld. 

Het kabinet kijkt naar de optie om in bepaalde regio's een coronapas te vragen voor toegang 
tot niet-essentiële winkels (zoals kleding- en meubelzaken) en plekken als pretparken en 
dierentuinen. Het is nog niet besloten 'of en hoe' het coronatoegangsbewijs breder wordt 
ingezet. 

Ruim tachtig procent van de ondervraagde winkeliers vindt het invoeren van een QR-code 
voor winkels onacceptabel. Twee op de drie ondernemers geven aan dat het checken van het 
toegangsbewijs en de identiteitscontrole niet uit te voeren is. Bij driekwart van de 
ondernemers leeft grote vrees voor allerlei taferelen bij de winkeldeur. Ondernemers willen 
ook niet dat medewerkers politieagent moeten spelen en in onveilige situaties terechtkomen. 
Bron: AD, 5 november 2021.  

Coronatoegangsbewijzen worden nog altijd gedeeld via apps 

Coronatoegangsbewijzen, die officieel op naam van een individuele gebruiker staan, worden 
nog altijd breed gedeeld via apps als Telegram, meldt de NOS. Ook zijn er kant-en-klare apps 
en websites waarmee misbruik mogelijk is, zo komt naar voren uit eigen onderzoek. Tot dusver 
zijn 23 veelvuldig gedeelde QR-codes geblokkeerd, blijkt uit een analyse van de zogenoemde 
'deny list' in de CoronaCheck-app. 

Veel vaak gedeelde codes doen het nog wel. Vaak gaat het daarbij om buitenlandse codes, van 
Europeanen van buiten Nederland. ‘Op dit moment kunnen we juridisch nog 
geen buitenlandse QR-codes blokkeren van echte mensen’, zegt een woordvoerder van het 
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ministerie van Volksgezondheid. ‘Alleen als er overduidelijk sprake is van 
een nepnaam kunnen we een QR-code blokkeren.’ Bron: AD, 5 november 2021. 

Aantal coronapatiënten in Utrechtse ziekenhuizen verdubbeld: niet-
acute ingrepen uitgesteld 

De reguliere zorg in de vier Utrechtse ziekenhuizen wordt wederom afgeschaald. De reden 
hiervoor is het aantal coronapatiënten dat snel toeneemt: in een week tijd is dit aantal 
verdubbeld. 

Nee, dit is geen déjà vu, maar de vierde coronagolf die doorzet. De verwachting is dat het 
aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende twee weken verder zal toenemen. Op 
dit moment liggen er 79 coronapatiënten in de vier Utrechtse ziekenhuizen (UMC Utrecht, 
Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis en St. Antonius Ziekenhuis). Achttien van hen 
liggen op de ic. Bron: AD, 5 november 2021. 

 

Ziekenhuizen vol in de regio’s Limburg, Zuidwest-Nederland en Zwolle 

Ziekenhuizen in de regio's Limburg en Zuidwest-Nederland en in de omgeving van Zwolle 
lopen momenteel over, zegt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst 
Kuipers. De zorg staat komende tijd volgens hem voor een 'groot dilemma. Aan de ene kant 
zijn er grote aantallen Covidpatiënten, maar er is ook heel veel gewone zorg nodig'. 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht meldde onlangs dat het in vergelijking met 
andere ziekenhuizen in de omgeving teveel Covidpatiënten moet verzorgen en dat het eerlijk 
verdelen van patiënten over de regio niet goed gaat. Hoe meer overbelast een regio is, hoe 
lastiger het is voor ziekenhuizen om onderling coronapatiënten te spreiden, zegt ook Kuipers. 
‘Bovendien zijn niet alle patiënten geschikt om te kunnen verplaatsen. Zo zijn sommige 
mensen te ziek om ze te kunnen vervoeren. Anderen staan op het punt om ontslagen te 
worden, dus om die dan nog naar een ander ziekenhuis te brengen heeft dan weinig zin.’ 

Er zijn nu drie regio's waar de druk in vergelijking met de rest van het land echt hoog is, aldus 
Kuipers. Dat betekent waarschijnlijk dat er komende tijd meer patiënten tussen regio's 
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verplaatst moeten worden dan nu gebeurt. ‘Maar eigenlijk is het overal heel druk.’ Bron: AD, 
5 november 2021. 

Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft oplopen 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft oplopen. Tussen donderdagochtend en 
vrijdagochtend registreerde het RIVM 10.949 positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 
17 juli. Ook op donderdag waren er meer dan 10.000 bevestigde besmettingen. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 61.893 besmettingen aan het licht gekomen, gemiddeld 8842 
per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 21 juli. Het gemiddelde loopt al meer dan een maand 
onafgebroken op. 

Het aantal sterfgevallen steeg met 20. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen 
dat ze afgelopen dag zijn gestorven. Soms wordt het overlijden van een coronapatiënt pas na 
een paar dagen doorgegeven en geregistreerd. Bron: AD, 5 november 2021. 

Veel animo voor boosterprik, maar ook: ‘Eerst zorgen voor voldoende 
vaccins in andere landen’ 

Prikkers zijn er genoeg, mensen die de boosterprik willen ook. Maar boosterweigeraars zijn er 
ook. ‘Laten we alsjeblieft eerst zorgen dat er voldoende vaccins komen in alle landen waar er 
nog veel te weinig zijn.’ 

De Renkumse Jette Rutteman (68), een van de mensen die reageerden op de oproep ‘Wilt u 
de boosterprik?’ van deze site, vindt het een heel slecht idee dat de boosterprik voor iedereen 
beschikbaar komt. Dinsdag kondigde demissionair volksgezondheidminister Hugo De Jonge 
aan dat in december wordt begonnen met de extra vaccinatie tegen corona, die de werking 
van de eerste vaccinatieserie moet versterken. En dat deze in principe voor iedereen 
beschikbaar komt, net als  Duitsland deze donderdag ook heeft bekend gemaakt. ‘Alleen 
kwetsbare mensen zouden wat mij betreft in aanmerking moeten kunnen komen’, vindt 
Rutteman, die wel de eerste twee Pfizer-prikken heeft gekregen. 

Ze vindt de Gezondheidsraad min of meer aan haar zijde. Bart Jan Kullberg van het Nijmeegse 
Radboudumc, voorzitter van die raad, vindt dat de booster alleen beschikbaar moet komen 
als een medische noodzaak duidelijk is. Dat is op dit moment het geval bij de 60-plussers en 
de meest kwetsbaren. 

‘Het is wel een afweging of je de vaccins niet beschikbaar moet stellen voor bijvoorbeeld landen 
in de rest van de wereld waar nog weinig gevaccineerd is’, verzucht de 66-jarige Arie Blok uit 
Arnhem. ‘Maar als mij gevraagd wordt of ik hem wil, zeg ik ja.’ 

Hij behoort zelf niet tot een risicogroep - ‘ik ben niet extreem dik - maar zijn 63-jarige vrouw 
heeft astmatische bronchitis. ‘En dat we besmet kunnen raken, staat buiten kijf.’ 

Die kans wordt inderdaad steeds groter. Deze donderdag werden meer dan 10.000 nieuwe 
besmettingen gemeld, de aantallen lopen hard op. 

Ook beginnen er steeds meer corona-uitbraken te komen in verzorgingshuizen. Deze week 
uitte Sensire, de grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en Liemers, de angst dat de 
boosterprik voor een deel van haar cliënten te laat komt. Pas in december wordt begonnen 
met het prikken van 80-plussers. 

Of het niet sneller kan? De GGD’s zijn bezig met vinden van extra locaties om de prikken te 
kunnen zetten. In Gelderland-Zuid bijvoorbeeld zijn er voor heel Rijk van Nijmegen, Land van 
Maas en Waal en Rivierenland nu nog maar drie priklocaties in bedrijf: in Wijchen, Tiel en 
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Culemborg. ‘Maar nog deze maand komen daar Opheusden en Dodewaard bij’, zegt een 
woordvoerder. ‘En er worden gesprekken gevoerd over nóg meer locaties.’ 

Daarbij wordt niet meer gedacht aan hele tentcomplexen zoals er eerder in bijvoorbeeld 
Malden er een was. ‘Maar je moet meer denken aan wijkgebouwen.’ 

En bij het kantoor van de GGD zelf wordt ook geprikt. Prikkers zijn er genoeg. ‘De 
infrastructuur ligt er, dus we kunnen redelijk snel opschalen.’ 

Het is afwachten tot de eerste boosterprikuitnodigingen door gezondheidsinstituut RIVM 
worden verstuurd. Dat gebeurt eind november. 

De 62-jarige Ruud van Lierop uit Nijmegen kan niet wachten tot het zover is, al komt hij 
waarschijnlijk pas in januari aan de beurt omdat de alleroudsten voor gaan. ‘Ik ben 
longpatiënt en heb ernstig overgewicht’, zo motiveert hij zijn enthousiasme voor de booster. 

Hij heeft de indruk dat zijn eerste vaccinaties met AstraZeneca toch wat minder goed zijn 
geweest. Het is reden om extra voorzichtig te zijn. ‘Ik werk in de IT en kan niet thuiswerken. 
Op mijn werk kan ik ook niet altijd voldoende afstand houden, maar ik draag dan geregeld 
een mondkapje.’ Maar toch: hij is bang om toch besmet te raken. 

Willy Lukassen is dat overkomen. De 57-jarige inwoner van ’s-Heerenberg , die werkzaam is 
in de bouw, kreeg vorig jaar april corona. ‘Ik ben nog nooit zó ziek geweest, ik kon niks meer. 
Het voelde alsof ik zo dood zou gaan.’ 

Hij kreeg, omdat hij de ziekte had doorgemaakt, geen vaccinatie. Bij wijze van spreken heeft 
hij de mouwen nu al opgestroopt voor de booster. ‘Ik neem hem direct, ik wil dit nóóit meer 
meemaken.’ 

Mensen vanaf ongeveer 60 jaar zijn na de eerste vaccinatieserie iets minder goed beschermd 
tegen corona dan jongere mensen, schrijft de Gezondheidsraad, die onder voorzitterschap 
staat van Bart Jan Kullberg van het Nijmeegse Radboudumc. Ook hebben ze meer kans om 
ernstig ziek te worden van corona en zijn er aanwijzingen dat hun bescherming door het vaccin 
iets afneemt. 

Om die reden stelt Kullberg voor mensen van 60 jaar en ouder een boostervaccin te geven. 
Ook mensen die in een zorginstelling wonen, komen er voor in aanmerking, omdat het aantal 
infecties er toeneemt en er overwegend ouderen wonen. 

De booster is een aanvullende vaccindosis die het immuunsysteem een nieuw zetje geeft en 
daarmee de bescherming tegen ernstig ziek worden vergroot. Volgens de Gezondheidsraad is 
er geen enkele reden om verder ook mensen onder de 60 de boosterprik te geven, omdat die 
na de vaccinaties eerder dit jaar nog steeds voldoende beschermd zijn. Uitzondering hierop 
zijn mensen met immuunsysteem dat niet zo goed werkt: die worden of zijn nu al opgeroepen 
voor de boosterprik. 

‘Als er genoeg zijn: graag’, zegt ook de 75-jarige Gerrie Wouters uit het Maas en Waalse Alphen. 
Zo’n zestig jaar geleden verloor ze twee broertjes aan difterie, waar toen nog geen inenting 
tegen bestond. ‘Mijn leven had er heel anders uitgezien als ze wél ingeënt hadden kunnen 
worden.’ 

Ze noemt het ‘een schandaal’ dat er onvoldoende vaccins in de niet-westerse wereld terecht 
komen. ‘Daar heb ik moeite mee, die moeten eerst. Maar puur medisch gezien zeg ik: 
natuurlijk wil ik het.’ 

Rutteman niet, hoewel ze heel goed weet dat ze wat meer risico loopt zonder booster. ‘Ik heb 
een zwager die er bijna aan dood gegaan is, dus ik weet echt wel hoe ernstig corona is. Maar 
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ik vind het zó onrechtvaardig dat andere landen van vaccins verstoken blijven. Dus ik maak 
de bewuste principiële keuze geen booster te nemen.’ 

En zo’n heel groot risico is dat niet, zegt ook Marcel Olde Rikkert, hoogleraar 
ouderengeneeskunde aan de Radboud Universiteit. Hij pleit ervoor om de fitte 60-plussers 
niet te prikken, maar alleen de risicogroepen. Bron: De Gelderlander, 5 november 2021. 

Zeventien keer minder kans op opname ziekenhuis dan wie niet is 
gevaccineerd 

Op basis van de vaccinatiestatus van coronapatiënten die de afgelopen drie maanden in het 
ziekenhuis belandden, concludeert het RIVM dat wie gevaccineerd is zeventien keer minder 
kans heeft op opname dan wie niet is geprikt. Op de ic's is het verschil nog groter, bijna het 
dubbele. 
 
Tussen juli tot en met oktober bleken de vaccins 94 procent van alle ziekenhuisopnames en 
maar liefst 97 procent van alle ic-opnames te hebben voorkomen. Van de ongevaccineerde 
mensen die werden opgenomen lag de gemiddelde leeftijd op 59 jaar. Gevaccineerden 
gemiddeld 77. 

Bij ouderen hebben de vaccins iets minder effect dan bij jongeren, waardoor zij meer kans 
hebben om ziek te worden na een besmetting. Ook zijn er relatief meer 
jongeren ongevaccineerd dan ouderen. De afgelopen tijd lijken de vaccins tegen het 
coronavirus wel iets minder effectief te worden. 

Waardoor dat komt, is niet duidelijk. Mogelijk is het een natuurlijke oorzaak omdat 
het vaccinatiemoment inmiddels langer geleden is. Of wellicht komt het doordat het virus zich 
wijder verspreidt: het aantal besmettingen is immers flink toegenomen. Geen reden voor zorg, 
aldus het RIVM, dat meent dat 'de bescherming nog steeds erg hoog is'. 

Het aandeel opgenomen ongevaccineerden wordt wel kleiner. In september was driekwart van 
de coronapatiënten niet of slechts deels gevaccineerd. In oktober ongeveer de helft. Er 
belanden dus meer gevaccineerden in een ziekenhuisbed, omdat het virus zich sneller 
verspreidt en meer mensen treft. Ook gevaccineerden. Bron: AD, 5 november 2021. 

Voorzitter AFC over coronamaatregelen: 'Wat mij betreft leggen we het 
stil en gaan we in februari verder’ 

Voorzitter Ad Westerhof van voetbalclub AFC vreest dat de nieuwe coronamaatregelen gaan 
leiden tot het stopzetten van de amateurcompetities. Morgen zullen de nieuwe regels gelden.  

Volgens Westerhof is het voor de amateurverenigingen niet te doen om dagelijks, zowel voor 
wedstrijden als trainingen, alle voetballers van 18 jaar en ouder te controleren op het 
coronatoegangsbewijs. Dat moet vanaf zaterdag als ze de sportkantine, de kleedkamer en zelfs 
het toilet in willen. ‘Iedereen ontkent het, maar de competitie staat op het punt van stoppen’, 
zegt Westerhof.  

Hij heeft beveiligers ingehuurd om de QR-codes te checken bij de ingangen van het 
clubgebouw. ‘Dat kan je niet door vrijwilligers laten doen, ik heb geen zin in gedoe. Maar 
beveiligers inhuren kost gewoon geld. Als dit zo doorgaat en we moeten iedere dag controleren, 
dan kost dit tot de kerst 25.000 tot 35.000 euro. Dat kan een normale club niet betalen. Wij 
beschikken wel over wat reserves, maar we hebben ook tegenstanders nodig. Heel wat clubs 
gaan hierdoor weer in de problemen komen. Wat mij betreft maakt de KNVB er een heel lange 
winterstop van en gaan we begin februari weer verder. Want dit is bijna niet te doen zo.’ 
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AFC behoort met 2200 leden tot de grootste amateurverenigingen in Nederland. De club heeft 
zo’n 1300 jeugdspelers. ‘De helft speelt zaterdagochtend thuis. We krijgen dus een paar 
duizend man over de vloer, want ouders komen natuurlijk ook mee. Het lukt niet om daar een 
waterdicht systeem voor de maken’, aldus Westerhof. ‘Het gekke is dat, voor zo ver bekend, 
nog nergens op voetbalvelden een massale uitbraak van het coronavirus is ontstaan.’ 

 
 

Fans van AFC maken er een feestje van tegen SC Heerenveen. © Pro Shots / Toon Dompeling  

Vorig seizoen moesten de amateurcompetities in het najaar worden stilgelegd als gevolg van 
het coronavirus. De meeste competities werden niet meer uitgespeeld. Alleen het betaalde 
voetbal en enkele topsportcompetities gingen door. Bron: AD, 5 november 2021. 

Reproductiegetal is stabiel en is vandaag vastgesteld op 1.18 

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is relatief 
stabiel. Het schommelt rond de 1,2. Dat betekent niet dat het aantal positieve tests gelijk 
blijft, maar dat het ongeveer in hetzelfde tempo blijft toenemen. 

Het getal is vandaag vastgesteld op 1,18. Sinds bijna een maand zit het cijfer op dat niveau. 
Soms komt het iets boven de 1,2, soms zit het er iets onder. 

Een reproductiegetal van 1,18 betekent dat honderd mensen met corona gemiddeld 118 
anderen besmetten. Zij dragen het virus over aan 139 mensen, die vervolgens 164 anderen 
aansteken. Bij elke stap loopt het aantal nieuwe dragers op. Hoe hoger het getal ligt, hoe 
sneller het aantal besmettingen stijgt. 

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie 
van zo'n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het 
cijfer van 1,26 van vrijdag beschrijft de situatie op 21 oktober. Bron: AD, 5 november 2021. 

Ernst Kuipers meldt dat ziekenhuizen de druk niet meer aankunnen 

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers noemde het al eerder 
vandaag: ziekenhuizen kunnen de druk niet meer aan. In het Zwolse Isala uit zich dat in 
het uitstellen van operaties. Dat meldt de Stentor vandaag. 
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Het ziekenhuis kan niet zeggen om hoeveel operaties het gaat. Ze bekijken iedere week welke 
operaties er wel en niet door kunnen gaan. Ook de druk op de Spoedeisende Hulp neemt toe. 
Het personeel dat wordt vrijgemaakt door operaties uit te stellen, wordt hier ingezet. 

Het uitgangspunt van Isala is de spoedzorg (meteen opereren), de urgente zorg (binnen een 
week opereren) en de oncologische zorg niet aan te passen. Bron: AD, 5 november 2021. 

Ziekenhuis Zwolle kan corona-drukte niet aan: operaties afgezegd 

Het Zwolse Isala belt vanaf vandaag niet-acute operaties af vanwege de hoge druk die het 
aantal coronapatiënten op de capaciteit legt. Het ziekenhuis kan niet zeggen om hoeveel 
operaties het gaat.  

Volgens een woordvoerder is het uitstel nodig omdat het aantal coronapatiënten toeneemt. 
Per week wordt bekeken welke operaties kunnen doorgaan en welke niet. Als er iets verandert 
voor patiënten, neemt het ziekenhuis contact op. 

Ook de druk op de spoedeisende hulp neemt volgens de woordvoerder toe. Een verklaring 
daarvoor is er niet, maar er is de afgelopen weken een toename te zien van het aantal 
traumagevallen. Met het afzeggen van de niet-acute operaties wordt personeel vrijgespeeld om 
de spoedeisende hulp overeind te houden. 

Het uitgangspunt van Isala is de spoedzorg (meteen opereren), de urgente zorg (binnen een 
week opereren) en de oncologische zorg niet aan te passen. Het ziekenhuis benadrukt dat er 
altijd operatiekamers en IC-bedden beschikbaar blijven voor de bovenregionale functie die het 
ziekenhuis heeft op het gebied van de neuro- en vaatchirurgie. Bron: De Stentor, 5 november 
2021. 

Horecazaken hebben verschillende manieren om coronapas op terrassen 
te controleren 

Nederlandse horecazaken hebben verschillende manieren voor het controleren van QR-codes 
op terrassen, wat vanaf zaterdag verplicht is. De Rotterdamse horecaondernemer Derk-Jan 
Wooldrik gaat gasten aan de tafels controleren wanneer ze gaan zitten, terwijl bijvoorbeeld 
Khalid Oubaha in Nijmegen zijn terras gaat afzetten en de toestroom van gasten controleert. 

Wooldrik ziet geen problemen met de nieuwe maatregelen. Hij heeft in Parijs gezien hoe 
controles op terrassen verlopen en denkt dat dat in Nederland ook goed toepasbaar 
is. Oubaha, die behalve in Nijmegen ook zaken heeft in Arnhem en Enschede, uit meer 
onvrede over de maatregelen. Hij vraagt zich af waarom hij niet gewoon na middernacht open 
mag blijven zonder nieuwe mensen binnen te laten. Op zijn terras ziet hij geen mogelijkheid 
om aan de tafels te controleren. ‘Je raakt dan het overzicht kwijt.’ Bron: AD, 5 november 2021. 

Coronamedicijnen zijn geen wonderoplossing 

De coronamedicijnen waaraan wordt gewerkt zijn geen wonderoplossing, of een 'silver bullet'. 
Daarvoor waarschuwde demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge. ‘De pil 
gaat een beetje helpen’, zo zei hij, maar ‘ik zou niet de vlag uitdoen’. ‘De vlag kan uit als we 
met elkaar een héle hoge vaccinatiegraad bereiken.’ 

Donderdag kwam naar buiten dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werkt aan 
versnelde goedkeuring voor het coronamedicijn molnupiravir. Dat lijkt volgens de minister te 
helpen als mensen het middel in een vroeg stadium gebruiken. ‘Maar ik blijf zeggen: 
voorkomen is beter dan genezen.’ Hij zou om die reden liever zien dat mensen zich laten 
inenten. 

De Jonge wijst erop dat er 'heel veel pillen in de maak' zijn. Voor molnupiravir van de 
farmaceut MSD geldt dat Nederland 'uit voorzorg' vast meedoet aan de inkoopprocedure, voor 
het geval het wordt goedgekeurd voor gebruik in Europa. Vrijdag maakte Pfizer bekend te 
werken aan het middel ritonavir, dat in onderzoek 89 procent bleek te beschermen tegen 
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ziekenhuisopname of overlijden. Dat ligt nog niet bij de EMA, maar wel bij de Amerikaanse 
evenknie FDA. Bron: AD, 5 november 2021.  

De Jonge: testbeleid wordt aangescherpt 
 
 Hugo De Jonge geeft op Twitter aan dat het testbeleid wordt aangescherpt. Ook als je 
gevaccineerd bent moet je je laten testen als je in aanraking bent geweest met iemand die 
corona heeft. Vijf dagen daarna moet je een tweede test doen. 
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft ook vrijdag oplopen. Volgens demissionair 
minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge moet iedereen moet meehelpen om de 
besmettingsgraad omlaag te krijgen. Het worden hoe dan ook spannende maanden worden, 
aldus De Jonge. Bron: AD, 5 november 2021. 

Frankrijk heeft besloten coronapas te verlengen tot 1 augustus 2022 

De Franse regering heeft besloten om de ‘passe sanitaire’ of coronapas, die in augustus werd 
voorgesteld, minstens tot 31 juli 2022 te blijven verplichten. De Fransen moeten de pas 
laten zien wanneer ze toegang willen tot publieke plaatsen, waaronder musea, cafés of 
restaurants. 

Frankrijk telt momenteel zo’n 5.000 dagelijkse besmettingen. Ongeveer 88,2 procent van de 
volwassen bevolking is twee keer gevaccineerd. 

Critici beschuldigen president Emmanuel Macron van ’autoritarisme’, omdat de verlenging 
van de pas van kracht zal zijn tijdens de Franse presidentsverkiezingen in mei. Het beleid 
wordt door experts beschouwd als een groot succes voor Macron, omdat het mensen die 
twijfelen over de coronavaccins aanzet om de prik toch te halen. Bron: AD, 5 november 2021. 

Frankrijk verlengt verplichting coronapas tot zomer 

De Franse regering heeft besloten om de ‘passe sanitaire’ of coronapas, die in augustus werd 
voorgesteld, minstens tot 31 juli 2022 te blijven verplichten. Inwoners van het land moeten 
de pas laten zien wanneer ze toegang tot publieke plaatsen, waaronder musea, cafés of 
restaurants, willen verkrijgen.  

De Franse coronapas werkt net zoals het Belgische Covid Safe Ticket met een QR-code. 
Dragers van de pas kunnen op die manier aantonen dat ze volledig zijn gevaccineerd, recent 
een negatieve test hebben afgelegd of de ziekte onlangs hebben doorgemaakt. In totaal 
stemden 118 Franse parlementsleden voor het behoud van de verplichte ‘passe sanitaire’, een 
van de vele maatregelen die het land heeft ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus.  

Jean-Pierre Pont, de auteur van de wet en lid van president Macrons partij La République En 
Marche!, verzocht de parlementsleden om ‘op hun hoede te blijven’ voor de stijgende 
besmettingen in Europa. Hij wees bovendien op de recente waarschuwing van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die stelt dat 500.000 Europeanen voor februari aan het 
virus zouden kunnen sterven. Frankrijk telt momenteel zo’n 5.000 dagelijkse besmettingen. 
Ongeveer 88,2 procent van de volwassen bevolking is twee keer gevaccineerd.  

Critici beschuldigen president Emmanuel Macron van ‘autoritarisme’, omdat de verlenging 
van de pas van kracht zal zijn tijdens de Franse presidentsverkiezingen in mei. Het beleid 
wordt door experten beschouwd als een groot succes voor Macron, omdat het mensen die 
twijfelen over de coronavaccins aanzet om de prik toch te laten zetten. Bron: HLN, 5 november 
2021.  
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Zwemvereniging uit Doetinchem weigert controle coronapas 

De Doetinchemse zwemvereniging NDD weigert te controleren of zwemmers en waterpoloërs 
van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs bij zich hebben als ze zwembad Rozengaarde 
betreden. Dat meldt De Gelderlander. 

René Bakker, voorzitter van NDD, dat zowel een zwem- als een waterpolotak heeft en ruim 
400 leden telt: ‘Als club staan we volledig achter het vaccinatiebeleid van het kabinet. Maar 
feitelijk zegt het kabinet nu dat politie en boa’s niet nodig zijn omdat verenigingen vrijwilligers 
kunnen inzetten om te controleren of mensen gevaccineerd zijn of getest. Wij vinden dat dat 
niet kan. Deze taak mag niet bij vrijwilligers worden neergelegd.’ Dat zou kunnen betekenen 
dat mensen zonder vaccinatiebewijs het zwembad zouden kunnen betreden zaterdag. 

Inmiddels is er een tijdelijke oplossing: van sportbedrijf Sport-ID gaan mensen aan de deur 
staan om te controleren. Bron: AD, 5 november 2021. 

Doetinchemse zwemvereniging weigert te controleren op coronapas: ‘Dit 
mag je niet neerleggen bij vrijwilligers’ 

De Doetinchemse zwemvereniging NDD weigert te controleren of zwemmers en waterpoloërs 
van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs bij zich hebben als ze zwembad Rozengaarde 
betreden.  

‘We zijn principieel tegen’, zegt René Bakker, voorzitter van NDD, dat zowel een zwem- als een 
waterpolotak heeft en ruim 400 leden telt. ‘Als club staan we volledig achter het 
vaccinatiebeleid van het kabinet. Maar feitelijk zegt het kabinet nu dat politie en boa’s niet 
nodig zijn omdat verenigingen vrijwilligers kunnen inzetten om te controleren of mensen 
gevaccineerd zijn of getest. Wij vinden dat dat niet kan. Deze taak mag niet bij vrijwilligers 
worden neergelegd.’  

In de praktijk betekent dit dat mensen zaterdag, als de maatregel ingaat, zonder vaccinatie- 
of testbewijs zwembad Rozengaarde in kunnen. ‘Dat klopt’, zegt Bakker, die ook een brief met 
daarin het standpunt van NDD naar de Koninklijke Nederlandse Zwembond heeft gestuurd. 

‘Wel doen we een moreel appel op de bezoekers van Rozengaarde - sporters en publiek - die 
niet zijn gevaccineerd of geen geldig testbewijs hebben, niet naar binnen te gaan.’   

Bakker krijgt begrip van Maurice Tepperik, directeur van Sport-ID, het sportbedrijf van de 
gemeente Doetinchem waaronder Rozengaarde valt. ‘Ik snap dat de sportverenigingen met iets 
worden opgezadeld waar ze niet op zitten te wachten’, zegt Tepperik. ‘Als vrijwilliger moet je 
dadelijk je eigen teamgenoten en vrienden erop aanspreken. Dat wil je niet als vrijwilliger. 
Daartegenover staat dat het wel een maatregel is waardoor nog altijd kan worden gesport.’ 

Ook de gemeente Doetinchem heeft contact gehad met NDD. Inmiddels is er een tijdelijke 
oplossing: van sportbedrijf Sport-ID gaan mensen aan de deur staan om te controleren.  Bron: 
De Gelderlander, 5 november 2021. 

Man uit Alblasserdam (22) opgepakt nadat hij Hugo De Jonge bedreigd 
had met de dood 

Een 22-jarige man uit Alblasserdam is donderdag opgepakt op verdenking van bedreiging. Hij 
zou demissionair minister Hugo De Jonge en zijn gezin op Instagram bedreigd hebben met de 
dood. 
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De politie kon via Instagram al snel achterhalen van wie de bedreigingen afkomstig waren. De 
man uit Alblasserdam werd daarop aangehouden en zijn huis werd doorzocht. Binnenkort 
moet hij voor de rechter verschijnen. Bron: AD, 5 november 2021. 

Europarlementariër naar Europese rechter om verplichte coronapas voor toegang Europees 
Parlement aan te vechten. 

Europarlementariër Rob Roos (JA21) stapt naar de hoogste Europese rechter om 
de verplichte coronapas voor toegang tot het Europees Parlement aan te vechten. De 
Nederlander vindt de deze week ingevoerde maatregel voor politici, medewerkers, journalisten 
en bezoekers ’een democratisch parlement onwaardig’. 

Vorige week maakte voorzitter David Sassoli bekend dat vanaf 3 november niemand meer 
binnenkomt zonder het Covid-certificaat. Volgens Sassoli maakt de coronapas het werk fysiek 
weer mogelijk in de gebouwen in Brussel en Straatsburg. Volgens Roos komt het besluit neer 
op vaccinatiedwang. 

Het besluit stuitte vorige week bij verscheidene Europarlementariërs op verontwaardiging en 
verzet, maar volgens Roos weigert Sassoli hem en zijn medestanders te ontmoeten. Bron: AD, 
5 november 2021. 

Ook ziekenhuizen in België hebben grote druk op de IC’s 

Ook de Belgische ziekenhuizen kampen met grote druk op de IC's door een vierde 
coronagolf.  Dat gaat zo ver dat Het Universitair Ziekenhuis Gent en de Antwerpse 
ziekenhuisgroep GZA niet langer meer bedden op de intensivecareafdeling 
willen voorbehouden aan Covid-19-patiënten. Door een personeelstekort ‘kunnen we Covid-
patiënten geen voorkeursregime meer geven’, zegt hoofdarts Frank Vermassen van UZ Gent. 
‘Gewone zorg uitstellen om bedden vrij te houden voor Covid-patiënten lijkt me niet meer 
verkoopbaar.’ 

‘Stel dat de capaciteit echt beperkt is en het enige resterende bed is juist een van de 
gereserveerde Covid-bedden. En er staat een dringend acuut geval, dan gaan wij dat opnemen 
en in dat Covid-bed leggen’, zegt hoofdarts Kristiaan Deckers van de GZA-groep. ‘Ik kan 
ethisch moeilijk verantwoorden om dat niet te doen.’ 

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zegt begrip te hebben voor 
de frustratie in de ziekenhuizen: ‘Die is groot, en het is enorm hard’. Maar de keuze om geen 
bedden vrij te houden wijst hij af. ‘Als je geen bedden reserveert, liggen de Covid-patiënten 
straks op de gang’, Bron: AD, 5 november 2021. 

Ministerie van Volksgezondheid kan valse QR-codes uit Nederland en 
buitenland blokkeren 

Het ministerie van Volksgezondheid kan vanaf zaterdag niet alleen frauduleuze QR-codes uit 
Nederland blokkeren, maar ook valse codes uit het buitenland. Deze vervalsingen worden 
aangeboden op websites. Demissionair zorgminister Hugo De Jonge heeft via een 
spoedregeling wettelijk geregeld dat ook deze uit het buitenland afkomstige 
coronatoegangsbewijzen mogen worden geblokkeerd als ze worden misbruikt. 

Bovendien heeft VWS vrijdag opnieuw aangifte gedaan tegen een site waar valse QR-codes 
voor de app CoronaCheck worden aangeboden. Het is de tweede keer binnen enkele weken 
dat VWS dit doet. De eerste site is geblokkeerd, evenals de codes.  

Het gaat om codes die wel van iemand zijn maar die ze mogelijk zelf verhandelen of die door 
anderen op oneigenlijke manier worden bemachtigd. Volgens de woordvoerder van het 
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ministerie worden steeds meer buitenlandse QR-codes online aangeboden, maar was het tot 
nu onmogelijk om die te blokkeren. Bron: AD, 5 november 2021.  

Campagne-offensief van overheid om mensen over te halen zich aan 
basismaatregelen te houden 

De overheid hoopt de komende tijd met een campagneoffensief mensen over te halen 
zich aan de basismaatregelen te houden, zich laten testen bij klachten, mondkapjes dragen 
waar dat verplicht is en hun coronatoegangsbewijs laten zien waar dat moet. Er komen 
advertenties online en in de krant, in spotjes op radio, televisie en op videodiensten. 

De komende tijd worden op televisie veertig tot vijftig spotjes per dag uitgezonden en op de 
radio vierhonderd per week, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast staan er 
woensdag paginagrote advertenties in de huis-aan-huisbladen om mensen te herinneren aan 
de basismaatregelen. 

Gedurende de pandemie liepen er altijd wel campagnes vanuit de overheid. Meestal waren dat 
er een of twee, maar de komende weken vijf. Die ’intensivering’ van de campagnes is volgens 
het ministerie ‘uitzonderlijk’, maar nodig om het aantal besmettingen terug te brengen en 
mensen te wijzen op de regels die vanaf zaterdag worden aangescherpt. 

Volgens onder anderen Jaap van Dissel van het RIVM zou een betere naleving van de 
basismaatregelen effectiever zijn dan nieuwe regels. Een aantal partijen in de Tweede Kamer 
vroeg tijdens het coronadebat om meer voorlichting in plaats van strengere beperkingen. Bron: 
AD, 5 november 2021.  

Corona teistert amateurvoetbal: streep door veel wedstrijden 

De oplopende coronacijfers hebben ook gevolgen voor het amateurvoetbal in Nederland. 
Meerdere clubs hebben wedstrijden van komend weekeinde afgelast omdat in hun selecties 
spelers zijn die het coronavirus hebben. 

In de derde divisie gaan zaterdag liefst vijf van de negen duels niet door. Goes, VVOG, HSV 
Hoek, DOVO en SteDoCo kunnen niet voetballen omdat een of meerdere spelers corona 
hebben. 
 
Ook op lagere niveaus gaan de nodige wedstrijden niet door vanwege corona. De duels worden 
op een later moment ingehaald. Bron: AD, 5 november 2021.  

Limburgse carnavalsorganisatie onderzoekt op wie schadepost verhaald 
kan worden 

De Limburgse organisatie achter de elfde van de elfde onderzoekt op wie de 
schadepost van tussen de 100.000 en 150.000 euro verhaald kan worden. Die schade is 
ontstaan door het afblazen van het traditionele openingsfeest van het carnavalsseizoen 
donderdag in Roermond. De woordvoerder van de Sjeng Kraft Kompenei, die het feest regelt, 
zei dat er kosten zijn gemaakt voor onder meer podiumbouwers, licht, geluid, artiesten en 
voor andere verplichtingen die moeten worden nagekomen. De woordvoerder spreekt 
van ’politieke willekeur’ en overweegt een kort geding. 

‘Dit laten we niet zomaar voorbijgaan’, zei de woordvoerder. ‘In Zuid-Limburg mag je wel 
feesten, niemand snapt er nog iets van, dit is toch pure willekeur! Een kort geding zou een 
duidelijk signaal afgeven.’ 

Het spektakel in Roermond werd donderdagmiddag afgeblazen door voorzitter Antoin 
Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord. Hij werd in dat besluit gesteund door vijftien 
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burgemeesters uit de regio. Volgens Scholten levert het feest, ondanks controle op QR-code, 
met de verwachte 17.000 bezoekers teveel risico's op voor de zorg. Bron: AD, 5 november 
2021.  

Winkelbranche roept consumenten op koopmomenten te spreiden 

De Nederlandse winkelbranche roept consumenten op hun koopmomenten zo veel mogelijk te 
spreiden om zo grote drukte te voorkomen. Acties worden hier zo veel mogelijk op aangepast. 
Tal van ondernemersorganisaties zullen gasten, klanten en medewerkers vanaf zaterdag 
daarnaast extra gaan wijzen op het belang van het naleven van de coronaregels. 

Het gaat om een campagne vanuit organisaties als INretail, RND, Vakcentrum en de Nationale 
Winkelraad. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland zijn bij het initiatief betrokken.  

‘Als we deze simpele regels naleven kunnen we het aantal besmettingen terugdringen en 
nieuwe beperkende maatregelen, die niemand ziet zitten, afwenden’, stellen de organisaties. 
Bovenop de basisregels hanteren veel ondernemers ook nog een reeks aanvullende 
maatregelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om looproutes, schermen en automaten met 
hygiënische gel bij de ingang. 

Het wordt vanaf zaterdag weer verplicht om een mondkapje te dragen in de supermarkt en 
andere winkels. Bron: AD, 5 november 2021.  

Saksen voert beperkingen in voor ongevaccineerden 

De Duitse deelstaat Saksen voert vanaf maandag beperkingen in voor mensen die niet zijn 
ingeënt tegen het coronavirus. Vrijdag werd bekend dat mensen die niet volledig zijn ingeënt 
of recent hersteld van het virus niet naar overdekte evenementen en horeca mogen. 

De enige uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen en mensen die om medische redenen 
de inenting niet kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat ze allergisch zijn tegen een stof in het 
vaccin. 

Het zijn de strengste regels in Duitsland om verspreiding van het coronavirus te beperken. De 
Duitse ministers van Gezondheid maakten vrijdag nog bekend dat er geen ingrijpende 
maatregelen worden ingevoerd op landelijke schaal. Daar wordt vooral ingezet op het sneller 
vaccineren van mensen. 

Saksen is op dit moment een van de deelstaten met de meeste besmettingen. Bron: AD, 5 
november 2021. 

KLM in vijfde periode coronasteun opnieuw grootste ontvanger 

 
Luchtvaartmaatschappij KLM was in de vijfde periode van de coronaloonsteun opnieuw de 
grootste ontvanger. Ook Holland Casino, Schiphol, TUI Nederland en de Efteling streken hoge 
voorschotten op. Andere organisaties waar relatief veel steun naartoe ging zijn onder 
meer groothandelsketen Sligro, evenementencentrum RAI Amsterdam en voetbalclubs Ajax 
en PSV. 

Dit meldt uitkeringsinstantie UWV, die alle voorlopige tegemoetkomingen van 
de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit de periode april tot en met juni 
naar buiten heeft gebracht. KLM ontving met afstand het grootste bedrag van alle aanvragers. 
Het ging dit keer om meer dan 183 miljoen euro. Dochter Transavia was daarnaast goed voor 
afgerond zestien miljoen euro en KLM Catering Services kreeg meer dan 5 miljoen euro van 
het UWV. 
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Naar Holland Casino, dat zijn deuren lange tijd gesloten moest houden, ging 48,5 miljoen 
euro aan steun en de Efteling ontving bijna elf miljoen euro. Schiphol en TUI Nederland 
kregen elk meer dan elf miljoen euro, terwijl de som geld bij Sligro op dik tien miljoen 
euro uitkwam. 

Voetbalclubs hebben ook weer flink gebruikgemaakt van de NOW-regeling. Bij Ajax ging het 
om 3,4 miljoen euro. Daarmee ontving Ajax nog wel beduidend minder dan bijvoorbeeld de 
4,7 miljoen euro die bestemd was voor de Amsterdamse RAI. PSV was met 2,4 miljoen euro de 
op één na grootste steunontvanger in de voetbalwereld. Naar rivaal Feyenoord ging 
ongeveer één miljoen euro. Bron: AD, 5 november 2021. 

Oostenrijk voert beperkingen in voor ongevaccineerden 

Oostenrijk laat vanaf maandag alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten toe tot 
onder meer cafés, restaurants, kappers en evenementen met meer dan 25 personen. 
Een negatieve coronatest is niet meer voldoende. De Oostenrijkse regering meldde 
vrijdagavond dat de zogenoemde 2G-regel (gevaccineerd of genezen) wordt genomen vanwege 
het oplopen van het aantal coronabesmettingen.  

Oostenrijk registreerde vrijdag 9388 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er bijna net zoveel 
als het recordaantal besmettingen van 9586 ongeveer een jaar geleden. ‘De bezettingsgraad op 
de intensive cares stijgt veel sneller dan verwacht’, zei kanselier Alexander Schallenberg van 
de conservatieve ÖVP.  

Er komt een overgangsperiode van vier weken waarin een eerste vaccinatie en een PCR-test 
voldoende zijn om toegang te krijgen tot plekken. Daarna zijn alleen volledig gevaccineerden 
en herstelde coronapatiënten op die locaties welkom. Bron: AD, 5 november 2021.  

Enorme piek aan besmettingen op Urk, ook in rest van Flevoland gaat 
het slecht 

Het aantal besmettingen in Oost-Nederland blijft flink toenemen. In de regio's IJsselland, 
Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland werden de afgelopen dag in totaal 1243 nieuwe 
besmettingen geconstateerd. Dat zijn er 48 meer dan een dag eerder. Vooral in Flevoland is 
een forse toename te zien, met Urk als absolute uitschieter.  

Gisteren werden er in Flevoland nog 255 nieuwe besmettingen vastgesteld, vandaag is dat 
346. Dat is 106 meer dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen. In IJsselland daalde 
het aantal besmettingen juist van 380 naar 324.  

Urk is in deze regio met afstand de coronakoploper. In die gemeente werden 259,1 positieve 
tests per 100.000 inwoners afgenomen, wat neerkomt op 55 positieve gevallen, het hoogste 
aantal van deze maand. Ook de andere Flevolandse gemeenten Noordoostpolder, Lelystad, 
Dronten en Zeewolde kleuren rood, net als veel andere gemeenten in Oost-Nederland.  

Ook in Oldebroek is het aantal besmettingen nog steeds erg hoog: 164 per 100.000. Alleen in 
Dalfsen en Zutphen valt het aantal nieuwe besmettingen relatief mee.  

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft ook landelijk oplopen. Tussen donderdagochtend 
en vrijdagochtend registreerde het RIVM 10.949 positieve tests. Dat is het hoogste aantal 
sinds 17 juli. Ook op donderdag waren er meer dan 10.000 bevestigde besmettingen. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 61.893 besmettingen aan het licht gekomen, gemiddeld 8842 
per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 21 juli. Het gemiddelde loopt al meer dan een maand 
onafgebroken op. 
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Het aantal sterfgevallen steeg met 20. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen 
dat ze afgelopen dag zijn gestorven. Soms wordt het overlijden van een coronapatiënt pas na 
een paar dagen doorgegeven en geregistreerd. 

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gestegen. Ziekenhuizen 
behandelen momenteel 1350 mensen met Covid-19. Dat is het hoogste aantal sinds 29 mei. 
Het aantal opgenomen patiënten is in de afgelopen dag met 23 gestegen. 

Verpleegafdelingen namen in de afgelopen dag 168 nieuwe patiënten op. Doordat er ook 
mensen zijn die de kliniek hebben verlaten, steeg het totale aantal patiënten op die zalen met 
10 naar 1064. 

Intensive cares namen 28 nieuwe patiënten op. Netto steeg het aantal opgenomen patiënten 
met 13 naar 286. Op 10 juni hadden de intensivisten voor het laatst zo veel mensen onder 
hun hoede. Bron: De Stentor, 5 november 2021. 

Nog geen vierde golf in Zweden: is er groepsimmuniteit? 
 
Alle landen in het noordwesten van Europa gaan op dit moment gebukt onder een vierde golf 
aan coronabesmettingen. Met één uitzondering: vreemde eend in de bijt Zweden. Hebben zij 
groepsimmuniteit bereikt?  
 
Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Groot-Brittannië. Allemaal landen waar het aantal 
besmettingen door het dak gaat. Ook Nederland hoort in dat rijtje. Vandaag werden er bij ons 
bijna 11.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, het hoogste aantal sinds juli. 

De Zweden halen vooralsnog opgelucht adem. De vierde golf is in het Scandinavische land een 
stuk minder heftig dan bij de buurlanden. Kijk maar naar onderstaande grafiek, met het 
aantal besmettingen per 100.000 inwoners. 

Denemarken en Oostenrijk zitten op het een-na-hoogste niveau sinds het begin van de 
coronacrisis. In Noorwegen zijn de cijfers zelfs niet eerder zo hoog geweest. In Groot-Brittannië 
zijn ze, afgezien van een korte dip, eigenlijk chronisch hoog. 

Ondanks een licht stijgende lijn in Zweden, bungelt het land duidelijk onderaan met de laagste 
aantallen coronabesmettingen in het land tot nu toe. En dat terwijl uitgerekend Zweden al die 
tijd anders met het virus is omgegaan dan de meeste landen. 

Want in Zweden bleven de scholen en de horeca al die tijd open. En ook mondkapjes werden 
nooit echt onderdeel van het dagelijks leven. Wel werden de sluitingstijden van restaurants 
door een heftige tweede golf vervroegd. Ook kwamen er strenge regels voor het schenken van 
alcohol. 

En dit is die heftige tweede golf, die tot en met afgelopen zomer leek aan te houden: 

Veel besmettingen dus. Maar zou dat ook een tactiek zijn om het virus in te dammen? Want 
heb je eenmaal corona gehad, dan ben je immuun. Uiteindelijk zou die groep groot genoeg zijn 
om de mensen die het virus nog niet hebben gehad, te beschermen. Groepsimmuniteit dus. 

Premier Rutte noemde de term in zijn eerste televisietoespraak op 16 maart 2020. Later zei 
het kabinet dat groepsimmuniteit niet het doel op zich was, maar wel het gevolg van het 
gekozen beleid in ons land. 

Volgens het RIVM had tijdens een proef afgelopen zomer zo'n 20 procent van de Nederlanders 
antistoffen in het bloed vanwege een eerdere besmetting (en dus niet door vaccinatie). In 
Zweden gaat het om ongeveer hetzelfde percentage. 
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Dus is er, met een zware tweede golf in het achterhoofd, groepsimmuniteit in Zweden? Nee, 
die is nog ver weg. Al liggen de percentages in Nederland en Zweden een stuk hoger dan in de 
landen om ons heen. In Duitsland gaat het om 10 procent, in Denemarken om 5 procent. 

In een interview met Nieuwsuur benoemt Anders Tegnell, de Zweedse Jaap van Dissel, ook 
het hoge aantal besmettingen. ‘Ja, dat is een positief effect’, zegt hij. ‘Immuniteit is belangrijk 
om te volgen, want het zorgt ervoor dat de verspreiding van het virus wordt vertraagd.’ 

Toch ontkent Tegnell in hetzelfde interview dat Zweden per se naar groepsimmuniteit streeft. 
‘Onze strategie is er altijd op gericht geweest om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk 
te beperken en te voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken’, zegt hij. Een correctie die 
Rutte en Jaap van Dissel ook maakten. 

Het is niet zo dat mensen die corona hebben gehad, niks meer te vrezen hebben van het 
virus. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het risico om met corona in het ziekenhuis te 
belanden voor ongevaccineerden die hersteld zijn, twee keer zo groot is als voor gevaccineerden 
die geen corona hebben gehad. 

En daarbij, de Zweden hebben dan wel een hoger immuniteitspercentage, ze hebben er ook 
een heleboel voor losgelaten. Weinig regels en weinig beperkingen. Het resultaat is dat er 
relatief veel Zweden aan corona zijn overleden, zoals te zien in onderstaande grafiek. 

De kritiek op Zweden groeit. Ook vanuit de Zweden zelf. Vorige week kwam er een 
onderzoeksrapport naar buiten van een onafhankelijke commissie. Zij stelden dat Zweden te 
laat op de pandemie reageerde en eerder met adequate maatregelen had moeten komen om 
het virus in te dammen. 

Het neemt niet weg dat Zweden vooralsnog geen vierde golf aan besmettingen heeft. 
Groepsimmuniteit is daar dus niet de reden van, maar andere factoren wel. Denk aan een 
combinatie van immuniteit en een hoge vaccinatiegraad, maar ook toeval. Bron: RTL Nieuws, 
5 november 2021.  

Na applaus krijgen ziekenhuizen nu dreigbrieven: 'Het is heel heftig'  

Iets meer dan een jaar geleden applaudisseerden we voor de zorg, maar dat is niet langer het 
hele verhaal. Ziekenhuizen krijgen nu ook te maken met dreigbrieven, telefoontjes en 
haatreacties op sociale media. Die zijn afkomstig van een groep die zich op social media 
veelvuldig laat horen, zegt Jelle van Buuren, onderzoeker naar complotdenkers. ‘Zij zijn heel 
luidruchtig en goed verbonden via onlinekanalen.’ 

Deze mensen hebben volgens Van Buuren een diep wantrouwen als het gaat om overheid en 
media. Een enkeling beweert dat het virus niet zou bestaan, er zou geen drukte zijn in de 
ziekenhuizen. Het interview met een ongevaccineerde coronapatiënt op de intensive care zou 
in scène zijn gezet. 

Zo ook maandag. RTL Nieuws zond een item uit over Jules Rasoelbaks. Ongevaccineerd, op 
de ic beland en spijt dat hij niet toch een vaccin had genomen. 

Volgens enkele reageerders werd de ernst overdreven, Rasoelbaks zou een acteur zijn. 
Eenzelfde soort reacties valt de ziekenhuizen ten deel als zij berichten online plaatsen over 
corona. En dat blijft niet altijd bij reacties online. ‘Er zijn medewerkers die brieven 
thuisgestuurd hebben gekregen. Incidenteel, maar het gebeurt’, zegt Dick Nagelhout van het 
Maastrichtse UMC. ‘Ook krijgen we dreigmails binnen.’ 

Lex Kloosterman van het UMCG in Groningen herkent die harde toon. Zijn ziekenhuis plaatste 
onlangs een foto waarin een arts met een pop was te zien, omdat ze geen gezichten van 
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patiënten online plaatsen. ‘Toen kwamen er meteen berichten binnen dat het helemaal niet 
druk was op de ic's, dat we het vol lieten lijken door overal poppen neer te leggen.’ 

Het UMCG kreeg felle kritiek toen naar buiten kwam dat het ziekenhuis een opvanglocatie 
zou openen waar coronapatiënten in het uiterste geval onder dwang opgenomen hadden 
kunnen worden. 

‘Er kwamen heel veel boze telefoontjes binnen en telefonisten werden bedreigd’, zegt 
Kloosterman. ‘Die lagen echt onder vuur, ook persoonlijk. Toen is er een medewerker 
weggelopen en naar huis gegaan. Dan zie je wel hoe heftig het kan zijn.’ 

En dan heeft Kloosterman het nog niet gehad over de mensen die tóch worden binnengebracht 
met corona. Hoe ziek ook, van die groep zijn er mensen die glashard blijven ontkennen dat de 
ziekte bestaat. ‘Er zijn patiënten die wakker worden op de ic en nóg zeggen dat ze een 
longontsteking hebben gehad, omdat corona niet bestaat.’ 

Dat laatste herkent ook Dennis Verschuren van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Tot 
persoonlijke bedreigingen is het in Nijmegen nog niet gekomen, maar ook Verschuren ziet dat 
de communicatie moeizamer verloopt. ‘We blijven mensen informeren, we blijven 
onduidelijkheden wegnemen, maar dat wordt wel erg lastig op het moment dat er duidelijke 
onwaarheden worden vermeld en er grofheden over tafel gaan.’ 
Niet alleen ziekenhuispersoneel, ook huisartsen krijgen te maken met bedreigingen. Zij 
kunnen niet meer spreken over het belang van vaccinatie, zei demissionair minister Hugo De 
Jonge gisteravond tijdens de coronapersconferentie. ‘Dat is onacceptabel, maar helaas geen 
uitzondering. Niet iedereen voelt zich meer vrij om te spreken over de ernst van het 
coronavirus. Want dat kan al snel rekenen op felle discussie, of erger.’  

In het Gelderse Ede werd vanochtend nog een gezondheidscentrum met verf beklad. 

Bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht waren 50 tot 60 telefoontjes 
binnengekomen over Schutte. ’Ze zeiden dat ik een acteur was, dat ik daar helemaal niet had 
gelegen.’ 

Een medewerker was na het zoveelste belletje boos geworden, heel boos, vertelde ze Schutte. 
'Het is hier al een gekkenhuis, en dan ook nog dit', zou ze tegen de beller hebben geschreeuwd. 
Schutte: ‘Ik kreeg vaak het verwijt dat ik met de media had gesproken, terwijl dat, als ik echt 
zo ziek zou zijn, helemaal niet zou kunnen.’ 

Hoe komt het dat de reacties zo hoog oplopen? Onderzoeker Jelle van Buuren van de 
Universiteit Leiden stelt dat de meeste felle mensen vaak negatief in de discussie staan. ’Er 
zitten soms terechte vragen tussen. Maar er komt geen discussie op gang omdat die vragen 
worden vermengd met insinuaties. Bijvoorbeeld dat het verhaal van Rasoelbaks 'expres de dag 
voor de persconferentie naar buiten wordt gebracht'.’ 

Deze complottheorieën gaan soms ver, zegt Van Buuren. ‘Tot en met het slangetje in het 
linkerneusgat, dat daar niet zou horen. Het zou allemaal in scène zijn gezet. Die hele 
schakering aan wantrouwen werkt polarisatie in de hand.’ 

‘Al die reacties zijn gewoon echt heel vervelend voor je familie’, zegt Schutte. ’In het begin kon 
ik er gewoon om huilen. Ze weten echt niet hoe het is. Ik zeg altijd: je moet mensen eens met 
een knijper op de neus en een rietje in de mond een trap op jagen, dan weet je wat corona is.’ 
Het is absoluut niet zo dat niemand de media meer vertrouwt. Integendeel, zegt onderzoeker 
Van Buuren. ‘Maar dat sommige columnisten er met gestrekt been in gaan en schrijven dat 
niet-gevaccineerden geen plek in het ziekenhuis kunnen krijgen, helpt ook niet.’ 
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Maar wat helpt wel? Van Buuren: ‘Blijven zoeken naar het in beeld brengen van de discussie. 
Inhoudelijke afwegingen en keuzes aandragen. Want nu splijt de discussie families, 
vriendengroepen en collega's.’ Bron: RTL Nieuws, 3 november 2021.  

 

Ria en Bertus Vos voelen zich bezwaard dat zij twee bedden in het Rotterdamse Ikazia 
Ziekenhuis bezet houden. © Frank de Roo 
 
Bertus (77) en Ria (74) leven al weken noodgedwongen in het ziekenhuis, 
want er is geen plek in verzorgingshuis 
 
Ria (74) en Bertus Vos (77) slapen al bijna drie weken in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. 
Noodgedwongen, want eigenlijk moet Bertus naar een verzorgingshuis om te herstellen van 
een delier. Het ziekenhuis zoekt voor hem, maar er is geen plek. Bertus en Ria willen niets 
liever dan weg uit het ziekenhuis. 
 
Eigenlijk hoort Bertus helemaal niet meer thuis in het ziekenhuis. ‘Hij is hier uitbehandeld’, 
zegt zijn vrouw Ria uit Oud-Beijerland. Twee keer is hij al opgenomen, nu zit en ligt hij voor 
de derde keer in het ziekenhuis bij het Zuidplein. Hij heeft last van een urineweginfectie en 
kreeg een delier. Bertus en Ria zitten allebei op niet zo heel comfortabele stoelen die in de 
kamer staan. Voor hen op de kleine tafel ligt een tablet. Op een van de bedden staat haar tas. 
Zo ziet hun leven er op dit moment uit: een paar vierkante meter in het ziekenhuis. Bron: AD, 
5 november 2021. 

Komende nacht weer bijna geen treinen door personeelstekort 

Vanaf middernacht tot zaterdag 07.00 uur rijden er bijna geen treinen van en naar Amersfoort. 
De oorzaak hiervan is personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail, meldt de NS vrijdag. 

Alleen op het traject Hilversum-Amersfoort kunnen treinen rijden. Op de overige trajecten 
rijden bussen. 
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De NS adviseert reizigers om eerder op pad te gaan en zo veel mogelijk om te reizen. ‘Plan uw 
reis voor vertrek. Reist u komende nacht over een van bovenstaande trajecten? Let u dan goed 
op de omroepberichten op de stations en maak zo nodig gebruik van de Service- en 
Informatiezuil’, laat NS weten. 

ProRail heeft in de afgelopen tijd geregeld treindiensten moeten schrappen, omdat er 
onvoldoende personeel voor de verkeersleidingposten was. De spoorbeheerder heeft zestig 
mensen nodig om de roosters te kunnen vullen. In totaal wil ProRail 750 mensen in de 
verkeersleiding hebben, maar dat aantal wordt nu lang niet gehaald. Door maatregelen zitten 
er nu wel meer mensen in de opleiding, maar die kunnen pas vanaf de zomer van 2022 ingezet 
worden. ProRail denkt dat de bezettingsproblemen tot medio 2023 zullen duren. Bron: AD, 5 
november 2021.  

Paniek! Er zijn bijna geen chauffeurs meer: Bevoorrading supermarkten 
steeds lastiger 

Nederland krijgt steeds meer last van het nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. De 
bevoorrading van winkels en supermarkten wordt steeds lastiger. Van Britse toestanden is 
nog geen sprake, maar de seinen staan wel op rood. ‘Ze moeten gewoon die salarissen 
verhogen.’ 

Het probleem speelt al langer in de transportsector, maar lijkt de komende jaren alleen maar 
erger te worden. Bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) houden ze dan ook hun hart vast. 
Op dit moment zijn er tussen de 8000 en 10.000 openstaande vacatures voor chauffeurs in 
ons land, weet Bart Van Pagée van TLN. ‘Een van de belangrijkste oorzaken is de vergrijzing’, 
zegt hij. ‘Heel veel oudere chauffeurs stoppen ermee, en dat zal de komende jaren nog wel 
doorgaan. Tegelijkertijd zal de instroom afnemen’, vreest hij. Dat heeft weer alles te maken 
met het feit dat er minder kinderen worden geboren, waardoor er minder leerlingen in het 
vmbo en mbo zijn. Bron: AD, 5 november 2021. 

In dierentuin in Denver is coronabesmetting vastgesteld bij hyena’s 

In de dierentuin van de Amerikaanse stad Denver (Colorado) is voor het eerst 
het coronavirus vastgesteld bij hyena's. Twee van de dieren in de Denver Zoo testten positief 
op het virus, maakte het Nationaal Veterinair Laboratorium vrijdag bekend. 

Diverse dieren in de dierentuin werden onderzocht op het coronavirus nadat een 
aantal leeuwen ziek was geworden. Ook bij elf leeuwen en twee tijgers in de dierentuin is het 
virus geconstateerd. 

‘Hyena's zijn taaie, veerkrachtige dieren. Ze zijn verder gezond en zullen naar verwachting 
volledig herstellen’, aldus de Denver Zoo in een verklaring 

Volgens medewerkers van de dierentuin vertonen de hyena's - de 22-jarige Ngozi en de 23-
jarige Kibo - milde symptomen, waaronder wat doezeligheid, een loopneus en af en 
toe hoesten. De overige dieren waarbij in de afgelopen weken het virus is vastgesteld zijn 
volledig hersteld of daarnaar op weg, aldus de dierentuin. Bron: AD, 6 november 2021.  

Uitgaansverbod in Suriname verruimd 

Surinamers die 's avonds graag wat langer op straat blijven, kunnen vanaf zaterdag hun hart 
weer ophalen. Het uitgaansverbod geldt dan vanaf 23.00 uur tot 05.00 uur. De regering 
maakte de verruiming met twee uur op vrijdag bekend. Sinds juli ging de avondklok in 
Suriname om 21.00 uur in. 
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De versoepeling kwam vrijdag onverwacht. Tot nu toe is er geen uitleg over gegeven. Wel zei 
minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid donderdag op de radio dat hij verwacht dat 
Suriname over twee weken de vierde coronagolf achter zich zal hebben.  

Volgens hem is er al enige dagen sprake van een dalende trend van het aantal besmettingen. 
Zo waren er donderdag 38 personen positief getest op een totaal van 157 geteste mensen, 
ofwel vierentwintig procent. Volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie moet 
dit getal lager dan tien procent zijn. Bron: AD, 6 november 2021.  
 
Utrechtse schaatsbaan niet open vanwege QR-scanplicht: ‘Zuur en 
teleurstellend’ 
 
De Utrechtse schaatsbaan De Vechtsebanen gaat dit weekend niet open vanwege 
de coronapas. De directie van de schaatsbaan dacht de strengere coronaregels 
te omzeilen door alle schaatsers - gevaccineerd en niet-gevaccineerd- via een gang 
binnendoor naar de buitenbaan te leiden.  
 
De gemeente houdt vast aan de verplichting om bezoekers om een QR-code te vragen, maar 
dat ziet het schaatscomplex niet zitten. Eigenaar Michael van de Kuit is teleurgesteld. ‘De 
burgemeester laat weten dat er is gekeken naar de landelijke coronacijfers. En dat op basis 
daarvan geen toestemming wordt gegeven voor onze oplossing. Dat is zuur, en het betekent 
dat we de deur dicht houden.’ Bron: AD, 6 november 2021. 
 

 

Een activist houdt een bord vast van de Chinese journalist Zhang Zhan, die veroordeeld werd 
tot vier jaar cel vanwege haar verslaggeving van de coronalockdown in Wuhan. © EPA  

Chinese journalist die werd opgepakt vanwege Covid-19-verslaggeving 
‘dicht bij de dood’, zegt familie 
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De Chinese burgerjournalist en voormalig advocaat Zhang Zhan, die in de gevangenis zit 
wegens het filmen van de quarantaine in Wuhan, is volgens haar familie ‘dicht bij de dood'. 
De 38-jarige vrouw is in hongerstaking en zou nog maar 40 kilo wegen. 
 
Zhang Zhan werd in mei 2020 opgepakt, en in december veroordeeld tot vier jaar gevangenis 
wegens ‘het veroorzaken van publieke verstoringen’, een reden die in China frequent wordt 
aangevoerd tegen politieke opponenten.  
 
Ze reisde in februari 2021 naar Wuhan om verslag te doen van de situatie aldaar, enkele 
dagen nadat de metropool met ongeveer elf miljoen inwoners in quarantaine ging. Haar 
beelden van patiënten in een overvolle ziekenhuisgang boden een zeldzame glimp van de 
situatie in Wuhan tijdens het begin van de corona-uitbraak.   
 
Zhan is op dit moment extreem mager - ze zou nog slechts 40 kilo wegen bij een lengte van 
1,77 meter, en ‘leeft mogelijk niet lang meer’, zei haar broer Zhang Ju op Twitter. ‘Misschien 
overleeft ze de winter niet.’ Ook schreef hij: ’Het lijkt erop dat voor haar enkel God ertoe doet, 
en de waarheden waarin ze gelooft.’ 
 

 
Zhang Zhan (screenshot van YouTube-video). © AFP  

Een van Zhans advocaten, die anoniem wil blijven, vertelde persbureau AFP dat de familie 
drie weken geleden bij de vrouwengevangenis in Shanghai had gevraagd om bezoekrecht, 
maar geen reactie heeft gehad op dit verzoek. Advocaten hebben geen informatie over de 
huidige toestand van de journalist, maar wisten wel te melden dat ze weigerde te eten na haar 
arrestatie. Ze zou gedwongen gevoed worden via een neussonde. 

Amnesty International riep donderdag het Chinese regime op om Zhan onmiddellijk vrij te 
laten ‘zodat ze haar hongerstaking kan beëindigen en de medische behandeling kan krijgen 
die ze zo hard nodig heeft’. Volgens de organisatie is Zhan ook geketend, en zijn haar handen 
al meer dan drie maanden 24 uur per dag vastgebonden. 

Zhan is niet de enige journalist die is opgepakt vanwege verslaggeving over de pandemie. 
Tenminste drie andere onafhankelijke journalisten zijn eveneens gearresteerd: Chen Qiushi, 
Fang Bin en Li Zehua. Bron: AD, 5 november 2021.   

 
Mondkapjes zijn niet aan te slepen (net als neusspray en paracetamol) 

Mondkapjes vliegen momenteel de winkels uit. Drogisterijen melden een verdrievoudiging van 
de verkoop nu de mondkapjesplicht vanaf morgen weer van kracht is. ‘Het is bijna niet aan te 
vullen, zo hard gaat het.’ 
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Het was te verwachten: na de persconferentie van afgelopen dinsdagavond zijn mondkapjes, 
maar ook coronazelftesten en handzeep, niet aan te slepen. Volgens drogisterijketen Kruidvat 
is er sinds woensdag een extreme vraag naar deze artikelen.  

‘We merkten de afgelopen weken al een toename van met name coronazelftesten en sinds deze 
week zijn het vooral mondkapjes die worden ingeslagen. We hebben voldoende voorraad, maar 
het kan voorkomen dat deze producten korte tijd zijn uitverkocht. We doen er alles aan om zo 
snel mogelijk weer aan te vullen, maar soms wordt er zoveel gekocht dat we het niet kunnen 
bijhouden. Zo hard gaat het’, zegt Kruidvat-woordvoerder José Mes. 

Ook concurrent DA meldt een stevige stijging van de verkoop. ‘Mondkapjes zijn nooit helemaal 
weggeweest uit ons assortiment, want voor het openbaar vervoer en buitenlandse vakanties 
waren ze nog steeds nodig. Je kunt gerust stellen dat de verkoop van die kapjes fluctureert. 
Deze week gaat het razendsnel, dat vlakt over een paar weken weer af. Gelukkig hebben we 
veel geleerd in anderhalf jaar tijd en hebben we voldoende voorraad opgebouwd’, meldt Sylvia 
van Orden namens DA.  

Bij de grootste webshop van ons land, bol.com, is er eveneens sprake van een verdubbeling 
van de verkoopcijfers. ‘Niet-medische mondkapjes gaan als een speer deze week. We verkopen 
er elke dag duizenden extra’, laat een woordvoerder weten.  

Niet alleen coronagerelateerde producten worden massaal ingeslagen, dat geldt volgens de 
drogisterijen ook voor neussprays, zakdoekjes, hoestsiroop en paracetamol. José Mes: ‘Het 
lijkt wel of half Nederland verkouden is. Normaal zien we een piek in de verkoop van deze 
producten eind december en begin januari, maar dit jaar is de verkoudheidsgolf er een stuk 
eerder. Waarschijnlijk te verklaren doordat mensen vanwege de versoepelingen de laatste 
maanden veel contact met elkaar hebben gehad.’  

Uit onderzoek van verzekeraar Interpolis blijkt dat het ziekteverzuim op dit moment hoog is. 
In anderhalve maand tijd (half september tot eind oktober) is het aantal ziekmeldingen met 
maar liefst zestig procent toegenomen.  Bron: AD, 5 november 2021.   

Sywert Van Lienden maakt gebruik van mondkapjesplicht en geeft 
korting  

Sywert Van Lienden is terug. Een tijd lang was hij in opspraak vanwege zijn mondkapjesdeal, 
en nu de mondkapjesplicht terugkeert, maakt hij daar meteen gebruik van. Meerdere mensen 
hebben namelijk een mail gehad van zijn bedrijf, Stichting Hulptroepen Alliantie, dat ze 
wederom mondkapjes verkopen. Met korting. 

Dat de verkoop van mondkapjes weer toeneemt, is niet gek. Gisteravond vertelden 
demissionair premier Rutte en demissionair zorgminister De Jonge ons immers dat de 
mondkapjesplicht terugkeert. Maar dat het bedrijf van Sywert van Lienden daar meteen op 
inspeelt, daar heb je lef voor nodig. Van Lienden raakte namelijk niet alleen in opspraak door 
het geld dat hij (onterecht) met zijn mondkapjes verdiende; ze waren ook nog eens van slechte 
kwaliteit. 

Het RIVM keurde de mondmaskers destijds dan ook af. Maar ten tijde van de deal kocht het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ze toch. Volgens het RIVM bevatten de 
masker grafeen (nanomateriaal van koolstof) en vormen ze volgens een inspecteur een 
‘onacceptabel gezondheidsrisico’. Uiteindelijk zijn de mondmaskers nooit gebruikt, ze 
belandden in de opslag. 

Of Van Lienden nu dezelfde soort maskers probeert te verkopen, is niet duidelijk. Wel staat in 
de mail: ‘Wij willen graag dat iedereen toegang heeft tot de beste mondkapjes. Om je daarmee 
op weg te helpen, bieden wij de komende tien dagen onze IIR en FFP2-mondkapjes aan met 
een korting van tien procent.’ 
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Even terug naar de mondkapjesdeal: aan het begin van de coronacrisis was er een tekort aan 
mondmaskers in de zorg, en Van Lienden beloofde dat vrijwillig te fixen. Hij richtte daarom 
de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie (van bovenstaande mail) op. Via die 
organisatie bestelde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uiteindelijk 40 
miljoen mondkapjes. Van Lienden benadrukte keer op keer dat hij en zijn compagnons daar 
niks aan verdienden, maar uit documenten in bezit van de Volkskrant bleek dat dat niet 
helemaal klopt. 

Het gaat om tientallen interne documenten, contracten, mails en rapporten. Daaruit werd 
duidelijk dat Van Lienden en zijn compagnons de grote miljoenendeals via hun eigen bv’s 
lieten lopen en er zo aan verdiend hebben. Van Lienden kwam tekst en uitleg geven bij 
Buitenhof, een hele tijd later. Toen zei hij dat hij zijn winst aan goede doelen wilde geven. 
Maar die moesten er niks van weten. Bron: Metro Nieuws, 3 november 2021. 

Mondkapjes voor de zorg afgekeurd 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft 32,8 miljoen door de overheid aangekochte 
mondkapjes moeten afkeuren voor de zorg, meldt de Volkskrant. Doordat een Europese 
ontheffingsregeling is teruggedraaid mogen de Chinese KN95-maskers niet langer worden 
gebruikt in ziekenhuizen. 

Zo'n twee derde van de afgeschreven maskers is geleverd door het bedrijf van Sywert Van 
Lienden, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Hij laat weten 
dat de 32,8 miljoen maskers, die sinds deze week uit de officiële voorraadcijfers zijn 
geschrapt, vooralsnog niet vernietigd worden. 

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, de inkooporganisatie van de overheid, gaat kijken 
of er nog een andere bestemming gevonden kan worden buiten de zorg. Het totale 
aankoopbedrag van de afgekeurde mondkapjes ligt naar schatting rond de 70 miljoen euro, 
maar het ministerie kan niet zeggen of dit klopt. 

Van Lienden noemt het afkeuren van de mondkapjes 'zonde, onnodig en bij vernietiging 
milieuvervuilend'. ‘Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen was zich bewust hiervan bij het 
bestellen en ook na de levering in de zomer van 2020.’ Hij zegt 'oplossingen' te hebben 
aangedragen, maar daarvoor was geen interesse. Bron: AD, 5 november 2021. 

Ministerie keurt noodgedwongen miljoenen ’Sywert Van Lienden-
mondkapjes’ af 

Het ministerie van VWS moet 32,8 miljoen ingeslagen Chinese KN95-mondkapjes afkeuren. 
De tijdelijke uitzondering waardoor deze mondkapjes van Brussel in de zorg mochten worden 
gebruikt, is verstreken. Ongeveer twee derde van de afgeschreven mondkapjes is geleverd door 
het bedrijf Relief Goods Alliance van Sywert Van Lienden.  

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) aan de 
Volkskrant. De woordvoerder laat weten dat de 32,8 miljoen mondkapjes, die sinds deze week 
uit de officiële voorraadcijfers zijn geschrapt, vooralsnog niet vernietigd worden.  

De mondkapjes zijn vorig jaar ingekocht. In de Tweede Kamer werd toen aangedrongen op het 
grootschalig inkopen van zogenoemde persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder 
mondkapjes. Dit gebeurde door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). De 
inkooporganisatie van de overheid, gaat nog kijken of er nog een andere bestemming gevonden 
kan worden buiten de zorg. 

Volgens de krant is de lading in totaal zo’n zeventig miljoen euro waard, maar het ministerie 
kan niet zeggen of die schatting klopt. 
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Vanuit de Europese Commissie kregen de Chinese mondkapjes in de coronacrisis een 
ontheffing, waardoor ze in de zorg konden werden ingezet. Wel was al bekend dat die 
ontheffing tijdelijk zou zijn.  

Sywert Van Lienden noemt het afkeuren van de mondkapjes „zonde, onnodig en bij 
vernietiging milieuvervuilend. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen was zich bewust 
hiervan bij het bestellen en ook na de levering in de zomer van 2020.’ Van Lienden zegt 
„oplossingen’ te hebben aangedragen ‘waarmee dit voorkomen had kunnen worden. Er was 
echter geen interesse in.’ Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen had volgens hem op de 
situatie kunnen anticiperen door tijdig de mondkapjes uit te leveren aan de zorg. ‘Hopelijk 
vinden ze er nog een goede bestemming voor.’ Bron: De Telegraaf, 5 november 2021. 

Deelnemers Museumnacht moeten geldig coronatoegangsbewijs laten 
zien 

Museumliefhebbers zijn zaterdagavond van 19.00 uur tot 00.00 uur welkom in tientallen 
musea in Amsterdam. In totaal doen 54 locaties mee aan Museumnacht. Alle tickets voor het 
evenement zijn verkocht en de organisatie verwacht zo'n 32.000 bezoekers. 

Deelnemers moeten allemaal een geldig coronatoegangsbewijs laten zien als ze hun 
polsbandje voor het evenement ophalen bij de eerste locatie die ze bezoeken. De andere 
deelnemende musea kunnen dat bij de entree opnieuw controleren. De organisatie wijst er 
verder op dat er ook in de musea zelf mogelijk coronamaatregelen gelden, zoals 1,5 meter 
afstand. 

Aan Museumnacht doen onder meer bekende musea als het Rijksmuseum, het Stedelijk 
Museum, het Rembrandthuis en het Van Gogh Museum mee, maar ook instellingen als 
Oscam, Mediamatic en de ISN Fatih Moskee. Bezoekers krijgen muziek- en dansoptredens, 
lezingen, films, workshops en spellen voorgeschoteld. 

Zo kunnen deelnemers in het Verzetsmuseum dansen op protestsongs, zijn er in Mediamatic 
enorme seksspeeltjes te bewonderen die zijn omgetoverd in glijbanen, wipkippen en 
schommels, worden er in Huis Marseille meditaties rondom het thema water verzorgd en is er 
in het Multatuli Museum een chocoladeproeverij en een workshop chocoladeschilderen te 
volgen. 

Ook slaat Museumnacht dit jaar de handen ineen met videoplatform TikTok. Op gezette tijden 
gaan verschillende musea 'live' en geven dan een presentatie, rondleiding of kijkje achter de 
schermen. Ook curatoren, kunstenaars en tiktokkers gaan creatieve video's delen, onder de 
hashtags #Museumtime en #LerenopTikTok. Bron: AD, 6 november 2021. 
 
Vanaf vandaag weer nieuwe regels: mondkap op, QR-code bij de hand 
 
Vanaf vandaag is het dragen van een mondkapje binnen vaak weer verplicht. En de coronapas 
geldt nu ook op meer plekken als toegangsbewijs. Harde lockdownregels blijven voorlopig op 
de plank. ‘We vragen niets onmogelijks’. 
 
Afstand houden en (spits)drukte mijden moest al sinds woensdag, voor de helft thuis werken 
ook. Maar vanaf vandaag gaan nog eens twee extra coronamaatregelen in. Dit zijn de nieuwe 
regels - en de restricties die het kabinet nog achter de hand houdt: 
 
Nederland en de mondkap: het blijft een ingewikkeld huwelijk. Lang twijfelden OMT en 
kabinet of massaal mondkapgebruik veel nut heeft, daarna kwam er alsnog een plicht. Die 
werd weer snel geschrapt in de zomer. Maar nu zijn we toch weer tot elkaar veroordeeld. 
 
De mondneusmaskers moeten verplicht op in alle publieke binnenruimtes - denk aan winkels, 
OV-stations, gemeentehuizen. Ook bij contactberoepen als de kapper moet het kapje op. 
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Studenten in mbo en hoger onderwijs dragen weer een mondmasker op de gang. Belangrijk: 
waar al een coronapas verplicht is, hoeft het mondmasker niet op. Het is het één of het ander.   
De boete voor het niet dragen van een mondkap blijft 95 euro. 
 
De coronapas wordt vanaf vandaag op veel meer plekken verplicht. Vooralsnog was het vooral 
in de horeca nodig een QR-code te laten zien, maar nu moet het ook in onder meer de 
sportschool, het museum, bij het zwembad. Binnensporten kan alleen na QR-check, net als 
dans- of muziekles. Het buitenterras mag je ook pas op na het tonen van de coronapas.  
 
Buitensport is uitgezonderd na een massieve blokkade in de Tweede Kamer, maar kantines 
en kleedkamers zijn wel weer QR-plichtig. Dat zou niet ‘te veel gevraagd’ zijn van de sporters, 
stelde minister Ferd Grapperhaus van Justitie (CDA) gisteren bij de ministerraad. ‘We vragen 
niets onmogelijks. We zullen het samen met elkaar moeten doen’. Doorstroomlocaties buiten 
als dierentuinen en pretparken vallen later pas onder de coronapas-regels, daarvoor is een 
wetswijziging nodig. 
 
En dat moet dan genoeg zijn om de nieuwste coronagolf te temmen. Rutte wilde het land en 
zichzelf niet ‘in een depressie’ praten, maar zei bij de persconferentie ook dat de kans ‘reëel’ 
is dat komende vrijdag al extra maatregelen nodig zijn. ‘Hopelijk is dat  niet zo.’ 
 
Als het onverhoopt anders uitpakt, heeft het demissionaire kabinet een aantal extra wapens 
in het anti-corona-arsenaal. Zo wordt nu wetgeving voorbereid die het mogelijk maakt dat 
de coronapas ook verplicht kan worden bij bedrijven waar bezoekers al een QR-code moeten 
tonen. Nu moeten alle gasten in een restaurant een coronapas hebben, maar de bediening 
niet.  
 
Daarnaast maakt het kabinet het wettelijk mogelijk om de QR-codes in ‘niet-essentiële 
winkels’  (kleding, meubels, cadeauwinkels) toe te passen.  Ook wordt bekeken of andere 
bedrijven - en zorgverleners - om een QR-code kunnen vragen. Dat zou op vrijwillige basis 
moeten gebeuren. Een deel van deze extra maatregelen kan regionaal in brandhaarden ingezet 
worden. 
 
En als zelfs dat de coronagolven de komende winter niet omlaag drukt, komen harde 
lockdownregels weer om de hoek kijken. Het OMT schreef het in de kleine lettertjes van zijn 
laatste advies: als de boel misloopt, zijn eventuele extra restricties als de beperking van 
openingstijden in de horeca, aan banden leggen van het thuisbezoek, herinvoering van 
verplichte vaste zitplekken en sluiting van niet-essentiële winkels weer opties. Net als de ‘2G-
benadering’ waarbij ergens alleen gevaccineerde of genezen personen welkom zijn.  
 
Minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) hoopt dat wel te kunnen voorkomen. ‘We moeten 
ons weer schrap zetten, het worden spannende maanden, maar samen kunnen we het aan 
als we ons aan de huidige maatregelen houden.’ Bron: AD, 6 november 2021. 

Update RIVM 

De afgelopen 24 uur zijn er 12.024 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, aldus het RIVM. 
Dat is het hoogste aantal dit jaar en het op drie na hoogste in Nederland sinds het begin van 
de pandemie. In de twee voorgaande dagen werden er ruim 10.000 gevallen per dag 
geregistreerd. 

Alleen in december vorig jaar werden er op drie dagen meer positieve tests in één dag gemeld 
dan vandaag. Op 20 december waren er 12.997 positieve tests, op 17 december 12.778 en op 
19 december 12.224. Op de overige 615 dagen van de coronacrisis waren er minder positieve 
tests. 

In de afgelopen zeven dagen waren er 65.905 positieve tests. Gemiddeld 9415 nieuwe 
gevallen per dag. Het hoogste niveau sinds 21 juli. Het RIVM kreeg de afgelopen dag 36 
meldingen van sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei. De afgelopen zeven dagen 
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werden 156 overlijdens geregistreerd. Gemiddeld 22 per dag. Ook dat is het hoogste niveau 
sinds 11 mei. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zaterdag verder gestegen tot 1399, een 
toename van 49. Dat is het hoogste aantal sinds 28 mei, toen er 1440 coronapatiënten waren 
opgenomen.  

De stijging komt volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) voor 
het grootste deel voor rekening van de verpleegafdelingen, waar er 47 coronapatiënten zijn 
bijgekomen. Daar liggen nu 1111 mensen met Covid-19. Op die afdelingen kwamen 194 
nieuwe patiënten binnen. 

Bij de intensive cares kwamen 26 nieuwe patiënten binnen. Per saldo steeg het aantal 
ernstige zieke patiënten op de ic's met 2. Daar liggen nu 288 mensen met Covid-19. Bron: AD, 
6 november 2021. 
 
Sinterklaasintocht Amersfoort op de tocht, comité trekt zich terug: 
‘Zonder QR-check onverantwoord’ 
 
Het Sinterklaascomité trekt zijn handen af van de Amersfoortse intocht op zaterdag 13 
november.  De organisatie vindt het onverantwoord om duizenden mensen op de Eemkade te 
ontvangen zonder QR-code of entreebewijs. Of de intocht hiermee überhaupt doorgaat, is op 
dit moment nog niet duidelijk. 
 
De beslissing om af te zien van de intocht viel vrijdagmiddag. ‘Het kabinet heeft besloten dat 
we geen QR-code mogen vragen en ook niet kunnen werken met entreebewijzen. Dat hebben 
we te accepteren, maar dat zorgt wel voor deze keuze.’ Bron: AD, 6 november 2021. 

Basic-Fit controleert geen id-bewijzen 

Fitnessketen Basic-Fit, die ruim tweehonderd clubs in Nederland in beheer heeft, controleert 
geen identiteitsbewijzen bij leden die met een coronatoegangsbewijs naar de sportschool gaan. 
Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Omroep Brabant. De afgelopen dagen 
benadrukte het kabinet juist dat het verplicht is om naast de QR-code ook een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs te controleren om misbruik van codes tegen te gaan. 

Met ingang van dit weekend is het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs verplicht voor 
een bezoek aan de sportschool. Een woordvoerster van Basic-Fit legt uit dat de QR-codes van 
het coronatoegangsbewijs automatisch gescand worden bij de toegangspoortjes bij de 
sportschool. Om binnen te komen moeten leden ook hun lidmaatschapskaart scannen, 
waarmee hun identiteit bij de sportschool bekend zou zijn. Maar er komen geen mensen aan 
te pas bij het controleren van het coronatoegangsbewijs. 

Bij het checken van de QR-code is het de bedoeling dat de bezoeker ook zijn identiteitsbewijs 
laat zien. Wie het coronatoegangsbewijs controleert, ziet om privacyredenen alleen de eerste 
letter van iemands voor- en achternaam en diens geboortedag- en maand. Die zijn te 
controleren op het identiteitsbewijs. 

De woordvoerder kon niet direct aangeven of Basic-Fit contact heeft gehad met Nederlandse 
autoriteiten of deze controlemethode toereikend is. De sportschoolketen controleert in 
Frankrijk op dezelfde manier de zogenoemde 'pas sanitaire', zoals het coronatoegangsbewijs 
daar heet. Het bedrijf benadrukt dat leden vooraf ook een tijdslot moeten reserveren met 
behulp van hun lidmaatschapskaart. ‘Je wil fitness toegankelijk houden voor iedereen die aan 
zijn of haar gezondheid wil werken. Dit systeem heeft zich sinds eind augustus ook al bewezen 
in Frankrijk.’  Bron: AD, 6 november 2021. 
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Het JO16-2 team van Be Quick 1887 uit het Groningse Haren weigerde vandaag te voetballen 
op Sportpark De Vormt in Urk uit angst voor corona. © Wouter Foppen 
 
Groningse jeugdploeg weigert te spelen in ‘coronabrandhaard’ Urk: 
‘Ouders vinden dat een risico’ 
 
Het JO16-2 team van voetbalclub Be Quick 1887 uit het Groningse Haren is zaterdag niet 
naar Urk afgereisd voor een wedstrijd tegen leeftijdsgenoten van SV Urk. Ouders vinden het 
risico op een coronabesmetting te groot. Op Urk begrijpen ze hier niets van.   
 
Ouders van de Groningse spelers hebben de afgelopen week bij de teamleiding van Be Quick 
1887 aangegeven dat ze het risico om naar Urk af te reizen te groot vinden. Ze zijn bang dat 
hun kinderen daar een coronabesmetting oplopen. Het virus is in het vissersdorp de afgelopen 
dagen flink opgelaaid. Bron: AD, 6 november 2021. 
 
Hoofd inlichtingendienst Thüringen waarschuwt dat corona-ontkenners 
steeds meer radicaliseren 
 
Het hoofd van de inlichtingendienst in de Duitse deelstaat Thüringen waarschuwt 
dat corona-ontkenners steeds meer geradicaliseerd geraken. ‘We zien online pesterijen, 
beledigingen, fysieke aanvallen en ultra-agressief gedrag in het hele land’, zegt Stephan 
Kramer in een interview met Redaktionsnetzwerk Deutschland. 
 
‘De vierde golf, de discussie over boostervaccins en de aanscherping van coronamaatregelen 
zoals de uitbreiding van vaccinatie- of herstelbewijzen kunnen de beweging een nieuwe impuls 
geven’, aldus Kramer. Hij staat aan het hoofd van de instantie die binnenlandse 
dreigingen moet opvolgen. 
 
De ‘Querdenken’-beweging, die bestaat uit Covid-ontkenners, rechtse activisten en 
antivaxers, heeft tijdens de pandemie verschillende grootschalige protesten georganiseerd in 
Duitsland. Soms draaiden die uit op geweld. 
 
Zaterdag is een betoging in Leipzig gepland. Daar zijn door de toenemende besmettingen maar 
duizend betogers toegelaten. Bron: AD, 6 november 2021. 
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Costa Rica verplicht kinderen zich te laten vaccineren 
 
Het Centraal-Amerikaanse land Costa Rica verplicht kinderen als eerste land ter wereld om 
zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Volgens de gezondheidsautoriteiten zal de 
vaccinatie vanaf nu op de lijst komen te staan van de basisvaccins die kinderen volgens de 
wet moeten krijgen. Het land heeft een deal gesloten met farmaceut Pfizer om over voldoende 
doses te beschikken om alle kinderen onder de 12 jaar vanaf maart 2022 te beginnen inenten 
 
Eerder deze week keurde de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC het coronavaccin van 
Pfizer/BioNTech voor kinderen tussen 5 en 12 jaar goed. Hoewel kinderen minder risico lopen 
om zwaar ziek te worden indien ze met Covid-19 worden besmet, kunnen ze de ziekte wel snel 
aan anderen doorgeven, zelfs wanneer ze geen symptomen hebben. Het vaccin zou dus vooral 
voorkomen dat kinderen anderen besmetten. 
 
Door de deal met Pfizer zal Costa Rica 3,5 miljoen doses van het vaccin ontvangen, daarvan 
zullen 1,5 miljoen voorbehouden worden voor kinderen tussen 5 en 11 jaar. De andere doses 
zullen dienen als een derde prik voor het zorgpersoneel, de oudere bevolking en mensen met 
een immuunaandoening. Momenteel is ongeveer 55 procent van de bevolking in het land 
volledig gevaccineerd. Meer dan 70 procent van jongeren tussen 12 en 19 jaar hebben al 
minstens één dosis gehad. Bron: AD, 6 november 2021. 

Frankrijk verplicht mondmaskers in wachtrijen naar skiliften 

Frankrijk verplicht mondmaskers in wachtrijen naar skiliften. Als de 
nationale besmettingsgraad boven 200 gevallen per 100.000 inwoners gaat, zullen skiërs ook 
een geldige coronapas moeten voorleggen, zo heeft premier Jean Castex aangekondigd. 

Volgens de premier moeten de maatregelen het mogelijk maken een volwaardig skiseizoen te 
organiseren. De vorige winter was erg moeilijk voor de Franse wintersportsector. De skiliften 
moesten toen sluiten wegens de corona-epidemie. Bron: AD, 6 november 2021. 

 
Horeca Amsterdam ziet stijgende lijn controles QR-codes 
 
'Ik zie over de gehele linie een stijgende lijn', zegt de voorzitter van de Amsterdamse afdeling 
van Koninklijke Horeca Nederland, Pim Evers, over de controle op de QR-codes in Amsterdam. 
'Bij zo'n 10 procent valt nog wat te verbeteren.' 
 
Dat er ook op terrassen moet worden gecontroleerd, noemt Evers 'onbegrijpelijk'. Hij wijst op 
tal van andere plekken waar mensen samenkomen en niet worden gecontroleerd. De horeca 
wordt daardoor onevenredig hard getroffen, meent hij. 

Amsterdam liet eerder al weten de handhaving van de QR-controles op te schroeven. Ook 
Evers vraagt het publiek corona serieus te blijven nemen. ‘De Nederlander is er enigszins klaar 
mee, maar dat kan niet, het virus trekt zich daar niks van aan.’ Bron: AD, 6 november 2021. 

 
Engeland heeft afgelopen etmaal 30.693 nieuwe coronabesmettingen 
vastgesteld 
 
Het Verenigd Koninkrijk heeft het afgelopen etmaal 30.693 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld. Er werden 155 aan Covid-19 
gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Beide aantallen zijn een daling ten opzichte van 
cijfers van gisteren, toen werden 34.029 infecties en 193 overlijdens gemeld. Bron: AD, 6 
november 2021. 
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Soepel begin nieuwe coronaregels in winkels en sportscholen: ‘So far, so 
good’ 
 
Winkeliers hebben op de eerste dag dat mondkapjes in winkels weer verplicht zijn weinig 
problemen gehad. Een enkeling vergeet een mondmasker mee te nemen, maar volgens 
brancheorganisatie INretail accepteert het merendeel van het winkelend publiek de regels. 
Ook bij de controles op het coronabewijs bij sportinstellingen zijn tot dusver geen grote 
problemen. 
 
‘Het lijkt allemaal heel soepel te verlopen’, aldus een woordvoerder van de 
winkeliersvereniging. Volgens INretail is het belangrijk om coronamaatregelen te volgen, om 
zo de sterke stijging van de besmettingsaantallen een halt toe te roepen.  
 
Bij winkelketen Blokker is het beeld ook positief. ‘Mensen houden zich er goed aan’, vertelt 
een zegsvrouw. Ze denkt dat dit ook komt doordat het niet de eerste keer is dat mondkapjes 
in winkels verplicht worden. ‘De eerste keer is het natuurlijk een wat grotere stap dan nu. En 
iedereen wist wel een beetje dat dit er weer aan zat te komen.’ Posters herinneren mensen bij 
binnenkomst ook aan de mondkapjesregel en de maskers verkopen ook weer goed.  
 
Action spreekt van een ‘vrije gemakkelijke omschakeling’ op zaterdagochtend. De meeste 
bezoekers van filialen van de budgetwinkelketen reageerden volgens een woordvoerder goed. 
‘Bij onze winkels droeg een enkele klant aanvankelijk geen mondkapje, meestal omdat ze er 
in de gauwigheid niet aan gedacht hadden’, zegt hij. ‘Een enkeling draaide zich om en vertrok, 
misschien om eerst een mondkapje te halen.’  
 
Ook het personeel van winkels moet verplicht een hele werkdag een mondkapje dragen. Action 
benadrukt dat dit weleens lastig kan zijn voor medewerkers, maar dat er over het algemeen 
begrip voor is. Bij Blokker werd er gelaten gereageerd. ‘Mensen hebben het idee: het moet, 
dus dan doen we het maar weer. Je wilt toch gewoon meehelpen en hopen dat dit de cijfers 
omlaag brengt.’  
 

 
Een coronabewijs wordt gecontroleerd in een sportschool. De nieuwe coronaregels houden 
ook in dat bij sportscholen en de binnenruimtes van sportclubs een coronabewijs 
gecontroleerd moet worden. © Jeffrey Groeneweg  
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Met de feestdagen in aantocht breekt voor veel winkeliers de belangrijkste periode van het 
jaar aan. INretail roept ondernemers daarom op hun kerst- of sinterklaasacties zo veel 
mogelijk te spreiden, om een toeloop van grote groepen klanten te voorkomen. De 
ondernemersvereniging doet ook een beroep op het winkelend publiek om samenklontering te 
voorkomen. ‘Wees verstandig en grijp bijvoorbeeld je thuiswerkmoment aan om in de middag 
een cadeau te kopen.’ 

De nieuwe coronaregels houden ook in dat bij sportscholen en de binnenruimtes van 
sportclubs een coronabewijs gecontroleerd moet worden. Bij twee grote sportverenigingen ging 
dat tot dusver soepel. ‘Het gaat goed’, zegt Floris Heuer, bestuurslid van Kampong in Utrecht, 
waar ruim 6500 leden verschillende sporten beoefenen. ‘Mensen zijn begripvol en vriendelijk.’ 
Ook waren ze opgelucht dat de coronapas niet geldt voor amateursporten in de buitenlucht, 
zoals het kabinet aanvankelijk van plan was.  

Voorzitter Ad Westerhof van de Amsterdamse voetbalclub AFC, met 2200 leden een van de 
grootste amateurverenigingen van Nederland, zegt dat de controles tot dusver zonder 
problemen worden uitgevoerd. ‘So far so good.’ Vrijwilligers die controleren bij de kleedkamers 
en het clubhuis zagen dat slechts een paar ouders rechtsomkeert maakten toen ze merkten 
dat ze er zonder coronatoegangsbewijs niet in kwamen. Alle wedstrijden zijn zaterdag gewoon 
doorgegaan.  

Westerhof zei eerder beveiligers in te moeten huren om de QR-codes te checken, maar zijn 
club kon het deze zaterdag nog met vrijwilligers af. Bij sportvereniging Kampong waren 
vandaag in totaal vier vrijwilligers in touw om bij de clubhuizen te controleren. Andere 
toegangen tot binnenruimtes waren afgesloten.  

Niet overal gaat het evenwel zó soepel. Bij sportschool Laco in Cuijk bijvoorbeeld hebben ze 
hun handen vol aan het afnemen van de coronacheck bij de tientallen zwemouders die er elk 
lesuur komen. ‘Ouders die geen app-gegevens hebben, moeten naar buiten of doorlopen naar 
de wachtruimte aan de achterkant. En dat mag alleen als ze een mondkapje ophebben. Het 
is een hele puzzel’, zegt de receptioniste. Er zijn ook nog ouders die in discussie gaan. ‘Soms 
gaan ze zelfs schelden, omdat ze het ermee oneens zijn. Maar ik heb de regels natuurlijk niet 
uitgevonden.’ Bron: AD, 6 november 2021. 

‘Dit virus sloopt vriendschappen, relaties en gezinnen, laat angst, 
minachting en woede regeren’ 

Roel Abraham is 50 jaar maar wil dat niet weten, heeft zes kinderen en slechts één vrouw. 
Rijdt Trabant, stuntelt door het leven en deelt op deze plek zijn belevenissen als vader van 
een groot gezin. 

We gaan een nieuwe episode van de corona-ellende in en ik vind het reuzespannend. De 
persconferentie van afgelopen dinsdag was glashelder. Extra maatregelen, strengere 
controles, maar vooral: de voortgaande polarisatie wordt alleen maar gestimuleerd, vergroot 
en verergerd. Kennelijk zijn er nu twee soorten mensen in ons land: verstandige 
gevaccineerden, die luisteren naar ons demissionaire kabinet, en levensgevaarlijke wappies 
die de oorzaak zijn van alle ellende, van de overvolle ziekenhuizen, de overbelaste crematoria 
en de straks veel te krappe begraafplaatsen. Misschien moeten we straks maar wat 
voetbalvelden herinrichten als dodenakkers. Het is een dagelijks terugkerend thema in 
gesprekken binnen ons gezin, waarvan een deel ambivalent tegenover de maatregelen staat 
en mede daardoor de vaccinatie nog even al prakkiserend uitstelt.  

De oudste heeft alle cijfers waar consensus over is in een excelbestand gezet om op die manier 
een rationele overweging te kunnen maken. Voor hem zijn echter de vele verhalen over 
menstruatiestoornissen niet van toepassing, dus die tellen daarin niet. Een ander kind heeft 
dienaangaande meer emotionele afwegingen. Het deelnemen aan sociale activiteiten is ook een 
dingetje: hoe zwaar laat je dat wegen? Sportschool, jongerenclub, het blijft ingewikkeld.  

We begrijpen elkaar gelukkig helemaal, het zorgt niet voor de tweedeling die je nu om je heen 
ziet, maar de een maakt zich wel meer zorgen dan de ander. De tegenstrijdige nieuwsberichten 
ook! Liggen de intensive care-units nou wel of niet vol met ongevaccineerde mensen? Volgens 
de meeste berichten zijn ze toch echt de bron van alle ellende. Spreek ik echter met mensen 
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die daadwerkelijk in de genoemde ziekenhuizen werken, dan krijg ik toch deels een heel ander 
beeld voor ogen. Ik heb er echt pijn in de buik van, wat is nog waar?  

Aan de jongste kinderen gaat het allang niet meer voorbij; de kleuter kwam laatst uit school 
en vertelde dat hij zo bang was voor corona. Vroeger was echt niet alles beter, maar toen ik 
zes was had ik nauwelijks een idee van enge ziektes. Ik legde hem uit dat hij zich geen zorgen 
hoeft te maken, dat hij jong en gezond is, dat corona toch vooral oudere mensen treft of 
mensen die al ziek zijn - maar ik kreeg de angel er niet uit. En dat vind ik heel erg, dat zelfs 
kinderen bang worden. Of bang worden gemaakt?  

Net las ik een persbericht van een speelpark in Huizen waar we al 17 jaar komen. Ze gooien 
de hele boel dicht wanneer ook daar een QR-code zou worden verplicht gesteld. Stiekem ben 
ik trots op ze, hoe dol ik ook op dat park ben en hoe ellendig het zou zijn als ze de poorten 
zouden sluiten. Ze houden hun poot stijf en varen hun eigen koers. Deden we dat allemaal 
maar. Twee groepen! Drie jaar geleden waren we nog allemaal individuen, lekker Nederlands. 
Iedereen dacht wat hij wilde en dat was wel zo prettig.  

Ik zie het met lede ogen aan en weet niet zo goed hoe ermee om te gaan. Er is nog steeds méér 
dan alleen corona, maar desondanks overheerst de discussie over dit virus alles, sloopt het 
vriendschappen, relaties en gezinnen, laat het angst, minachting en woede regeren en zorgt 
het voor uitsluiting en eenzaamheid. Reikhalzend kijk ik uit naar volgend jaar, dan wordt vast 
alles anders. Toch? Bron: AD, 6 november 2021.  

98 procent gevaccineerden en amper besmettingen: dit is het wonder van 
Portugal 

‘Zeg tegen een Portugees dat mondkapjes mogen maar niet moeten en hij zal het toch dragen. 
Bij Nederlanders is dat precies het omgekeerde. Dàt is de verklaring van de goede coronacijfers 
hier: Portugezen zijn volgzame mensen.’ In het voorjaar stortte het ziekenhuissysteem nog in, 
stonden de ambulances in de file en stierven er 300 mensen per dag. Nu heeft het land de 
hoogste vaccinatiegraad ter wereld en hebben ze véél minder zieken dan in Nederland. Maar 
betekent dat ook ze het leven er terug in volle zwier leven? Een verslag uit Lissabon. 

Ze dragen ze overal. In de tram en in de metro, want daar moet het nog. In winkels, 
shoppingcentra en supermarkten, ook al hangen er nergens bordjes met ‘mondkapje 
verplicht’. Wanneer ‘s middags de kantoren sluiten, stromen de mensen naar buiten met 
eentje over mond en neus. Zitten mensen op een terras, zetten ze hun mondkapje op wanneer 
ze het café of restaurant naar binnen stappen. Zelfs op straat: overal mondkapjes. 

Ouderen, leunend op hun wandelstok. Hangjongeren in hippe joggingpakken. Kantoorklerken 
in pak en das. Stijlvolle brunettes op hoge hakken. Het lijkt wel alsof de Portugezen verslaafd 
zijn aan hun mondkapje. ‘Binnenkort moeten we nog campagne voeren om het de mensen af 
te leren’, lacht viroloog Pedro Simas (56) van de Katholieke Universiteit van Lissabon. Hij is 
de Portugese evenknie van Ab Osterhaus: hij wéégt op het Portugese covid-beleid. 

Het is winter in Lissabon. Daar moet je je zon bij voorstellen en een aangename 18 graden 
overdag. ‘s Avonds daarentegen, wanneer de zon is weggezakt in de Taag en de kille wind 
vanuit de Atlantische Oceaan landinwaarts trekt, is een winterjas geen overbodige luxe. Een 
mondkapje dus evenmin: dat behoort sinds lang tot de standaarduitrusting van de Portugezen 
- winter én zomer. ‘Wij hebben er nooit tekort gehad. Onze ministers hebben meteen bij het 
begin van de pandemie het belang daarvan benadrukt. Niet zoals in Nederland, waar men zei 
dat een mondkapje niet hielp om te verhullen dat er geen waren’, zegt Greta Haelterman (63).  

In 2005 vertrok ze uit België naar Lissabon. Twee jaar zou ze, met haar gezin, in de Portugese 
hoofdstad werken bij het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid. Hun kantoren 
kijken statig uit over de Taag en de Ponte de 25 Abril - u kent ze misschien, die rode brug die 
van ver op de Golden Gate in San Francisco lijkt. Onthoud die datum trouwens, want de 
gebeurtenissen van 25 april speelt straks in dit verhaal nog een rol. Intussen is Greta 
ingeburgerd, sinds augustus met pensioen en niet van plan om ooit nog te vertrekken. ‘Het 
leven is hier goed’, zegt ze en neemt een teug van haar hete muntthee op een terras aan de 
oever van de Taag.  
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Wat ook goed is, en wat de reden is waarom de wereld tegelijk bewonderend en afgunstig naar 
Portugal kijkt, zijn de coronacijfers. Om te beginnen: er zijn nog besmettingen, maar 
vergeleken met Nederland zijn de aantallen verwaarloosbaar. Op woensdag 3 november 
kwamen er in heel Portugal 1.074 nieuwe coronazieken bij, op een bevolking van 10,3 miljoen 
mensen. ‘De epidemie is voorbij. Corona is nu in endemische staat in Portugal’, zegt Simas. 
Voor een goed begrip: endemisch betekent dat de infectie aanwezig blijft onder de bevolking, 
maar dat het aantal nieuwe besmettingen onder het niveau van het aantal genezen patiënten 
blijft.  

‘Met andere woorden: we hebben het virus verslagen. Het is niet uitgewist, zoals we ooit met 
pokken en polio hebben gedaan, maar de aanwezigheid van het virus bedreigt de samenleving 
niet meer. Covid-19 zal, zoals we het nu kennen in Portugal, af en toe de kop opsteken zoals 
de griep. Maar mensen zullen er niet meer massaal aan overlijden en de ziekenhuizen zullen 
niet meer overbelast geraken.’ 

De reden voor dat Portugese succesverhaal is de waanzinnig hoge vaccinatiegraad: 86,2% van 
de bevolking heeft twee prikken gekregen - dat is op het minuscule Gibraltar na het hoogste 
aantal ter wereld. Trek er de kinderen van 12 jaar van af - zij komen nog niet in aanmerking 
voor een prik - en je eindigt op een fenomenale 98% gevaccineerden. Van de 65-plussers is 
zelfs 100% volledig gevaccineerd - het lijkt statistisch haast onmogelijk, maar toch is het zo 
volgens officiële Portugese cijfers. Simas: ‘Er zijn eigenlijk geen volwassenen over om te 
vaccineren. We zijn dan ook al een tijdje bezig met iedere 65-plusser en mensen met 
risicofactoren een derde prik te geven. In de loop van de december moet dat proces afgerond 
zijn.’ 

Maar hoe kom je in aan zo’n vaccinatiebereidheid? In de rest van Europa loopt de campagne 
ook, met precies dezelfde argumenten - samengevat: je wordt minder snel besmet, je wordt 
minder ziek als je besmet bent en je beschermt de kwetsbare mensen - en toch blijven de 
cijfers vér achter Portugal. België: 74,2% van de totale bevolking volledig gevaccineerd. 
Nederland: 67,9%. Frankrijk: 68,2%. Duitsland: 66,8%. Groot-Brittannië: 68,1%. Spanje: 
78,9%. Italië: 72,7%. Denemarken: 75,7%. Zweden: 66,8%. Volgens Simas zijn er 
verschillende verklaringen te bedenken.   

‘We hebben nauwelijks anti vaxxers, die het debat over het nut van het vaccin verzieken. 
Misschien ligt dat aan het feit dat we, in tegenstelling tot andere regio’s in Europa, een relatief 
lage scholingsgraad hebben. Het is algemeen bekend dat hoe meer mensen hogere studies 
hebben gedaan, hoe meer anti vaxxers er zijn. Mensen die dénken dat ze het beter weten, 
noem ik dat. ‘Wij luisteren niet naar experts, wij vormen wel onze eigen mening’ - dat idee.’ 

Maar vooral: Portugal heeft zich met pijn en smart door een dodelijke golf in het voorjaar van 
2021 geworsteld. ‘De beslissing om alle maatregelen te schrappen om kerstmis te kunnen 
vieren, was noodlottig’, zegt Simas. Vier dagen lang mocht àlles, en dat hebben de Portugezen 
dan ook gedaan. ‘Het zijn familiemensen, dus toen de lockdown tijdelijk werd opgeheven is 
iedereen bij elkaar op bezoek gegaan’, zegt Greta Haelterman. 

Gevolg: in januari en februari stond het ziekenhuissysteem op barsten. ‘Mensen zijn de lange 
files met ambulances aan de ziekenhuizen niet vergeten’, zegt viroloog Simas. ‘De meer dan 
300 doden op een dag. De noodzaak om zieken naar Oostenrijk te transporteren. De import 
van medisch materieel om de situatie de baas te kunnen. Bij het begin van de 
vaccinatiecampagne in december 2020 waren amper 60% van de Portugezen bereid om zich 
te laten prikken. Na die golf is het snel gekeerd. En dankzij Henrique Gouveia de Melo, 
natuurlijk.’  

En toch. Er is meer aan de hand dan een geëerde militair in gevechtstenue die op televisie 
vergelijkingen maakt met een oorlog. De uitspraak van Gouveia de Melo, vice-admiraal van de 
marine en tot vorige maand commandant van de Portugese vaccinatiecampagne, over de 
keuze tussen twee routes - eentje waar een sluipschutter 1 dode maakt per 500.000 mensen 
en eentje die 1 op 500 fataal treft - is beroemd geworden. De veilige route was die van de 
gevaccineerden, de gevaarlijke die van de ongevaccineerden.  

‘Het feit dat het een militair was die de lijnen uitzette, was belangrijk voor de Portugezen’, zegt 
Joost Van Belleghem (45). Hij woont sinds 2010 in Lissabon en heeft het land zich door de 
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zware tweede golf zien worstelen, tot Gouveia de Melo het heft in handen nam. ‘Portugezen 
hebben een groot vertrouwen in het leger. Dat is historisch gegroeid: het is het leger geweest 
dat het land heeft bevrijd van de dictatuur. Dat zijn de mensen nog niet vergeten.’ Daar komt 
dus die 25ste april ter sprake: de dag van de Anjerrevolutie, de geweldloze staatsgreep op het 
regime van staatsleider Antonio Salazar en zijn opvolger Marcello Caetano in 1974.  

Maar een deel van de verklaring ligt ook in de volksaard van de Portugezen. Ook dat is weer 
terug te voeren tot de tijd van de dictatuur, meent Van Belleghem. ‘Het heeft een tijdje geduurd 
voor ik onder Portugezen ingeburgerd geraakte: het zijn vriendelijke mensen, maar zomaar 
vreemden toelaten in hun leven, doen ze niet. Hebben ze iets nodig, zullen ze het aan de deur 
komen vragen. Pas als je aandringt, stappen ze de drempel over. Ze zijn, om het zomaar te 
zeggen, nogal gereserveerd. Dat komt dus uit de tijd van de dictatuur en van de PIDE, de 
geheime dienst. Er heerste toen een verklikkerscultuur en daar waren mensen bang voor.’ 

‘Een ander gevolg daarvan zie je, nu alle maatregelen tegen corona eigenlijk zijn opgeheven, 
nog: ze blijven een mondkapje dragen, ook al moet het niet. Portugezen zijn gehoorzaam. ‘Als 
we niet doen wat iedereen doet, worden we scheef bekeken’, redeneren ze. Dus blijven ze dat 
mondkapje opzetten, om toch maar te vermijden dat ze ‘de schuld’ zouden krijgen. Dat is dus 
een groot verschil met de Nederlandse mentaliteit: toen de mondkpajes af mochten, droeg 
niemand ze nog.’ 

Met al dat goede nieuws zou een mens denken dat de straten in Lissabon het toneel zijn van 
wilde bevrijdingsfeesten. Dat is het dus niet. ‘Er zijn wel opnieuw feesten, hoor. De 
discotheken zijn ook terug open en daar komt veel volk, zonder het coronapaspoort zoals in 
Nederland’, zegt Amber (22), de dochter van Greta Haelterman. Ze studeert architectuur en 
kent de weg in het nachtleven. ‘De studenten zijn blijer dan een paar weken geleden: ze hebben 
zich precies daarom laten vaccineren, omdat het vaccin het paspoort naar de vrijheid was. 
Maar op de campus draagt iedereen nog een mondkapje en overal zijn er plaatsen waar je 
gratis een covid-test kan laten uitvoeren. Ik ben waarschijnlijk de meest voorzichtige van al 
mijn vrienden - ik ben nog niet naar een feest geweest - maar niemand wil hier grote risico’s 
nemen.’  

‘En dat’, vult haar moeder aan, terwijl ze het laatste slokje muntthee drinkt voor ze terug naar 
huis vertrekken, ‘is het verschil met de Nederlanders: Portugezen, van welke leeftijd ook, 
hebben respect voor het algemene belang.’ 

Het slotwoord is voor viroloog Pedro Simas. Want welke les moeten we in Nederland trekken 
uit het Portugese succes? ‘Laat je vaccineren. Overtuig iedereen. Misschien werkt een generaal 
niet in uw land, maar zoek dan iemand die het wél kan. Er is maar één uitweg uit de 
coronacrisis: vaccins. Covid-19 is een blijver, net als de simpele verkoudheid, de griep en 
infecties van de luchtwegen. Er zullen, net als bij die andere virussen, seizoenen zijn met meer 
besmettingen. Dat is normaal: een mens loopt 2 à 3 keer per jaar een infectieziekte op. Maar 
blijf je met een substantieel deel ongevaccineerden in een samenleving, zullen de terugkerende 
coronagolven zwaarder blijven doorwegen - niet meer met zoveel doden en zwaar zieken als 
we hebben gekend, maar het zal het ziekenhuissysteem blijven belasten. Dus: hang niet de 
stoere uit en laat je vaccineren. Daar wordt iedereen beter van.’ Bron: AD, 6 november 2021.  

Stichting Sint in Enter staakt alle activiteiten 

Door de aangekondigde verscherping, de ontwikkelingen omtrent de oplopende besmettingen 
en de maatregelen die waarschijnlijk nog op stapel staan, heeft het bestuur van de Stichting 
Sint in Enter, met instemming van de Sinterklazen, unaniem besloten om dit jaar de Sint thuis 
te laten en niet op pad te gaan langs huizen en bedrijven. 

Voorzitter Koos de Bruin: ‘We kunnen de twaalf Sinterklazen en vele Pieten, ondanks de vele 
voorzorgsmaatregelen, niet blootstellen aan de gezondheidsrisico’s die een huis aan huis-, 
school-, of bedrijfsbezoek met zich meebrengen. Daarnaast willen we natuurlijk op geen 
enkele manier transporteur zijn van het virus en hiermee anderen, naast onze eigen 
vrijwilligers in gevaar brengen’ 
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De stichting dankt iedereen die inmiddels zijn aanmelding heeft doorgegeven, voor de 
interesse. Iedereen die een aanvraag en/of boeking heeft gedaan, is inmiddels via de mail op 
de hoogte gebracht. Bron: Enters Nieuws, 6 november 2021. 

Voorzitter voetbalclub AFC: ’Competitie op punt van stoppen’ 

Voorzitter Ad Westerhof van de Amsterdamse voetbalclub AFC vreest dat de nieuwe 
coronamaatregelen gaan leiden tot het stopzetten van de amateurcompetities. Volgens 
Westerhof is het voor de amateurverenigingen niet te doen om dagelijks, zowel voor 
wedstrijden als trainingen, alle voetballers van 18 jaar en ouder te controleren op het 
coronatoegangsbewijs. Dat moet vanaf zaterdag als ze de sportkantine, de kleedkamer en zelfs 
het toilet in willen. 

„Iedereen ontkent het, maar de competitie staat op het punt van stoppen’, zegt Westerhof. Hij 
heeft beveiligers ingehuurd om de QR-codes te checken bij de ingangen van het clubgebouw. 
„Dat kan je niet door vrijwilligers laten doen, ik heb geen zin in gedoe. Maar beveiligers 
inhuren kost gewoon geld. Als dit zo doorgaat en we moeten iedere dag controleren, dan kost 
dit tot de kerst 25.000 tot 35.000 euro. Dat kan een normale club niet betalen. Wij beschikken 
wel over wat reserves, maar we hebben ook tegenstanders nodig. Heel wat clubs gaan hierdoor 
weer in de problemen komen. Wat mij betreft maakt de KNVB er een heel lange winterstop 
van en gaan we begin februari weer verder. Want dit is bijna niet te doen zo.’ 

AFC behoort met 2200 leden tot de grootste amateurverenigingen in Nederland. De club heeft 
zo’n 1300 jeugdspelers. „De helft speelt zaterdagochtend thuis. We krijgen dus een paar 
duizend man over de vloer, want ouders komen natuurlijk ook mee. Het lukt niet om daar een 
waterdicht systeem voor te maken’, aldus Westerhof. „Het gekke is dat, voor zo ver bekend, 
nog nergens op voetbalvelden een massale uitbraak van het coronavirus is ontstaan.’ 

Vorig seizoen moesten de amateurcompetities in het najaar worden stilgelegd als gevolg van 
het coronavirus. De meeste competities werden niet meer uitgespeeld. Alleen het betaalde 
voetbal en enkele topsportcompetities gingen door. Bron: De Telegraaf, 5 november 2021. 

 

Het centrum van Scherpenzeel  © AD 
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‘Coronahotspot’ Scherpenzeel loopt achter met prikken: ‘Ik denk soms: 
waar ben ik terechtgekomen?’  
 
Scherpenzeel is volgens de laatste cijfers van het RIVM dé coronahotspot van de regio. Meer 
dan tweehonderd inwoners raakten de afgelopen twee weken besmet. Toch blijven de inwoners 
zelf verrassend nuchter, terwijl de locoburgemeester stellig is. ‘Laat je vaccineren of blijf thuis.’  
 
Niemand is het ontgaan dat de besmettingscijfers in de ruim tienduizend zielen tellende 
gemeente de afgelopen weken hoog zijn. Maar bezorgd? Dat is bijna geen enkele inwoner op 
een mistige doordeweekse dag in het centrum van dorp. ‘Deze week zit Scherpenzeel hoog in 
de cijfers, volgende week is het weer een ander dorp’, reageert een vrouw die haar fiets voor 
de Kruidvat parkeert.  Bron: AD, 6 november 2021.  
 
Toch maar een prik, want zonder krijg je geen zwemles: ‘Maar het voelt 
niet fijn’  
 
Van rust is op de Einsteinstraat in Gorinchem, dé vaccinatielocatie in de regio, niet te spreken. 
Op vrijdagochtend druppelen tientallen mensen het GGD-terrein op om hun eerste prik te 
halen. De aangescherpte maatregelen die vanaf zaterdag ingaan, geven daarbij de doorslag. 
 
Op de priklocatie in Gorinchem is privacy het codewoord. Witte schermen, hekken en een 
handvol beveiligers beschermen bezoekers van de vaccinatielocatie in Gorinchem van de 
buitenwereld. Velen komen alsnog - danwel met frisse tegenzin - een prik halen. Een geborgen 
setting is dan ook noodzakelijk.   
 
Onder de bezoekers bevindt zich de 24-jarige Noah, die vanuit zijn woonplaats Den Bosch 
naar het industrieterrein van Gorinchem is afgereisd om het Janssen vaccin te halen. Lang 
heeft hij het halen van die prik uitgesteld, maar nu heeft hij er tóch eentje in zijn arm. ‘Ik ben 
jong, gezond en vertrouw in mijn eigen immuunsysteem’, zegt hij. ‘Dat is dan ook reden dat 
ik - net als een vijfde van mijn vriendengroep - nog niet gevaccineerd was.’  
 
‘De meesten willen het het effect van de prik afwachten, anderen geloven dat corona nep is. 
Ik snap dat ook wel, want de overheid probeert veel angst te zaaien. De regels veranderen 
steeds: de ene keer zeggen ze dit, dan weer dat. Dat is niet echt een goede basis voor 
vertrouwen.’   
 
Desondanks loopt hij nu gevaccineerd het terrein af. ‘De overheidsmaatregelen hebben de 
doorslag niet gegeven, mijn vakantie naar Thailand wel. Zonder prik kom ik het land niet in.’ 
 
Een man loopt voorbij, snelt zich naar de ingang van het terrein en schudt zijn hoofd. Nee, 
vragen beantwoordt hij ‘zeker niet’.  
 
Twee vrouwen, die niet veel later het pand verlaten, zijn ontvankelijker voor een praatje. Een 
van hen heeft net haar eerste prik gekregen. Met tegenzin, dat wel. ‘Mijn kinderen krijgen 
zwemles. En je moet nu een QR-code laten zien bij het zwembad. Zo kan ik ze nog brengen en 
halen’, concludeert ze. ‘Maar nee, fijn voelt het niet.’  
 
Het kabinetsbesluit om strengere maatregelen in te voeren, om hiermee corona de kop in te 
drukken en niet-gevaccineerden alsnog te motiveren een prik te halen, lijkt haar vruchten af 
te werpen.  
 
Sinds demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge dinsdagavond bekend 
maakten dat onder andere het mondkapje haar herintrede maakt in publieke binnenruimtes 
en de QR-code op meerdere plekken nodig is, is het aantal vaccinaties flink gestegen.  
 
Op priklocaties in Zuid-Holland-Zuid worden inmiddels gemiddeld 400 tot 700 prikken per 
dag gezegd. Een duidelijke stijging, aldus de woordvoerder van de GGD ZHZ. Bron: AD, 6 
november 2021. 
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Primera-bazin die huilend geplunderde zaak liet zien wordt bedreigd 
 
Maaike Neuféglise, eigenaresse van de Bossche Primera die eind januari bij de avondklokrellen 
kort en klein werd geslagen, heeft sinds maart diverse dreigbrieven ontvangen. Ook kwam er 
een relschopper verhaal halen in de winkel. De zaak van de dreigbrieven ligt bij de politie. 
Neuféglise voelt zich gesteund door de talrijke positieve reacties die ze nog dagelijks krijgt. 
 
De eerste dreigbrief viel in maart, dus nog voor de officiële heropening, op de mat in de winkel 
die eind januari door relschoppers compleet verwoest en geplunderd werd. ‘Wat toen is 
gebeurd was heel erg, maar het was materieel. De winkel stond op dat moment op 
de verkeerde plek. Die dreigementen zijn echt persoonlijk aan mij gerichte verwensingen 
en raken ook mijn gezin.’ Bron: AD, 6 november 2021.  
 
‘In Engeland merk je over het algemeen niks meer van corona’ 
 
De besmettingscijfers in het Verenigd Koninkrijk zijn aanzienlijk hoger dan in Nederland: 408 
tegen 334 per 100 duizend inwoners, over de laatste zeven dagen. Maar in Engeland is alles 
open, hoeft niemand zijn coronapas te laten zien en worden mondkapjes nauwelijks gedragen. 
Hoe komt dat, vragen we correspondent Patrick van IJzendoorn.  
 

 
De Britse regering zegt bewust dat mensen moeten leren leven met corona. Dat resoneert 
onder de bevolking. @ AP  
 
Ha Patrick, je was donderdagavond bij de voetbalwedstrijd Tottenham Hotspur-Vitesse. Moest 
je je coronapas laten zien bij de ingang? 
 
‘Nee, er werd niets gecontroleerd. Bij de receptie moest je een mondkapje dragen, maar in de 
kantine weer niet. Dat is geen maatregel van de overheid, maar een huisregel van de club. 
Iedereen mag zijn eigen regels maken, dat is soms redelijk willekeurig. Bij Chelsea moest ik 
laatst wel een vaccinatiebewijs of negatieve test laten zien.  
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‘Maar over het algemeen merk je niks van corona hier. In de ondergrondse moet je eigenlijk 
een mondkapje dragen, maar dat gebeurt nauwelijks. Laatst pakte ik de metro, toen ik 
terugkwam van de klimaatconferentie in Glasgow. Ik schat dat op de Northern Line één op de 
drie reizigers een mondkapje droeg, op de Jubilee Line misschien één op de tien. Dat is wel 
een groot verschil met Schotland, waar je veel mondkapjes ziet. Schotland is veel strenger, 
net als Wales.’  
 
Zijn de besmettingen daar ook lager? 
‘Ja, maar je kunt het niet helemaal vergelijken, want Schotland en Wales zijn veel dunner 
bevolkt dan Engeland.’  
 
Waarom is de sfeer in Engeland schijnbaar zorgeloos? 
‘Het aantal besmettingen is aan het dalen. Dat komt waarschijnlijk door de herfstvakantie. 
Veel infecties komen van jongeren die op school besmet raken. Maar corona is hier uit het 
nieuws, het is misschien het tiende onderwerp. Het gaat nu allemaal over het klimaat, met de 
COP26 in Glasgow. De regering zegt bewust ook niets over corona. In de zomer werd gezegd: 
we moeten met corona leren leven. We beschouwen het als een griep. Dat resoneert onder de 
bevolking.’  
 
Protesteren medici daar niet tegen? 
‘Er is wel een lid van het Britse OMT opgestapt. Die vond het beleid veel te laks. Maar daar 
blijft het bij. Je hoort ook niks over een tekort aan ic-bedden. Het is wel druk in de 
ziekenhuizen, mede door de uitgestelde zorg. En er wordt verwacht dat het deze winter 
chaotisch zal worden door corona en de gewone griep.’   
 
Volgens cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
is het aantal ic-bedden in Engeland wel hoger dan in Nederland: 10,5 per 100 duizend 
inwoners tegen 6,7. Maar de National Health Service heeft geen geweldige reputatie. Zijn de 
Britten niet bang dat de zorg zal bezwijken? 
 
‘Nee, dat verbaast me ook wel een beetje. Er is ook een redelijk tekort aan verpleegkundigen. 
Misschien speelt mee dat het elke winter crisis is in de Britse ziekenhuizen. Vier jaar geleden 
lagen de patiënten ook massaal op stretchers in de gangen door een griepepidemie.’ 
 
Wordt er niet met een scheef oog naar de ongevaccineerden gekeken? 
‘Nee, in Nederland heb je daar een tamelijk giftige discussie over, in Engeland zijn daar niet 
zo veel zorgen over. De vaccinatiegraad is ook tamelijk hoog. Negen miljoen mensen hebben 
al een derde prik gekregen. Ik kreeg gisteren ook een uitnodiging daarvoor.’  
 
Denk je dat Engeland deze houding kan volhouden? 
‘Ik ben daar wel benieuwd naar. Voorlopig is Boris Johnson nog even druk met de klimaattop 
in Glasgow.’ Bron: De Telegraaf, 5 november 2021.  
 
Italië meldt afgelopen 24 uur 6.764 coronabesmettingen 
 
In Italië zijn de afgelopen 24 uur 6.764 positieve coronatesten afgenomen, precies hetzelfde 
aantal als gisteren. Er werden vandaag 31 sterfgevallen geregistreerd. 20 minder dan een dag 
eerder, toen er 51 werden gemeld. In totaal zijn in Italië 132.365 mensen overleden aan de 
gevolgen van Covid-19. Alleen in Groot-Brittannië ligt het aantal coronadoden binnen Europa 
hoger. Wereldwijd staat Italië op de negende plek. Bron: AD, 6 november 2021. 
 
Boa Bond: ‘wat moet dat moet’ over handhaven QR-code 
 
'Wat moet, dat moet', zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond over 
het handhaven van de coronaregels. Sinds vandaag moet op meer plekken de QR-code uit de 
CoronaCheck-app getoond worden en weer mondkapjes worden gedragen. Volgens Kuin is het 
begin altijd moeilijk.   
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‘Het is weer een nieuwe fase. Soms heeft iemand geen mondkapje op, maar dan is dat geen 
onwil. Dan heeft iemand er gewoon niet aan gedacht.’  De politiek is duidelijk geweest, meent 
Kuin. ‘Er wordt van de boa's gewoon verwacht dat er weer wordt gehandhaafd’. Wel lopen 
de instructies per gebied flink uiteen. 
 
In sommige steden geldt volgens Kuin de instructie dat er boetes moeten worden uitgedeeld 
als sprake is van een 'honderd procent-overtreding'. In een paar andere steden 'binnen de 
Randstad' geldt dat boa's waarschuwingen uitdelen. ‘Een soort vooraankondiging dat 
er strenger gecontroleerd gaat worden.' Bron: AD, 6 november 2021. 

 
Zevenhonderd gevangenen in Zaanbajes in lockdown vanwege corona-
uitbraak 
 
Wegens een corona-uitbraak binnen de muren van de zogenoemde Zaanbajes zitten 
ongeveer 700 gevangenen in lockdown. Op een zestal afdelingen van Justitieel Complex 
Zaanstad geldt op dit moment een quarantaine vanwege coronabesmettingen 
onder gevangenen en personeel, meldt NH Nieuws.  
 
De gedetineerden moeten op hun afdeling blijven en mogen geen bezoek ontvangen. Van een 
afdeling moeten de gedetineerden dit hele weekend in hun cel blijven, bevestigt de Dienst 
Justitiële Inrichtingen. Op dit moment zijn 37 van de 700 gevangenen in JCZ positief 
getest op corona.  
 
Het in quarantaine plaatsen van gedetineerden is een ingrijpende maatregel, maar ook 
noodzakelijk om verdere verspreiding van het virus te voorkomen’, aldus een woordvoerder 
van de gevangenis. ‘Het gros van de gedetineerden heeft begrip voor de situatie. Over het 
algemeen is de sfeer rustig.’ 
 
Hoe het virus het complex is binnengekomen, is niet duidelijk. Volgens de directie van het 
JCZ is de vaccinatiegraad in het complex zo'n 30 procent. Omdat er het gevangenenbestand 
voortdurend wisselt, is de exacte vaccinatiegraad niet bekend. Ook vorig jaar moesten er 
afdelingen van de gevangenis in lockdown. Bron: AD, 6 november 2021.  
 
Sportschool worstelt met QR-code en niet iedereen draagt een 
mondkapje: ‘Never nooit niet’ 
 
De één haalt er zijn schouders voor op, de ander maakt er een punt van: de aangescherpte 
coronamaatregelen. Door de oplopende besmettingscijfers is het mondkapje terug en is een 
coronatoegangsbewijs op meer plaatsen verplicht. Sportscholen balen dat ook zij nu klanten 
om een QR-code moeten vragen. ‘Het is een ramp voor ons bedrijf.’  
 
Er heerst een bedrukte stemming zaterdag bij sportschool Noes Fiolet Studio’s in Capelle aan 
den IJssel. ‘Ik vind het onzinnig’, zegt klant Berry Tiggelhoven (55) nadat hij zijn QR-code heeft 
laten zien. ‘Sportscholen zijn geen besmettingshaarden. Bovendien zou ik met een QR-code 
ook gewoon corona kunnen hebben en andere mensen kunnen besmetten. Nee joh, we moeten 
gewoon accepteren dat corona er is, en niet steeds in een kramp schieten. Ze kunnen beter 
zorgen dat de zorg op orde komt.’  
 
Eigenares Niura van Deursen (42) zit met haar handen in het kroeshaar. ‘We waren net bezig 
op te krabbelen na de lockdown, en dan komt dit weer. Dit werkt ontzettend belemmerend. 
De dag na de persconferentie hadden we al flink wat opzeggingen van mensen die geen QR-
code hebben en van mensen die wel een QR-code hebben, maar niet achter de maatregel 
staan. Het is een ramp voor ons bedrijf. Als we een mondkapje dragen, 1,5 meter afstand 
houden en onze handen regelmatig wassen komen we er ook.’  
 
De angst leden te verliezen, zit er goed in bij de sportscholen. Het Vroesenpark in Rotterdam 
bijvoorbeeld laat zien dat die vrees niet ongegrond is. Tal van personal trainers werken er met 
‘clienten’ aan hun conditie. Zoals ook Susan Mosso. Natasja Bembaron (42) is één van haar 
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cliënten. ‘Hier in het park trainen gaat ook goed. Daarnaast heb ik tijdens de lockdown veel 
trainingsspullen aangeschaft die ook in de sportschool staan. Ik ben nu zover dat ik op het 
punt sta mijn abonnement bij Basic-Fit op te zeggen.’ 
 

 
Personal trainer Susan Mosso (l) in het Rotterdamse Vroesenpark. Links op de achtergrond 
Natasja Bembaron. © Frank de Roo  

Daar loopt hij supermarkt Jumbo uit, in winkelcentrum Koperwiek in Capelle aan den IJssel. 
Zelfverzekerd en ‘losjes’ als een Amerikaanse gangstarapper, maar dan zonder bandana, én 
zonder mondkapje. Want voor Mike Heurter (27) heeft een mondkapje alleen nut als het het 
enige is wat voor handen is als het toiletpapier op is. 

Mike heeft zo zijn mening over de terugkeer van het mondkapje in de Nederlandse 
winkelcentra. En die steekt hij desgevraagd niet onder stoelen of banken: ‘You can quote me 
on that.’ ‘Een mondkapje? Die heb ik nooit opgedaan. Ik ben er hier al een keer voor opgepakt 
door een handhaver. Eerst riep minister Hugo De Jonge dat het dragen van een mondkapje 
schijnveiligheid geeft, en vier weken later liep ineens iedereen er braaf mee. Nou, ik never 
nooit niet.’  

Ongestoord en onverstoord loopt Heurter met een ‘blotebillengezicht’ door winkelcentrum 
Koperwiek. Slechts een enkeling volgt zijn voorbeeld in burgerlijke ongehoorzaamheid. ‘Ik 
word er superverdrietig van als ik zoveel mondkapjes zie. Kijk, als ik zou weten dat een 
mondkapje echt beschermt tegen het virus dan zou ik hem ook wel opdoen, maar de meeste 
mensen dragen een mondkapje omdat ze bang zijn voor een boete. En nergens anders voor.’ 

Even verderop komt Ricardo (47) de CIGO uit, mét een mondkapje op zijn gezicht. ‘Ja, waarom 
draag ik een mondkapje? Nou, omdat ze het willen en ik van nature geen recalcitrant type 
ben. Het is bij mij meer baat het niet, dan schaadt het niet. We zijn allemaal oud en wijs 
genoeg om te beslissen wat je doet.’ 

‘Maar als andere mensen geen mondkapje dragen, maak ik me daar niet druk om hoor. Kijk, 
ik draag hem liever ook niet, maar ik vind ook dat je een goed voorbeeld aan de kinderen moet 
geven. We zullen hier vrees ik de rest van ons leven mee moeten dealen, want er zullen nog 
wel meer onbekende virussen komen.’ Bron: AD, 6 november 2021.  
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Flink wennen, die nieuwe coronamaatregelen: ‘Soms niet te doen’ 

Het is wel weer wennen, de coronamaatregelen die vandaag weer zijn ingegaan. Het 
mondkapje in de winkel wordt door veel mensen vergeten, anderen lopen boos weg bij de 
sportschool als om een QR-code wordt gevraagd. De controle laat soms ook te wensen over, 
blijkt uit een rondgang langs winkels, terrassen, sportscholen en sportclubs. 

Bij de Etos in Oost zit een 23-jarige vrouw in de winkel op haar hurken naar de badproducten 
te kijken. Ze draagt geen mondkapje. ‘O, ik heb er even niet aan gedacht, maar ik heb hem 
wel bij me hoor,’ zegt Julia, die prompt een mondkapje uit haar jaszak haalt. Bron: AD, 6 
november 2021.  

‘Ga maar slapen’ zei Sylvia, maar Sanne (13) werd nooit meer wakker 

De ene week was ze dit voorjaar nog een ochtend op school en merkten haar klasgenoten in 
de brugklas van het Amadeus Lyceum nauwelijks iets aan haar. Een week later overleed 
Sanne, 13 jaar jong, tot ontsteltenis van haar omgeving. Het is een herdenkingsbankje in het 
Utrechtse Máximapark dat nu steun biedt en een plek om aan haar terug te denken.  

Het is precies dat geliefde stadspark in Leidsche Rijn, waar moeder Sylvia Gijsbers zo veel 
herinneringen aan haar meisje heeft liggen. In februari nog, hadden ze er samen dolle pret in 
het dikke pak sneeuw dat plotseling viel. De foto’s van het sleetje rijden hangen nog in de 
huiskamer in Vleuten. Zo lang geleden is het immers niet.  

Achteraf waren het de laatste normale weken samen. Nou ja, normaal. Corona was overal, 
Nederland zat in lockdown. Sanne had zo’n zin gehad in de middelbare school. Maar na de 
paar eerste maanden op het vwo ging de lessen thuis verder. 

‘Het online les hebben vond zij vervelend, net zoals meerdere klasgenoten. Sanne zat niet 
lekker in haar vel, er waren spanningen’, herinnert moeder Sylvia zich. ‘Maar we hadden het 
ook heel gezellig samen. We deden gewoon ons ding, er kwamen na de lockdown weer 
vriendinnetjes om te gamen, spelletjes te doen en er waren zelfs logeerpartijtjes. We hadden 
het fijn.’ 

Het eerste jaar op de middelbare was er een van verandering. ‘Ze was slim, wilde heel graag 
naar het Amadeus, was zo blij dat ze in september was toegelaten. Ze werd groot, ik zag haar 
veranderen. Uiterlijk vooral in haar gezicht. Ze kreeg wat bollere wangen. We hebben er zelfs 
nog grapjes over gemaakt. Er was geen sport, er werd niet naar school gefietst. Ik heb als 
moeder nooit gerealiseerd dat het iets heel anders zou kunnen zijn.’ 

Toen Sanne begon te hoesten, ging dan ook niet meteen het alarm af. Een coronatest werd 
gedaan. En nog een en nog een. Toen half maart de vijfde test nog steeds negatief was en het 
hoesten nog altijd niet gestopt was, schakelden haar ouders de huisarts in. Oefeningen om te 
ontspannen volgden, Sanne kreeg een bril tegen de hoofdpijn, een pufje tegen mogelijke 
inspanningsastma werd geprobeerd. Zonder resultaat; het hoesten werd zelfs erger. 

Een röntgenfoto in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein moest duidelijkheid geven. 
Maar grote zorgen waren er nog altijd niet. ‘Tijdens het wachten in de gang stond ze nog 
Tiktok-dansjes te doen. Zoals ze altijd deed. Dag en nacht, soms om gek van te worden’, zegt 
Sylvia glimlachend.  

‘We hadden lol, moesten lachen om een verpleegkundige die aan kwam rennen en bijna uit 
de bocht gleed. Maar het wachten duurde best lang. Sanne zei: ‘Mamma, ik ben bang’, net of 
ze al iets aanvoelde. En toen werden we opgehaald omdat de kinderarts ons toch even wilde 
zien.’ 
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Sanne op haar laatste schoolfoto, de eerste op de middelbare school; het Amadeus Lyceum. © 
Privébezit  

In precies hetzelfde kamertje waar Sanne een jaar of zeven geleden zat omdat ze een 
winkelwagenmuntje had ingeslikt, vroeg de kinderarts naar haar bolle wangetjes, of ze die al 
langer had. ‘En toen ging er iets door me heen, ik voelde iets’.’  

Sylvia dept haar ogen. De verontrustende röntgenfoto leidde tot een onmiddellijke rit naar het 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Acute lymfeklierkanker luidde het noodlot de 
volgende avond en dat betekende het begin van een lange achtbaanrit voor Sanne en haar 
familie. Het zou uiteindelijk waarschijnlijk goed komen. Maar een zwaar traject van twee jaar 
stond hen te wachten.   

Een reeks onderzoeken scans, echo’s en medicatie waaronder prednison werden gestart. ‘Ik 
ga niet dood hè, mamma’, zei Sanne steeds maar weer en tegen iedereen die ze maar sprak.  

Ze had immers ook genoeg om voor te leven. Haar konijnen, waar ze gek op was, vriendinnen 
met wie ze Tiktok-filmpjes maakte, haar fanliefde voor YouTuber Enzo Knol die ze al twee keer 
had ontmoet.  

‘Ze wilde architect worden en net zo beroemd als Enzo Knol. Altijd was ze weer bezig met haar 
kamer. Kwam er een vriendinnetje en hadden ze samen de boel weer verbouwd. Ze had met 
een vriendin - die later een eigen banketbakkerij wil beginnen - bedacht dat Sanne die ging 
ontwerpen. Met twee woningen eraan vast, waar ze dan allebei zouden kunnen wonen. Voor 
haar een met een kantoor waar ze zou kunnen werken. Een brommer of scooter wilde ze niet, 
maar snel haar rijbewijs en dan een Mini cabrio.’ 

Sylvia kan de afloop van het ziekenhuisrelaas nog altijd amper bevatten. ‘Na een week startten 
twee keer per week dagbehandelingen. Haar mentor is hier nog geweest. Ze is een ochtendje 
naar school geweest. Ze zag er nog goed uit, had een iets bollere toet door de Prednison, maar 
ze had haar haar nog. En een week erna ging het helemaal mis.’  

De tranen komen geregeld. ‘Soms hoop je dat ze nog een keer door het hek komt. Maar dat 
gaat niet gebeuren. Ik praat er veel over, met mijn ouders, familie en vriendinnen. Iedereen 
rouwt op zijn of haar manier. Ik heb het nodig om te praten en krijg daar ook hulp bij.’ 

Zo kwam het dat tijdens een therapeutische wandeling door het Máximapark het idee voor 
een herinneringsplek ontstond. ‘We kwamen hier zo vaak. Om te skaten, te skeeleren. We 
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hebben eens op een hondje gepast waarmee we er vaak kwamen, als er ijs lag gingen we er 
schaatsen. Het mooiste zou zijn als hier iets was.’ 

Een bankje met een smal herdenkingsplaatje erop, staat sinds 1 oktober - Sannes geboortedag 
- in het park. Een QR-code leidt nu naar een website met haar verhaal en de mogelijkheid om 
foto’s en herinneringen te delen. ‘Dat geeft mij en andere dierbaren van Sanne zo veel kracht. 
De reacties die ik krijg, ook van onbekenden. Hoe het hun doet beseffen dat het leven zomaar 
heel anders kan lopen, dat raakt me. Het is ook fijn om zo met Sanne bezig te blijven.’ 

Dat een echt afscheid er nooit is geweest, doet nog altijd pijn. ‘We gingen er helemaal niet 
vanuit dat het zo zou aflopen. We waren drie weken thuis geweest toen ze hier opeens flauw 
viel. Ze kreeg buikpijn, ging overgeven. In het ziekenhuis bleek haar bloeddruk niet goed, haar 
hartslag niet in orde.’ 

Met spoed werd Sanne op 27 april overgebracht naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waar 
een allergische reactie op de chemotherapie, acute alvleesklierontsteking, alle alarmbellen 
doen rinkelen. ‘De artsen besloten met bed en al naar de IC te hollen, een AED op hun rug. 
Sanne keek me aan met grote niet begrijpende ogen, onder de morfine.’ 

Die week besluiten Sanne en haar ouders dat ze aan de beademing gaat. ‘Ze vroeg aan de 
dokter: ‘Hoe ziek ben ik nou eigenlijk, op een schaal van 1 tot 10?’. ‘Toch echt wel een 8', zei 
de arts. ‘We moeten zorgen dat je lichaam weer tot rust komt.’ We zeiden: ‘Lieverd, ga maar 
even slapen. Dan word je zaterdag weer wakker en dan komt alles weer goed.’ Dat is het laatste 
wat we tegen haar hebben gezegd. De tijd heeft haar ingehaald, op zondag 2 mei is ze 
overleden.’  

Wat had Sylvia haar dochter nog graag even stevig willen knuffelen, vasthouden. ‘En zeggen 
dat ik heel veel van haar hou en dat ik goed zal zorgen voor Teddy, haar teddybeer en de 
konijntjes. Zeggen: ‘Ik hou van jou, ik hou van jou lieverd en mamma gaat goed voor zichzelf 
zorgen.’ 

Op Sannes bankje staat: ‘Wat leuk dat je op dit bijzondere plekje komt zitten. Geniet hier net 
als ik heb gedaan en maak mooie herinneringen.’ Voorlopig is er een toezegging van de 
gemeente dat het vijf jaar  blijft staan. Vorige week was Sylvia er nog. ‘De zon scheen, de 
bomen hadden herfsttinten, dat was zo prachtig. Zo’n moment geeft rust, kracht.’ Bron: AD, 
6 november 2021.  

Bijna vijftig mensen krijgen verkeerde dosis van coronavaccin bij 
prikbus: ‘We betreuren dit’ 

Bijna vijftig mensen hebben vrijdag een verkeerde dosis van het coronavaccin toegediend 
gekregen bij een prikbus in Alblasserdam. ‘Wij betreuren enorm dat dit gebeurd is.’ De 
getroffenen krijgen een bos bloemen, excuses én een herstelprik.  

Afgelopen vrijdag kregen 49 mensen te weinig vaccin ingespoten bij de mobiele priklocatie. 
Het ging om het Pfizer vaccin. ‘Wat er mis is gegaan?’, zegt Marjoke Geluk van de GGD Zuid-
Holland Zuid. ‘Voor verschillende vaccins gebruik je verschillende materialen. Per ongeluk is 
door de medewerkers materiaal van het ene vaccin gebruikt voor het andere vaccin. 
Omgewisseld dus.’   

En zo kon het gebeuren dat tientallen mensen te weinig toegediend kregen. ‘Natuurlijk 
betreuren we dit enorm. Vandaag hebben we uitgezocht wíe die mensen waren, hebben ze 
gelijk benaderd. Naast excuses, hebben ze allemaal een bos bloemen aangeboden gekregen. 
En we hebben gevraagd of ze weer naar één van de priklocaties willen komen om het te weinig 
gegeven vaccin aan te kunnen vullen.’ Inmiddels heeft 16 van de 49 mensen al zo’n 
‘herstelprik’ gehaald. ‘Die hebben ook gelijk hun bos bloemen meegenomen’, aldus Geluk.  

Burgemeester Jaap Paans zegt desgevraagd het voorval ‘te betreuren. Maar het belangrijkste 
is: de getroffenen zijn benaderd, de fout is onderkend en erkend door de GGD Zuid-Holland 
Zuid. Excuses zijn persoonlijk gemaakt en herstelprik inclusief bloemen zijn aangeboden of 
onderweg.’  
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Het was zaterdag overigens ‘heel druk met prikken bij de prikbussen’, volgens Geluk. ‘Er 
stonden lange rijen mensen. Gelukkig konden we iedereen wel helpen.’ In Alblasserdam zijn 
bij de mobiele priklocatie 138 vaccinaties gegeven, in Dordrecht 140 in de prikbus. Bij de 
prikbussen kan zonder afspraak een vaccinatie worden gehaald.  Bron: AD, 6 november 2021. 
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In Australië is tachtig procent boven 16 jaar gevaccineerd 

'Een geweldige mijlpaal', noemt de Australische premier Scott Morrison het. Van alle 
Australiërs boven de 16 jaar is nu tachtig procent volledig ingeënt. Het land is volgens de 
premier op weg om 's werelds meest gevaccineerde bevolking te krijgen. 

Hoewel de tegenvoeters er ooit naar streefden het virus volledig te verslaan, richt men zich nu 
op 'leven met het virus'. De deltavariant is te besmettelijk om zich te laten verdringen, 
waardoor de nadruk nu op vaccineren ligt. Bron: AD, 6 november 2021.  

Weet je hoeveel rotzooi ze in je lichaam pompen als je met corona in het 
ziekenhuis belandt? 

Saskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. De schrijfster vreest voor een 
nieuwe coronagolf en pleit voor vaccineren.  

We worden al zachtjesaan voorbereid op wederom een eenzame kerst en een oudjaar met drie 
man en een paardenkop. Dit gebeurt door ons alvast te overstelpen met cijfers, het ene getal 
nog verontrustender dan het andere: duizend patiënten, derde prik, tienduizend 
besmettingen, en termen die de angst goed aanjagen: bottleneck, code zwart, grote tekorten, 
twee prikronden, sluiten van niet essentiële sectoren, nieuwe prognoses, winterpiek.  

De vijfkoppige draak, bestaande uit Gommers, Kuipers, Van Dissel, Osterhaus en Marion 
Koopmans, is herrezen om dagelijks doemscenario’s over ons uit te stoten bij steeds slechter 
bekeken talkshows. Helpt het? Nauwelijks. Want wij zijn murw. Als gevaccineerden en 
ongevaccineerden elkaar ergens nog kunnen vinden, is het in de machteloosheid. 
Ongevaccineerden zijn het wachten op de Great Reset beu, gevaccineerden vragen zich 
af waartoe hun vaccin eigenlijk heeft gediend. 

Als thrillerschrijfster weet ik dat een giftige cocktail, geschikt voor een bloedstollend 
spannend boek, altijd bestaat uit drie bestanddelen. Een virus dat niet verdwijnt, een 
bevolking zonder enig vertrouwen in elkaar of in de overheid, een land zonder kabinet. 
Zie daar de eerste zin voor een Netflix-pitch. Meer en meer krijg ik het gevoel dat ik deel 
uitmaak van een dystopisch drama, met zijn allen op weg naar nog meer ellende. Is dat het 
beoogde gevoel dat nodig is om de wereld, ons land, te redden van de ondergang? Nee, 
niet bepaald. Het is wel de basis voor No Future-denken: laat maar vallen want het komt er 
toch wel van, en kom we gaan dansen op de vulkaan, met onze vingers in de oren, want we 
willen het allemaal niet meer horen. 

Maar je kunt natuurlijk wel wat doen. En. Het is een belachelijk kleine moeite ook nog eens. 
Werk thuis indien mogelijk, draag een mondkapje waar nodig, en vooral: laat je vaccineren. 
Waarom niet? Twee prikjes en je bent van zo veel gezeik af. Weet je hoeveel rotzooi ze in je 
lichaam pompen als je met corona in het ziekenhuis belandt? 

Wil je echt geassocieerd worden met lieden die artsen, verpleegkundigen, politici en 
journalisten bedreigen? Die geloven dat het acteurs zijn die op de ic liggen? Die menen dat ik 
geld van Hugo krijg om deze column te tikken? Die liever een grote dosis paardenontwormer 
nemen dan een spuitje Pfizer? Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat het geen pijn doet, en 
je je na een zweterige nacht weer prima voelt, beter dan in lange tijd, want 
goeddeels beschermd tegen corona. Je kunt weer uit eten, sporten, op vakantie en je draagt 
bij aan de oplossing van een wereldcrisis.  

Natuurlijk heb ik respect voor jullie zelfbeschikkingsrecht, en is keuzevrijheid een groot goed, 
maar op dit moment gaat het even niet over jou of je individuele keuze. Het gaat over de 
anderen, je naasten, over de verpleegkundigen, de artsen, de ouderen en zwakkeren, de 
mensen die over enkele weken wederom zonder werk zitten, ondernemers die nog meer 
schulden opbouwen, de staatskas die ook een keer leeg kan, de kinderen die naar school 
willen. En als je niet over de anderen wilt nadenken, denk dan aan je wintersportvakantie. 
Bron: AD, 6 november 2021. 
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Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gestegen tot 1490 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag verder gestegen, tot 1490. Dat zijn 
er 91 meer dan zaterdag en het hoogste aantal sinds 27 mei, toen er 1512 mensen in het 
ziekenhuis lagen die ziek waren door het coronavirus.  

Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt dat er 
zondag 305 mensen met Covid-19 op de intensive cares liggen. Dat zijn er 17 meer dan 
zaterdag. In totaal waren er 26 nieuwe opnames van coronapatiënten op de ic's. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1185 coronapatiënten, 74 meer dan een dag eerder. In 
totaal werden er op de verpleegafdelingen 162 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Bron: AD, 
7 november 2021. 

RIVM meldt tussen zaterdag en zondag 11.398 nieuwe besmettingen 

Het RIVM heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 11.398 meldingen van positieve 
tests binnengekregen. Dat zijn er 609 minder dan zaterdag, toen er (bijgesteld) 12.007 
positieve tests werden geregistreerd. 

Zaterdag meldde het gezondheidsinstituut aanvankelijk iets meer 
coronabesmettingen, 12.024. Het was het hoogste aantal van dit jaar. Zowel donderdag als 
vrijdag werden ruim 10.000 gevallen geregistreerd. Het hoge aantal van zaterdag was 
overigens geen record: op een drietal dagen in december 2020 waren er meer geregistreerde 
positieve tests op een dag. Bron: AD, 7 november 2021. 

Vaccinatiecentra in Oostenrijk hebben het druk voor de invoering van 2G 
regel 

Vaccinatiecentra in Oostenrijk hebben het druk vlak voor de invoering van de '2G' regel. De 
regel betekent dat de horeca, theaters, veel sportactiviteiten, evenementen met meer dan 25 
aanwezigen en kapperszaken exclusief voor burgers zijn die zijn ingeënt tegen het coronavirus 
of die zijn genezen.  

Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden, aldus de krant Krone. Alleen 
mensen bij wie de tweede vaccinatie niet eerder dan negen maanden geleden is geweest, zijn 
in Oostenrijk volledig ingeënt. Volgens de regering van bondskanselier Alexander 
Schallenberg moet de regel ten minste tot kerst gelden. 

In het weekend zijn daarom veel mensen op pad gegaan voor een vaccinatie. In Weense centra 
was zaterdag de wachttijd voor een prik anderhalf uur. In Salzburg kwamen 1400 mensen op 
een inenting af en dat was daarvoor circa 2000 over een hele week. 
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Juridisch is het nog niet helemaal rond. De krant Krone schrijft dat de regering 
dit zondagmiddag voor elkaar hoopt te krijgen. De '2G-maatregel' werd vrijdag aangekondigd 
omdat de regering het aantal nieuwe besmettingen zorgwekkend snel vindt stijgen en veel 
sneller dan in buurlanden. 

De maatregelen vallen slecht in onder meer de toerismesector die zich opmaakt voor 
het wintersportseizoen. Voor de wintersportcentra geldt volgens Krone ook de 2G-regel. De 
wintersportsector worstelt niet alleen met de strenge coronamaatregelen van de regering in 
Wenen. De sector is driftig op zoek naar 8000 tot 10.000 seizoenarbeiders, maar volgens de 
Oostenrijkse Kamer van Koophandel zijn er problemen met 3000 mogelijke werknemers die 
met een Russisch vaccin, Spoetnik, zijn ingeënt. De Oostenrijkse 
gezondheidsautoriteiten erkennen dat nog niet als vaccin.  Bron: AD, 7 november 2021. 
 
Groep Nederlandse senioren al twee weken opgesloten in 
quarantainehotel Sardinië 
 
Een corona-uitbraak bij een groep Nederlandse vakantiegangers op Sardinië heeft een 
twaalfdaagse rondreis veranderd in een gedwongen opsluiting in een quarantainehotel. ‘We 
zijn overgeleverd aan de Italiaanse wetgeving’, zegt een woordvoerder van de reisorganisatie 
tegen deze site.  
 
De groep van 35 toeristen hoopte dat er afgelopen vrijdag een eind zou komen aan hun 
opsluiting, maar dat bleek niet het geval. Opnieuw werd een aantal reizigers positief getest op 
het coronavirus waardoor de quarantaine voor de tweede keer werd verlengd. ’Het was zowel 
voor hen als voor ons niet leuk om te horen’, zegt marketingmanager Onno Hosman van 
Bolderman Excursiereizen uit Veenendaal.  
 
Het is volgens hem onduidelijk hoe lang de coronamaatregel duurt. ‘We hebben nog geen 
nieuwe datum te horen gekregen maar tussen de eerste en tweede coronatest zat een dag of 
vijf, zes. De maximale quarantainetermijn in Italië bedraagt echter 21 dagen’, klinkt het weinig 
hoopvol.   
 
De toestand van de gedupeerde reizigers is volgens hem goed. ‘Ze zijn gezond op een enkele 
verkoudheid na.’ De groep van in totaal 44 vakantiegangers vertrok op 18 oktober uit 
Nederland voor een twaalfdaagse rondreis naar het Franse eiland Corsica en het Italiaanse 
buureiland Sardinië. Vijf dagen later werd het eerste groepslid positief getest. ‘Terwijl alle 
deelnemers aan de reis volledig zijn gevaccineerd, alle QR-codes vooraf werden gecheckt en 
Sardinië groen was en is op de Europese coronakaart.’  
 
Op 25 oktober belandde de hele groep in het quarantainehotel in Oristano, een stad aan de 
westkust van Sardinië. Hosman: ‘Wij hebben vanaf het begin het ministerie van Buitenlandse 
Zaken ingeschakeld voor de communicatie met de autoriteiten en zelf geprobeerd druk uit te 
oefenen, tot en met de burgemeester aan toe. Telkens klinkt hetzelfde liedje en er wordt onder 
verwijzing naar de Italiaanse wetgeving gezegd dat ze moeten luisteren naar de autoriteiten.’    
 
Negen groepsleden mochten het quarantainehotel volgens hem na een week verlaten nadat ze 
negatief waren getest. Acht werden gerepatrieerd naar Nederland, eentje bleef op het eiland 
om toch nog iets van de vakantie te maken.      
 
De onfortuinlijke reizigers zijn 60-plussers uit heel Nederland van wie de meesten genieten 
van hun pensioen. Ze mogen nu al twee weken hun hotelkamers niet uit. Hosman spreekt 
berichten tegen dat de reisorganisatie ‘weinig’ voor hen zou doen, zoals PVV-Kamerlid 
Raymond de Roon vrijdag schreef op Twitter. ’Wij hebben twee mensen ter ondersteuning naar 
de stad gestuurd om dingen voor hen te regelen zoals drankjes en boodschappen. Ze 
communiceren via een groepsapp’, vervolgt de zegsman. De reisleidster en de buschauffeur 
zijn volgens hem ook nog steeds ter plaatse. ‘De bus staat er ook zodat ze gerepatrieerd 
kunnen worden zodra dat kan.’   
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Het PVV-Kamerlid schreef in zijn tweet ook dat de reizigers geen contact krijgen met het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie bestrijdt dit. ’De honorair consul op 
Sardinië heeft vrijwel dagelijks contact met de groep en met de arts die erbij betrokken is’, 
zegt een woordvoerder. ‘We proberen het vervelende verblijf zoveel mogelijk te verzachten.’ Of 
dat ook lukt, is onduidelijk. ‘We doen wat we kunnen.’ Het ministerie benadrukt dat het ook 
gebonden is aan de lokale regels in Italië. 
 
De honorair consul heeft volgens de woordvoerder contact met de ambassade. ‘Hij werkt 
gewoon voor ons.’ Desondanks zocht de groep vrijdag ook zelf contact met de Nederlandse 
ambassade in Rome. ‘Dat is niet meteen gelukt. Wij hebben toen teruggebeld, maar kregen 
geen contact.’ De woordvoerder verwacht dat er ‘snel’ contact zal worden gelegd.   
 
Kamerlid De Roon noemt het hotel waar de senioren verblijven ‘erbarmelijk'.  Volgens de 
reisorganisatie heeft het vier sterren, gebaseerd op Italiaanse criteria. ‘Of het heel beroerd is, 
weet ik simpelweg niet. Ik kan wel zeggen dat het beroerd is dat onze reizigers er vastzitten’, 
aldus Onno Hosman. Bron: AD, 7 november 2021.   
 
 

 
 
 
Een groep Nederlandse toeristen zit al enige tijd vast in de Italiaanse stad Oristano op Sardinië 
omdat in het reisgezelschap corona is uitgebroken. In totaal 35 deelnemers aan de busreis 
naar de eilanden Sardinië en Corsica zijn besmet met het virus en zitten vast. 
 
De autoriteiten hebben de Nederlanders, die op reis zijn met Bolderman Reizen, in 
quarantaine geplaatst in een hotel. 
 
‘Wat een mooie reis had moeten worden, is veranderd in een regelrechte nachtmerrie. We 
zitten er doorheen’, aldus René van der Pluijm, een van de deelnemers aan de vakantiereis 
die op 18 oktober begon en eigenlijk slechts twaalf dagen zou duren. 

Aanvankelijk bestond het reisgezelschap uit 44 reizigers die in quarantaine moesten, maar 
inmiddels hebben negen van hen het quarantainehotel mogen verlaten nadat zij negatief 
hadden getest. Een hotel dat volgens hem 'meer lijkt op een gevangenis'. 

Volgens van der Pluijm heeft de verantwoordelijke Italiaanse arts tegen de groep gezegd dat 
niemand het gebouw mag verlaten tot ze een negatieve coronatest afleggen. Daarmee vreest 
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hij dat hij en de andere Nederlanders nog veel langer vastzitten onder moeilijke 
omstandigheden. ‘We zitten eigenlijk de hele dag op onze kamers en het eten wordt voor je 
deur gezet. Vandaag hebben we voor het eerst tien minuten buiten mogen luchten’, aldus Van 
der Pluijm. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is van de zaak op de hoogte en zegt 
gebonden te zijn aan de lokale voorschriften. ‘We vinden het ontzettend vervelend voor ze en 
doen wat we kunnen om hun ongewenste oponthoud zo goed mogelijk door te komen. Onze 
honorair consul op Sardinië staat in contact met deze mensen.’ Bron: RTL Nieuws, 7 november 
2021. 

 

Om 13.00 vertrok de protestmars vanaf het Malieveld. © Regio15 
 
Duizenden demonstranten lopen mee met protestmars tegen 
coronamaatregelen in Den Haag 
 
Duizenden betogers tegen het coronabeleid zijn zondagmiddag begonnen aan een mars in Den 
Haag. Die begon op het Malieveld en voert onder meer langs de Hofvijver, over Plein 1813 en 
de Javastraat. De mars eindigt aan het eind van de middag weer op het Malieveld.  
 
In de omgeving is veel politie aanwezig. De sfeer is gemoedelijk. Veel mensen hebben borden, 
spandoeken of vlaggen bij zich met daarop teksten tegen het coronabeleid of tegen het kabinet-
Rutte.  
De betoging is georganiseerd door Samen voor Nederland, naar eigen zeggen een 
samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Een van de initiatiefnemers is Michel 
Reijinga, die eerder demonstraties tegen het coronabeleid organiseerde. 
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De demonstranten verzamelden zich rond 12.00 op het Malieveld in Den Haag. © Regio15  

De organisatie en de politie hielden al rekening met duizenden deelnemers. Om 10.00 
vanochtend verzamelden de eerste betogers zich. Enkele boeren parkeerden hun trekkers 
naast het Malieveld. Het is voor het eerst dat ook zij zich mengen in een coronademonstratie. 

In tegenstelling tot het lawaaiprotest van vorige week dinsdag rondom de 
coronapersconferentie is deze demonstratie wel van tevoren aangemeld bij de gemeente Den 
Haag. Er zijn verschillende afspraken gemaakt over ordebewaking en de uitgestippelde route 
van de protestmars, meldt calamiteitensite Regio15. 

 
De eerste boeren verzamelden zich omstreeks 10.00 al rond het Malieveld in Den Haag © 
Regio15  
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Door de demonstratie zullen meerdere bus- en tramlijnen van de HTM vandaag omrijden. Het 
vervoersbedrijf laat weten dat zo lang mogelijk de normale route wordt gereden. Het gaat om 
tram 1, 15, 16, en 17 en bus 20, 22, 23, 24 en 28. 

‘Tram 9 rijdt de normale route, maar ondervindt vertraging bij het Malieveld. Naar verwachting 
rijden de trams en bussen om tussen 13.00 en 16.00 uur’, schrijft de HTM. Op de website 
staan de vervallen haltes en reisadviezen. ‘Houd rekening met vertraging en extra reis- en 
overstaptijd’, aldus de Haagse vervoersmaatschappij. Bron: AD, 7 november 2021. 

Het begin van de mars tegen coronabeleid is weer terug op het Malieveld 

Het begin van de mars tegen het coronabeleid middag in Den Haag is weer terug op het 
Malieveld. De stoet die onder meer voerde langs de  Hofvijver, begon daar ook. De protesttocht 
lijkt zonder al te grote problemen te zijn verlopen. 

Vele tientallen agenten, zowel lopend als in busjes, waren aanwezig om de tocht te begeleiden. 
De sfeer was gemoedelijk. Af en toe was zwaar vuurwerk te horen. Veel mensen hadden 
borden, spandoeken of vlaggen bij zich met daarop teksten tegen het coronabeleid of tegen 
het kabinet-Rutte. Ook waren er leuzen te horen als ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur’. 

De betoging werd georganiseerd door Samen voor Nederland, naar eigen zeggen een 
samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Een van de initiatiefnemers is Michel 
Reijinga, die eerder demonstraties tegen het coronabeleid organiseerde. Bron: AD, 7 november 
2021.   

Meer dan 20.000 demonstranten bij protestmars tegen 
coronamaatregelen in Den Haag 

Zo'n 20.000 tot 25.000 mensen hebben zondagmiddag in Den Haag meegelopen in de mars 
tegen het coronabeleid. De protesttocht, die begon en eindigde op het Malieveld, verliep vrijwel 
zonder problemen, meldt de politie, die geen aanhoudingen heeft verricht. ‘Wel probeerde een 
kleine groep betogers zich af te splitsen, maar dat hebben we weten te voorkomen’, zei een 
politiewoordvoerster. Wat ze precies van plan waren, is niet duidelijk.  

De mars voerde onder meer langs de Hofvijver, over Plein 1813 en door de Javastraat. Vele 
tientallen agenten, zowel lopend als in busjes, begeleidden de tocht. De sfeer was gemoedelijk.  

Wel was er af en toe zwaar vuurwerk te horen. Veel mensen hadden borden, spandoeken of 
vlaggen bij zich met daarop teksten tegen het coronabeleid of tegen het kabinet-Rutte. 

Ook werden er leuzen gescandeerd als ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur’. Op spandoeken 
stonden teksten als ‘Wij zijn de leugens zat’ en ‘Laat je niet bedisselen door het 
Schwabsurdisme’. Op lantaarnpalen en prullenbakken langs de route zijn honderden stickers 
geplakt met de teksten ‘media = virus’ en ‘covid-vaccin = vergif’. 

Na de tocht gingen de meeste deelnemers meteen huiswaarts. Ze liepen in grote groepen van 
het Malieveld naar het even verderop gelegen Centraal Station. De betoging was georganiseerd 
door Samen voor Nederland, een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Een van 
de initiatiefnemers is Michel Reijinga, die eerder demonstraties tegen het coronabeleid heeft 
georganiseerd. Bron: AD, 7 november 2021. 

Louise sluit haar populaire lunchcafé om coronapas: ‘Niet aan óns om 
tweedeling te creëren’ 
 
Hun lunchcafé is een groot succes, maar toch besluiten Louise Schalkwijk (27) en Stefan Van 
Hulst (26) hun onderneming voor onbepaalde tijd dicht te laten. De eigenaren zijn fel tegen de 
verplichte coronapas voor toegang. ‘We kunnen onszelf niet meer in de spiegel aankijken als 
we hieraan meewerken.’ 
 
Wéten dat je minder winst gaat maken, en tóch een flink deel van je zaak dichtgooien. Dat is 
nogal wat. Die beslissing hebben Louise en Stefan dan ook niet licht genomen. Maar het is tot 
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hier, en absoluut níet verder voor het stel dat LOES Papendrecht runt. Bron: AD, 7 november 
2021. 

 

Louise Schalkwijk  © Victor van Breukelen 
 
Een rotsvast geloof en soms een stiekem vaccin: dit is de impact van de 
zoveelste coronagolf in Biblebelt-gemeente Neder-Betuwe 
 
Drie ziekenhuisopnames, een inwoner die is overleden. En 33 besmettingen. Kille cijfers van 
slechts één dag in de afgelopen week tonen aan dat het coronavirus in Neder-Betuwe weer 
heftiger rondwaart dan in veel andere gemeenten. Veranderen de rotsvaste overtuigingen in 
de gemeente daardoor in twijfels?  
 
Opheusden was te klein toen Cees Meijering, voormalig ondernemer en marktmeester in 
Opheusden, zich in de jaren 90 uitsprak voor vaccinatie tegen polio. Hij kreeg de woede van 
veel dorpsbewoners over zich heen omdat hij zich verzette tegen het religieuze ‘nee’ tegen 
vaccinatie.  
 
Dat religieuze ‘nee’ is er nog altijd in een dorp met veel ‘zware’ kerken. Een deel van de 
inwoners laat zich niet vaccineren. Zij geloven dat God dat niet wil. Nu de herfst is begonnen, 
vind het virus makkelijk zijn weg door dorpen als Kesteren en Opheusden. Reden voor de 
burgemeester om een klemmend beroep op de inwoners te doen: laat je alsjeblieft prikken.  
 
Meijering heeft zich opnieuw wél laten vaccineren. Toch kreeg hij recent het coronavirus. Maar 
mogelijk zorgde die prik er wel voor dat hij minder ziek werd. ‘Dat weten we niet natuurlijk.’  
 
Wat hij wel weet: de heftige reacties van toen, die zijn er nu niet meer. ‘Toen werd het heel erg 
afgeraden door Jan en alleman. Nu is de sfeer veel meer: iedereen mag zelf weten wat ze doen. 
Ook een deel van de orthodoxe christenen laat zich vaccineren. De mensen zijn verstandiger 
geworden.’ Heel veel wil Meijering niet kwijt over hoe hij nu de discussie beleeft. Net als veel 
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dorpsgenoten is hij niet per se blij met de aandacht voor zijn gemeente. ‘Waarom bellen jullie 
niet met de moslims? Zij laten zich ook niet allemaal vaccineren?’ 
 
Op de eerste woensdag van november vieren de bevindelijk-gereformeerden in de gemeente 
Dankdag voor gewas en arbeid. Gelovigen in zwart gekleed haasten zich naar de soms 
gigantische kerkgebouwen. De middelbare school en veel winkels zijn dicht.  
 
In de Kerkstraat in Kesteren is er echter wel nog een manier om aan voedsel te komen:  De 
Broodbank. Deze kast van de gepensioneerde dorpsbakker Wim de Greef is om 14.00 uur ’s 
middags bijna leeg. Iedereen die het nodig heeft, kan hier sinds een jaar gratis een brood 
komen pakken. 
 
Naast de broden ligt een stapel kaarten waarin De Greef met liefst twee 06-nummers iedereen 
uitnodigt om hem te bellen voor een gesprek over het bestaan van God. Maar die gesprekken 
gaan ook regelmatig over het virus. ’De besmettingscijfers liegen er niet om. Corona is een 
ding’, zegt De Greef, die gelooft dat slechte dingen niet van de Heere komen. Hij is niet 
gevaccineerd, maar laat iedereen vrij in zijn keuze. Toenemende twijfels in zijn omgeving over 
inenten hoort hij niet. ‘Maar ik hoor wel meer mensen in mijn omgeving zeggen dat ze veel 
nadenken over het onderwerp.’ De Greef is niet bang voor een tweespalt in zijn dorp. ‘We laten 
ons hier niet tegen elkaar opzetten.’   
 
De situatie in het dorp zou een aanleiding kunnen zijn dat inwoners elkaar met de nek 
aankijken. De besmettingen lopen op, blijkt bij de huisarts.  ’We zien echt veel zieke mensen, 
we laten ook veel mensen opnemen’, zegt Jaap Huisman, eigenaar van een van de twee 
huisartsenposten in Opheusden. ’We behandelen  de helft van het dorp, dus we hebben een 
goed beeld van wat er speelt.’   
 
Huisman is lid van een van de grote geloofsgemeenschappen in het dorp en heeft ook uit die 
hoek veel patiënten. ‘Veertig procent van de mensen in ons bestand is gevaccineerd tegen het 
coronavirus.’ De huisarts verhult het karakter van zijn praktijk niet. Op zijn site staat: ‘De 
huisartsen aanvaarden de Bijbel als het onfeilbare Woord van God’. En: ‘Deze overtuiging is 
niet verenigbaar met zaken als abortus provocatus, de morning-afterpil en euthanasie. Wij 
zullen hier dan ook niet aan meewerken.’  
 
Maar dokter Huisman raadt zijn patiënten wel aan zich te laten vaccineren. ‘Ik ga naar de 
kerk en ik lees de Bijbel en op grond daarvan concludeer ik: de Bijbel is niet tegen vaccineren. 
Ik zeg dat ook tegen patiënten. Ik zeg niet: u moet zich laten vaccineren: ik geef argumenten.’  
 

 
Een vaccinatiebus in Kesteren  © Raphael Drent  
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Ondanks de oplopende besmettingen denkt Huisman niet dat dorpsgenoten die tegen het 
vaccin zijn, zich nu alsnog laten vaccineren. ‘De GGD heeft ons extra vaccins aangeboden, 
maar ik denk dat de discussie is geweest, de meningen zijn gevormd. Je zult het er mee moeten 
doen dat hier nu eenmaal een lage vaccinatiegraad is.’ 

In de praktijk blijkt dat het romantische beeld van de gemeente van bakker De Greef niet 
helemaal klopt. Dokter Huisman krijgt haatmail. Dreigementen omdat hij voor vaccinatie is. 
Maar die mailtjes komen niet van de mensen die om geloofsovertuiging tegen vaccinatie zijn, 
denkt hij ‘De mensen die gewetensbezwaard zijn, zullen mij nooit negatief benaderen.’  

Maar een deel van deze gelovigen blijken net als anderen vatbaar voor andere theorieën tegen 
het vaccin. Complotten. Huisman: ‘Er wordt een hoop onzin verteld. Daar spreek ik me wel 
tegen uit. Het geloof is niet ook de enige reden dat mensen geen vaccin nemen. Ook het 
ziekenhuis in Boxmeer ligt nu vol. Daar wonen geen reformatorische christenen.’ 

Dat geloof en andere theorieën tegen het vaccin samensmelten, merkt ook een 16-jarige 
inwoonster van de gemeente. Haar ouders zijn tegen het vaccin en willen ook niet dat zij het 
neemt. Het gezin is kerkelijk, maar haar ouders hebben méér redenen om tegen het vaccineren 
te zijn.  

Ze wil anoniem blijven. En ze heeft er een goede reden voor. Tegen de wil van haar ouders in, 
heeft zij zich wel laten vaccineren. Zo’n twee maanden geleden ging ze stiekem naar de 
priklocatie. ‘Ik heb lang gewacht, ook voor mijn ouders. Ik heb er ook gesprekken met hen 
over gehad, maar ze zijn zó overtuigd van hun eigen gelijk. Ik ben 16, dus ik mag het zelf 
bepalen. En ik wil solidariteit uitstralen. Ik wil meehelpen aan de groepsimmuniteit.’  

Enkele weken nadat ze de prik haalde, kwam het coronavirus haar gezin binnen. Iedereen in 
huis raakte besmet. zij niet. Hoe dat toch kon, was voor haar ouders een raadsel. Ze lacht. 
‘Maar ik wist het natuurlijk wel.’  

Het meisje kent de verschillende werelden in de regio. ‘Een deel van mijn vrienden is echt fel 
tegen vaccinatie, een ander deel heeft het vaccin al gehad. Veel ouders zeggen ook: je mag zelf 
kiezen.’ 

Dat is de heersende moraal in het dorp. Er wordt niet veroordeeld als iemand een vaccin niet 
neemt, zegt dokter Huisman. ‘Ik behandel ook iedereen, net zoals ik rokers behandel. Kijk, ze 
verklaren ons voor gek. Dat weet ik ook wel. Maar dat is altijd zo geweest. Het geldt voor het 
abortusstandpunt en het standpunt over genderdysforie. Dan tel je niet meer mee. Maar weet 
u, het zij zo. Die discussie verandert de mensen niet.’ 

Hoewel er voor inwoners van Neder-Betuwe meerdere redenen zijn om geen vaccin te nemen, 
is de belangrijkste reden het geloof. Een deel van de orthodoxe christenen gelooft dat je niet 
mag ‘vooruitgrijpen’ op iets wat je nog niet weet dat er gaat gebeuren. Met andere woorden: je 
weet niet of je corona krijgt, dus hoef je je er ook niet tegen te wapenen. Vaccineren wordt op 
die manier gezien als een gebrek aan vertrouwen op God. Over dit thema wordt door een deel 
van de kerkgemeenschap wel anders gedacht.   

De groep ‘gemoedsbezwaarden’ die vanwege het geloof geen vaccin neemt, telt naar schatting 
zo’n 250.000 mensen; pakweg 1,5 procent van de Nederlandse bevolking.  

Die groep kent overigens een andere overtuiging als gaat om reguliere medische hulp: als 
iemand eenmaal ziek is, is het wél toegestaan om in te grijpen. Dan moet zelfs álles gedaan 
worden om het leven te verlengen. Reformatorische christenen zijn fel tegenstander van 
euthanasie. En daar schurk je volgens deze groep gelovigen dicht tegenaan als je zelf besluit 
dat het goed geweest is. Ook hierin geldt weer: vertrouwen op God is het belangrijkste, niet 
de eigen keuze.  

Voor de gemeente Neder-Betuwe blijft de lage vaccinatiegraad desalniettemin een dilemma. 
Na een recente oproep van de burgemeester aan inwoners om zich toch te laten vaccineren, 
komen er binnenkort twee lokale priklocaties. Met andere woorden: de gemeente geeft niet op. 
‘We respecteren dat mensen zich niet laten vaccineren’, zegt een woordvoerder. ‘Maar we 
hopen dat zo veel mogelijk mensen er toch voor kiezen.’ 
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Sommige mensen in de gemeente vinden dat de burgemeester veel meer moet doen. Zoals Jan 
Woldberg. De voorzitter van de PvdA-raadsfractie in Neder-Betuwe heeft er raadsvragen over 
ingediend.  De hardliners luisteren volgens hem niet eens naar hun dominee als die iets in de 
richting zegt van je laten vaccineren. ‘Dan knikken ze beleefd en gaan ze ’s Heeren wegen en 
de rest van ons blijft met een enorm gezondheidsrisico zitten.’ Laat staan dus dat ze naar de 
burgemeester luisteren.  

De mogelijkheid tot het nemen van hyperlokale maatregelen, daar is Woldberg voor. Dat er 
een herbezinning gaande is in Neder-Betuwe over het onderwerp vaccinatie, lijkt hem 
flauwekul. ‘Dat zou je dan terug moeten zien in de cijfers en die zijn hier het slechtst.’ 

De grootste partij in de plaatselijke politiek, de SGP, is opmerkelijk genoeg niet ontevreden 
met de oproep van de burgemeester. ‘Ik heb er begrip voor. Kijk, het vaccin heeft een dempend 
effect. Ik ga zeker niet beweren dat het niet helpt’, zegt fractievoorzitter Dick Waasdorp. ’Maar 
je kúnt ervoor kiezen je niet te laten vaccineren. En in dat geval moet je je wel aan de 
basisregels houden, zoals de burgemeester vraagt.’ 

Dat het virus juist in zijn gemeente rondwaart, wijt Waasdorp voor een groot deel aan de grote 
gezinnen. ‘Als het eenmaal in een woning is en er zijn negen gezinsleden, dan gaat het snel.’ Hij 
meent daarom dat er te snel kritisch gesproken wordt over de niet-gevaccineerden. ’Het 
probleem van de tekorten in de zorg, wordt afgewend op de niet gevaccineerde.’  

 
Testlocatie in Kesteren  © Raphael Drent 

Daarin wordt bovendien de impact van de Biblebelt overschat, zegt hij. ‘Van de twee miljoen 
niet- gevaccineerden, zijn hoogstens tien procent onze achterban. We moeten er echt wel 
nuchter naar blijven kijken.’  

Honderden belangstellenden bezochten in april 2019 een debat over inenten in het Van 
Lodenstein College in Kesteren. Ook de media-aandacht was massaal, herinnert zich Pieter 
Slagboom, voorzitter van de Nederlandse Patiëntenvereniging Midden Betuwe (NPV) die het 
debat organiseerde. 

Staatssecretaris Paul Blokhuis lichtte op deze avond zijn Actieplan Vaccinatie toe, voor- en 
tegenstanders gingen in gesprek, het college van burgemeester en wethouders was aanwezig, 
de GGD en het RIVM. In de zaal zaten inwoners uit alle groepen van de samenleving.  

Verbazing over het succes van dit vaccinatiedebat verraadt onkunde. Het taboe op vaccineren 
is volgens Slagboom al lang verdwenen en de informatiehonger van zijn achterban groeit. Een 
herbezinning op het onderwerp is er volgens hem altijd. ‘Dat is logisch. Als het vriest, denken 
mensen meer aan ijsmutsen en is het weken lang 40 graden buiten, dan denkt men aan 
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airco’s. Nu lopen we tegen corona aan en denken we na over vaccinatie. Net als in 2013 tijdens 
de mazelenepidemie.’  

Maar wie er dan bepalend is in die discussie? Volgens Helma Ruijs, RIVM-arts 
infectieziektebestrijding, wordt door de buitenwacht te makkelijk naar dominees gekeken alsof 
zij degenen zouden zijn die hun kerkleden kunnen overtuigen van het nut van vaccineren. 
‘Daar is veel onderzoek naar gedaan en zo werkt het niet in deze kerken’, zegt Ruijs, die onder 
meer betrokken was bij de bestrijding van epidemieën van polio, mazelen en rodehond in het 
rivierengebied.  

De verandering komt wel van binnenuit, daarbij spelen bijvoorbeeld de NPV (een christelijke 
patiëntenvereniging) en de RMU (een reformatorische vakorganisatie) een belangrijke rol. Zij 
benadrukken het belang van weloverwogen besluitvorming. Maar ook iemand van buiten de 
kerk, kan invloed hebben, denkt Ruijs. ‘Een huisarts, die met zijn patiënten in gesprek gaat 
over vaccineren, kan zeker bijdragen aan een herbezinning, maar dat zal niet al na één gesprek 
al zijn.  

Ruijs merkt dat de blik van strenggelovigen langzaamaan niet meer alleen gericht is op de 
eigen groep, maar ook naar buiten gericht wordt voor meer informatie. ‘Sinds de 
mazelenepidemie van 2013 zien we dat. Er wordt meer nagedacht over vaccinatie en men 
raadpleegt allerlei bronnen via internet. Men kijkt verder dan het Reformatorisch Dagblad. Je 
ziet sindsdien ook vaker reformatorische christenen in televisieprogramma’s uitleggen 
waarom ze niet vaccineren. Dat was eerder niet denkbaar.’ Bron: DG, 7 november 2021. 

Coronamaatregel van regering Biden is geblokkeerd door federaal hof 

Een federaal beroepshof in de Verenigde Staten heeft zaterdag een vergaande 
coronamaatregel van de regering-Biden geblokkeerd. De Amerikaanse president besloot deze 
week in de strijd tegen de epidemie inenting tegen Covid-19 of wekelijks testen op het 
virus verplicht stellen voor bedrijven met meer dan honderd werknemers. 

De rechter van beroep wil die zwaarwegende beslissing echter eerst uitgebreid statutair en 
grondwettelijk toetsen. Verscheidene staten met een Republikeinse meerderheid hadden 
onmiddellijk bezwaar gemaakt tegen de nieuwe regeling, die op 4 januari had moeten ingaan. 
Bron: AD, 7 november 2021.  

Nijpend personeelstekort bij ProRail: weer treinuitval, werkdruk groeit 

Het personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail zorgt dit weekend wederom voor 
treinuitval op verschillende trajecten. Ondertussen groeit de werkdruk bij de verkeersleiders. 
‘De gevolgen van de onderbezetting worden merkbaar. Het wringt.’ 

Elke week meldt ProRail wel dat er treinen uitvallen, als gevolg van het tekort aan 
verkeersleiders. Ook dit weekend is het weer raak. Zondag rijden er geen treinen tussen 
Utrecht en Arnhem en tussen Utrecht en Rhenen. Op de trajecten worden bussen ingezet.  

De maatregel duurt naar verwachting tot vanmiddag 15.00 uur. Op deze trajecten reden er 
sinds zaterdagmiddag ook al geen treinen. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag had het 
personeelstekort gevolgen: toen reden er bijna geen treinen van en naar Amersfoort. ProRail 
adviseert reizigers om de reisplanner goed te checken. 

De spoorbeheerder kampt al geruime tijd met het tekort aan mensen. Het gaf eerder aan zeker 
zestig mensen nodig te hebben om de roosters vol te krijgen. In totaal streeft ProRail ernaar 
om 750 mensen in de verkeersleiding te hebben, maar dat aantal wordt nu bij lange na niet 
gehaald. Er zitten wel meer mensen in de opleiding, maar zij zullen pas vanaf volgend jaar 
zomer ingezet kunnen worden. ProRail waarschuwde dat de bezettingsproblemen tot zeker 
medio 2023 duren.   
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Intussen neemt de druk op de verkeersleiders toe, signaleert de spoorbeheerder. ‘De gevolgen 
van de onderbezetting worden merkbaar. De werkdruk neemt toe. Dat merken we op 
verschillende posten, het wringt’, schrijft het bedrijf op zijn website. ‘We hebben veel 
flexibiliteit gevraagd van onze collega’s. Dat heeft onder meer tot gevolg gehad dat mensen 
extra diensten draaien, mensen gevraagd wordt eerder terug te komen van vakantie of vrije 
dagen op te geven en soms geen pauze te nemen.’  

Om zijn werknemers enigszins tegemoet te komen, gaat ProRail een compensatietoeslag geven 
aan de treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders. ‘We weten ook dat dit het probleem 
van onderbezetting en treinuitval niet oplost’, staat verder te lezen. ProRail heeft onder meer 
gepensioneerden en oud-medewerkers gevraagd tijdelijk in te vallen wanneer er gaten vallen.  

De problemen op een rij: 

- Door een spoorstaafbreuk en een personeelstekort op de verkeersleidingspost Utrecht is er 
op zaterdag 6 november vanaf 23.00 uur tot zondag 7 november 15.00 uur geen treinverkeer 
tussen Utrecht en Arnhem. 

- Ook de treinreizigers tussen Maarn en Rhenen (sinds zaterdagavond) en tussen Barneveld 
Centrum en Ede Wageningen (zondag vanaf aanvang dienstregeling) hebben hinder van het 
personeelsgebrek. Op beide trajecten rijden zondag tot 15.00 uur geen treinen. Connexxion 
en NS zetten bussen in. Check de reisplanner van je vervoerder. Bron: AD, 7 november 
2021.  

Minder treinen door personeelstekort 
 
Al het hele weekend rijden er minder treinen door personeelstekort en andere problemen op 
het spoor. Ook vandaag zullen er op sommige trajecten geen treinen rijden, met name in 
midden-Nederland. 
 
Spoorwegbeheerder ProRail kampt al langere tijd met problemen met personeelstekort bij 
verkeersleiders en daar komen vandaag ook nog andere problemen op het spoor bij: er is ook 
nog een spoorstaaf gebroken die dringend gerepareerd moet worden.   
 
Het gevolg is dat er vanaf zaterdag 6 november vanaf 23:00 uur tot zondag 7 november 15:00 
uur, geen treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem is. Ook de treinreizigers tussen Maarn en 
Rhenen en tussen Barneveld Centrum en Ede Wageningen ondervinden veel hinder van de 
problemen bij ProRail. Ook op die trajecten rijden zondag tot 15:00 uur geen treinen.  

Het tekort aan verkeersleiders speelt ProRail al langer parten. Om die reden worden vaker 
treinen noodgedwongen uit de dienstregeling geschrapt. Volgens de spoorbeheerder is dat tot 
nu toe met name in de vakantieperiodes gebeurd. 

‘We proberen landelijk te scannen waar het nodig is om mensen op korte termijn in te zetten, 
maar dat lukt simpelweg niet altijd’, zei een woordvoerder eerder in een reactie. ‘Dat is 
natuurlijk heel vervelend.’ Bron: RTL Nieuws, 7 november 2021. 

In Nicaragua laat de president corona al anderhalf jaar rondrazen. Hoe 
pakt dat uit? 

Presidentsverkiezingen Zondag gaat Daniel Ortega op voor een zekere, vierde ambtstermijn. 
Die omstreden herverkiezing dankt hij niet aan zijn corona-aanpak. 
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Een truck met doodskisten passeert in de stad Masaya propaganda voor president Ortega en 
zijn echtgenote. Foto Oswaldo Rivas/AFP   
 
Toen de hele wereld in maart 2020 op slot ging, waren er twee presidenten die besloten dat 
het nieuwe coronavirus in hun land niet bestond. Nicaragua en Tanzania troffen geen enkele 
maatregel: geen lockdown, geen schoolsluitingen, geen anderhalve meter, geen 
mondkapjesadvies. Ruim anderhalf jaar later is de Tanzaniaanse president overleden 
(vermoedelijk aan Covid-19) en doet zijn opvolger wel aan epidemiebestrijding. In Nicaragua 
daarentegen volhardt autocraat Daniel Ortega in zijn laissez-faire-benadering van het virus. 
 
Op coronakaartjes van Midden-Amerika valt Nicaragua op als een nagenoeg virusvrije enclave. 
Terwijl (qua bevolkingsomvang vergelijkbare) buurlanden al vele duizenden Covid-doden 
registreerden, zouden in Nicaragua deze hele pandemie slechts 207 mensen aan de ziekte zijn 
overleden. Zelfs nu in de regio de besmettelijkere Deltavariant rondgaat, zijn er amper 
besmettingen. En dat bij een vaccinatiegraad van nog geen zes procent. Geen wonder dat 
Ortega zondag overtuigend herkozen zal worden voor een vierde termijn.  
 
In werkelijkheid is de situatie er veel ernstiger. Uit oversterftecijfers, informatie van 
begraafplaatsen en onderzoek door kritische artsen, epidemiologen en media blijkt dat 
Nicaragua een van de zwaarst getroffen landen ter wereld moet zijn. Dat de bejaarde ex-
guerrillero Ortega (75) nog vier jaar aan de macht kan blijven, dankt hij niet aan zijn 
virusaanpak, maar aan keiharde repressie. Dit jaar heeft zijn (van oorsprong linkse) 
sandinistische regime iedere kansrijke oppositiekandidaat opgesloten of uitgesloten van 
verkiezingsdeelname.  
 
‘In Nicaragua zijn er drie realiteiten. Die van het regime, waarin Covid-19 amper bestaat. Die 
van onafhankelijke waarnemers, die ondanks alle tegenwerking aantonen dat het virus wel 
degelijk ernstig huishoudt. En dan de echte werkelijkheid, die nóg rampzaliger moet zijn’, 
vertelt Leonel Arguello, een Nicaraguaanse epidemioloog en arts telefonisch.  
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Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo 
 
Zoals meer medici en verplegers die kritiek uitten op de virusaanpak, is hij het land ontvlucht. 
Hij voegde zich bij de tienduizenden landgenoten die sinds in 2018 een volksopstand hard 
werd neergeslagen vluchten, vooral naar buurland Costa Rica. Arguello vertelt aan de telefoon 
liever niet waar hij nu zit: het bewind blijft dissidenten ook over de grens bedreigen, 
lastigvallen of erger.  
 
De regering houdt de officiële coronastatistieken op allerlei manieren kunstmatig laag, zag de 
epidemioloog toen hij tot vier maanden geleden nog in het land werkte. Zo worden artsen 
onder druk gezet valse overlijdensaktes op te stellen, die niet Covid-19 maar bijvoorbeeld 
longontsteking of hartfalen als doodsoorzaak noemen. ‘Artsen die dit weigerden of die lekten 
naar de onafhankelijke coronawaarnemers van het Burgerobservatorium, is hun licentie 
afgepakt’, stelt Arguello.  
 
Ondertussen worden geen serieuze maatregelen getroffen. De regeringspartij houdt nog volop 
massale campagnebijeenkomsten. ‘Mensen is nooit opgedragen afstand te houden, thuis te 
blijven of een mondkapje op te doen. Er is zelfs niet tegen het vervoersbedrijf gezegd dat de 
ramen van de bussen open moeten voor betere ventilatie, terwijl ze propvol zitten.’ 
 
Er worden officieel zo weinig besmettingen vastgesteld, omdat het uitermate lastig is een 
coronatest te krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid is de enige instantie die PCR-testen 
mag afnemen. Bij veel testlocaties kan niet goed afstand worden gehouden, waardoor die zelf 
ook notoire besmettingshaarden zijn, die verstandige mensen liever mijden. Arguello: ‘Op de 
zwarte markt zijn wel thuistesten te koop, maar die kosten al snel tachtig dollar per stuk. 
Onbetaalbaar voor veel Nicaraguanen.’   
 
Wie wel een officiële test weet te bemachtigen en besmet blijkt, komt lang niet altijd in de 
statistieken. ‘Wij hebben gevallen gedocumenteerd van mensen die zich bij een artsenpost 
lieten testen en te horen kregen dat de uitslag negatief was. Later belde het personeel van de 
kliniek dan stiekem om te vertellen dat ze wel degelijk positief testten’, vertelt journalist 
Enrique Gasteazoro, tijdens een bezoek aan Amsterdam, eind oktober.  
 
Gasteazoro is de manager van weekblad Confidencial, een van de laatste onafhankelijke media 
in het land. Door papierschaarste (opzettelijk gecreëerd door het bewind) kan het alleen nog 
digitaal verschijnen. De site wordt grotendeels buiten Nicaragua gemaakt, zeker sinds het 
redactiekantoor in mei dit jaar werd dichtgetimmerd en de hoofdredacteur opgepakt. Ook 
Confidencial probeert tegen de klippen op verslag te doen van de werkelijke omvang van de 
epidemie, die Gasteazoro  ‘minstens 10 tot 15 keer groter’ schat dan de overheid wil toegeven. 
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Het virus heeft ook de zorg zelf sterk geraakt. Zeker aan het begin van de uitbraak, toen er 
amper beschermend materiaal beschikbaar was, zijn veel artsen en verplegers overleden. 
‘Maar op de hogere posities van ons zorgsysteem zitten enkel nog mensen wier voornaamste 
kwaliteit is dat ze loyaal zijn aan Ortega.’ 
 
De ware omvang van de epidemie valt niet altijd te verhullen. Toen tijdens de eerste 
besmettingsgolf ook bejaarde kopstukken van regeringspartij FSLN overleden, werd het lastig 
te ontkennen dat het virus huishield. Ook de overbelasting van begraafplaatsen kwam naar 
buiten. Die werden hierna gedwongen tot zogeheten expres-uitvaarten, waarbij doden stil en 
razendsnel worden begraven.  
 
Het bewind ontkent sinds de eerste golf van mei 2020 niet langer dat het virus rondwaart in 
Nicaragua, maar bagatelliseert het nog wel volop. Het heeft dit jaar een prikcampagne opgezet, 
met een allegaartje aan vaccins, deels afkomstig uit Cuba, India en Rusland en deels 
gedoneerd door oud-kolonisator Spanje.  
 
Ook met de vaccins wordt politiek bedreven. Zo ronkt de overheidspropaganda dat ze ‘dankzij 
God en el comandante [Ortega, red.]’ beschikbaar zijn gekomen. In de rij voor hun prik werden 
bekende oppositieleden lastig gevallen door regeringssympathisanten. Gasteazoro: ‘Die 
begonnen dan te sarren van: ‘Ah, jij kunt je hier laten inenten dankzij el comandante, maar 
vervolgens noem je hem een dictator’. Absurd.’ Beelden van de intimidatie -acties werden 
gretig verspreid door regeringsmedia.   
 
De onvrede over Ortega’s desastreuze corona-aanpak zal bij de ‘verkiezingen’ van zondag 
hoogstens blijken uit een lage opkomst. Zeker sinds het bloedig neergeslagen massaprotest 
van 2018 is Nicaragua veranderd in een politiestaat waar geen oppositie getolereerd wordt. 
 

 
 
 
Op T-shirts te koop in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua werd vorige zomer de 
sandinistische revolutie herdacht. De traditionele festiviteiten gingen niet door, volgens critici 
van het regime een stilzwijgende erkenning van de coronapandemie. Foto Jorge Torres/EFE  
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Waarom nog verkiezingen organiseren, die het Westen waarschijnlijk toch niet gaat erkennen? 
Gasteazoro: ‘Direct na de opstand van 2018 stelde het propaganda-apparaat de protesten voor 
als een rechtse staatsgreep. Een linkse regering die belaagd werd door een rechts 
internationaal complot, et cetera. Toen ze zagen dat dit binnenlands niet aansloeg en 
internationaal al helemaal niet, is het narratief aangepast.’ De sandinisten, ziet hij, proberen 
niet langer mensen te overtuigen, maar enkel nog hun aanhang op te jutten. ‘Dat is waar deze 
verkiezingen voor dienen: dat een klein machtig groepje, goed georganiseerd en helaas 
zwaarbewapend, kan blijven doen wat het moet doen om koste wat kost aan de macht te 
blijven.’  
 
Machtskoppel oud-revolutionair Ortega sticht zijn eigen dynastie. Daniel Ortega bestuurt 
Nicaragua al veertien jaar, de afgelopen vier jaar met zijn vrouw Rosario Murillo als 
vicepresident. Deze zondag willen ze hun bewind met nog eens vier jaar verlengen via 
verkiezingen waarvan de oppositie op enkele excuuskandidaten volledig is uitgesloten. Het 
machtskoppel lijkt een dynastie te willen vestigen: hun samengestelde gezin telt negen 
kinderen, van wie een groot deel op sleutelposities in hun regime is geplaatst.  
 
De historische ironie wil dat Ortega in een eerder politiek leven juist een eind hielp maken 
aan een andere dynastie, als commandant van de guerrillabeweging FSLN. Dit linkse 
Sandinistische Nationale Bevrijdingsfront verjoeg in 1978 de door de Verenigde Staten 
gesteunde Somoza-clan die Nicaragua decennia bestuurd had als eigen plantage. Op het 
hoogtepunt van de Koude Oorlog werd die linkse revolutie in Amerika’s achtertuin door 
Washington met alle mogelijke middelen tegengewerkt. Bovenop hun knevelende sancties, 
steunden, trainden en bewapenden de VS rechtse Contra-strijders, die een vuile oorlog 
ontketenden tegen de sandinisten.  
 
Een murw gebeukt Nicaragua stemde Ortega in 1990 weg, ten gunste van de pro-Amerikaanse 
oppositiekandidaat. De ex-revolutionair legde zich nooit neer bij dit verlies. Drie maal deed hij 
een mislukte gooi om terug te keren naar de macht, om hier de vierde keer (eind 2006)  in te 
slagen. Na zijn terugkeer aan de macht, zorgde hij dat hij die niet opnieuw zou hoeven 
opgeven: hij bracht gaandeweg alle instituties onder controle van het FSLN. Bron: NRC, 4 
november 2021.  
 
Corona slaat weer toe: van Brummen tot Ruurlo en Apeldoorn kunnen 
clubs de schoenen in de tas houden 
 
Corona krijgt steeds meer vat op de amateurvoetbalcompetitie. Ook zondagochtend zijn er 
weer twee duels van de kalender geschrapt vanwege het om zich heen grijpende virus. 
 
In der derde klasse D gaat Brummen niet in actie tegen Albatross. De club uit Ugchelen 
meldde zich zaterdagavond in Brummen dat er een aantal positieve besmettingen was 
geconstateerd. 

Ook twee weken geleden ging er al een duel van Brummen niet door nadat er bij het 
Apeldoornse WWNA corona was geconstateerd. ‘Terwijl wij topfit zijn’, zegt Brummen-trainer 
Djordi van der Hoop. ‘Het is zo wel lastig om in een ritme van competitie te komen.’ 

Brummen is niet de enige regionale club die aan de zijlijn blijft. In 3B is ook het duel tussen 
Ruurlo en Doetinchem zondagochtend afgelast vanwege het rondwarende virus. 

In de vierde klasse F gaat er een streep door het duel Beekbergen-Orderbos. Bij de thuisclub 
is een uitbraak van corona vastgesteld. Dat laatste is ook het geval bij Basteom. De 
Achterhoekse vierdeklasser speelt vanmiddag daarom niet in 4D tegen RVW.   

Het treffen Terwolde-Epse In de vijfde klasse F gaat niet door. Bij de thuisclub van de 
Woldermarck is corona vastgesteld, bevestigt trainer Marc Mölder. ‘Er is een speler positief 
getest weten we. Donderdag hebben we nog als selectie met z'n allen getraind en daarom 
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kunnen we geen risico's nemen. Hoe het komende week gaat? Eerst maar eens afwachten of 
het hierbij blijft.’ Bron: De Stentor, 7 november 2021.  

 

De Nijmeegse band De Staat met leadzanger en gitarist Torre Florim en gitarist Vedran 
Mircetic © ANP Kippa  
 
Bandlid De Staat besmet met corona, cancelt optreden Vestrock 
 
Een bandlid van De Staat is besmet met het coronavirus. Daardoor kan het optreden van de 
Nijmeegse band op Vestrock Downtown vanavond niet doorgaan, zo laat de organisatie weten. 
 
‘Heel jammer dat we er niet bij kunnen zijn’, schrijft de band op Instagram. ‘Het gaat goed 
met ons, maar we moeten voorlopig in quarantaine.’ Welk bandlid van De Staat besmet is, is 
niet bekend. 
 
‘Vriend van het festival’ en zanger Blaudzun neemt de plek van De Staat in op het podium. 
De zanger stond al vier keer eerder op het festival in Hulst. 
 
Vestrock Downtown is de najaarsvariant van het reguliere Vestrock en is op 5 en 6 november. 
Vanwege de coronamaatregelen werd het festival, dat normaal in de zomer plaatsvindt, 
meerdere keren werd uitgesteld. Onder anderen Chef’Special, Blaudzun, Maan, Kris Kross 
Amsterdam, Hang Youth, Mental Theo, Donnie en Frans Duijts treden op. Bron: AD, 5 
november 2021.  
 
 
Bij koor Scherzando uit Driebergen kreeg bijna de helft van de leden 
corona, maar nu zijn ze terug 

Het was voortdurend zoeken naar oplossingen, maar het Driebergse koor Scherzando is eruit. 
Ze gaan het gewoon doen: een concert geven in de Grote Kerk in Driebergen. Met minder 
toeschouwers dan gehoopt, maar de drang naar het samen zingen is groot.  
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Alleen als het kabinet komende vrijdag per direct een streep haalt door bijeenkomsten in 
zalen, gaat ook het concert van Scherzando niet door. Maar daar houden voorzitter Maike 
Visser en concertcommissielid Virga Lipman geen rekening mee. Bij hen en de meeste 
koorleden is het glas bijna altijd halfvol. Bron: AD, 7 november 2021.   
 
Verboden te zingen over corona bij Smartlappenfestival in Zwolle: ‘Komt 
onze strot uit’ 
 
Een smartlappenfestival waarbij het verboden woord ‘corona’ is, terwijl nu juist de 
coronamaatregelen weer zijn aangescherpt. De 29ste editie van het Zwolse 
Smartlappenfestival staat helemaal wel én totaal niet in het teken van de pandemie. ‘Het komt 
zo onze strot uit, dat we er niet ook nog allemaal liedjes over willen horen.’  
 
Een vrijwilliger bliebt bij binnenkomst keurig netjes de mobiele telefoons met felschijnende 
QR-code. Maar als je eenmaal binnen in de Hemminkzaal van Theater Odeon in Zwolle hebt 
plaatsgenomen, zal je geen woord meer horen over de pandemie. Want het verboden woord bij 
de 29ste editie van het Smartlappenfestival in Zwolle is, juist ja, corona. ‘Dat hebben we 
expliciet aan de deelnemers gevraagd. Het komt nu zo onze strot uit, dat we er niet ook nog 
allemaal liedjes over willen horen’, legt Ilse Horstman uit, die het festival presenteert en 
organiseert. Bron: De Stentor, 7 november 2021. 
 
Frustratie na nieuwe corona-regels: ‘we gaan maar weer in de maat mee’ 
 
De nieuwe coronaregels zijn zaterdag in gegaan. Worden ze nageleefd,  hoe worden ze ervaren? 
Bericht uit Hilvarenbeek. ‘Ik zie voorlopig geen licht aan het eind van de tunnel.’ 
 
Bij de halte van de safaribus van de Beekse Bergen staat sinds zaterdag een bordje: Ouder 
dan 13? Mondkapje op! Gisela Sopamena uit Tilburg staat met dochter en kleindochter op het 
punt in te stappen, mond en neus al bedekt. Ze balen van ‘het gejojo’ met de maatregelen. ‘De 
regels zijn eerder gewoon te snel afgeschaft. Niet leuk dit, maar het moet maar.’  
 
De corona-maatregelen zijn sinds zaterdag weer aangescherpt. Het mondkapje moet weer op 
in publieke binnenruimtes als winkels, ov-centra en gemeentehuizen. De qr-check is verplicht 
in onder meer musea, zwembaden en sportcentra.  
 
Voor het safaripark betekent dat dat in alle binnenlocaties plus de safaribus en -boot het 
mondkapje op moet. ‘We gaan maar weer in de maat mee’, verzucht Jan den Breejen die met 
vrouw en zoon net is gearriveerd uit Oud-Beijerland. Met mondkapje op heeft hij net koffie 
gehaald om even bij te komen.    
 
Den Breejen heeft zich altijd positief opgesteld, maar bemerkt nu een groeiende ergernis bij 
zichzelf. ‘Het werd ons voorgespiegeld dat we ervan af waren, maar daar gaan we weer.’ Hij 
heeft een autobedrijf in Rotterdam en voelt de bui al hangen voor een nieuwe ronde waarover 
het kabinet vrijdag beslist. ‘Zal je zien dat we onze klanten ook om de qr-code moeten gaan 
vragen. De zesde golf? Ik was de tel kwijt, maar ik zie voorlopig geen licht aan het eind van de 
tunnel.’ 
 
In sportcentrum de Roodloop, een paar kilometer verderop in Hilvarenbeek, aanschouwt een 
groepje (groot-)ouders van achter glas de verrichtingen van hun zwemmende peuters en 
kleuters. Bij Naomi Heringa kleuren de wangen boven het mondkapje nog rood. Ze krijgt de 
corona check-app niet gedownload op haar nieuwe mobieltje en mocht zojuist dus niet met 
haar vierjarige dochtertje de kleedkamer in. ‘Heb ik haar maar huilend met een vreemde 
moeder meegegeven.’ 
 
Inmiddels is manlief gebeld om hun kleuter straks te helpen aankleden. In een eerdere fase 
van corona moesten de kinderen al in zwemkleding naar de Roodloop komen, om vervolgens 
rechtstreeks het zwembad in te gaan. ‘De ene keer is het zus, dan weer zo, het is een drama. 
Hoe moet je dit je kleintje nog uitleggen?’ 
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Exploitant Laco is nog zoekende wat nu weer de beste werkwijze moet zijn in de Roodloop. 
‘Dat heb je op de eerste dag niet meteen voor elkaar’, zegt manager Max de Brouwer. In de 
algemene ruimtes is de mondkap verplicht, maar in de horeca alleen als je loopt. 
Sportverenigingen die een zaal of het zwembad huren moeten zelf de qr-code checken. 
Maar Laco is zelf verantwoordelijk voor het zwemonderwijs. ‘Het laatste wat we willen is dat 
we dat nog eens moeten stilleggen. Kinderen moeten dan weer vanaf nul beginnen en voor ons 
is dit de belangrijkste inkomstenbron.’  
 
Ook bij dames- en herenkapsalon het Haarhuys is de frustratie voelbaar. ‘Verschrikkelijk, 
weer de hele dag dat ding op. Ik kom ‘s avonds steevast met hoofdpijn thuis’, zegt Yvette van 
Rooy die de zaak al bijna 25 jaar drijft.  ‘Ik heb het gevoel dat we terug zijn bij af. Maar goed, 
alles beter dan weer moeten sluiten. Vorig jaar zijn we 17 weken noodgedwongen dicht 
geweest. Dat had niet langer moeten duren.’  
 
De plaatselijke Jumbo toont een vertrouwd beeld. Alle klanten dragen keurig hun mondkapje, 
hoewel? In een van de gangen blijkt een oma met kleinzoon achter de winkelkar de 
uitzondering. Nog voordat haar een vraag is gesteld, put Sylvia Abrahams zich uit in 
verontschuldigingen. ‘Ik had er geen meer. Het Kruidvat wordt verbouwd, bij de Action hadden 
ze de mondkapjes niet.’  

Ze neemt het reserve-mondkapje van de verslaggever vervolgens dankbaar in ontvangst. 
‘Natúúrlijk moet dat gewoon.’ Zoals eenieder zich alsmaar even kan volgens mevrouw 
Abrahams ook zou moeten laten vaccineren. ‘Ieder z’n mening hoor, maar als je er een ander 
ziek mee kan maken ben je gewoon nalatig.’  

Ze denkt wel dat we een zevende golf nog kunnen voorkomen. ‘Gelukkig laten veel mensen 
zich nu alsnog inenten, dan valt het met die principes ook wel mee, toch? We moeten hier met 
z’n allen gewoon vanaf, klaar!’ Bron: BD, 6 november 2021.  
 

 
 

Vertrouwd beeld bij de supermarkt, zoals hier in Hilvarenbeek: (bijna) iedereen weer een 
mondkapje op. © Pix4Profs / Johan Wouters  

Corona-afdeling voor dementerende ouderen in Venlo  

De verpleeg- en thuiszorgorganisaties in Noord- en Midden-Limburg gaan een corona-
afdeling voor dementerende ouderen openen in Venlo. 
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De organisaties willen de afdeling vanaf komende woensdag al gebruiken om voorbereid 
te zijn op mogelijk verder oplopende besmettingen.  

De corona-afdeling is een initiatief van verpleeg- en verzorgingshuizen en 
thuiszorgorganisaties Proteion, Land van Horne en De Zorggroep. De organisaties 
hebben de afgelopen weken gekeken naar het snel opzetten van een ruimte voor het 
stijgende aantal coronapatiënten in de regio. Die locatie is gevonden bij het Integraal 
Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) in Venlo. Het IEP is gevestigd in hetzelfde 
gebouw als ziekenhuis VieCuri.  

Volgens de organisaties is uit eerdere besmettingsgolven gebleken dat een 
opvangmogelijkheid hard nodig kan zijn voor cliënten die naar huis kunnen of vanwege 
een besmetting niet kunnen worden opgenomen in een verpleeghuis. ‘Daarnaast 
kunnen de ziekenhuizen ontlast worden omdat er een betere doorstroom is voor hun 
patiënten.’  

Bij het IEP in Venlo werken normaal GGZ-organisatie Vincent van Gogh en De 
Zorggroep al samen aan zorg voor ouderen met dementie en onbegrepen gedrag. ‘Omdat 
de medewerkers bij het IEP al expertise hebben in de zorg van ouderen met dementie, 
is deze locatie geschikt bevonden om deze specifieke groep coronapatiënten op te 
vangen.’ 

De organisaties benadrukken dat de afdeling gescheiden blijft van andere afdelingen 
in het ziekenhuis om ‘kruisbesmetting te voorkomen’. ‘Ook worden er sluizen voor met 
corona besmette cliënten en voor medewerkers en leveranciers ingericht.’  

Cliënten die momenteel verblijven bij het IEP worden overgeplaatst naar andere 
reguliere locaties. Vanaf 10 november wordt het IEP vervolgens gebruikt als corona-
afdeling. Een woordvoerder kon niet zeggen hoeveel mensen kunnen worden 
opgevangen op de corona-afdeling. Bron: 1Limburg, 6 november 2021. 

Russische regering stelt sterftecijfers door corona structureel naar 
beneden bij, zegt statisticus: 'Wie goed kijkt, ziet een catastrofe' 

In Rusland loopt de coronasituatie uit de hand. Toch blijkt dat minder uit de officiële 
sterftecijfers, die volgens statisticus Aleksej Raksja systematisch worden afgezwakt: ‘Het 
aantal COVID-doden wordt naar beneden gebracht in opdracht van de overheid.’ 

Raksja werkte tot deze zomer als demograaf bij Rostat, het overheidsinstituut dat alle cijfers 
en statistieken van het land bijhoudt en publiceert, te vergelijken met ons CBS. Maar deze 
herfst werd hij ontslagen. De reden: hij wilde de waarheid blijven vertellen over de gevolgen 
van het coronavirus in Rusland en dat werd niet op prijs gesteld. ‘Wie goed naar de cijfers 
kijkt, ziet een catastrofe’, vertelt hij nu. 

Raksja houdt van zijn vak: cijfers over de bevolking bijhouden. En tijdens de pandemie zag 
hij de sterftecijfers in Rusland schrikbarend toenemen. Volgens Raksja laten de officiële cijfers 
zien dat in Rusland zeker 800 duizend mensen meer zijn overleden dan gebruikelijk. En dat 
terwijl de sterftecijfers in Rusland al jaren dalen. 

Het gaf Raksja inzicht in de enorme impact van COVID-19. Maar het officiële aantal doden 
staat voor deze periode op 400.000, wat betekent dat COVID slechts de helft van de oversterfte 
heeft veroorzaakt.  

Volgens Raksja klopt dat niet: ‘In de hele wereld is de statistische oversterfte de gouden 
maatstaf waarmee de gevolgen van COVID-19 in kaart worden gebracht. Maar wij moesten bij 
Rostat de cijfers overnemen van het ministerie van gezondheid. Die hanteren een eigen manier 
om de doodsoorzaak vast te stellen, namelijk aan de hand van het orgaan dat het begeeft.’ 

‘Er wordt dus vaak een hartaanval, longontsteking of een andere doodsoorzaak ingevuld. Er 
wordt niet gekeken naar het totaalbeeld en zo wordt het aantal COVID-doden naar beneden 
gebracht. En dat is in opdracht van de overheid.’ 
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Waarom ze dat doen? Russische autoriteiten brengen het liefst zo weinig mogelijk slecht 
nieuws, en de staatsmedia prijzen Rusland graag aan als het land waar alles beter is dan in 
het Westen. Het Russische Sputnik-vaccin werd dan ook met veel bravoure door Poetin zelf 
gepresenteerd als het allereerste vaccin tegen het coronavirus. 

Na de nodige scepsis krijgt dat vaccin inmiddels van westerse onderzoekers relatief positieve 
recensies.  Het probleem is alleen dat de Russen het massaal wantrouwen. Waar in Nederland 
85 procent van de volwassenen is gevaccineerd is dat in Rusland nog geen dertig procent. De 
overgrote meerderheid is ongevaccineerd en dat heeft gevolgen. 

 

De zogenoemde vierde golf heeft in Rusland keihard toegeslagen, met eind oktober bijna 
dagelijks besmettings- en sterfterecords. Rusland heeft daarom deze week een 'lockdown 
light': door Poetin steevast gepresenteerd als een soort 'verplichte vakantie'. De 
vaccinatiegraad gaat in het land intussen nauwelijks omhoog. 

Epidemioloog Vasili Vlasov snapt daar eigenlijk niets van, want er was in Rusland traditioneel 
geen enorme weerstand tegen vaccins. ‘De vaccinatiegraad was in Rusland ooit een van de 
hoogste ter wereld. Maar het Spoetnik-vaccin werd veel te snel gelanceerd. Testfasen werden 
overgeslagen, Russische medici zelf vertrouwden het daarom ook niet. Dat westerse vaccins 
door de staatsmedia steevast werden voorgesteld als 'onbetrouwbaar en gevaarlijk' hielp ook 
niet bij het algemeen vertrouwen in vaccinatie.’  

En dus heeft Rusland, dat de leider wilde zijn in de strijd tégen COVID-19 nu een van de 
hoogste dodentallen ter wereld, zowel absoluut als in percentage van de bevolking. En dan 
moet de grootste sterftepiek volgens statisticus Aleksej Raksja nog komen: ‘Wat we zien is dat 
mensen die besmet zijn en in het ziekenhuis belanden na 2 à 3 weken overlijden.’  

‘De besmettingspiek hebben we nu net gehad en de sterftepiek komt er nog aan. Als we niks 
veranderen, zal dit patroon zich ook steeds gaan herhalen.’  Bron: EenVandaag, 5 november 
2021. 

Corona terug in verpleeghuizen, ziekteverzuim personeel grootste 
probleem 
 
Na een relatief rustige periode is corona weer helemaal terug onder de oudere bewoners en 
medewerkers van verpleeghuizen. Verschillende locaties in onze provincie kampen met 
uitbraken. Het gevolg is dat roosters nauwelijks meer rond te krijgen zijn. 

Zonnehuisgroep Noord 'krijgt er flink van langs'. Binnen die organisatie zijn nu in totaal 27 
cliënten en 24 medewerkers besmet. Vooral Zonnehuis Wiemersheerd in Loppersum en 
allerlei afdelingen van Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn kampen met behoorlijke uitbraken. 
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Ook op de psychogeriatrische afdeling van de Zuiderflat in Groningen is corona uitgebroken. 
Zeker negen medewerkers en drie bewoners zijn besmet en de afdeling is gesloten. In De 
Burcht in Hoogezand was onlangs ook een uitbraak. Beide huizen zijn van ZINN. 

In Bloemhof in Ten Boer van Zorggroep Groningen is een uitbraak net weer op zijn retour. 
Ook daar waren zowel medewerkers als bewoners besmet. Op andere plekken zijn bewoners 
of medewerkers besmet, zonder dat dit tot een uitbraak heeft geleid. Zo zijn bijvoorbeeld bij 
zorginstelling De Hoven ook dertien medewerkers en een bewoner besmet, verdeeld over 
allerlei locaties. 

 
 

In zorgcentrum Bloemhof in Ten Boer is net een corona-uitbraak achter de rug. © Ilona de 
Groot\RTV Noord 
 

Het beeld van de uitbraken tot nog toe is dat bewoners niet heel ziek worden. De verschillende 
woordvoerders denken dat dit komt door de vaccinaties. Wel zijn coronabesmettingen onder 
personeel direct problematisch, door de krapte die er toch al is. 

ZINN moet bij een uitbraak stafpersoneel met een zorgachtergrond inzetten om het rooster 
rond te krijgen. Woordvoerder Marloes Lok: 'Het punt nadert dat je medewerkers, die wel 
besmet zijn, maar zich niet ziek voelen, toch weer laat werken op de besmette afdeling.' 
Zorggroep Groningen zit met hetzelfde dilemma; ook besmet personeel kan eigenlijk niet 
worden gemist. 

Woordvoerder Petra de Haan van Zonnehuisgroep Noord: 'Wij hikken er ook tegenaan, maar 
we doen het nog niet. Als we de roosters echt niet meer rond krijgen, zullen we ook 
positief geteste medewerkers zonder klachten inzetten bij positief geteste cliënten.' 

De nood is zo hoog, dat ze mogelijk niet anders kunnen. De Haan: 'Het ziekteverzuim is heel 
hoog en er is een enorm tekort op de arbeidsmarkt. Iedereen put uit dezelfde bron. Er zijn 
geen uitzendkrachten meer, geen zzp'ers meer; er zijn gewoon geen ervaren zorgmedewerkers 
meer te vinden.' 

Het tekort aan personeel is ook de reden dat ouderenzorginstellingen veelal niet zitten te 
wachten op de invoering van de coronapas voor medewerkers. Niet-gevaccineerde 
medewerkers zouden dan niet inzetbaar zijn, tenzij ze zich voorafgaand aan elke dienst laten 
testen. 

Marloes Lok van ZINN: 'We kunnen het ons eigenlijk niet permitteren vanwege 
personeelskrapte.' Zorggroep Groningen beaamt dat. Woordvoerder Kirsten Muntendam: 
'Mensen die je nodig hebt voor handhaving, zetten we liever in aan het bed.' 

Ook Zorggroep Meander 'ziet er voorlopig geen heil' in. Zonnehuisgroep Noord is geen 
voorstander, 'omdat we dan zorgmedewerkers kwijt zijn'. Wel vraagt de instelling medewerkers 
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op locaties waar een besmetting is vastgesteld zich voor elke dienst te testen. Dat kan ter 
plekke met een sneltest.  

 
 

Woonzorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum© Zonnehuisgroep Noord 
 

Je wilt niet dat bewoners om de zoveel weken getest moeten worden, dat geeft heel veel onrust, 
aldus Petra de Haan - Zonnehuisgroep Noord. 'Bij elke besmetting testen we alle bewoners en 
medewerkers die in contact zijn geweest met een besmet persoon preventief', legt De Haan uit. 
'Het bron- en contactonderzoek en het testen kost veel tijd en dan hebben we het nog niet 
eens over de emotionele impact bij bewoners. Je wilt niet dat bewoners om de zoveel weken 
getest moeten worden, dat geeft heel veel onrust. Als we dat vooraf ondervangen door 
medewerkers voorafgaand aan elke dienst te testen dan scheelt dat.' 

De Hoven is sceptisch over de coronapas om een andere reden. Woordvoerder Hilda Boelens: 
'Ook gevaccineerden kunnen anderen besmetten', oftewel: de coronapas vragen aan 
medewerkers zou daardoor weinig zinvol zijn. 

Dinsdag werd bekend dat bewoners vanaf december een derde prik tegen corona kunnen 
krijgen. Hoe dit in zijn werk gaat weten de Groningse instellingen nog niet. Ze wachten nog 
op meer informatie. Bron: RTV Noord, 5 november 2021. 

Bondscoach De Knegt mist EK veldrijden, hij is positief getest op corona 

Veldritbondscoach Gerben de Knegt is positief getest op het coronavirus. De 45-jarige 
Tilburger had een officiële test laten afnemen, nadat hij zich sinds donderdagochtend niet fit 
voelde. Ook een zelftest bleek al positief. Daarom mist hij het EK veldrijden dit weekend, nota 
bene in eigen land op de VAM-berg. 

De Knegt bevestigde vrijdag al dat hij niet zou afreizen naar Drenthe. Hij voelde zich toen al 
beter dan donderdag, maar hij was nog steeds niet fit genoeg. Met topfavorieten bij vier van 
de zes categorieën (Denise Betsema bij de vrouwen, Puck Pieterse bij de U23-vrouwen, Pim 
Ronhaar bij de U23-mannen en David Haverdings bij de U19-mannen) lijkt het op voorhand 
een veelbelovend Europees kampioenschap te zijn voor De Knegt. 

Zaterdagochtend liet de Tilburger aan WielerFlits weten dat de officiële coronatest die hij had 
laten uitvoeren positief was, net als de zelftest die hij thuis had gedaan. ‘Gelukkig gaat het 
alweer wat beter dan gisteren. Donderdag heb ik flinke griep gehad en dat is nu voorbij.’ Hij 
zal de verrichtingen van zijn selecties nu dus thuis moeten volgen. Jan Van Veen en Geeske 
Van Wijk zullen hem vanuit de KNWU dit weekend vervangen. Bron: Wielerflits, 6 november 
2021. 
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Complotdenker met coronaverschijnselen gelooft niet in corona en sterft 

Mak Parhar, een in Canada beruchte complotdenker en corona-ontkenner, is overleden. Kort 
voor zijn overlijden deelde hij een video waarin hij zei ziek te zijn, waarbij hij alle symptomen 
van Covid-19 beschreef 
 

 

In de video is te zien hoe Parhar achter het stuur van zijn auto zit en klaagt over zijn 
immuunsysteem dat hem om voor hem onverklaarbare redenen in de steek heeft gelaten. Hij 
zegt last te hebben van ‘aanvallen’, een zere keel en slijm. Ook zegt hij ivermectine te hebben 
genomen, het ontwormingsmiddel veelal gebruikt voor paarden en waarvan antivaxxers tegen 
alle wetenschappelijke kennis in beweren dat het tegen een coronabesmetting helpt. 

Parhar is een bekende naam in Canada. Zo was hij het middelpunt van een rechtszaak nadat 
hij vorig jaar de Canadese quarantaineplicht aan zijn laars lapte, na terugkomst van een 
bijeenkomst van Platte Aarde-gelovigen in de Verenigde Staten. Ook raakte hij vorig jaar de 
vergunning van zijn yogastudio kwijt, nadat hij bezoekers voorhield dat hitte het coronavirus 
doodde, en oogstte hij veel kritiek door tijdens de piek van de eerste golf een ziekenhuis 
binnen te dringen met een camera om ‘de waarheid’ te achterhalen. Parhar probeerde 
tevergeefs de provincie British Columbia voor de rechter te dagen in een allegaartje van 
aanklachten, variërend van afpersing en terrorisme, tot ontvoering en fraude. Bron: Joop, 5 
november 2021. 

UMC Utrecht schaalt reguliere zorg af en richt opnieuw speciale corona-
afdelingen in 

Het UMC Utrecht schaalt opnieuw de reguliere zorg in het ziekenhuis af vanwege het grote 
aantal coronapatiënten. In een week tijd is het aantal patiënten in het ziekenhuis verdubbeld 
en het UMC verwacht de komende week een verdere toename. Daarom worden ook weer 
speciale cohortafdelingen voor coronapatiënten ingericht. 

In de Utrechtse ziekenhuizen liggen momenteel 79 coronapatiënten, waarvan achttien op de 
intensive care. De verwachting is volgens het UMC Utrecht dat het aantal patiënten in de 
komende twee weken verder toeneemt. ‘Voor elk IC bed zijn meerdere verpleegkundigen voor 
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24 uur nodig. Bovendien ligt een coronapatiënt over het algemeen langer op een IC dan andere 
IC-patiënten’, aldus UMC Utrecht. 

Het ziekenhuis moet geplande niet-acute ingrepen dan ook uitstellen, om ziekenhuisbedden 
en personeel beschikbaar te houden voor de behandeling van coronapatiënten. Het ziekenhuis 
spreekt van een ‘bijzonder vervelende situatie’. ‘Een teleurstelling voor veel patiënten die 
opnieuw moeten wachten op voor hen noodzakelijke zorg.’ 

Nog niet alle planbare zorg hoeft uitgesteld te worden, laat het ziekenhuis weten. Op basis 
van medische urgentie en beschikbare capaciteit wordt gekeken welke reguliere zorg wel door 
kan gaan. Ook de spoedzorg blijft beschikbaar. Patiënten van wie de zorg moet worden 
uitgesteld, worden door het ziekenhuis gebeld. Wie niet gebeld is, kan gewoon naar de 
geplande afspraak komen. 

De afgelopen maanden zijn door het UMC Utrecht gebruikt om medewerkers zoveel mogelijk 
de ruimte te geven om rust te nemen, op vakantie te gaan en weer normale diensten te draaien. 
‘Desondanks is er nog veel verzuim, mede als gevolg van de afgelopen intensieve periode. Ook 
hebben we dagelijks te maken met medewerkers die vanwege mogelijke coronaklachten 
kortstondig niet inzetbaar zijn’, aldus het UMC. 

Het personeelstekort speelde volgens het ziekenhuis al voor corona, maar is nu dus extra 
duidelijk merkbaar. Bron: Duic, 5 november 2021. 

Viroloog Bert Niesters en topman van UMCG over situatie corona: 
'Lockdown is verstandig'.  

Groningers krijgen steun van andere experts: 'Borst natmaken voor corona en griep'. Met meer 
dan 23.000 vastgestelde coronabesmettingen in één weekend komt de discussie over een 
nieuwe lockdown in ons land steeds meer in het vizier. ‘Het aantal toegenomen 
coronavaccinaties en prikafspraken weegt niet op tegen de komende corona- en griepgolf’, zegt 
viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen. Hij noemt een lockdown verstandig voor de 
korte termijn. Bron: Dagblad van het Noorden, 7 november 2021.  

Ouderwetse drukte bij corona teststraat in Uden 

Het is weer ouderwets druk bij de corona teststraat op Vluchtoord in Uden. Auto's rijden af 
en aan bij de hal van Mercedes Benz-dealer Alex van den Akker waar op drukke momenten 
alle loketten in gebruik zijn.  

De teststraat in Uden draait nu bijna een jaar. Op 10 november 2020 ging de locatie in Uden 
open en zagen de medewerkers het aantal klanten van maand tot maand variëren, redelijk in 
de pas met het aantal coronabesmettingen.  

De drukste dag tot dusver was 23 maart van dit jaar toen 1611 mensen zich in Uden lieten 
testen, ongeveer ook het maximum wat de teststraat kan hebben. Dat de coronagolf richting 
de zomer weer ging liggen bleek op 26 juni, de slapste dag met 146 auto’s die voor een PCR-
test een pitstop maakten.  

Nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt en de regering nog eens heeft benadrukt dat 
mensen zich vooral moeten laten testen bij klachten, is het ook weer veel drukker in Uden. 
Afgelopen maandag werden 833 mensen getest in Uden en dat aantal is in de loop van de 
week alleen maar toegenomen, zo meldt de GGD. Donderdag stond de teller aan het eind van 
de dag op 984 mensen.   

Voorlopig zal het dan ook nog niet klaar zijn. De medewerkers in Uden gaan er in elk geval 
van uit dat ze hun tweede kerst op Vluchtoord wel kunnen vieren.   Bron: BD, 4 november 
2021. 
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Borden bij de teststraat in Uden. © Hans van Alebeek 

Verstappen: ‘Corona spelbreker? Ik kan ook m’n nek breken onder de 
douche’ 

In de bloedstollende titelstrijd met Lewis Hamilton komt alles in de laatste vijf races aan op 
details. Maar Max Verstappen laat zich niet van de wijs brengen. ‘Ik blijf gewoon doen wat ik 
doe.’ 

Lewis Hamilton kreeg de vraag in Mexico, dus Max Verstappen wist dat hij ’m ook kon 
verwachten. Vreest hij de corona-pandemie nog als spelbreker in de titelstrijd? Is hij bang 
voor een positieve test, waardoor hij eventueel een race mist en de daarmee gepaard gaande 
maximale 26 punten? 

Het zou een rampscenario zijn op weg naar de eerste wereldtitel, maar Verstappen is er geen 
moment mee bezig. ‘Als ik in de douche uit zou glijden en ik breek m’n nek dan is dat hetzelfde 
verhaal. Of stel: ik breek m’n been in Monaco? Ik denk daar allemaal niet aan’, verzuchtte 
Verstappen op Autódromo Hermanos Rodríguez. ‘Ik probeer gewoon m’n leven te leven zoals 
ik de laatste twee jaar al doe. Probeer er niet de hele tijd steeds mee bezig te zijn.’ 

Met dezelfde mindset kijkt hij naar het kampioenschap. Spannend, ja. En absoluut, hij knokt 
voor het eerst voor die titel. ‘Maar ik doe wat ik het leukste vind, dus dat haalt voor mij de 
druk er al aardig af. En uiteindelijk wil ik elke race winnen, daar verandert dit jaar niet zo gek 
veel aan. Ik blijf gewoon doen wat ik moet doen, punten scoren.’ 

In Mexico-Stad is hij volgens Lewis Hamilton de topfavoriet, na dominante zeges in 2017 en 
2018. ‘Maar alles kan er op papier nog zo snel uitzien, het moet op het asfalt ook wel kloppen’, 
weet Verstappen, die een voorsprong van twaalf WK-punten verdedigt op Lewis Hamilton. 

Met Mexico-Stad en Brazilië komen er twee races aan waar Verstappen al won, waarna twee 
onbekenden volgen in Qatar en Saoedi-Arabië. Is maximaliseren daarom het devies, deze twee 
Latijns-Amerikaanse races? ‘Dat is het altijd, wat mij betreft. Op bekende én onbekende 
circuits’, aldus Verstappen. Bron: AD, 4 november 2021.  
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Coronacijfers in België gaan goede richting op 
 
De coronacijfers in België lijken de goede richting op te gaan. Ze stijgen nog steeds, maar wel 
iets minder snel dan voorheen. ‘Morgen is de herfstvakantie voorbij. Dan gaan de kinderen en 
jongeren weer naar school en zullen er weer meer mensen gaan werken’, zegt de Belgische 
viroloog Steven van Gucht. ‘Dat effect zullen we niet onmiddellijk zien, maar ik durf niet te 
zeggen dat de cijfers binnen twee à drie weken niet opnieuw de hoogte ingaan.’  Bron: AD, 7 
november 2021. 
 
VS verwachten forse toestroom internationale bezoekers 
 
De Verenigde Staten verwachten morgen een forse toestroom van internationale bezoekers die 
hun grenzen oversteken, zowel door de lucht als over land. Dan komt namelijk een einde aan 
de reisbeperkingen die de VS in maart 2020 een groot deel van de wereldbevolking oplegden 
om de verspreiding van Covid-19 te minimaliseren.  
 
Veel internationale vluchten zullen naar verwachting bijna vol of helemaal vol vliegen, met 
een hoog passagiersvolume in de komende weken. Ook worden morgen nieuwe regels voor het 
traceren van contacten van kracht. Zo zijn luchtvaartmaatschappijen voortaan verplicht om 
indien nodig informatie te verzamelen van internationale vliegtuigpassagiers 'om contact op 
te nemen met reizigers die zijn blootgesteld aan Covid-19-varianten'. Bron: AD, 7 november 
2021. 
 
In VK grens van 10 miljoen boostershots gepasseerd 
 
Het Verenigd Koninkrijk heeft de grens van 10 miljoen boostershots gepasseerd. Dat houdt in 
dat 17,5 procent van de bevolking vanaf 12 jaar inmiddels een derde coronaprik heeft gehad. 
De eerste boosters werden in september gezet. 

Premier Boris Johnson roept mensen in een reactie op de mijlpaal op hun boosters te halen. 
‘We weten dat de immuniteit van vaccins na verloop van tijd afneemt, dus boosters zijn van 
vitaal belang om u en uw dierbaren de winter door te beschermen’, aldus Johnson op Twitter. 
‘Haal alstublieft deze levensreddende prik zodra u een oproep ontvangt.’ 

In het VK hebben ruim 50,2 miljoen mensen minstens één dosis van een coronavacin gehad, 
dat is omgerekend 87,4 procent van de bevolking die daarvoor in aanmerking komt. Bron: 
AD, 7 november 2021. 
 
Bestuur NSVV treedt af na bedreigingen op nieuwe coronamaatregelen 
 
Het bestuur van de Numansdorpse voetbalvereniging NSVV legt per direct haar functie neer. 
Zij heeft daartoe besloten nadat er onder een bericht over nieuwe coronamaatregelen bij de 
club meerdere dreigende reacties geplaatst zijn.  
 
Op vrijdag 5 november kondigde het bestuur de nieuwe maatregelen aan, die overeenkomstig 
zijn met de verscherpingen van het kabinet. Dat betekent dat leden nu een coronabewijs 
moeten laten zien als ze het clubgebouw of de kleedkamers in willen. Meerdere leden plaatsten 
kwetsende reacties en in sommige gevallen werd het bestuur zelfs bedreigd. In de meest 
dreigende reactie schreef iemand ‘het bestuur tegen de muur’. De leden die de reacties 
plaatsten zullen tot nader order worden geschorst. Daarnaast zal het bestuur hen persoonlijk 
benaderen.  
 
De bestuursleden van NSVV vind de bedreigende uitingen ‘onacceptabel’ en vindt dat ‘alle 
normen hoe je met elkaar omgaat zijn overschreden’. Daarom heeft zij besloten om per direct 
af te treden. Tijdens de algemene ledenvergadering wil het bestuur met leden praten over de 
situatie en over de toekomst van dit bestuur. Tot die tijd ronden de bestuursleden de lopende 
taken in demissionaire staat af en zullen er geen nieuwe projecten worden opgestart. Bron: 
AD, 7 november 2021. 
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© John de Pater — Voorzitter Arie Kruithof bij het veld van NSVV. De bestuursleden van NSVV 
vind de bedreigende uitingen ‘onacceptabel’ en vindt dat ‘alle normen hoe je met elkaar omgaat 
zijn overschreden’. 
 

 

Muzikant Jan Rot (63) is getrouwd met Daan (46). Ze hebben vier kinderen: dochters Elvis 
(19) en Maantje Piet (10) en zoons Rover (16) en Wolf (13). © Manon van der Zwaal  
 
Ik weet dat Daan gelijk heeft, ik moet dat niet meer willen, maar als ze 
bellen’. 
 
Muzikant Jan Rot hoorde in juli dat hij ongeneeslijk ziek is. Deze week heeft hij tv-opnames 
en kletst hij bij met Philip Freriks. 
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Opnames voor een nieuw tv-programma. Ik neem lang niet alles aan, maar jaren 60, 
protestliedjes en presentator Philip Freriks, daar zeg je geen nee tegen. 
 
Maandag is eigenlijk muzikantenweekend, maar ik word netjes opgehaald en weer 
thuisgebracht, dus vooruit met de geit. Bron: AD, 7 november 2021.  
 
Noord-Ierse minister klaagt zanger Van Morrison aan wegens smaad 
 
De Noord-Ierse minister Robin Swann van Gezondheid klaagt de zanger Van Morrison aan 
wegens smaad, meldt de Noord-Ierse krant Belfast Telegraph. De 76-jarige artiest noemde de 
minister onder meer 'heel gevaarlijk' en 'een oplichter' vanwege de manier waarop hij de 
coronapandemie aanpakt. 
 
De zanger deed zijn uitlatingen over Swann onder meer tijdens een diner in een chique hotel 
in Belfast, in juni. Hij was boos dat een concert van hem was gecanceld vanwege de 
coronamaatregelen. Ook noemde Morrison de minister in een interview een oplichter. 

Morrison staat bekend als een uitgesproken criticus van de maatregelen die de Ierse overheid 
heeft genomen vanwege de pandemie. De zanger maakte in 2020 drie liedjes over de 
pandemie, waarin hij stelde dat de Ierse overheid de burgers hun vrijheden afneemt. Volgens 
Swann zijn de liedjes gevaarlijk omdat Morrison zijn claims niet wetenschappelijk 
onderbouwt. 

In een verklaring omschreef Morisson de liedjes, met titels als Born to be free en No more 
lockdown, 'parodie, komedie, scherts en sarcasme'. Later herhaalde hij echter in een 
videoboodschap de woorden die nu tot Swanns aanklacht wegens smaad hebben geleid. De 
eerste zitting van de zaak is vermoedelijk pas begin 2022. Bron: AD, 7 november 2021. 

Verpleeghuizen openen aparte corona-afdeling voor dementerende 
ouderen 

Drie organisaties die actief zijn in de ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg openen 
woensdag een aparte verpleeghuisafdeling waar dementerende bewoners met corona kunnen 
verblijven. Bron: De Limburger, 6 november 2021.  
 
In VS is kinderprogramma Sesamstraat ingezet om coronavaccinaties te 
promoten 
 
De Amerikaanse versie van het kinderprogramma Sesamstraat is ingezet om 
coronavaccinaties te promoten. Bekende personages als Elmo en Oscar het Moppermonster 
werkten mee aan een video van tv-zender CNN om jonge kijkers te informeren over de prik. 
Andere poppen laten op Twitter weten te zijn gevaccineerd.  
 
In de Verenigde Staten kunnen kinderen tussen de 5 en 11 jaar sinds afgelopen week worden 
gevaccineerd tegen het coronavirus. Om die reden werd samen met de Sesamstraat-gezichten 
aan kinderen uitgelegd wat vaccinatie inhoudt. 

Daar hebben in ieder geval de personages wat van geleerd, laten ze weten op Twitter. ‘Ik heb 
vandaag het Covid-19-vaccin gehad. Mijn vleugel voelt een beetje pijnlijk aan, maar het geeft 
mijn lichaam de extra bescherming die nodig is om mezelf en anderen gezond te houden’, 
schrijft Big Bird, de gele Amerikaanse broer van Pino. Bert en Ernie, Grover en Elmo schrijven 
blij te zijn dat ze nu meer weten over vaccinaties. 

Oscar laat weten dat hij tot zijn teleurstelling heeft gehoord dat mensen minder mopperen 
door het vaccin. ‘Je krijgt misschien wel een pijnlijke arm en wordt een beetje moe, gelukkig 
is dat er wel.’ Bron: AD, 7 november 2021.  
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Voorzitter ROAZ in Limburg roept bestuurders op om grootschalige 
evenementen af te schalen 

Voorzitter Helen Mertens van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Limburg roept 
bestuurders op om grootschalige evenementen, zoals de carnavalsfeesten in Zuid-Limburg, af 
te schalen. ‘We hadden afgelopen weken al opnamestops in ziekenhuizen in Limburg. Dat 
geeft natuurlijk een enorme ontwrichting in onze provincie’, zei Mertens in Nieuwsuur (NPO 
2). 

Donderdag is het de elfde van de elfde, traditioneel het begin van de carnavalstijd. In het 
midden en noorden van Limburg zijn festiviteiten afgelast, in Noord-Brabant en ook in Zuid-
Limburg niet, of nog niet.  

Vrijdag besloten de zestien burgemeesters in Zuid-Limburg 'gewoon' de landelijke richtlijnen 
inzake corona te volgen. Dat betekent dat in Zuid-Limburg de start van het carnavalsseizoen 
gevierd mag worden. Wel zijn er restricties in verband met corona. Toegang tot feesten kan 
alleen met een geldige QR-code. Ook geldt er een maximum wat betreft het aantal personen 
dat tegelijkertijd binnen mag zijn.  

‘Het is in Limburg echt ongelooflijk druk’, zegt Mertens, die ook voorzitter is van de raad van 
bestuur van het Maastricht UMC. Het is volgens haar inmiddels voldoende bewezen dat grote, 
massale evenementen nu eenmaal leiden tot meer besmettingen. ‘Ik vind dat we ons met zijn 
allen maximaal moeten inspannen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen.’ 
Bron: AD, 7 november 2021. 

Carnavalsevenement in Heerlen gaat niet door 

Carnavalsevement Oad òp Nuj in Heerlen, dat gepland stond voor komende woensdagavond 
10 november, gaat alsnog niet door. Dat bevestigt burgemeester Roel Wever van de stad 
volgens De Limburger. Ook in Kerkrade gaat een evenement niet door. Heerlen en Kerkrade 
geven daarmee gehoor aan een noodkreet van de Limburgse ziekenhuizen. Bron: AD, 7 
november 2021. 

KLM heeft aanzienlijk hogere schuld bij overheid dan tot nu toe bekend 

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een aanzienlijk hogere schuld bij de Nederlandse overheid 
dan tot nu toe bekend. Het bedrijf, dat de afgelopen anderhalf jaar zwaar getroffen is door de 
coronacrisis, kreeg naast leningen en garanties ter waarde van 3,4 miljard euro ook uitstel 
van belastingen van 1,371 miljard euro, meldt NRC op basis van eigen onderzoek. 

De totale toegezegde en uitgekeerde overheidssteun aan de KLM Groep, inclusief 
budgetmaatschappij Transavia, komt daarmee op bijna 6,5 miljard euro. De KLM Groep 
ontving eerder 1,7 miljard euro NOW-loonsteun. Geen ander bedrijf kreeg zoveel NOW-steun 
en belastinguitstel. 

De inmiddels stopgezette loonsteun stond open voor alle bedrijven met minimaal 20 procent 
omzetverlies. Het belastinguitstel konden alle bedrijven aanvragen. Bron: AD, 7 november 
2021. 
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Ic-verpleegkundige Juliette 
 
IC-verpleegkundige Juliette steelt harten met verrassing voor patiënt: 
‘Ik probeer opname wat te verlichten’ 
 
Lange tijd was het bericht dat Juliette (27) haar diploma intensivecare-verpleegkunde had 
behaald het enige wat op haar LinkedIn-profiel te vinden was. Tot vorige week. Na een 
bijzonder moment met een patiënt op haar intensivecareafdeling in het Maastricht UMC 
besluit zij toch nóg iets te delen. Ze vertelt wat haar werk nou echt zo bijzonder maakt. En die 
positiviteit wordt met open armen ontvangen. 
 
‘O jee, wat heb ik nu gedaan.’ Dat was de eerste gedachte van Juliette toen haar Linkedin-
bericht  viral ging. Als ze een dag na het plaatsen op haar telefoon kijkt, heeft ze al driehonderd 
reacties en ruim tienduizend likes. ‘Ik plaatste er nooit iets’, vertelt Juliette. ‘Maar door alle 
beladen berichten die ik in de media lees over de intensive care, voelde ik toch de behoefte 
iets te delen over mijn werk. Er gebeurt namelijk ook heel veel moois op mijn afdeling.’ 
 
In haar LinkedIn-post vertelt ze het verhaal van Bert. Deze 72-jarige man ligt al sinds 
september op haar afdeling, als ze merkt dat het niet goed met hem gaat. ‘De ic kan heel 
uitzichtloos voelen voor patiënten’, legt Juliette uit. ‘Ze zijn ziek, bang om te sterven, zien hun 
omgeving weinig en sommigen kunnen heel passief, neerslachtig en emotioneel worden.’ 
 
Voor Juliette is dat een teken dat er iets moet gebeuren. Dat haar patiënten een sprankje 
hoop nodig hebben. En dat geeft ze hen maar al te graag. ‘Toen ik merkte dat het met Bert 
niet goed ging, heb ik zijn vrouw gevideobeld. Toen zijn hond in beeld kwam werd Bert heel 
emotioneel.’ En zo ontstaat een plan. Juliette laat Berts vrouw en hond Vlyx naar de 
ziekenhuishal komen zodat Bert ze even kan zien. ‘Een hele onderneming’, legt ze uit. ‘Ik moet 
dan eerst toestemming krijgen om de patiënt met beademing en al naar beneden te mogen 
rijden. Er moet een arts geregeld worden die mee kan. Het is niet zomaar een uitje.’ 
 
Gelukkig krijgt Juliette het voor elkaar en een uur later is het zover. Als Bert de hal inkomt, 
wordt hij direct emotioneel bij het zien van zijn vrouw en hond. Een harige knuffel van zijn 
golden retriever, en zijn dag kan niet meer stuk. En er is meer: als verrassing zijn al zijn 
kinderen en kleinkinderen er ook bij. ‘Het was zo mooi. Hij kon iedereen even knuffelen en 
zien. Het personeel en ik kregen ook direct tranen in onze ogen’, blikt Juliette terug. Als zij dit 
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soort lichtpuntjes voor haar patiënten verzorgt, merkt ze altijd hoe ze opleven, hoe uitzichtloos 
de situatie ook is. ‘Daar doe ik het voor.’ 
 
Het verhaal komt niet alleen bij Juliette binnen. Haar LinkedIn-bericht over Bert gaat viral. 
‘Ik kreeg zo veel lieve reacties’, vertelt ze. ‘Die heb ik ook allemaal laten lezen aan Bert en zijn 
familie. Het deed ze enorm goed, al die positiviteit. En mij ook.’ 
 
Dit zijn de momenten die Juliette belangrijk vindt in haar werk, het persoonlijke contact. Dat 
merkte ze al vroeg in haar verpleegkundige carrière. ‘Toen ik 16 was, liep ik mijn eerste stage. 
Het leed en de wonden die ik zag op de chirurgische afdeling vond ik heftig’, herinnert ze zich. 
‘Omdat ik me dat zo aantrok, kreeg ik het advies om te stoppen. Mijn leidinggevenden zeiden 
dat ik te betrokken raakte.’ 
 
Juliette ging toch door, ontwikkelde zich tot intensive care-verpleegkundige en maakte van 
haar ‘zwakte’ haar kracht. ‘Ik ben heel rustig en heb altijd oog voor het stukje mens achter de 
patiënt’, legt ze uit.  
 
In de afgelopen jaren heeft ze al heel wat lichtpuntjes mogen verzorgen. Zo herinnert ze zich 
een 55-jarige man met uitgezaaide kanker. ‘Er was niets meer wat we voor hem konden doen. 
Toch probeerde ik zijn dagen leuk te maken door muziek die hij leuk vond op te zetten. Dat 
vond hij heel fijn.’ Ook herinnert ze zich hoe ze een ernstig zieke vrouw in de watten legde. ‘Ik 
lakte haar nagels, gaf haar een make-upje’, blikt Juliette terug. ‘Op dat moment dacht ik: 
waar zou ik behoefte aan hebben als ik hier lag? Nou, dat dus. Het gevoel hebben dat je weer 
een beetje jezelf bent en niet die patiënt die alleen maar in bed ligt.’ 
 
Vanwege de drukte op de ic is er niet altijd tijd voor dat soort persoonlijke momenten. Juliette: 
‘Het is heel moeilijk om dit in te plannen. Maar als het lukt, doen we graag iets extra’s voor 
de patiënt.’ Het is namelijk ook hartstikke nodig. ‘De intensive care is niet alleen uitzichtloos, 
maar voor sommigen traumatisch. Velen houden een vorm van ptss over aan hun tijd op de 
afdeling’, legt ze uit. ‘Dat is logisch: je leeft continu in angst en maakt iets heel ingrijpends 
mee. Op deze manier geven we mensen toch een iets positievere ervaring en geven we ze weer 
een beetje extra kracht om nog even door te gaan.’  
 
Die kracht heeft Bert in ieder geval gekregen. Hij is inmiddels overgeplaatst naar een andere 
afdeling en het gaat al stukken beter met hem. Laatst heeft Juliette hem nog gezien, toen ze 
zijn haar kwam knippen. ‘Maar ik hoop zeker dat hij nog eens een bezoekje aan het ziekenhuis 
brengt’, zegt ze. Dan natuurlijk niet als patiënt, maar volledig hersteld. En als het even kan 
met hond Vlyx. Bron: AD, 7 november 2021.  
 
Pil van Pfizer tegen corona lijkt superieur  
 
Beleggers belonen Pfizer voor de opvallend goede testresultaten van diens coronapil. Die 
vermindert de kans om in het ziekenhuis te belanden of te overlijden met 89 procent. Dat 
maakte de farmaceut vrijdag bekend. Patiënten kunnen de pil gewoon thuis slikken.  Daarmee 
lijkt de pil van Pfizer superieur aan die van concurrent Merck, die al eerder met een 
coronamedicijn naar buiten kwam. Bron: De Telegraaf, 7 november 2021. 
 
Corona in Groningen en Drenthe: 453 nieuwe besmettingen. Landelijk 
lichte daling aantal nieuwe coronabesmettingen 

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 210 nieuwe coronabesmettingen in Groningen 
en 243 in Drenthe. 

In Groningen gaat het om 56 besmettingen meer dan een dag eerder en 43 meer dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. 



201 
 

In Drenthe zijn het 46 besmettingen meer dan een dag eerder en 59 meer dan het gemiddelde 
over de voorgaande 7 dagen. 

Landelijk kwamen er 11.398 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 1946 meer dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. 

De cijfers over het afgelopen etmaal in Groningen 

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Sterfgevallen 

Onbekend 6 0 0 
Eemsdelta 18 0 0 
Groningen 55 0 0 
Het Hogeland 25 0 0 
Midden-Groningen 21 0 0 
Oldambt 13 0 0 
Pekela 4 0 0 
Stadskanaal 15 0 0 
Veendam 5 0 0 
Westerkwartier 36 0 0 
Westerwolde 12 0 0 
Totaal 210 0 0 

De cijfers over het afgelopen etmaal in Drenthe 

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Sterfgevallen 

Onbekend 3 0 0 
Aa en Hunze 12 0 0 
Assen 34 0 0 
Borger-Odoorn 6 0 0 
Coevorden 15 0 0 
De Wolden 24 1 0 
Emmen 61 0 0 
Hoogeveen 30 0 0 
Meppel 10 0 0 
Midden-Drenthe 17 0 0 
Noordenveld 12 0 0 
Tynaarlo 10 0 0 
Westerveld 9 0 0 
Totaal 243 1 0 
 

Opmerking bij de cijfers 

- Het werkelijke aantal besmettingen is hoger, want niet alle besmette mensen zijn getest. 
 
- Het werkelijke aantal doden is hoger, want er overlijden ook mensen aan Covid-19 die niet 
zijn getest op de ziekte. 

- Sterfgevallen verschijnen pas enkele dagen na het overlijden in de cijfers van het RIVM. 
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- De cijfers van het RIVM kunnen afwijken van de cijfers die de GGD-en zelf publiceren. 
 
- Dat komt door vertraging in de verwerking en doordat er naast de GGD ook andere 
organisaties zijn die coronatesten uitvoeren. 

Bron: Dagblad van het Noorden, 7 november 2021. 

Doe meer corona-aanpak op lokaal niveau, anders drijven overheid en 
samenleving uit elkaar 
 
Corona gaat voorlopig niet weg, maar overheidsmaatregelen stuiten op steeds meer weerstand. 
Maarten Verkerk, Eerste Kamerlid voor de Christen Unie pleit voor een meer diverse regie. 
Want een grote stad vraagt om ander beleid dan een dunbevolkte regio. 
 
Corona zal niet meer verdwijnen uit onze samenleving. De verhalen uit de crisistijd volstaan 
niet meer. Ik zie een technologisch doordacht verhaal – het beleid van het kabinet – en een 
tegenverhaal – de maatschappelijke protesten. Het eerste verhaal doet – zwart-wit uitgedrukt 
– geen recht aan de verantwoordelijkheid van de samenleving en het tweede niet aan die van 
de overheid. Het lijkt mij hoog tijd om na te denken of er geen groter verhaal te vertellen valt 
over hoe we in de toekomst willen leven met het virus.  
 
Ik wil juist nu de optie van een democratisch verhaal op tafel leggen. Dat woord ‘democratisch’ 
kies ik bewust. Het lijkt me belangrijk om vanuit de rechtsstaat én de controle van de macht 
na te denken over bestrijding van corona in de endemische fase. Daarnaast, de democratie 
kan alleen maar gedragen worden door de samenleving. Ik zoek dus naar een verhaal waarin 
zowel de verantwoordelijkheid van de overheid, als die van de samenleving aan bod kunnen 
komen en kom daarbij uit op drie punten.  
 
In de eerste plaats: de rijksoverheid en de minister van volksgezondheid houden ook 
gedurende het hardnekkige voortbestaan van de corona-epidemie verantwoordelijkheid voor 
de regie; dat is in overeenstemming met de Grondwet en de Wet publieke gezondheid. Dat 
woord ‘regie’ kies ik wel met opzet. Wie regie neemt legt kaders voor beleid vast en spreekt 
over randvoorwaarden. Vanzelfsprekend kan er sprake zijn van een ‘code zwart’, waarbij we 
terug moeten naar acute crisisbestrijding, met een centrale rol voor het kabinet.  
 
Maar regie laat ook ruimte. En daarmee kom ik bij mijn tweede punt: lokale overheden hebben 
ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Ik zou in dat kader graag het katholieke 
subsidiariteitsbeginsel in herinnering brengen: ‘hogere’ overheden moeten niet doen wat 
‘lagere’ overheden kunnen afhandelen.  
 
Tijdens de crisisfase waren burgemeester en wethouders vooral verantwoordelijkheid voor 
uitvoering en handhaving van kabinetsbeleid. We zouden dus ook eens meer kunnen 
nadenken over de verantwoordelijkheid van burgemeesters en wethouders voor het vaststellen 
van coronabeleid. Iets wat past bij de denklijn van artikel 6 van de Wet publieke gezondheid. 
Want iedereen beseft dat er een groot verschil is tussen een stedelijke gemeente met een hoge 
bevolkingsdichtheid, lage vaccinatiegraad en veel culturele activiteiten, en een 
plattelandsgemeente met een lage bevolkingsdichtheid, hoge vaccinatiegraad en weinig 
culturele activiteiten. Het gaat om maatwerk.  
 
In de derde plaats is er ook een verantwoordelijkheid voor de samenleving. In de traditie van 
denkers als Abraham Kuyper en Herman Dooyeweerd spreek ik zelfs liever van 
maatschappelijke verbanden. Want alleenstaanden en families, onderwijsinstellingen, 
bedrijven, sportverenigingen of kerken; elk verband heeft een eigen doel, karakter en 
waardenpalet. In de crisis was het uiteindelijk steeds het kabinet – ook na overleg met diverse 
geledingen – dat besluiten nam. Onlangs adviseerde het Sociaal Cultureel Planbureau terecht 
te verkennen of er meer zeggenschap en verantwoordelijkheid bij deze maatschappelijke 
verbanden gelegd kan worden.  
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De samenleving verantwoordelijkheid geven kan ons allemaal helpen om een weg te vinden in 
moeilijke situaties met botsende waarden. Ik geef één voorbeeld. Het beleid van de regering 
met betrekking tot de verpleeghuizen was gericht op de waarde ‘bescherming van kwetsbare 
ouderen’. Dit leidde tot inhumane situaties omdat de zorg voor kwetsbare ouderen – zeker in 
de stervensfase – vraagt om nabijheid en lichamelijk contact. In de toekomst moeten dit soort 
botsingen voorkomen worden.  
 
Het democratische verhaal is geen panacee. Maar ik leg het op tafel omdat ik denk dat het 
goed is om na te blijven denken over alternatieve routes in het coronabeleid in de endemische 
fase.  
 
Mijn hoop is dat het verkennen van de democratische weg polarisatie kan tegengaan. Begrijp 
me goed: ik verkeer niet in de illusie dat alle aanhangers van het tegenverhaal zich zullen 
conformeren aan lokaal genomen besluiten. Toch kan en mag het effect van dialogen en 
verbindingen niet onderschat worden. Juist op het gebied van maatregelen, draagvlak en 
naleving.  
 
Bij de bestrijding van corona is er sprake van botsende waarden. Noem het een waardencrisis. 
Díe crisis kan de politiek niet oplossen. Wel kunnen politici een voorbeeld stellen door hun 
omgang met deze waardencrisis. Want het ‘samen’ van de samenleving is door de coronacrisis 
in het geding, en dat lijkt me langzaamaan een crisis die we even serieus zouden moeten 
nemen als een pandemie. Bron: Trouw, 7 november 2021.  
 
In Japan geen nieuwe sterfgevallen in de afgelopen 24 uur 
 
Voor het eerst in vijftien maanden zijn er in Japan in de afgelopen 24 uur geen nieuwe 
sterfgevallen door het coronavirus bijgekomen. Volgens de Japanse omroep NHK was dat niet 
meer voorgekomen sinds 2 augustus 2020.  
 
Sinds de vaccinatiegraad in Japan is gestegen tot boven de 70 procent, zijn het aantal 
besmettingen en sterfgevallen aanzienlijk gedaald. Zaterdag meldde het ministerie van 
Volksgezondheid nog drie nieuwe sterfgevallen.  
 
Op het hoogtepunt van de epidemie in augustus steeg het dagelijkse aantal nieuwe 
besmettingen tot ruim 25.000, wat voornamelijk te wijten was aan de besmettelijke Delta-
variant. Het land telde sinds de uitbraak van de pandemie ruim 18.000 sterfgevallen.  
 
Om een nieuwe piek deze winter te voorkomen, is de regering van plan om volgende maand 
van start te gaan met boostervaccinaties. Ook onderzoekt het de mogelijkheid van 
behandeling met medicijnen om ziekenhuisopnames te verminderen. Bron: AD, 8 november 
2021. 
 
Besmette radioloog werkt, tot ontsteltenis van collega’s, gewoon door 
omdat hij onmisbaar is 
 
Hoewel hij besmet is met corona werkt een radioloog, tot ontsteltenis van collega’s, gewoon 
door bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Dat is mogelijk als iemand ‘onmisbaar is voor de 
continuïteit van de zorg’, reageert een woordvoerster. 
 
Bij een radioloog van het JBZ is afgelopen woensdag na een pcr-test een coronabesmetting 
vastgesteld, zo melden verontruste personeelsleden. De persoon in kwestie is sindsdien 
gewoon blijven werken. ’We hebben dat bij leidinggevenden aangekaart, maar krijgen te horen 
dat het besmettingsrisico heel laag is’, zegt een medewerker die anoniem wil blijven. 
 
De richtlijnen van het RIVM zijn duidelijk: als je corona hebt, ga je tien dagen in quarantaine. 
‘Bizar dat juist het ziekenhuis dat zelf anders invult. Wij voelen ons onveilig. We hebben ook 
familieleden met een zwakke gezondheid.’ 
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Het JBZ wil in verband met de privacy niet op een individuele casus ingaan. ‘Maar ons beleid 
is dat als iemand onmisbaar is voor de continuïteit van de zorg, hij of zij onder strikte 
voorwaarden mag komen werken. Dat betekent dat iemand een medisch mond-neusmasker 
draagt en 1,5 meter afstand houdt’, zegt een woordvoerster. 
 
Het ziekenhuis gaat volgens haar niet lichtzinnig met zo’n situatie om. ‘Dan is sprake van een 
virusload onder een bepaald niveau. Ik snap dat mensen zich erg onveilig voelen, maar dat is 
niet nodig.’ Van onmisbaarheid is bijvoorbeeld sprake als anders patiënten afgezegd moeten 
worden.  
 
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg maakt geen uitzondering bij een vastgestelde 
besmetting van medewerkers, zo leert navraag. ‘Wij volgen de landelijke richtlijnen. Besmet 
met corona betekent thuisblijven, punt’, zegt een woordvoerder. Bron: AD, 8 november 2021. 
 
Indonesië gaat boostershots verstrekken zodra vijftig 
procent van  bevolking volledig is ingeënt 
 
Indonesië gaat boostershots verstrekken zodra vijftig procent van de bevolking volledig is 
ingeënt, zegt gezondheidsminister Budi Gunadi Sadikin. De verwachting is dat dit punt eind 
volgende maand wordt bereikt. Het land, dat de op drie na grootste bevolking ter wereld telt, 
heeft nu zo'n 29 procent van zijn 270 miljoen inwoners gevaccineerd. Daarbij zijn diverse 
vaccins gebruikt, al naar gelang deze beschikbaar kwamen. Tekorten speelden de 
vaccinatiecampagne parten. 
Die 'vaccinongelijkheid' in binnen- en buitenland is reden voor Indonesië om al bij een 
vaccinatiegraad van 50 procent aan te vangen met de boosters. ‘Sommige landen hebben maar 
weinig eerste doses ontvangen, de reden waarom er zoveel ongelijkheid in de wereld is.’ De 
extra coronaprikken worden gratis verstrekt aan minder bedeelden. De rest van de bevolking 
moet mogelijk betalen. Veel zorgmedewerkers hebben al een aanvullende vaccinatie 
ontvangen. Bron: AD, 8 november 2021.  
 
Belastingschuld door corona nekt horeca en winkels 
 
Winkeliers en bedrijven worstelen met het terugbetalen van hun achterstallige 
coronabelasting. De belastingschuld van bedrijven is inmiddels opgelopen tot 18,3 miljard 
euro. Vooral cafés, restaurants en modewinkels groeit de schuld de komende jaren boven het 
hoofd.  
 
Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro. De schuld nam nog fors toe nadat analisten van de 
bank een halfjaar geleden al waarschuwden voor de uitstelbom. Tijdens de coronacrisis 
konden bedrijven bij de belastingdienst uitstel van betaling aanvragen, of het nu ging om 
loonheffing, sociale lasten, de afdracht van inkomstenbelasting of om de omzetbelasting.  
 
Daarvan is massaal gebruikgemaakt; in totaal werd bijna 42 miljard euro belastingbetaling 
opgeschort. Daarvan is inmiddels ruwweg de helft terugbetaald, vaak omdat bedrijven er na 
de eerste coronamaanden achter kwamen dat de situatie minder somber was dan in eerste 
instantie gedacht.  
 
Maar er zijn ook veel bedrijven die na de laatste lockdown nog belastinguitstel aangevraagd 
hebben. Het gaat vooral om horeca en kledingwinkels, waar de belastingschuld dit jaar nog 
eens met een derde steeg, terwijl vorig jaar al een grote achterstand werd opgebouwd.  
 
Daardoor is de totale belastingschuld sinds begin dit jaar nog eens met 2,4 miljard euro 
gestegen, waarvan 1,4 miljard in de laatste maand dat uitstel kon worden aangevraagd. 
Tegelijkertijd wordt er dit jaar minder afgelost dan in 2020. Dat geeft aan hoezeer sommige 
bedrijven nog in de financiële problemen zitten. 
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Nu het kabinet de coronasteun afbouwt, is het ook gedaan met het belastinguitstel. Bedrijven 
moeten inmiddels weer gewoon betalen. Vooral bedrijven in de hoek waar de zwaarste klappen 
vielen, zijn nog niet met terugbetalen gestart: de horeca, vermaakbranche en reiswereld. Met 
de terugbetaling van het geld dat de fiscus nog tegoed heeft, moet uiterlijk 1 oktober volgend 
jaar worden begonnen. Sneller terugbetalen loont, omdat vanaf volgend jaar één procent rente 
over het tekort betaald moet worden, vanaf 2024 gaat het om 4 procent invorderingsrente.  
 
Vooral restaurants zitten in de problemen: 44 procent heeft een schuld bij de fiscus die groter 
is dan de winst die ze in een (normaal) jaar maken. Omdat het tekort in maximaal vijf jaar 
moet worden afgelost, betekent dat dat deze restaurants tot 2027 jaarlijks 20 procent van hun 
winst extra aan belasting moeten afdragen. De vraag is of ze daartoe, reeds uitgehold door de 
coronacrisis, in staat zijn. 
 
Een op de drie cafés zit in dezelfde penarie, maar ook veel schoenen- en kledingwinkels, 
payrollbedrijven (met name voor personeel in de horeca) en taxibedrijven. Dat geldt ook voor 
één op de vijf elektronicawinkels.  
 
In een aantal branches is al opgeroepen om de schuld kwijt te schelden, maar dat vindt 
demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) onrechtvaardig voor de bedrijven die 
wel netjes terugbetalen. Het kabinet houdt er rekening mee dat uiteindelijk 1,5 miljard euro 
aan belastinguitstel nooit meer terugkomt, doordat bedrijven over de kop zijn gegaan.  
 
De belastingschuld komt bij  alle andere achterstallige kosten die nog moeten worden 
terugbetaald. Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld uitstel van huurbetalingen gekregen, of 
staan financieel nog bij leveranciers in het krijt. Ook moet te veel ontvangen overheidssteun 
worden terugbetaald.  
Vorige week bleek dat 9500 bedrijven die NOW moeten terugbetalen, niet op tijd een regeling 
daarvoor hebben aangevraagd. Dat kan betekenen dat alle ontvangen steun die tussen maart 
en juli 2020 is uitgekeerd, terugbetaald moet worden. Het UWV doet nu een finale poging ook 
deze bedrijven over te halen alsnog aangifte te doen. Bron: AD, 8 november 2021. 
 
Jeroen Bosch Ziekenhuis zegt medewerkers met corona toch te laten 
werken 
 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zegt in 'zeer incidentele gevallen' medewerkers die 
besmet zijn met corona toch te laten doorwerken, als anders bepaalde zorg in het gedrang 
komt. Het Brabants Dagblad meldt vandaag dat een radioloog van het ziekenhuis na een 
positieve coronatest toch doorwerkt. 
 
Voorwaarde voor doorwerken van een besmette medewerker is wel dat de veiligheid van 
patiënten en collega's gegarandeerd is. ‘Bijvoorbeeld als er sprake is van een laag 
besmettingsrisico en iemand in volledige afzondering zijn/haar werk kan doen.’ Onder deze 
voorwaarden mag iemand die onmisbaar is voor de continuïteit van zorg werken.  
 
‘Uiteraard alleen met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een medisch mond-
neusmasker’, vult het ziekenhuis aan. Het is niet duidelijk of de radioloog in kwestie 
gevaccineerd is. Het ziekenhuis laat, na een anonieme melding, weten het 'vervelend' te 
vinden 'dat medewerkers zich in dit geval onveilig hebben gevoeld'.  
 
‘Er was hier sprake van laag besmettingsrisico en er is in volledige afzondering gewerkt’, aldus 
het ziekenhuis over het doorwerken van de besmette radioloog. ’De veiligheid van onze 
medewerkers én onze patiënten staat te allen tijde voorop. We besteden hier vandaag op de 
afdeling opnieuw aandacht aan.’ Bron: AD, 8 november 2021.  
 
Ook in Brunssum wordt carnaval afgelast 
 
Na het afgelasten van het carnavalsevenementen in Heerlen en Kerkrade geeft ook 
Brunssum gehoor aan de noodkreet van de Limburgse ziekenhuizen. De opnamestop van de 
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Zuyderland-ziekenhuizen in Heerlen en Sittard was voor de burgemeesters van de drie 
gemeenten aanleiding de stekker uit de festiviteiten te trekken. 
 
Een woordvoerder van Zuyderland zei vanochtend 'het niet meer aan te kunnen'. Patiënten 
met corona worden naar andere ziekenhuizen gebracht, die wel nog plaats hebben. ‘Er is hier 
geen ruimte meer’, zei hij. ‘Het is niet meer te doen.’ De organisaties achter de evenementen 
accepteren het besluit 'met pijn in hun hart'.  
 
In Noord- en Midden-Limburg werden eerder al grootschalige carnavalsevenementen rond de 
11de van de 11de verboden uit vrees voor overbelasting van de zorg. De zestien burgemeesters 
in Zuid-Limburg besloten vrijdag nog 'gewoon' de landelijke richtlijnen inzake corona te volgen 
en carnaval te vieren. Daar komen deze drie nu op terug.  Bron: AD, 8 november 2021. 
 
The Passion in april vanuit Doetinchem weer zonder publiek 
 
De twaalfde editie van The Passion zal plaatsvinden in Doetinchem, en voor de tweede keer 
zonder publiek. Vanwege de coronamaatregelen is het te onzeker om in te zetten op een 
evenement met duizenden toeschouwers, aldus KRO-NCRV.  
 
The Passion 2022, dat plaatsvindt op 14 april, zal opnieuw een versie zonder publiek zijn. 
‘Doordat er nog steeds COVID-richtlijnen gelden en onzekerheden zijn voor de productie van 
grote evenementen, heeft KRO-NCRV samen met producent Mediawater en de gemeente 
Doetinchem besloten om net als in april 2021 geen publiek uit te nodigen tijdens de live-
uitzending van The Passion. Vanwege de voorbereidingen die nu al getroffen moeten worden, 
zal de grote wens om een plein vol duizenden toeschouwers te ontvangen, worden uitgesteld 
tot een toekomstige editie’, stelt de omroep in een persbericht.   
 
Volgens KRO-NCRV was de afgelopen editie zonder publiek ook een succes. ‘Afgelopen editie 
uitten kijkers via social media hun waardering over een intieme versie zonder publiek en 
heerste er een gevoel van verbondenheid. Zo deden 21.000 mensen mee aan de online 
processie’.  
 
Het grote muzikale paasevenement van Nederland vindt voor het eerst plaats in de provincie 
Gelderland, in de Achterhoek. ‘We willen Nederland graag kennis laten maken met onze 
bruisende stad en inwoners, voor wie ‘noaberschap’ – omkijken naar elkaar – aansluit bij de 
boodschap van The Passion’, zegt burgemeester Mark Boumans. Peter Kuipers, 
directievoorzitter KRO-NCRV: ‘The Passion maakte dit jaar opnieuw duidelijk dat het 
Paasverhaal uit de Bijbel nog steeds actueel is en mensen in de samenleving met elkaar in 
verbinding kan brengen. Komende Passion gaan we dat heel letterlijk doen: stad en platteland 
komen bij elkaar in de Achterhoek.’  
 
In de voorstelling wordt de lijdensweg van Jezus Christus op een moderne manier verteld. De 
rollen worden vertolkt door bekende Nederlanders. Vorig jaar werd Jezus gespeeld door Freek 
Bartels. Ook Rob Dekay (Judas), Leo Alkemade (Petrus), Tygo Gernandt (Pilatus), Trijntje 
Oosterhuis (Maria) en Anita Witzier (verteller) speelden mee. Wie de nieuwe cast vormen, wordt 
begin volgend jaar bekendgemaakt. Sinds vorig jaar wordt The Passion georganiseerd door de 
KRO-NCRV, in plaats van door de EO. Naar de live-uitzending op NPO 1 keken vorig jaar zo’n 
2,6 miljoen mensen, in 2019 waren dat er 2,8 miljoen. Naar de laatste versie met 
toeschouwers, in Dordrecht in 2018, kwamen 14.000 mensen.  
 
The Passion vanuit Doetinchem wordt uitgezonden op Witte Donderdag 14 april om 20.30 uur 
bij KRO-NCRV op NPO 1. Bron: AD, 8 november 2021.  
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Meer dan een half miljoen mensen maakten afgelopen week afspraak bij 
Testen voor Toegang  
 
Meer dan een half miljoen mensen hebben afgelopen week een afspraak gemaakt bij Testen 
voor Toegang. Dat is het grootste aantal afspraken in één week, aldus Stichting Open 
Nederland (SON), de organisatie achter Testen voor Toegang. 

Het vorige record stond op 498.000 testafspraken, in de week van 18 tot en met 24 oktober. 
Vorige week maakten 534.000 mensen een afspraak. De drukste dagen waren zoals 
gebruikelijk vrijdag (123.000 testafspraken) en zaterdag (173.000 afspraken). Ook zondag was 
het drukker dan afgelopen weken, aldus SON. Er stonden die dag 78.000 testafspraken 
gepland. 

Ongeveer de helft van de mensen gaf aan de testuitslag te willen gebruiken om naar een 
restaurant, café of discotheek te gaan. 5 procent zei ermee te gaan sporten. Bron: AD, 8 
november 2021.  

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gestegen tot 1573 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen tot 1573, 
bijna een verdubbeling vergeleken met twee weken geleden. Afgelopen etmaal kwamen er 83 
Covidpatiënten bij, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 

Precies één jaar geleden lagen er 2295 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Bij het huidige 
oplopende tempo kan dat niveau binnen enkele weken weer bereikt zijn. 

Volgens het LCPS liggen er nu 1247 mensen op een verpleegafdeling die worden behandeld 
vanwege Covid-19. Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten toe met 21 tot 326. 
Bron: AD, 8 november 2021.  

Kabinet wil nu geen landelijk verbod: carnavalsfeesten en 
sinterklaasintochten zijn aan gemeenten 

De grote opening van het carnavalsseizoen donderdag en de sinterklaasintochten komend 
weekend kunnen voorlopig - soms onder voorwaarden - doorgaan. Dat stelt het kabinet na 
corona-beraad vanmiddag. ‘Het is aan burgemeesters om maatregelen te treffen.' 

‘Dit is echt een lokale beslissing, zo werkt Nederland en gelukkig maar’, zei demissionair 
minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) vanmiddag na ministerieel corona-overleg met 
premier Mark Rutte op het Binnenhof. ‘De maatregelen van afgelopen weekeinde laten nu 
ruimte om lokaal te beslissen hoe je met zulke buitenevenementen omgaat, soms met 
coronatoegangsbewijs.’   

De nieuwe coronagolf dwingt het kabinet tot nieuwe restricties, maar buitenevenementen zijn 
niet verboden. Ook binnen kan praktisch alles, vaak met coronapas-plicht. Toch schrappen 
diverse steden en verenigingen nu grote evenementen, anderen gaan juist door, merkt ook 
Grapperhaus. ’Ik heb veel burgemeesters gebeld vrijdag, er wordt divers mee omgegaan. In 
Oost-Brabant zegt men: we zetten de stad af, we werken met de coronapas. Dat kan binnen 
de maatregelen.’  

Een nieuwe coronagolf plaagt  momenteel de ziekenhuizen, daarom trapte het kabinet vorige 
week op de rem. Dit weekeinde gingen de eerste restricties in - mondkapplicht, 
thuiswerkadvies en coronapas op meer plekken - maar experts betwijfelen of dat genoeg is.  
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Het kabinet broedt nog op extra coronamaatregelen omdat het aantal ziekenhuisopnames en 
infecties al dagen zorgwekkend hoog blijft. Gemiddeld komen er dagelijks nu 25 
coronapatiënten bij op de IC’s en 150 op de verpleegafdelingen. Als dat doorstijgt moeten nog 
meer andere medische ingrepen uitgesteld worden, waarschuwen artsen en 
ziekenhuisbestuurders. 

Het OMT komt woensdagmiddag bijeen, donderdag is er een Catshuis-overleg, die middag is 
er nog Veiligheidsberaad met de burgemeesters, vrijdag is er dan formele besluitvorming en 
dus hoogstwaarschijnlijk weer een persconferentie.  Bron: AD, 8 november 2021.  

NU'91 vindt het 'zeer onwenselijk' dat besmette zorgmedewerkers toch 
gaan werken. 

NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden vindt het 'zeer 
onwenselijk' dat zorgmedewerkers die positief zijn getest op corona toch gaan werken. ‘Zowel 
voor de medewerkers als voor patiënten wil je dit niet’, zegt Michel van Erp van de 
beroepsorganisatie.  

Hij reageert op het bericht dat een radioloog van het Jeroen Bosch Ziekenhuis na een positieve 
coronatest toch doorwerkt. Het geeft volgens Van Erp ook aan hoe hoog de druk op de zorg is. 
‘Het water staat de zorg aan de lippen. En we gaan nog steeds voorbij aan het echte probleem 
en dat is dat er te weinig zorgprofessionals zijn. Daar wordt gewoon te weinig in geïnvesteerd’, 
aldus Van Erp van de beroepsorganisatie. ‘Er moet structureel iets gedaan worden om 
zorgmedewerkers te behouden.’ Bron: AD, 8 november 2021.   

Ziekenhuis Den Bosch: óf besmette radioloog werkt door óf afspraken 
kankerpatiënten afgezegd 

Hij werkt in volledige afzondering, het besmettingsrisico is laag en zijn werk onmisbaar. 
Daarom laat het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een radioloog ondanks een positieve 
coronatest doorwerken. Dat schrijft het ziekenhuis maandagmorgen op de eigen website.  

‘In zeer incidentele gevallen maakt het Jeroen Bosch Ziekenhuis de keuze om medewerkers 
met een COVID-19 besmetting te laten werken’, staat in het stuk ‘Dat doen wij enkel en alleen 
als wij daarbij de veiligheid van patiënten en medewerkers kunnen garanderen.’ En dan alleen 
als het uitvallen van de betreffende persoon ervoor zou zorgen dat bepaalde noodzakelijke zorg 
niet meer verleend kan worden.  

Daarvan was onlangs sprake, stelt het ziekenhuis. Overigens zonder daarbij expliciet naar de 
casus met de radioloog te verwijzen. ‘Er is hier sprake van een uitzonderlijke situatie. In dit 
geval hebben we een risico-afweging in het belang van de continuïteit van zorg gemaakt. In 
deze specifieke situatie hadden we anders moeten ingrijpen in het borstkankerprogramma en 
afspraken met patiënten moeten afzeggen.’ Bron: AD, 8 november 2021. 

Afgelopen weekeinde zijn 11.848 nieuwe coronabesmettingen gemeld 

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 11.848 positieve coronatests 
geregistreerd. Dat is het op één na hoogste aantal dit jaar. Het gemiddelde is nu boven het 
niveau van de vierde golf in juli uitgekomen. Alleen de piek van de tweede golf in december 
vorig jaar lag nog net iets hoger. 

Sinds het begin van de corona-epidemie in Nederland zijn er maar vijf dagen geweest met nog 
meer positieve tests dan maandag. Dat zijn afgelopen zaterdag, toen er ongeveer 12.000 
nieuwe gevallen waren, en op vier dagen in december vorig jaar. Het dagrecord staat sinds 20 
december. Toen testten 12.997 mensen positief. 
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In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 73.209 bevestigde besmettingen. Dat komt 
neer op gemiddeld 10.458 nieuwe gevallen per dag. Op het hoogtepunt van de vierde golf, in 
de week tot aan 19 juli, waren er gemiddeld 10.084 positieve tests per dag. 

Als het aantal nieuwe gevallen in het huidige tempo blijft stijgen, sneuvelt eind deze week het 
absolute record. In de week voor 22 december waren er 82.099 positieve tests, gemiddeld 
11.728 per dag. Bron: AD, 8 november 2021.  

Spreiding coronapatiënten lukt niet meer in Limburg: ‘Reguliere zorg 
komt in de knel’ 

Het Zuyderland Ziekenhuis met vestigingen in Heerlen en Sittard kan geen nieuwe 
coronapatiënten meer opvangen. Deze worden noodgedwongen naar andere ziekenhuizen 
buiten Limburg gestuurd. In de provincie kunnen ze niet meer terecht. Limburgse 
ziekenhuizen in Maastricht, Weert, Roermond en Venlo hebben geen ruimte meer om 
patiënten van Zuyderland over te nemen.  

‘Het knelt echt heel erg’, zei een woordvoerder van het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum MUMC+ vanmiddag. ‘We kunnen niemand overnemen. We zijn bezig met het 
afschalen van de reguliere zorg om genoeg ruimte voor de eigen coronapatiënten te hebben.’ 

Het Laurentiusziekenhuis in Roermond kan nog wel eigen patiënten met corona opnemen. 
‘Het is echter erg druk, dus we kunnen geen patiënten overnemen van elders’, aldus een 
woordvoerster van Laurentius.  

Het Sint Jans Gasthuis in Weert laat weten overvol te zitten. ‘Op dit moment hebben wij meer 
dan 150 procent van onze ‘fair share’ gevuld, zowel op de ic als in de kliniek’, zei een 
woordvoerster daar. Fair share is het aantal patiënten dat een ziekenhuis volgens de landelijke 
afspraken moet kunnen opnemen of verdelen over andere ziekenhuizen. Weert voerde vorige 
week tijdelijk een opnamestop in voor coronapatiënten vanwege een te grote toestroom.  

Ook VieCuri in Venlo moest vorige week een tijdje tot een algehele opnamestop overgaan. Een 
woordvoerster van dit ziekenhuis zei dat er geen plek is voor coronapatiënten uit andere 
Limburgse ziekenhuizen.  

De woordvoerder van Zuyderland zei dat de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard ver boven de 
verdeelnorm zitten. ‘Onze ic zit op 233 procent van de fair share, de reguliere afdeling op 163 
procent’, zei hij. ‘Dit is gewoon niet meer te doen. Het is echt te veel, we kunnen het niet meer 
aan.’ Als gevolg hiervan komt volgens hem de reguliere zorg in de knel, waaronder ook 
belangrijke operaties.  

Zuyderland kent sinds gisteravond een opnamestop en daarom hebben de burgemeester van 
verschillende Zuid-Limburgse steden besloten om de aftrap van het carnavalsseizoen te 
schrappen. Eerder verboden Noord- en Midden-Limburg al de carnavalsfeesten op 11 
november. 

Vooralsnog is het aan lokale bestuurders om deze maatregelen te nemen, zo stelde het kabinet 
vanmiddag na corona-beraad. ‘Dit is echt een lokale beslissing, zo werkt Nederland en 
gelukkig maar’, zei demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA). 

Limburg heeft al een paar weken het hoogste aantal positieve tests van Nederland in 
vergelijking met het aantal inwoners. Bron: AD, 8 november 2021.  
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Kinderen wachten soms dagen op test en uitslag: ‘Dochter (6) mag alleen 
met negatieve test naar school’ 

Het is weer enorm druk bij de teststraten. Een goed teken, vinden de deskundigen. Maar ook 
gedoe voor ouders als je op zaterdagavond hoort dat je dochter (6) maandag alleen met een 
negatieve test de klas in mag. ‘Alleen bij de commerciële PCR-test van 90 euro kwam de uitslag 
op tijd.’  

De besmettingen op basisscholen onder leerlingen en medewerkers lopen weer op en dat 
brengt veel ouders terug in de coronamodus: kan mijn kind vandaag naar school en zo niet, 
hoe doe ik dat met mijn werk? Zeker nu de teststraten van de GGD weer vollopen en het soms 
wat langer kan duren voordat je er terecht kunt. Vooral op de kindvriendelijke locaties, waar 
extra tijd wordt genomen voor de test. Bron: AD, 8 november 2021.  

Minister De Jonge denkt dat tijdelijk coronawet verlengd gaat worden tot 
juni 

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge denkt dat de tijdelijke wet die de 
coronamaatregelen mogelijk maakt nog wel verlengd moet worden tot juni komend jaar. ‘Dat 
lijkt me reëel om te veronderstellen want we zullen niet in februari klaar zijn, waarschijnlijk, 
met de crisis en het nemen van maatregelen’, zei hij in de Tweede Kamer. 

De Kamer moet iedere drie maanden instemmen met een verlenging van de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19. Maandag werd gesproken over een verlenging die al ingegaan is, en nog 
loopt tot december. Dit was al de derde verlenging, en De Jonge denkt dat ook een vierde en 
vijfde verlenging nodig zullen zijn.  

Verschillende Kamerleden vroegen zich af of de coronamaatregelen onderhand niet beter 
ondergebracht kunnen worden in andere wetgeving, die niet tijdelijk van aard is. Als het aan 
CDA en ChristenUnie ligt, wordt gekeken of bepaalde elementen niet beter in de Wet publieke 
gezondheid opgenomen kunnen worden. GroenLinks wees erop dat de tijdelijke wet ook 
lastiger te controleren is door de Kamer. De Jonge was het daarmee niet eens.  

Als de Kamer de coronaregels liever niet meer regelt via de tijdelijke wet, kan dat volgens De 
Jonge. Hij wees er wel op dat op de langere termijn gekeken zal moeten worden naar het hele 
Nederlandse systeem om met pandemieën om te gaan. Dat zal volgens hem veel meer tijd gaan 
kosten. Hij wil daarin ook onder meer de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid en eventueel de parlementaire enquête naar de coronacrisis meenemen.  

Voor de derde verlenging van de coronawet is een meerderheid in de Tweede Kamer. Bron: 
AD, 8 november 2021.   

Besluit uitbreiding coronamaatregelen is te vroeg 

Dat het kabinet deze vrijdag al een besluit wil nemen over eventuele uitbreiding van de 
coronamaatregelen is 'aan de vroege kant'. Dat erkent demissionair minister van 
Volksgezondheid Hugo De Jonge. Het hangt af van de naleving van de regels die zaterdag zijn 
ingegaan, maar die zullen in de loop van deze week nog nauwelijks terug te zien zijn in de 
cijfers.  

Het kabinet gaat kijken of de signalen die wel te zien zijn, lijken op een prognose van het 
RIVM. De Jonge denkt dat het Outbreak Management Team (OMT) ook iets kan zeggen over 
het gedrag van mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 1,5 meter afstand houden en de controle 
op coronatoegangsbewijzen, zo werd aangekondigd tijdens de persconferentie van vorige week. 
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Volgens De Jonge moet het aantal besmettingen dringend omlaag omdat de 
ziekenhuisbezetting oploopt. ‘We hebben ons zorgen te maken over de stijgende aantallen, die 
doen iets met de toegankelijkheid van de zorg.’ De basismaatregelen zijn belangrijk, stelt de 
minister: afstand houden, handen wassen en testen bij klachten. ‘Het virus draagt zichzelf 
niet over, mensen doen dat.’ Bron: AD, 8 november 2021.   

Hoe je met de coronacijfers de waarheid kan vertellen en verdraaien 

Ze duizelen soms: alle cijfers rond corona. Ook politici worstelen ermee, of zetten deze juist in 
om hun punt te maken. Met en zonder de waarheid geweld aan te doen. Het is deze week aan 
de orde van de dag, nu er nieuwe maatregelen onderweg zijn. 

Het wordt besproken in de podcast Politiek Dichtbij, te vinden op onze site, op Apple Podcast 
en op Spotify. Presentator Leendert Beekman neemt de actualiteit onder de loep met politiek 
verslaggever Tobias den Hartog. Ook collega Niels Klaassen schuift aan. Bron: AD, 8 november 
2021.  

Geen leuke, maar wel een realistische boodschap: ‘Bereid je voor op nog 
twee jaar met corona’ 

Hoe lang dat hele coronagedoe nog gaat duren? Het is geen leuke, hoopvolle boodschap die ze 
aan het corona-commandoteam in het ziekenhuis in Dordrecht verkondigt. Maar wél een 
realistische, stelt arts-microbioloog Inge Huijskens: ‘Bereid je maar voor dat we er nog wel 
twee jaar mee bezig zijn. Al hoop ik natuurlijk echt dat ik het fout heb.’ 

De toekomst laat zich niet voorspellen, maar als je even logisch nadenkt kom je ook zonder 
glazen bol een heel eind, denkt Huijskens. En dan blijkt zij niet bepaald de brenger van hoop 
in bange dagen. ‘Ik hóu graag hoop, maar mijn boodschap is weinig hoopvol inderdaad’, zegt 
Huijskens. ‘Al weten we niet wat er precies gaat gebeuren. Wat we wél weten is dat nu het 
besmettingsaantal veel te hoog is. En dat dat tot een zorginfarct leidt.’ Bron: AD, 8 november 
2021.  

Pinkpop al na één weekend bijna uitverkocht 

Pinkpop stevent na twee festivalloze jaren af op een uitverkochte editie in 2022. Al na het 
eerste weekend van de kaartverkoop is het evenement in Landgraaf grotendeels uitverkocht. 
Pinkpop staat gepland voor 17 tot en met 19 juni 2022. 

Niek Murray, festivalmanager, meldt dat de vrijdag als eerste dag uitverkocht is. ‘Er zijn nu 
op Ticketmaster voor de vrijdag alleen nog kaartjes beschikbaar als een bestelling niet goed 
wordt afgerond. Ook de beide weekenddagen gaan ontzettend hard.’ Van de passe-partouts 
voor het hele festivals is inmiddels al 95 procent verkocht. Murray wil desondanks niet 
vooruitlopen op een uitverkochte editie: ‘We zijn wel heel tevreden en we kunnen uitzien naar 
een goed gevuld veld terwijl we de helft van het programma nog bekend moeten maken.’  

Het hangt af van de onderhandelingen met de artiesten op welk moment Pinkpop daarmee 
naar buiten komt, maar headliners zitten er niet meer in. Met Metallica (vrijdag), Pearl Jam 
(zaterdag) en Imagine Dragons (zondag) zijn de afsluiters bekend. Mocht zich toch nog een 
buitenkans aandienen om een grote naam te strikken? Murray: ‘Dan wordt het puzzelen.’ 
Andere acts die al zeker zijn voor de komende editie zijn onder meer Twenty one pilots, Queens 
of the stone age, Danny Vera, Nightwish, Ronnie Flex en Crowded House. Bron: AD, 8 
november 2021.   
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Corona dwingt Rob na 45 jaar te stoppen met zijn lunchroom: ‘Ik heb de 
dood in de ogen gekeken’ 

Rob Van der Velde wilde doorgaan tot z’n 70ste. Een coronabesmetting, die hem op het randje 
van de dood bracht, noopt hem voortijdig te stoppen met lunchroom Tippel-Inn op het 
Neptunusplein in Amersfoort. ‘Als ik een kopje koffie had geserveerd, was ik al buiten adem.’ 

Het begon op 10 mei met een beetje grieperig gevoel, maar al snel begon hij zich steeds 
beroerder te voelen. Voordat Rob (68) er erg in had, lag hij in coma op de ic. Na twee weken, 
waarin hij de dood in de ogen keek,  ontwaakte de Amersfoorter. Zijn revalidatie duurt voort 
tot op de dag van vandaag. ‘In het begin kon ik amper de galerij van mijn flat op en neer lopen. 
Nu wandel ik een uur stevig door in Den Treek. Daarna moet ik wel op de bank bijkomen.’ 
Bron: AD, 8 november 2021.  
 
Schaarste aan ziekenhuisbedden is ook een ordinaire centenkwestie 
 
Irene van den Berg is journalist en columnist, gespecialiseerd in financiële psychologie. Zij 
probeert ons economische gedrag te verklaren. 
 
Alles is economie, ook tijdens een pandemie. Laat ik dat illustreren aan de hand van 
ziekenhuisbedden. Deze week voerde het kabinet opnieuw vrijheidsbeperkende maatregelen 
in, met als belangrijk argument dat de zorg toegankelijk moet blijven. Voor iedere nieuwe 
coronapatiënt op de intensive care moeten operaties worden afgebeld, omdat er te weinig plek 
is. De verantwoordelijkheid hiervoor legt het kabinet bij de ongevaccineerden. ‘Dit bed had 
niet bezet hoeven zijn’, sprak Hugo De Jonge beschuldigend bij een bezoek aan het Medisch 
Centrum Leeuwarden. Bron: AD, 8 november 2021. 
 
Jack Spijkerman liep corona op tijdens Borussia Dortmund – Ajax 
 
Jack Spijkerman is besmet met het coronavirus. Dat liep de radio- en televisiemaker op tijdens 
de voetbalwedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax, zei hij maandag in de Veronica Inside 
Ochtendshow. Hoeveel mensen in totaal zijn besmet tijdens de wedstrijd woensdag, is niet 
bekend.  
 
Momenteel is de 73-jarige Spijkerman, die zich wel heeft laten vaccineren, ziek thuis en doet 
hij ‘rustig aan’. ‘Er hebben er een paar corona opgelopen’, zegt Spijkerman, die hoofdpijn heeft 
en ‘snotverkouden’ is.  
 
Spijkerman, die lijdt aan de longziekte COPD, moedigt iedereen aan om zich te laten 
vaccineren. ‘Ik snap wel dat sommige mensen die viruswappies een klap voor hun muil willen 
geven’, zegt hij. Bron: AD, 8 november 2021.  
 
Middelbare scholen zien meer ziekmeldingen, zorgen over onderwijs 
 
Steeds meer leraren en leerlingen van middelbare scholen zitten ziek thuis. De 
koepelorganisatie VO-Raad ziet de afgelopen weken een toenemend aantal ziekmeldingen op 
scholen, veroorzaakt door klachten gerelateerd aan corona en overige, kortdurende 
ziekteverschijnselen. De koepel van middelbare scholen zegt zich daardoor zorgen te maken 
over het inlopen van achterstanden in het onderwijs.  
 
Ook wordt er met spanning gekeken naar een eventueel toenemend aantal griepgevallen, zegt 
een woordvoerder. ‘Scholen denken: als er nu al een hoog ziekteverzuim is, hoe moet het dan 
als er echt een griepgolf komt?’ Vooral psychologisch zou de huidige situatie zwaar zijn. ‘We 
dachten aan het begin van het schooljaar door de vaccinatiegraad weer met volle kracht les 
te kunnen gaan geven, maar dat valt voor nu weer tegen.’  
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Exacte cijfers heeft de VO-Raad niet, maar scholen zouden melden dat zowel het aantal 
coronagerelateerde ziekmeldingen als ander ziekteverzuim ‘relatief hoog is’. Het gebeurt 
overigens maar incidenteel dat een hele klas of afdeling vanwege corona over moet op 
thuisonderwijs, aldus de woordvoerder. Dat aantal zou ook niet op een opvallende manier aan 
het veranderen zijn. Bron: AD, 8 november 2021. 

Domper voor Tsjechië: bondscoach mist cruciale duels door corona 

Tsjechië hoop zich dinsdag over een week voor de play-offs om een WK-ticket te plaatsen, 
maar moet het dan stellen zonder Jaroslav Silhavy. De bondscoach werd positief getest op het 
coronavirus. 

Met nog twee speelrondes voor de boeg bezet Tsjechië de tweede plaats in Groep E en de ploeg 
van Silhavy hoopt die vast te houden, zodat het via de play-offs de kans krijgt het WK in Qatar 
te bereiken. Zelf speelt het nog maar één kwalificatieduel: op 16 september thuis tegen 
Estland. Assistent-bondscoach Jiri Chytry zal Silhavy dan vervangen  

Het wordt nog een lastig karwei voor Tsjechië om de tweede plaats vast te houden, want 
nummer drie Wales heeft evenveel punten, maar een wedstrijd minder gespeeld. De ploeg van 
interim-bondscoach Rob Page sluit af met thuiswedstrijden tegen Wit-Rusland (13 november) 
en België (16 november). België kan zich zaterdag definitief plaatsen voor het WK als het thuis 
wint van Estland. Bron: Voetbal International, 8 november 2021.   

Vaccins beschermen beter dan eerdere corona-infectie 

Vaccinatie met een coronavaccin beschermt beter tegen een besmetting met het virus dan de 
natuurlijke afweer die na een eerdere besmetting is opgebouwd. 

Volledige vaccinatie beschermt beter tegen corona dan ongevaccineerd genezen te zijn van 
covid. Voor herstelde ongevaccineerden blijkt het risico twee keer zo groot om met een 
herinfectie in het ziekenhuis te belanden dan voor gevaccineerden met een eerste, zogeheten 
doorbraakinfectie. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers van de Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) deze week in een artikel in Morbidity and Mortality Weekly 
Report. Het onderzoek maakt duidelijk dat een doorgemaakte infectie ten onrechte als prima 
bescherming tegen het coronavirus wordt beschouwd. 

Zowel bij infectie als bij vaccinatie ontwikkelt het lichaam immuniteit tegen corona, maar 
kennelijk is de bescherming door vaccinatie toch beter. Het Amerikaanse onderzoek is 
gebaseerd op ruim zevenduizend patiënten in negen staten, die met corona-achtige klachten 
in het ziekenhuis kwamen. Lang niet alle patiënten hadden daadwerkelijk Covid-19, zo bleek 
bij een PCR-test. Onder de gevaccineerden testte vijf procent positief, onder de 
ongevaccineerden bijna negen procent. Het verschil tussen beide groepen was groter naarmate 
mensen ouder werden, en de opkomst van de besmettelijker Deltavariant in de laatste 
maanden van het onderzoek heeft verschil ook groter gemaakt. 

‘Een interessante studie’, reageert immunoloog Dimitri Diavatopoulos van het Radboudumc 
in Nijmegen. Hij kan wel verklaren waarom iemand via een besmetting soms minder goede 
afweer kan opbouwen dan door middel van vaccinatie, zegt hij. ‘Bij een infectie kan de dosis 
virus waaraan je wordt blootgesteld flink verschillen. Als dat weinig is, kan het virus al zijn 
opgeruimd voordat er een goede afweer tot stand is gekomen.’ 

In het Amerikaanse onderzoek hadden alle gevaccineerden een van de twee mRNA-vaccins 
gekregen, Pfizer of Moderna. Degenen die Moderna hadden gekregen, bleken iets beter 
beschermd tegen ziekenhuisopname, een gegeven dat ook al uit onderzoek naar antistoffen 
naar voren was gekomen. In Nederland is 83,7 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder 
volledig gevaccineerd, in de VS is dat 70 procent. 

Hoe groot het verschil in risico op nieuwe infecties tussen gevaccineerd en ongevaccineerd 
precies is, is nog niet met grote zekerheid te zeggen. Daarvoor zitten er teveel onzekerheden 
in de studie die het beeld kunnen vertekenen. Zo zijn de ongevaccineerden relatief jonger 
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(omdat er net als overal van oud naar jong begonnen werd met vaccineren) en behoren 
ongevaccineerden vaker tot minderheidsgroepen. 

Ook is er niets bekend over het gedrag van de deelnemers aan het onderzoek. Dat laatste is 
wel van belang, want gevaccineerden zouden makkelijker opnieuw geïnfecteerd kunnen raken 
wanneer zij zich veilig wanen en bijvoorbeeld geen afstand meer houden. Onder de 
ongevaccineerden zijn in het gepolariseerde debat in de Verenigde Staten misschien veel 
tegenstanders van het dragen van een mondneusmasker, waardoor zij misschien extra risico 
lopen. Het gedrag bepaalt voor een belangrijk gedeelte hoe makkelijk iemand in aanraking 
komt met het virus en dus ook het risico op nieuwe infecties. 

Niettemin is het risico op herinfectie met ernstige ziekteverschijnselen bij ongevaccineerden 
groter, noteren de Amerikanen. Daarom, schrijven ze ‘moet iedereen die ervoor in aanmerking 
komt zich zo snel mogelijk laten vaccineren tegen Covid-19, ook ongevaccineerden die eerder 
al een infectie hebben doorgemaakt’. Diavatopoulos is het daar roerend mee eens: ‘Uit eerder 
onderzoek blijkt dat mensen die zich na een eerdere infectie alsnog laten vaccineren een 
torenhoge afweer krijgen.’ Bron: NRC, 3 november 2021.  

Hoe een ‘onbetrouwbare’ test coronatwijfels teweeg brengt in Losser: ‘Dit 
is verontrustend’ 

‘Werkt je vaccin nog?’ Met die wervende tekst lokte Hestia donderdagochtend meer dan 
tweehonderd mensen naar een tentje in Losser. Gratis konden ze zich laten testen, op 
antistoffen tegen het coronavirus. Hoewel het RIVM deze testen ‘onbetrouwbaar’ noemt, 
maakte de uitslag sommigen heel erg angstig. ‘Nu ben ik weer een gevaar!’  

Normaal zou het niet in hem opkomen. Zichzelf laten testen, op antistoffen tegen het 
coronavirus? Waarom? Hij was in juni toch voor de tweede keer gevaccineerd? Maar de laatste 
weken begon Hans Nijland (69) toch wat te twijfelen over zijn eigen afweersysteem. ‘Je waant 
je veilig maar als je hoort dat ook gevaccineerden in het ziekenhuis belanden. Je ‘goed voelen’ 
zegt niets.’ 

Zojuist is zijn gevoel van bescherming veranderd. Hier, op een pleintje naast de kerk in Losser, 
na een test die hem vertelde dat hij niet zoveel antistoffen in zijn lichaam heeft als hij had 
gehoopt. En verwacht. „Ik heb nog maar een klein beetje’, klinkt het. „Dat is verontrustend.’ 
Nijland gaat zijn gedrag weer aanpassen, laat weten blij te zijn met de aangescherpte 
maatregelen. ‘Ik heb geen zin om ziek te worden.’ 
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Mensen in Losser wachten op de uitslag van hun test. © Robin Hilberink  

Zoals hij, zijn er deze ochtend zeker tweehonderd hier. Bijna allemaal hebben ze over de gratis 
antistoffentest gelezen in het weekblad. ‘Werkt je vaccin nog?’, luidde de kop boven de 
advertentie van Hestia. ‘Wil jij ook weten of je nog voldoende beschermd bent tegen het 
coronavirus? Laat je gratis testen in Losser’. Kwestie van een druppeltje bloed geven en een 
kwartiertje geduld. ‘De uitslag is binnen 15 minuten bekend en zo weet je direct waar je aan 
toe bent,’ aldus de advertentie. 

Daarmee speelde Hestia in op een vraag die bij velen leeft, weet Ilse Olde Scholtenhuis, tester 
bij het bedrijf. Nu het virus weer oplaait en ook gevaccineerden - zij het in mindere mate - ziek 
worden, zijn mensen nieuwsgierig. Bedrijven willen weten of er een bepaalde mate van 
immuniteit is, zegt Olde Scholtenhuis. Particulieren zijn vooral bezorgd om zichzelf en hun 
omgeving. 

 
Ilse Olde Scholtenhuis neemt een test af. © Robin Hilberink  

De zogeheten Neutraliserende Antistoffentest-test - kortweg NAb, de producent is het Duitse 
Nal Von Minden - meet volgens Hestia of er antistoffen tegen Covid-19 in het lichaam zitten. 
Door ziekte, bijvoorbeeld, of door vaccinatie. Als de uitslag negatief is, betekent dit volgens 
Hestia dat het lichaam ‘geen neutraliserende antilichamen’ bevat. Als die positief is, is iemand 
resistent. Maar, zo luidt dan het advies, ‘meet periodiek om de resistentie te monitoren.’ 

De test zegt echter niets over de hoeveelheid antistoffen. Er is geen schaal van bijvoorbeeld 
nul tot honderd, geen getal dat iets duidelijk maakt, laat staan dat het iets zegt over de 
bescherming door de vaccinatie. Maar die boodschap komt niet bij iedereen duidelijk over, 
deze donderdagochtend.  

Een voor een lopen de testpersonen naar een statafel, waar ze geholpen worden door Ilse Olde 
Scholtenhuis en een collega. Ze prikken in een pink, nemen een druppeltje bloed, doen die op 
een cassette, druppen daar wat buffervloeistof bij en vervolgens is het tien minuten wachten. 
Dan verschijnt er, als het goed is, een streepje. Hoe dikker het streepje, zegt Olde 
Scholtenhuis, hoe meer antistoffen. Dat zien ze vooral bij mensen die net gevaccineerd zijn.  

Maar bij José Bos (70) verschijnt helemaal geen streepje. Even daarvoor hebben zij en haar 
man Rudy verteld dat ze hier zijn omdat ze willen weten hoe ze ervoor staan. In mei hebben 
ze hun tweede vaccinatie gehad, hij heeft een zeldzame, complexe ziekte. De coronaregels 
worden al anderhalf jaar keurig nageleefd. En de gedachte aan een slechte uitslag hier, maakt 
haar angstig.  
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Als die uitslag komt, is zelfs mét het mondkapje voor te zien hoe haar blik verstrakt. ‘Ik heb 
niks’, zegt ze met overslaande stem, doelend op het aantal antistoffen in haar lijf. ‘Helemaal 
niks meer. Dus ik ben weer een gevaar!’ Ontsteld loopt ze daarna weg.  

Ze is niet de enige die zo reageert. Vlak nadat José Bos de parkeerplaats verlaten heeft, 
arriveert Anton Poorthuis. Hij heeft net een bekende van hem gesproken, ‘redelijk overstuur’. 
Ook zij had geen streepje gekregen en dat vertaald als: ‘ik ben niet meer beschermd’. Hij 
probeerde haar gerust te stellen, uit te leggen dat het vaccin nog altijd voor zeker 60 procent 
effectief is in het voorkomen van ziekte. Maar dat leek aan dovemans oren gericht. „Haar 
gevolgtrekking was veel te summier. Dat vind ik verontrustend.’  

Daarom is Poorthuis hier. Om met eigen ogen te zien wat Hestia doet. Worden mensen bang 
gemaakt? Zodat ze later nog eens voor een test komen, maar dan moeten betalen? Gaat dit 
voorkomen dat mensen straks hun boosterprik niet halen, omdat ze twijfelen? Hij kijkt 
kritisch. Ja, dat zijn vragen die hij heeft. Zelf laat hij zich door de uitslag niet beïnvloeden, 
wat die ook is. ‘De waarheid van de overheid’, zo klinkt het, ‘die houd ik aan.’  

Hestia gaat nog drie keer vaker gratis testen afnemen in Losser: aanstaande zaterdag, 
volgende week donderdag en volgende week zaterdag. Volgens eigenaar Xander Schurink is 
het om iets terug te doen voor de gemeenschap. Hestia is een Lossers bedrijf. 

Over dit initiatief is geen contact geweest met de GGD of het RIVM, geeft hij aan. Schurink 
benadrukt dat de test bedoeld is om mensen bewust te maken, zodat ze ‘weten waar ze staan’. 
Er wordt geen advies gegeven.  

Schurink merkt dat er vraag naar is, daarom denkt hij er over om dit uit te rollen in Enschede, 
Almelo en Hengelo. Dan zal er wel een prijskaartje aan de tests hangen. „We kunnen dit niet 
gratis blijven doen.’ Bron: Tubantia, 4 november 2021. 

Hoe lang ben je beveiligd tegen coronabesmetting na vaccinatie 
 
Na de vaccinatie maakt je lichaam antistoffen aan. 7 tot 14 dagen na de eerste vaccinatie met 
Pfizer of Moderna is negentig procent van de mensen beschermd tegen corona. We weten nog 
niet precies hoe lang de bescherming duurt. Na een aantal weken nemen de antistoffen af en 
is de bescherming wat minder goed. Bron: RIVM, 22 oktober 2021.   
 
Gezondheidsinspectie snapt inzet besmette medewerker 
 
De gezondheidsinspectie begrijpt het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, dat een met 
corona besmette medewerker onder strenge voorwaarden heeft laten doorwerken omdat er 
anders te weinig menskracht zou zijn. De inspectie ziet dat het voor het ziekenhuis ‘een enorm 
lastige afweging’ is en heeft begrip ‘voor de afwegingen van het bestuur in deze concrete 
situatie.’ 
 
Het Bossche ziekenhuis zei vandaag in 'zeer incidentele gevallen' medewerkers die besmet zijn 
met corona toch te laten doorwerken, als anders bepaalde zorg in het gedrang komt.  
 
De inspectie heeft vandaag contact gehad met de raad van bestuur van het Jeroen Bosch. ‘De 
raad van bestuur heeft onderbouwd dat hij enerzijds de veiligheid van patiënten en 
medewerkers voldoende kan garanderen en anderzijds op deze wijze de zorg zo toegankelijk 
mogelijk kan houden.’ Bron: AD, 8 november 2021.   
 
Europeanen mogen na anderhalf jaar weer naar VS: ‘Maak me best zorgen 
of ik weer terugkom’ 
 
Na ruim anderhalf jaar is het maandag dan zover. Europeanen mogen weer vrij naar de 
VS reizen. En dat is ‘s ochtends te merken bij gate E24 op Schiphol, waar het grootste 
toestel van KLM helemaal volloopt voor de vlucht naar Los Angeles. ‘We hopen dat dit een 
keerpunt is.’  
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Maandag werd de reisban opgeheven die de VS vanwege corona voor Europeanen hanteerden. 
En dat merkt KLM. ‘De vier vluchten die vanochtend vertrekken, zitten voor 98 procent vol’, 
zegt directeur KLM Nederland Bas Gerressen. Achter hem vormen 408 inzittenden een rij om 
aan boord te gaan van de Boeing 777 die hen in elf uur naar Los Angeles brengt. Bron: AD, 8 
november 2021.  
 
Radar: Aanmaken QR-code mislukt vaak bij mensen die wel aan 
voorwaarden voldoen 
 
Technische- en andere problemen verhinderen te vaak het aanmaken van een geldige 
‘CoronaCheck’ QR-code. Zelfs bij mensen die aan alle voorwaarden voldoen.  
 
Dat blijkt uit een bevraging van 16.000 leden van het Radar Testpanel. Maar liefst 2000 van 
hen (een achtste, oftewel 12,5 procent) gaf aan problemen te hebben (gehad). Van de mensen 
bij wie het aanmaken van de QR-code niet lukt(e), is/was ruim driekwart volledig gevaccineerd 
(79 procent), 13 procent genezen van corona en daarna nog een keer gevaccineerd, 5 procent 
genezen met beschikking over een herstelbewijs en 3 procent negatief getest met beschikking 
over een testuitslag via Testen voor Toegang.   
 
Bij driekwart is de oorzaak van het niet kunnen aanmaken van de QR-code bekend: een 
technisch probleem (27%) of een probleem met de registratie van medische gegevens zoals een 
gegeven vaccin of een coronabesmetting (25%). Bij 23 procent is er iets anders aan de hand. 
In de toelichtingen geven mensen voorbeelden van hoe zij van het kastje naar de muur worden 
gestuurd.  
 
Panellid: ‘Ik ben 2 keer ingeënt bij de GGD in Utrecht in de jaarbeurs in Utrecht, in februari 
en maart 2021. Ik heb de app op mijn telefoon geïnstalleerd en krijg alleen de Internationale 
QR-code. Die heb ik niet nodig, ik wil de Nederlandse QR-code hebben. Hiervoor heb ik 2 of 3 
keer gebeld met onder andere de GGD. Zij hebben mij verteld dat alles goed was en akkoord 
bevonden en dat ik binnen 3 dagen per mail een QR-code toegestuurd krijg. Echter nog steeds 
niets ontvangen. Tevens ben ik bij een mobiel prikpunt van de GGD langs geweest en die 
hebben in hun bestand gekeken en ook daar is alles in orde. Echter zij konden mij geen QR-
code verstrekken. Ik heb op mijn telefoon de app verwijderd en opnieuw aangebracht en het 
resultaat is dat ik daar weer alleen een internationale QR-code krijg. Ik weet niet meer wat ik 
nog meer kan doen.’  
 
Het percentage gevaccineerde deelnemers (79 procent) komt behoorlijk in de buurt van 
de werkelijke vaccinatiegraad ten tijde van de enquête (ruim 80 procent), aldus Radar, dat de 
problemen belicht in de uitzending van vanavond (20.35 uur op NPO 1).  Bron: AD, 8 
november 2021.  
 
Waarom moet je bij de masseur een mondkapje op en bij de fysio niet 
 
Uitvoerders van contactberoepen moeten sinds zaterdag weer een mondkapje dragen tijdens 
hun werk, en de klant ook. Per branche zijn er wel verschillen in de regels. Zo is het mondkapje 
bij de masseur verplicht en bij de fysiotherapeut niet. Waarom is dat?  
 
Het korte antwoord is dat de fysio onder medische beroepen valt, in tegenstelling tot de 
masseur. Volgens een woordvoerder van het Koninklijke Nederlandse Genootschap van 
Fysiotherapeuten worden daar wel eens vergissingen mee gemaakt. ‘In de perceptie van veel 
mensen is een fysiotherapeut een soort masseur. Maar het is toch echt een volwaardig 
medisch beroep.’ 

De regels bij de fysio zijn daarom eerder te vergelijken met die bij de huisarts dan bij de kapper 
of de masseur. Er gelden altijd al strenge hygiënemaatregelen en die zijn in coronatijd 
verscherpt. 
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Verder wordt triage toegepast: de fysio vraagt jou als klant of je klachten hebt die op een 
coronabesmetting kunnen wijzen, legt de woordvoerder uit. ‘Antwoord geven hoeft niet, maar 
de fysio kan dan in overleg met de patiënt beslissen dat het toch beter is om een mondkapje 
te dragen.’ 

Masseurs vallen onder dezelfde categorie als kappers en schoonheidsspecialisten. Zij mógen 
juist geen gezondheidsvragen stellen bij de deur. Wel hebben ze het recht om klanten te 
weigeren als die verkoudheidsklachten vertonen, in lijn met de basisregel die stelt dat je in 
dat geval thuis moet blijven. 

Vandaar dat de masseur een mondmasker moet dragen en de klant ook, al zijn er ook hier 
uitzonderingen denkbaar. Als je bijvoorbeeld om medische redenen geen mondkapje kan 
dragen, mag je in principe zonder op de tafel plaatsnemen. Bron: NU.nl, 8 november 2021. 

Wantrouwen in Russische vaccins kost het land duizend levens per dag 

Met tienduizenden besmettingen en duizend doden per dag worstelen de Russische 
autoriteiten om het coronavirus onder de duim te houden. Het grootste probleem is dat veel 
Russen zich niet willen laten vaccineren. 

In veel Europese landen is het aantal sterfgevallen sterk afgevlakt sinds ze begonnen zijn met 
vaccineren. Maar dat wil in Rusland nog niet echt vlotten. 

Ondanks verscheidene pogingen van president Vladimir Poetin om Russen ertoe aan te zetten 
zich te laten vaccineren, blijft de vaccinatiegraad in Rusland steken op iets meer dan 34 
procent. Bijna 40 procent heeft een eerste dosis gehad. 

Opvallend aan de Russische coronastatistieken zijn de steeds grotere coronagolven sinds het 
begin van de epidemie. Die golven verlopen trapsgewijs. De eerste golf kende een piek van 
ongeveer 10.000 besmettingen per dag, de tweede een piek van ongeveer 28.000 besmettingen 
per dag en op dit moment meldt het land ongeveer 40.000 besmettingen per dag. 

De snellere verspreiding van het virus is grotendeels het gevolg van de besmettelijkere 
deltavariant. Maar ook het dagelijkse aantal sterfgevallen blijft elke golf toenemen. Zondag 
werd een recordaantal van 1.178 doden gemeld, het grootste aantal sinds het begin van de 
uitbraak van COVID-19 in Rusland. 

Een van de meest genoemde redenen waarom Russen zich niet laten vaccineren, is 
wantrouwen in de overheid. Alexandra Arkhipova, onderzoeker bij de RANEPA-universiteit in 
Moskou, sprak eerder bij CNN van een ‘vertrouwenscrisis van mensen in politieke en 
medische instituties in Rusland.’ 
 
Volgens Arkhipova vinden veel Russen dat er geen duidelijk, transparante informatie over het 
vaccinatieproces is. Als reactie daarop startten het Kremlin en Russische staatsmedia een 
offensief van informatie over de veiligheid van vaccins. Maar dat lijkt nog niet echt aan te 
slaan. 

Veel wantrouwende Russen weigeren zich te laten vaccineren met het Spoetnik V-vaccin, dat 
van Russische makelij is. Buitenlandse vaccins worden vooralsnog niet toegestaan in 
Rusland. Een woordvoerder van het Kremlin liet in oktober weten dat dit alleen kan als het 
land dat de vaccins maakt ook Russische vaccins zou goedkeuren. 
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Maar hoe betrouwbaar is het Sputnik-V vaccin volgens andere landen eigenlijk? Veel is nog 
onduidelijk. Al in maart besloot het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) onderzoek naar 
het vaccin te doen, maar dat is nog steeds niet afgerond. Ook gezondheidsorganisatie WHO 
heeft nog onvoldoende informatie om het vaccin goed te keuren.  
 
Wat we wel over het vaccin weten, is dat het voor ongeveer 90 procent bescherming biedt tegen 
de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Dat is een stuk hoger dan de vaccins 
van AstraZeneca en Janssen, met een effectiviteit van tussen de 60 en 70 procent. Deze 
vaccins werken op dezelfde manier als Sputnik-V. 

Een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature maakte afgelopen zomer melding van 
onderzoeken waaruit zou blijken dat bloedstollingen als bijwerkingen werden geconstateerd. 
In landen waar Sputnik-V wel goedgekeurd is en gebruikt wordt, zijn nog geen bijzondere 
bijwerkingen geconstateerd. 
 
De Russische regering heeft vooralsnog geen intenties om toch buitenlandse vaccins toe te 
laten. Zeker de helft van de Russen gaf echter in oktober in peilingen aan nog niet bereid te 
zijn zich in te laten enten met een Russisch vaccin. 

En dus gooide het Kremlin het over een andere boeg. Hoewel de regering deze zomer nog 
beloofde dat vaccineren altijd vrijwillig blijft, zijn er inmiddels wel beroepsgroepen waar 
vaccinatie een vereiste is. Bron: NU.nl, 7 november 2021.  

GGD Brabant-Zuidoost stopt met testen zonder afspraak 

De GGD Brabant-Zuidoost stopt dinsdag met het testen zonder afspraak, want het wordt 
anders veel te druk en te risicovol op de locaties. ‘De testvraag in de regio loopt razendsnel 
op. Om meer mensen sneller te kunnen testen, testen we vanaf 9 november uitsluitend op 
afspraak. Daarmee voorkomen we lange wachttijden’, aldus de organisatie. Bron: AD, 8 
november 2021. 

 

De elfde van de elfde in Den Bosch (2019). © Marc Bolsius 
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Zuiden worstelt met carnaval: 'We gaan er een mooi feestje van maken, 
maar gerust ben ik er niet op’ 
 
Zuid-Nederland worstelt met de elfde van de elfde. De opening van het carnavalsseizoen 
wordt dit jaar op veel plaatsen anders gevierd. De regio Noord- en Midden-Limburg heeft 
alles afgelast. Ook in Brabant houden ze hun hart vast.  
 
‘Heb ik er zin in? Nee,’ zegt burgemeester Jack Mikkers (VVD) van Den Bosch stellig. Sterker 
nog, hij heeft er buikpijn van en flink ook. Den Bosch is toch wel dé plek als het gaat om 
carnaval. De officiële opening van het carnavalsseizoen de elfde van de elfde, met het protocol, 
de gehesen vlag aan de Sint Jan, duizenden mensen op het plein is een paar weken geleden 
al door de Oeteldonkse Club afgelast omdat ze weigeren te werken met een corona 
toegangsbewijs. 
 
Maar vervolgens kwam de vraag bij de gemeente te liggen: wat kan er dan wel? ‘We hebben 
toen alle scenario's op een rijtje gezet en de minst slechte gekozen. Mensen roepen dan in de 
media dat ik de horeca moet sluiten, maar ik kán met de huidige regels helemaal geen kroegen 
sluiten.’ Hij moet met de ‘gereedschapskist’ werken die hij heeft. Dus besloot hij om de elfde 
van de elfde te gaan reguleren, door het een ‘evenement’ te noemen. ‘Normaal gesproken zijn 
hier 50.000 tot 60.000 mensen op de elfde van de elfde. Nu moet je een kaartje kopen en zijn 
er 25.000 kaarten om in de kroegen te kunnen komen.’ Bron: AD, 8 november 2021.  
 
In Oostenrijk alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten in 
café’s 
 
Oostenrijk laat vanaf vandaag alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten toe tot onder 
meer cafés, restaurants, kappers en evenementen met meer dan 25 personen. Een negatieve 
coronatest is niet meer voldoende. De Oostenrijkse regering doet dat vanwege het oplopen van 
het aantal besmettingen.   
 
De zogenoemde 2G-regel heeft mogelijke grote gevolgen voor mensen die op ski-vakantie naar 
Oostenrijk willen. Ook omdat vanaf januari 2022 één dosis met Janssen zijn geldigheid 
verliest. Daardoor zullen veel mensen op zoek moeten naar een Booster-prik om alsnog op 
vakantie in Oostenrijk te kunnen gaan. Bron: AD, 8 november 2021.   
 
Spoedeisende hulp van ziekenhuis MST in Enschede was urenlang vol: 
‘Iedereen wordt behandeld, mogelijk niet voor ieder een bed’ 
 
De Spoedeisende Hulp (SEH) in het ziekenhuis MST in Enschede was maandagavond 
urenlang vol. Zo vol, dat patiënten mogelijk op de gang moesten worden geparkeerd. Met het 
nodige geluk kon dat doemscenario rond de klok van 20 uur worden voorkomen. 
 
Spoedeisende hulp arts Rein IJmker luidde zaterdag de noodklok. De grenzen van wat de SEH 
in Enschede aan kan, zijn bereikt. Maandagavond lijkt zijn vrees bewaarheid te worden.  
 
Even voor 17.00 meldt IJmker via Twitter hoe ernstig de situatie op dat moment is. ‘Alle 
bedden vol  en nu al 5 in wachtkamer en 10 in aankondiging + in 100 kilometer omgeving 
geen plek!’ 
 
Gevraagd om een toelichting zegt hij dat hij niet uitsluit dat er deze avond patiënten op de 
gang moeten worden gelegd bij gebrek aan bedden in kamers. ‘We zullen daarvoor patiënten 
uitkiezen die er het beste aan toe zijn, die bijvoorbeeld moeten wachten op de uitslag van een 
ct-scan’, zegt hij. 
 
En dan is het volgens hem hopen op een gunstige uitslag, zodat de patiënten niet hoeven 
worden opgenomen. ‘Het ziekenhuis heeft bijna geen plek meer en in de wijde omgeving is die 
evenmin te vinden.’ 
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IJmker zegt dat iedereen die op de SEH binnenkomt zal worden behandeld zolang het 
personeel nog op z’n benen kan staan. Maar mochten teveel mensen vanavond ook moeten 
blijven, dan zal hij ‘alle creativiteit’ moeten aanwenden om oplossingen te vinden. 
 
IJmker besloot zijn boodschap wereldkundig te maken als bewust vervolg op het interview dat 
hij vorige week aan Tubantia gaf. ‘Ik wil ermee laten zien dat het menens is’, zegt hij. IJmker 
houdt voor vanavond zijn hart vast. ‘De verpleging holt met rode hoofden rond en een collega-
arts schudt nu zijn hoofd’, beschrijft hij.  
 
De situatie loopt uit de hand door de toestroom aan coronapatiënten en het niet opnieuw fors 
willen afschalen van de planbare zorg. Maar corona is niet de enige verklaring voor het tekort 
aan bedden. 
 
IJmker: ‘Het probleem van volle SEH’s deed zich ook al vóór corona voor. Het is het gevolg van 
capaciteitsproblemen bij de SEH en op de verpleegafdelingen. Ook toen hadden we al vaker 
met patiëntenstops te maken. Corona maakt dat meer zichtbaar.’  
 
20.30 uur: IJmker meldt dat het aanbod aan patiënten de afgelopen uren laag is gebleven. 
‘Dat is ons geluk geweest, tot nu toe. ‘Hij hoefde daardoor tot dat moment niemand op de gang 
te leggen. ‘Ik zou dat verschrikkelijk hebben gevonden.’ 
 
Hij zegt dat het wel nog altijd heel druk is, maar dat voor iedereen die moet  blijven een plekje 
is gevonden. ‘Voor de mensen die morgen overdag werken, zal het een grote uitdaging zijn voor 
nieuwe patiënten dan een bed te vinden’, zegt hij. Bron: Tubantia, 8 november 2021.  
 
Spoedarts van Twents ziekenhuis ziet het piepen en kraken: ‘Het is 
wachten tot het ergens mis gaat’ 
 
Als de spoedeisendehulparts Rein IJmker van een afstandje naar zijn collega’s in het 
Enschedese ziekenhuis MST kijkt, ziet hij de vermoeidheid. Het zijn de sporen van een 
‘langdurige ramp’, die al anderhalf jaar duurt. Hij ziet verpleegkundigen, die zich afvragen of 
ze nog wel goede zorg kunnen verlenen. En artsen, die weten dat het de komende tijd alleen 
maar drukker wordt. ‘Het piept en het kraakt, op een gegeven moment breekt het.’ Een 
monoloog.  
 
‘Als het heel druk is op de spoedeisende hulp, en we zoveel patiënten krijgen dat we het met 
eigen mensen niet aan kunnen, is er een soort ‘belsysteem’. Dan laten we verpleegkundigen 
op hun vrije dag komen. Afgelopen week hebben we dat drie keer moeten doen, zo druk was 
het. Ze kwamen, maar dat is eindig.’  
 
‘Mentaal vraagt dit heel erg veel. Niemand wil een collega of een patiënt in de steek laten. 
Iedereen is ontzettend collegiaal, iedereen voelt die psychologische druk om te komen als je 
kan. Maar dat is ontzettend belastend. Er lopen mensen op hun tandvlees hun diensten te 
draaien. Ik krijg bijna medelijden met ze, als ze hun avonddienst met één iemand minder 
moeten beginnen, omdat die ziek is, en er geen vervanger is.’   
 
‘In no-time hebben we extra mensen om slachtoffers te helpen, als het dak van de Grolsch 
Veste instort of als er een vuurwerkramp plaats vindt. We kunnen altijd opschalen, hier. Maar 
wat we nu zien, is dat we in een langdurige ramp zitten. We zijn al anderhalf jaar lang 
opgeschaald. Daar is de rek op een gegeven moment uit. Op een gegeven moment kán niemand 
meer.’  
 
‘Het systeem loopt vast. Het piept en het kraakt, en op een gegeven moment breekt het af. 
Daar dreigt het naartoe te gaan. Het afgelopen jaar kwam, voor een deel heel terecht, vooral 
de intensive care in de aandacht, omdat daar te weinig capaciteit was. Maar het probleem ligt 
niet alleen daar. De hele, acute keten staat ontzettend onder druk. Zowel de huisarts, als de 
ambulancedienst, als de SEH en de ic en de verpleegafdelingen: er is overal te weinig plek.’ 
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‘Het is niet zo dat we door COVID in een crisissituatie zijn geraakt. Het piepte en kraakte al 
veel langer, maar het is in de coronacrisis vooral heel erg zichtbaar geworden. Een oplossing 
is dat er meer geld naar acute zorg gaat. Zodat we meer personeel hebben, dan de harde cijfers 
zeggen dat we nodig hebben. Je kan allemaal leuke berekeningen maken, maar in de praktijk 
komen we altijd personeel tekort.’ 
 
‘Te vaak hebben we de laatste tijd een opnamestop gehad. Dan ligt ons hele ziekenhuis 
letterlijk vol, kan er geen patiënt meer bij op de verpleegafdeling en kunnen we ook geen 
patiënten van anderen overnemen, als dat nodig is. Dat voelt heel wrang. Dat speelt niet alleen 
in Enschede, maar in alle ziekenhuizen.’ 
 
‘Als je midden in Den Haag zit, dan zijn er altijd nog twee ziekenhuizen op een steenworp 
afstand, waar je patiënten kwijt kan. Hier in Twente hebben we het MST in Enschede en het 
ZGT in Almelo. Waar moet je ze daarna kwijt? Zwolle? Deventer?’ 
 
‘We krijgen van alles binnen, op de SEH. Mensen met COVID, maar ook mensen die hun heup 
breken of van de ladder zijn gevallen. Het probleem is: we zien heel veel patiënten die klachten 
hebben die passen bij een COVID-infectie. Dat betekent dat je ze ook als zodanig moet 
behandelen. Verpleegkundigen zien zo’n patiënt in isolatie, op een aparte kamer, waar ze niet 
uit kunnen omdat ze zich niet telkens willen omkleden. Ze blijven daar, totdat de uitslag van 
de test komt. En dan blijkt ’ie niet besmet, maar ben je er wel net zo druk mee geweest.’  
 
‘Dat wordt weleens vergeten. Terwijl: dat geeft ontzettend veel druk. Normaal hebben 
verpleegkundigen drie of vier patiënten tegelijk onder hun hoede. Als ze een COVID-verdachte 
patiënt hebben, kunnen ze een half uur tot drie kwartier maar een iemand behandelen.’ 
 
‘Ik heb er moeite mee dat er verpleegkundigen zijn die zich afvragen of ze nog wel goede, 
verantwoorde zorg kunnen leveren op de spoedeisende hulp. Als je dat hoort, denk je: 
potverdikke, zijn we dan zo ver?’ 
 
‘Je ziet soms aan mensen dat ze het even niet weten, als er een nieuwe patiënt binnen komt. 
‘Wie moet deze doen? Ik heb geen verpleegkundigen meer. Wie gaat dat doen? Ik heb niemand.’ 
En dan moet die verpleegkundige de patiënt er toch maar bij doen. Er gaat niks mis, maar als 
dit te lang doorgaat, dan is het wachten tot er ergens een keer iets mis gaat. En dan gaan ze 
achteraf zeggen: als we twee mensen meer hadden gehad, was het waarschijnlijk niet gebeurd. 
Pas daarna slaat iedereen zich voor zijn kop.’ 
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Rein IJmker (41 jaar) is sinds 2013 werkzaam in MST in Enschede als arts op de spoedeisende 
hulp. Tevens is hij Medisch Manager van Ambulance Oost. Hij studeerde Geneeskunde in 
Groningen en is woonachtig in Wierden. © Emiel Muijderman  

‘Misschien bekijk ik het te veel door een ziekenhuisbril. Het is hier ook met pieken en dalen 
gegaan. Maar er was wel een continue staat van paraatheid. Als ik nu zie hoe mensen buiten 
het ziekenhuis ermee omgaan. De urgentie is ervan af. Ze maken zich drukker om andere 
dingen dan om hun vader die misschien straks het ziekenhuis niet in kan, met zijn gebroken 
heup.’ 

‘Het is mooi dat ons kabinet en de ministers verrast zijn over de toename van het aantal 
besmettingen, wij zijn dat niet. Ik weet nu ook al: dit gaat de komende maanden zo door. Er 
komen meer COVID-patiënten, influenza-patiënten. Het wordt eerder drukker.’ 

‘Wat vinden we belangrijk? Dat je op zaterdag met zijn allen naar een festival kan? Of dat we 
de zorg kunnen leveren, die we normaal leveren? We hoeven niet de illusie te hebben dat we 
het kunnen voorkomen. Maar we kunnen het wel beheersbaar houden. Met maatregelen.’ 
Bron: Tubantia, 6 november 2021.  

Denemarken komt terug op intrekking coronapas 

Twee maanden na het schrappen van alle coronabeperkingen komt Denemarken terug op dat 
besluit. Per direct wordt de coronapas, die moet aantonen of iemand is gevaccineerd, is 
hersteld of negatief is getest weer ingevoerd na een flinke stijging van het aantal besmettingen. 

Sinds september had Denemarken als een van de weinige landen alle maatregelen losgelaten. 
Sindsdien zagen ze de besmettingen gestaag toenemen. Het land gaat de derde golf van de 
Covid-19-pandemie in. De afgelopen 24 uur waren er 2294 besmettingen, Denemarken telt 
bijna 6 miljoen inwoners.  

Medio september was het aantal besmettingen teruggelopen tot 200. Dat was samen met de 
hoge vaccinatiegraad reden voor de Deense regering het coronavirus niet langer als groot 
gevaar te zien voor het functioneren van de samenleving. Toen de resterende maatregelen twee 
maanden geleden werden geschrapt, had het land coronabeperkingen zoals de coronapas en 
de mondkapjes al op de meeste plekken laten vallen. 

Tijdens een persconferentie van het ministerie van Gezondheid vanavond werd dus 
bekendgemaakt dat de coronapas per direct weer wordt ingevoerd. Denen moeten hun 
coronapas weer laten zien als ze bars en restaurants bezoeken, maar ook in bioscopen en 
musea.  

Sinds kerst 2020 hadden de Denen strikte lockdownregels, waarmee ze de zomer-coronagolf 
ontliepen die elders in Europa wel woedde. In Denemarken is 83 procent van de bewoners van 
12 jaar en ouder gevaccineerd. Afgelopen weekend waarschuwde premier Mette Frederiksen 
op haar Facebookpagina al dat de besmettingen aan het stijgen waren en er mogelijk weer 
maatregelen aan zouden komen. Vanavond zei ze de coronapandemie weer als ‘sociaal 
bedreigend’ te zien en de aanbevelingen van de experts over te nemen. 

Volgens Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde in Kopenhagen en onderdeel van 
het Deense OMT, zal de coronapas geruisloos weer worden ingevoerd. ‘In Denemarken voel je 
je eerst verantwoordelijk voor de groep en ga je elkaar niet besmetten. Ik heb corona altijd al 
een soa genoemd, een sociaal overdraagbare aandoening. Hier zullen de pleinen niet 
volstromen met demonstranten.’ Bron: AD, 8 november 2021.  

Bewoners en personeel verpleeghuizen kunnen niet tot december 
wachten op boosterprik 

Bewoners en personeel van verpleeghuizen kunnen niet tot december of januari wachten op 
een boosterprik tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwen zorgbestuurders 
in Nieuwsuur. Minister Hugo De Jonge zegt 'te kijken' of de extra prik vervroegd kan worden. 

Ook brancheverenigingen Actiz en SPOT zeggen dat de vaccins sneller bij de bewoners en het 
personeel van verpleeghuizen terecht moeten komen. Het aantal locaties met besmette 
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bewoners liep de afgelopen weken snel op naar 510, 20 procent van het totale aantal 
verpleeghuizen. Bron: AD, 8 november 2021. 

Verpleeghuizen willen boosterprik vervroegen 

Bewoners en personeel van verpleeghuizen kunnen niet tot december of januari wachten op 
een boosterprik tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwen zorgbestuurders 
in Nieuwsuur. Minister Hugo De Jonge zegt ’te kijken’ of de extra prik vervroegd kan worden. 

Ook brancheverenigingen Actiz en SPOT zeggen dat de vaccins sneller bij de bewoners en het 
personeel van verpleeghuizen terecht moeten komen. Het aantal locaties met besmette 
bewoners liep de afgelopen weken snel op naar 510, twintig procent van het totaal aantal 
verpleeghuizen. 

Een van de zorgorganisaties met veel besmettingen is Sensire met instellingen in Gelderland. 
‘We hebben in een periode van twee weken ineens veel zieken. We zien nu dat bewoners ook 
weer echt flink ziek worden’, vertelt woordvoerder Arend Pleysier. ‘Het tempo waarin het gaat, 
baart ons grote zorgen.’ 

Brancheorganisatie Actiz herkent dit. ‘Het meest pijnlijke van de situatie is dat mensen toch 
weer op hun kamer moeten blijven’, zegt vicevoorzitter Ronald Schmidt. ‘Dat is heel erg 
moeilijk voor deze mensen en doet veel verdriet.’ 

Vorige week dinsdag adviseerde de Gezondheidsraad om onder andere bewoners van 
instellingen en het zorgpersoneel een extra prik te geven om de bescherming tegen het 
coronavirus te verbeteren. Het ministerie van Volksgezondheid kondigde aan dat de eerste 
zorginstellingen in december beginnen met het geven van de boosters, maar anderen doen dat 
pas in januari. 

Minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid zegt vandaag te bekijken of de extra prikronde 
in verpleeghuizen eerder kan starten. ‘Of het sneller kan hangt ervan af of het sneller lukt om 
dit georganiseerd te krijgen.’ 

‘We moeten niet onderschatten wat dit betekent’, stelt De Jonge. Hij noemt daarbij de 
uitnodigingen die verpleeghuisbewoners moeten krijgen en de toestemming die zij of hun 
familie moeten geven voor de prik. ‘Dat is nog los van het werkelijk toedienen van de vaccins 
en de levering ervan aan deze instellingen. Het is met name het proces wat eraan voorafgaat 
wat veel tijd vergt.’ 

Verpleeghuisbestuurders en deskundigen zijn kritisch over de gang van zaken. ‘We hebben 
de booster nodig en dat weten we al heel lang’, zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Wilco 
Achterberg. ‘De immuniteit van verpleeghuispatiënten gaat vrij snel omlaag, dat betekent dat 
we voor de zomer al wisten dat we die moesten geven. Het is logisch dat zij als eersten aan de 
beurt zouden zijn.’ 

‘We willen de boosters zo snel mogelijk aan bewoners geven’, zegt Arend Pleysier van Sensire. 
‘December is te laat, het is nergens voor nodig om het zo lang te laten duren. Als we de vaccins 
nu hebben kunnen we er over een à anderhalve week mee beginnen.’ 

De betrokken organisaties, waaronder branchevereniging Actiz, overleggen al sinds de zomer 
met het ministerie over de inzet van de boostervaccins. Toch kan er volgens die partijen niet 
meteen begonnen worden met prikken omdat er nog allerlei organisatorische zaken geregeld 
moeten worden. ‘De booster is heel erg welkom, hoe eerder hoe beter’, zegt Ronald Schmidt 
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van Actiz. ‘Maar het moet wel verantwoord en zorgvuldig. Onderschat ook niet de enorme 
administratieve rompslomp. Het moet snel, maar ook zorgvuldig.’ 

Maar volgens hoogleraar Achterberg is dit geen argument. ‘Verpleeghuizen kunnen snel 
dingen regelen, dat doen ze met vaccinaties, met covidbedden. Als andere instanties dat niet 
kunnen, dan denk ik: doe daar dan wat aan. Je moet zo snel mogelijk beginnen.’ 

In het voorjaar liep het vaccineren in de verpleeghuizen niet op rolletjes. Toen werden sommige 
bewoners door in allerijl opgezette huisartsenteams gevaccineerd en anderen door de 
instelling zelf. Hierdoor waren binnen één verpleeghuis sommige bewoners al wel 
gevaccineerd, terwijl anderen nog weken moesten wachten op hun prik. 

De rol van de huisartsen is nu overgenomen door de GGD, maar het is de bedoeling dat alle 
bewoners van een locatie nu wel in één keer worden gevaccineerd. Hoe dit precies wordt 
uitgevoerd is nog onbekend. 

‘We weten nog niet wanneer we kunnen prikken’, zegt Andrea Reidsma, directeur van Valuas 
Zorggroep en SPOT. ‘Onze huizen vallen onder de regie van huisartsen. Zij gaan niet prikken. 
Dat is terecht, want ze zijn al overbelast. Ik heb de GGD gebeld en zij weten nog niet hoe ze 
dit gaan organiseren, omdat ze ook pas net weten dát ze het gaan doen. Daar maken we ons 
grote zorgen over.’ Bron: NOS, 8 november 2021.  

Boosterprik mogelijk toch al eerder, versnelling wegens snel oplopend 
aantal besmettingen  

De boosterprik voor gevaccineerden komt mogelijk toch eerder dan gepland. De eerste 
boosterprikken zouden aanvankelijk pas op 6 december worden gegeven aan mensen van 80 
jaar en ouder. Er wordt nu naarstig overlegd of toch niet al nog deze maand begonnen kan 
worden. 

Vrijdag moet dat duidelijk worden. ‘We doen er alles aan de uitvoering snel en goed in de 
benen te krijgen, en als dat sneller kan dan begin december kan het sneller’, aldus minister 
Hugo De Jonge.  

Voor het versnellen van de boosterprik, die de werking van eerdere coronavaccinaties 
versterkt, werd dit weekeinde nog gepleit door Chantal Bleeker van het Radboudumc, 
hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten.  

‘December is echt te laat, we kunnen niet meer wachten’, stelde ze. Reden is dat de vaccinatie 
bij met name oudere mensen steeds minder effectief wordt, waardoor ouderen nu toch weer 
geregeld in het ziekenhuis belanden.  

De GGD’s hebben deze maandag overlegd met het ministerie van volksgezondheid over de 
mogelijkheid eerder te beginnen met de boosterprik dan op 6 december, wat tot nu de planning 
is. De GGD in Gelderland-Zuid zegt nu al aan het opschalen te zijn. 

‘We zouden in theorie wel sneller kunnen opstarten’, stelt een woordvoerder. ‘Vraag is dan wel 
hoeveel mensen zich gaan aandienen. We hebben nog geen concrete aantallen. Indruk is wel 
dat de groep 80-plus niet heel erg groot is.’ 

Het gaat landelijk om een kleine 900.000 mensen. Na de 80-plussers komen de 3,5 miljoen 
60-plussers aan de beurt voor de boosterprik: dat zou pas in januari zijn, maar kan mogelijk 
ook worden vervroegd. 
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Volgens De Jonge konden de GGD’en niet vooruitlopen op het besluit over de boosterprik, dat 
pas vorige week genomen is na advies van de Gezondheidsraad. ‘De GGD’en konden nog geen 
mensen extra aannemen bijvoorbeeld voor een klus die er nog niet is. Dat zijn ze nu aan het 
doen.’  

Bij de GGD Gelderland-Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland staan ze ook in de 
startblokken om de prikcapaciteit snel uit te breiden. In het hele land komen mogelijk weer 
nieuwe priklocaties, maar waarschijnlijk niet zo grootschalig als bij de eerste vaccinatieronde 
eerder dit jaar. De boostervaccinatie bestaat ook maar uit één prik.  

Volgens De Jonge is grote haast overigens niet nodig, omdat het de coronagolf in de 
ziekenhuizen waar nu sprake van is niet zal voorkomen. Maar volgens Bleeker van het 
Radboudumc heeft, met het huidige extreem hoog aantal besmettingen, een kleine afname 
van bescherming al een groot effect 

Een booster, zo blijkt uit een Israëlisch onderzoek, zorgt al binnen twee weken tot een veel 
grotere bescherming tegen een ernstig ziekteverloop. Bron: DG, 8 november 2021.  

Amerikaanse gezondheidsdienst heeft Nederland aangemerkt als zeer 
hoog risicogebied 

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft Nederland aangemerkt als een 'zeer hoog 
risicogebied' met betrekking tot het coronavirus. Het agentschap raadt reizen naar Nederland 
af. 

Ook Luxemburg en de eilandengroep Faeröer werden van niveau drie (hoog risico) naar niveau 
vier (zeer hoog risico) verplaatst. Andere Europese landen, waaronder België en het Verenigd 
Koninkrijk, werden al als zeer hoog risico gezien. Maandag stonden er 80 landen op de lijst 
van gebieden met een zeer hoog risico. 

Niveau vier is het hoogste niveau in de classificatie die het Amerikaanse CDC gebruikt. Het 
dient vooral om Amerikaanse reizigers te informeren over de risico's met betrekking tot de 
pandemie. De wijziging heeft vooralsnog geen invloed op reizen vanuit Nederland naar de VS. 
Dat is sinds maandag onder voorwaarden weer toegestaan. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
Honderden zorgverleners krijgen eigen risico terug na besmetting op 
werk: ‘Dit voelt rechtvaardig’ 
 
Ruim negenhonderd zorgmedewerkers hebben hun eigen risico vergoed gekregen nadat ze 
corona opliepen tijdens het werk. Ledencollectief IZZ ziet meer zorgverleners met long covid 
en geeft ook volgend jaar het eigen risico terug.  
 
Activiteitenbegeleider Masha Renckens (47) uit Hoorn raakte precies een jaar geleden besmet 
tijdens haar werk op een dagbesteding van een ggz-instelling. Hoewel ze niet in het ziekenhuis 
belandde, was ze flink ziek. ‘Toen ik dacht dat het beter ging en ik een rondje ging lopen, 
merkte ik dat ik echt nog ziek was. Ik liep misschien 150 meter, maar kreeg daarna een 
enorme klap’, aldus Renckens. Eenmaal thuis ontstond een enorme druk op de borst. ‘Heel 
beangstigend.’  
 
Afgelopen augustus voelde Renckens zich zo goed dat ze weer ging werken. Ze kwam van een 
koude kermis thuis. ‘Het duurde twee weken. Toen was het weer over.’ De 
activiteitenbegeleider voelt zich snel licht in het hoofd of duizelig bij inspanning, is kortademig, 
ontzettend vermoeid en heeft soms ineens keelpijn, hoofdpijn of druk op de borst. ‘Het lastige 
is dat je denkt dat het goed gaat, dingen doet en pas achteraf een nieuwe klap krijgt.’  
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Ledencollectief IZZ telt ruim 200.000 aangesloten zorgmedewerkers. Ze verzekeren zich 
collectief via CZ en VGZ en het collectief behartigt de belangen van de zorgverleners. IZZ 
besloot vorig jaar om het eigen risico van maximaal 385 euro te vergoeden van zorgverleners 
die corona opliepen op het werk. IZZ is de enige die dat doet. ‘Ze lopen toch een groter risico 
om besmet te raken, omdat ze dagelijks met patiënten te maken hebben. Dat vinden wij niet 
eerlijk’, verklaart directeur Roland Kip. ‘Als agenten tijdens het werk een klap krijgen, wordt 
de behandeling ook vergoed. Dat is het beroepsrisico.’  
 
Ruim negenhonderd mensen deden een beroep op de vergoeding van het eigen risico. IZZ 
verwacht eind dit jaar de duizend verzoeken aan te tikken. Bovendien ziet het ledencollectief 
dat een aanzienlijk deel van de zorgverleners langdurig klachten houdt. ‘Omdat de werkdruk 
zo hoog ligt, hebben ze ook onvoldoende hersteltijd na een coronabesmetting’, constateert Kip. 
Om die zorgmedewerkers te helpen, heeft IZZ besloten om ook volgend jaar hun eigen risico 
te vergoeden. ‘Anders krijgen ze alsnog de rekening van een besmetting die ze op hun werk 
hebben opgelopen.’  
 
Activiteitenbegeleider Renckens zit al zo lang in de ziektewet dat ze een deel van haar salaris 
moest inleveren. Ze is blij dat ze in ieder geval haar eigen risico vergoed krijgt. ‘Die regeling 
voelde wel als een rechtvaardiging, want dat ik op mijn werk besmet raakte, zie ik als een 
bedrijfsongeval. Hoewel ik mijn werkgever niets verwijt hoor, ik heb gewoon veel pech gehad.’ 
Bron: AD, 9 november 2021. 
 
Ongevaccineerden zoeken en vinden valse QR-code, eerste fraudeurs 
opgepakt 
 
Ongevaccineerden zoeken én vinden valse vaccinatiebewijzen. Illegaal uiteraard. De eerste 
fraudeurs zijn opgepakt.  

Hoe je aan een vals vaccinatiebewijs komt? ‘Je betaalt een paar honderd euro, via via, en dan 
vult iemand bij de GGD in dat je gevaccineerd bent’, legt een man uit. Meer details wil hij niet 
geven. Die paar honderd euro leverden hem wel een QR-code op waarmee hij in het vliegtuig 
naar zijn vakantieadres kon stappen. Bron: AD, 8 november 2021.  

In Wellington hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen 
vaccinatieplicht 

Duizenden demonstranten zijn dinsdagmiddag (lokale tijd) rond het parlementsgebouw in 
Wellington bijeen gekomen om te protesteren tegen een recent ingevoerde vaccinatieplicht en 
andere coronamaatregelen in Nieuw Zeeland. Autoriteiten blokkeerden uit 
veiligheidsoverwegingen de meeste ingangen van het gebouw, al verliep het protest rustig. 

Nieuw-Zeeland hanteerde tijdens de pandemie een eliminatiestrategie, waarbij het de 
landsgrenzen gesloten hield en alleen staatsburgers toeliet, die bij aankomst verplicht in 
quarantaine moesten. Maar sinds enkele maanden worstelt het land met de opkomst van de 
Delta-variant. 

Minister-president Jacinda Ardern besloot daarom over te gaan tot een nieuwe strategie, 
waarbij Nieuw-Zeelanders leren leven met het virus. Ze maakte het vorige maand verplicht 
voor docenten en mensen in de gezondheidszorg om zich te laten vaccineren. En restricties in 
het land om verspreiding te voorkomen worden pas opgeheven als 90 procent van de 
bevolking gevaccineerd is. 

Nieuw-Zeeland is nog altijd een van de landen met de laagste besmettingscijfers. In totaal zijn 
er een krappe 8000 besmettingen gerapporteerd en 32 doden. Bijna 80 procent van de 
bevolking is inmiddels gevaccineerd.  Bron: AD, 9 november 2021. 
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© Getty Images — Demonstranten bij het parlementsgebouw in Wellington. 

Amerikaanse regering heeft rechtbank gevraagd recente schorsing van  
vaccinatieplicht bij grote bedrijven terug te draaien 

De Amerikaanse regering heeft een federale rechtbank gevraagd een recente schorsing van de 
vaccinatieplicht bij grote bedrijven terug te draaien.  

Via het agentschap voor arbeidsomstandigheden OSHA had de regering vorige week een regel 
opgelegd aan bedrijven met meer dan honderd werknemers. Daarmee worden 
zij verplicht ervoor te zorgen dat hun personeel vanaf 4 januari gevaccineerd zou zijn tegen 
Covid-19 of dat medewerkers die dat niet wilden zich regelmatig zouden laten testen. 

Een groep bedrijven maakte bezwaar tegen de regel bij een federale rechtbank in New Orleans. 
Die oordeelde dat de regel ‘ernstige grondwettelijke problemen’ met zich meebracht 
en schorste de regel per direct. Volgens de Biden-regering moet een rechter dat alleen doen 
als er een noodzakelijke reden voor is, en die gold hier volgens de regering niet. 

Eerder al verplichtte de Biden-regering alle Amerikaanse bedrijven die overheidscontracten 
hebben te zorgen dat hun personeel gevaccineerd is. Vliegtuigmaker Boeing heeft moeite aan 
die plicht te voldoen. Zo'n 11.000 Boeing-werknemers in de VS, zo'n 9 procent van het 
personeelsbestand, hebben vrijstelling aangevraagd van de vaccinatieplicht op medische of 
religieuze gronden. Bron: AD, 9 november 2021. 

 
Venezuela is begonnen met vaccineren van kinderen vanaf 2 jaar 
 
Venezuela is begonnen met het vaccineren van kinderen vanaf 2 jaar met het Cubaanse 
Soberana 2-vaccin. Dat heeft vicepresident Delcy Rodriguez maandag live op de staatstelevisie 
gezegd.  
 
Cuba, een nauwe bondgenoot van de Venezolaanse regering van president Nicolas Maduro, 
zegt dat de Abdala, Soberana 2 en Soberana Plus-vaccins voor meer dan 90 procent effectief 
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zijn. Volgens Cubaanse functionarissen zijn de eerste resultaten vergelijkbaar met die van 
andere vaccins. Critici wijzen er echter op dat die resultaten nog niet door vakgenoten zijn 
beoordeeld.  
 
Er zijn in Venezuela ongeveer 3,5 miljoen kinderen tussen de 2 en 11 jaar die in aanmerking 
komen voor het vaccin. Bron: AD, 9 november 2021. 
 
Ministerie keurt 308 miljoen mondkapjes, brillen, schorten, jassen en 
handschoenen af  
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ruim 308 miljoen door de 
overheid aangekochte mondkapjes, brillen, schorten, jassen en handschoenen 
moeten afkeuren. Dat is veel meer dan tot dusver gemeld. Het totale prijskaartje van de 
afgekeurde beschermingsmiddelen komt naar schatting boven de 300 miljoen euro uit, 
schrijft de Volkskrant. 
 
Vorige week werd al bekend dat ruim dertig miljoen Chinese KN95-maskers noodgedwongen 
waren afgekeurd voor de zorg, maar dat blijkt lang niet alles. Zo zou het ministerie in de 
officiële voorraadcijfers niet hebben meegerekend dat er nog honderden miljoenen 
ongekeurde spullen in de magazijnen lagen. Van die zogenoemde 'niet-vrije voorraad' zijn 
308,5 miljoen beschermingsmiddelen afgekeurd, bevestigt een woordvoerder van VWS. 
 
Dat aantal kan nog verder oplopen, omdat ruim 105 miljoen maskers, handschoenen, jassen 
en andere beschermingsmiddelen voor de zorg nog wachten op keuring. Het aantal afgekeurde 
spullen is door de nieuwe cijfers ruim vertienvoudigd in vergelijking met een half jaar 
geleden. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
Noodkreet Limburgse ziekenhuizen: ‘Stevenen af op zorginfarct en 
hebben acuut hulp nodig’ 
 
Limburgse ziekenhuizen stevenen af op een zorginfarct en het hele systeem loopt vast. De vijf 
ziekenhuizen in de provincie slaken vandaag in een brief een noodkreet aan demissionair 
minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge. Ze vragen de minister om aanvullende 
maatregelen en ‘per direct te beginnen met de zogenaamde ‘boosterprik’ voor de meest 
kwetsbare patiënten en alle zorgverleners in Nederland om de druk op de zorg te verminderen’. 
 
Het Roermondse Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Sint Jans Gasthuis Weert, 
VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Sittard 
kunnen geen coronapatiënten meer opnemen. Daarmee is Limburg de eerste regio die tegen 
grenzen aan zit, aldus de ziekenhuizen. ‘We stevenen rechtstreeks af op een zorginfarct en het 
hele systeem loopt vast. Dat betekent feitelijk een code zwart op lokaal niveau. We zijn ervan 
overtuigd dat andere delen van Nederland binnenkort zullen volgen.’ De ziekenhuizen zeggen 
‘acuut hulp nodig’ te hebben.   
 
Volgens een woordvoerder van Zuyderland Medisch Centrum is, als er niet meteen iets 
gebeurt, het zorginfarct al over enkele dagen aan de orde. Dan wordt het over het algemeen 
code oranje, waarin niet alleen planbare zorg moet worden uitgesteld, maar bijvoorbeeld ook 
zorg voor kankerpatiënten.  
 
Behalve snelle toediening van boosters zijn het verminderen van contactmomenten en meer 
mogelijkheden om patiënten elders onder te brengen noodzakelijk, aldus een zegsman van dit 
ziekenhuis. Patiënten opnieuw naar Duitsland brengen, bijvoorbeeld naar het nabijgelegen 
Aken, is vooralsnog geen optie meer, zegt echter het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Onze oosterburen kampen momenteel met krapte aan zorgmedewerkers en 
een aanwas van patiënten.  
 
De toename van het aantal coronapatiënten in Limburg, waar de vaccinatiegraad aan de lage 
kant is, gaat veel sneller dan verwacht. ‘Bovendien is het ziekteverzuim onder ons 
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verpleegkundig en medisch personeel groter dan in de eerdere golven. Om de toestroom van 
coronapatiënten aan te kunnen zijn we genoodzaakt de covid-zorg verder op te schalen en 
reguliere zorg af te schalen. En juist hier zit de grens. Als we nog meer reguliere zorg afbouwen 
om coronapatiënten op te vangen moeten we gaan snijden in oncologische zorg. Dat is 
onverantwoord. Bovendien zijn er vele duizenden andere patiënten die al maandenlang 
wachten op een behandeling.’ 
 
De situatie in de Limburgse ziekenhuizen wordt daarnaast bemoeilijkt doordat een deel van 
de patiënten niet of nauwelijks kan worden overgedragen naar andere regio’s, legt een 
woordvoerster van het LCPS uit. Het gaat om mensen met of zonder corona, die thuiszorg of 
verpleeghuiszorg nodig hebben, maar daar niet terechtkunnen. Zij moeten dan in het 
ziekenhuis blijven liggen, terwijl ze daar eigenlijk geen behandeling meer nodig hebben. 
 
Zuyderland kent sinds zondagavond een opnamestop en daarom hebben de burgemeesters 
van verschillende Zuid-Limburgse steden  op aandringen van de ziekenhuisbestuurders 
besloten om de aftrap van het carnavalsseizoen te schrappen. Eerder verboden Noord- en 
Midden-Limburg al de carnavalsfeesten op 11 november. Vooralsnog is het aan lokale 
bestuurders om deze maatregelen te nemen, zo stelde het kabinet gistermiddag na corona-
beraad.  
 
Limburg heeft al een paar weken het hoogste aantal positieve tests van Nederland in 
vergelijking met het aantal inwoners. Bron: AD, 9 november 2021. 

Belgische Hoge Gezondheidsraad adviseert mensen die gevaccineerd zijn 
met Janssen-vaccin extra prik te halen 

De Belgische Hoge Gezondheidsraad adviseert mensen die zijn ingeënt met het Janssen-
vaccin om een extra prik te halen. Na verloop van tijd beschermt de voorgeschreven enkele 
dosis van dat vaccin niet meer genoeg tegen het coronavirus, vindt de belangrijkste adviseur 
van de Belgische regering. 
 
Mensen die jonger zijn dan 65 jaar zouden een booster nodig hebben, concludeert de 
raad. België besloot al eerder om ouderen en mensen die kwetsbaar zijn voor het coronavirus 
een aanvullende dosis te geven om de afnemende afweer op te peppen. Ongeveer 363.000 
Belgen zijn met het Janssen-vaccin ingeënt. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
Nog dertien besmettingen in gevangenis in Zaanstad 
 
Van de 37 eerder geconstateerde coronabesmettingen in het Justitieel Complex 
Zaanstad blijken er nu nog 13 positief te testen, laat het ministerie van Justitie weten. Van 
een zestal afdelingen moeten de bewoners uit voorzorg op de eigen afdeling in quarantaine 
blijven. Zij mogen voorlopig geen bezoek ontvangen.  
 
Zodra een gedetineerde positief test, moet de hele afdeling in quarantaine. De positief geteste 
persoon gaat voor tien dagen naar een speciale Covid-afdeling, de overige negatief geteste 
gedetineerden moeten zeker vijf dagen op de eigen afdeling blijven. Na vijf dagen wordt er 
opnieuw getest, meldt de Zaanbajes. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
KBO-PCOB: geef ouderen zo snel mogelijk een boosterprik 
 
Seniorenorganisatie KBO-PCOB wil dat het kabinet 'alles op alles' zet om ouderen zo snel 
mogelijk een boosterprik te geven. Verpleeghuizen deden gisteren in een uitzending van 
Nieuwsuur de oproep de aanvullende prikken te vervroegen. Volgens de huidige planning 
kunnen tachtigplussers vanaf begin december een extra prik krijgen. 
 
Die planning lijkt heel 'star', aldus KBO-PCOB. ‘Je moet goed kijken: kan het echt niet 
eerder dan begin december? We zouden het liefst willen dat alle ouderen al eerder aan de 



231 
 

beurt komen. Maar als dat organisatorisch niet lukt, kijk dan of het bijvoorbeeld in de 
verpleeghuizen al sneller kan. De nood lijkt daar het hoogst.’  
 
De situatie in de zorginstellingen voor ouderen aan het begin van de coronapandemie is 
voor ouderen een 'schrikbeeld'. Toen verloren sommige instellingen een groot deel van hun 
bewoners aan het virus. Ook ouderenbond ANBO vindt dat er zo snel als mogelijk begonnen 
moet worden met het prikken in de verpleeghuizen.  
 
De animo onder ouderen voor de boosterprik is groot. In een peiling die ANBO eind vorige 
maand hield, zei ruim de helft van de ondervraagde 65-plussers dat ze graag zo snel mogelijk 
een derde prik willen. Nog eens 40% wil de prik ook, maar zij willen ook nog wel even wachten 
 
De vaccinaties voor ouderen beginnen in principe op 6 december. ’We begrijpen dat het 
organiseren van de prikcampagne wat voeten in de aarde heeft’, aldus een woordvoerster. 
‘Maar als bijvoorbeeld instellingen zeggen 'we prikken zelf en we kunnen daar direct mee 
beginnen', dan graag.’   
 
Dat niet altijd alle bewoners in één keer een inenting kunnen krijgen van dezelfde arts heeft 
te maken met de vraag wie de 'medische verantwoordelijkheid' draagt voor welke bewoner, 
aldus brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ. Soms ligt die verantwoordelijkheid bij 
de instellingsarts, maar in andere gevallen bij de huisarts. Bron: AD, 9 november 2021. 

Bij drogisterijen en apotheken vliegen coronazelftesten over de toonbank 

Voorraad is er nog genoeg, maar bij drogisterijen en apotheken vliegen 
de coronazelftesten sinds vorige week over de toonbank. ‘Eerst verkochten we 20.000 tests 
per maand, maar dat zijn er nu ongeveer 20.000 in een week’, aldus een woordvoerder van 
BENU Apotheken dat in Nederland 340 filialen telt. 
 
Ook webwinkel Drogist.nl zien dat de verkoop 'enorm is toegenomen', zo'n 300 procent meer. 
Bij De Online Drogist zijn, op enkele speekseltest na, de zelftests  uitverkocht. Kruidvat en 
Trekpleister zien eveneens een stijging van de verkoop sinds de laatste 
coronapersconferentie. Lege schappen zijn echter binnen een dag weer gevuld. Bron: AD, 9 
november 2021.  
 
Chaos bij Mannschaft: Süle test positief op corona, ongevaccineerde 
Kimmich in quarantaine  
 
De Duitse voetbalploeg beleeft een roerige aanloop naar de laatste twee WK-
kwalificatiewedstrijden. Bondscoach Hansi Flick riep dinsdag drie nieuwe spelers op, nadat 
verdediger Niklas Süle van Bayern München positief had getest op het coronavirus. Vier 
spelers waarmee Süle nauw contact had gehad, moesten ook in quarantaine. 
 
Het gaat om drie van zijn teamgenoten bij Bayern München (de ongevaccineerde Joshua 
Kimmich, Serge Gnabry en Jamal Musiala) en aanvaller Karim Adeyemi van Red Bull 
Salzburg. Flick zag dinsdag ook Florian Wirtz en Nico Schlotterbeck afhaken vanwege 
blessures. De bondscoach haalde Ridle Baku, Maximilian Arnold (beiden van VfL Wolfsburg) 
en Kevin Volland (AS Monaco) als aanvulling bij de groep. Flick had maandagavond al 
Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) opgeroepen. 
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Niklas Süle (r) in actie tegen Freiburg afgelopen zaterdag. © Sven Hoppe/dpa  

De Duitse bond DFB meldde dinsdagochtend dat de avond ervoor bij aankomst in het hotel 
één speler positief had getest op het coronavirus. Het bleek te gaan om Süle, die volgens de 
DFB volledig gevaccineerd is en ook geen coronagerelateerde klachten heeft. Vier andere 
spelers moesten ondanks een negatieve testuitslag uit voorzorg in quarantaine, onder wie 
Kimmich die onlangs onthulde dat hij nog niet gevaccineerd is. Het leverde de middenvelder 
van Bayern en de ‘Mannschaft’ veel kritiek op vanuit eigen land.  

Met heel wat wijzigingen in de selectie gaat de ‘Mannschaft’ zich nu voorbereiden op de 
afsluitende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein (donderdag in Wolfsburg) en 
Armenië (zondag in Jerevan). Duitsland heeft zich met 21 punten uit acht duels al geplaatst 
voor het WK van volgend jaar in Qatar. 

Coronapas voor mensen die eerste prik in buitenland kregen 

Nederlanders die hun eerste coronaprik in het buitenland hebben ontvangen, kunnen vanaf 
vandaag een digitaal coronabewijs aanmaken met de app CoronaCheck. De voorwaarde is wel 
dat de tweede vaccinatie bij de GGD is gehaald. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
In VK moeten zorgmedewerkers om te kunnen werken gevaccineerd zijn 
 
Zorgmedewerkers in Engeland moeten vanaf 1 april volgend jaar tegen Covid-
19 gevaccineerd zijn om hun werk uit te oefenen. Zorgminister Sajid Javid heeft 
bekendgemaakt dat zo de kans op een coronabesmetting kleiner moet worden. Het gaat 
volgens Sky News om 1,2 miljoen mensen. 
 
‘We moeten ervoor zorgen dat patiënten en zorgmedewerkers niet ziek worden terwijl dat te 
voorkomen was geweest’, aldus Javid. De minister zegt dat de griepprik ook verplicht wordt 
voor zorgmedewerkers. 
 
Landen zoals Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten hebben vaccinaties voor bepaalde 
sectoren, waaronder de zorg, al eerder verplicht gesteld.  
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Volgens Javid worden er uitzonderingen op de regel gemaakt voor mensen die allergisch zijn 
voor de vaccins en voor mensen die geen andere mensen zien of spreken tijdens hun werk. 
Bron: AD, 9 november 2021.  
 
Update RIVM 
 
Het aantal positieve coronatests is dinsdag voor de vierde dag op rij boven de 11.000 
uitgekomen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 11.352 nieuwe meldingen. Dat is boven het gemiddelde van 
de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 10.971 
besmettingen per etmaal. Dat gemiddelde stijgt al weken. 
 
Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 29. 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 22 overlijdens geregistreerd. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 
76.790 positieve coronatests geregistreerd. Voor de vijfde week op rij stijgt het aantal nieuwe 
gevallen met ongeveer 40 procent. Vorige week meldde het RIVM bijna 54.000 nieuwe 
gevallen, de week ervoor bijna 39.000. 
 
In ruim anderhalf jaar tijd meldde het RIVM maar één keer een nog hoger aantal. Op 22 
december vorig jaar bracht het instituut naar buiten dat in zeven dagen 
tijd 82.340 besmettingen waren vastgesteld. Als het aantal positieve tests nu in hetzelfde 
tempo blijft stijgen, sneuvelt dat record volgende week.  
 
Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen blijft ook snel stijgen. Vorige week waren de 
coronaklachten van 1137 mensen zo ernstig dat ze in een ziekenhuis belandden. Dat is 
het hoogste aantal sinds mei. Een week eerder waren er (na correctie) 960 opnames, de week 
daarvoor 672, nog een week eerder 467 en de voorgaande week 338. In ongeveer een maand 
is de instroom dus verdrievoudigd.  
 
Van de 1137 opgenomen patiënten kwamen 204 op een intensive care terecht. Ook dat is het 
hoogste aantal sinds mei.  
 
Het RIVM kreeg in de afgelopen week 172 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen 
van de besmetting was overleden. Dat is het hoogste aantal sinds april. Verreweg de meeste 
overleden mensen waren al op hoge leeftijd. Ze zijn allemaal in de afgelopen twee weken 
gestorven.  
 
Door het stijgend aantal coronagevallen hebben de teststraten het ook veel drukker dan 
voorheen. De GGD'en testten vorige week bijna 418.000 mensen, het hoogste aantal sinds 
half juli, en dat bracht bijna 72.000 besmettingen aan het licht. Het betekent dat ruim 17 
procent positief testte, het hoogste percentage sinds oktober vorig jaar.  
 
Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is redelijk stabiel. 
Het staat dinsdag op 1,19.  
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag verder toegenomen tot 
1647, het hoogste aantal sinds 25 mei. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS) zijn dat er 74 meer dan maandag.  
 
Op de verpleegafdelingen liggen nu 1328 mensen die worden behandeld vanwege Covid-19, 
de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 81 meer dan maandag. Op 
de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten met 7 tot 319. Het is voor het eerst in 
twee weken dat er wat minder mensen op de ic's liggen. 
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Afgelopen etmaal werden er 226 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Zo'n hoge instroom kwam sinds half mei niet meer voor. Op de ic's werden 
18 nieuwe patiënten opgenomen in de afgelopen 24 uur. Bron: AD, 9 november 2021. 

Vaccinatiecampagne in Rotterdamse achterstandswijken is succesvol 

De vaccinatiecampagne in Rotterdamse achterstandswijken blijkt een succes. De 
vaccinatiegraad lag in september nog onder de 50%, maar inmiddels is die toegenomen tot 75 
procent. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
Meer klassen in basisscholen zitten thuis vanwege coronabesmettingen 
 
Basisscholen zien het aantal klassen dat thuiszit vanwege coronabesmettingen toenemen. 
Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs lokale GGD'en en koepels van basisscholen. 
‘Sinds midden vorige week is het dempende effect van de herfstvakantie over en zien we meer 
besmettingen van schoolkinderen’, zegt GGD Zuid-Holland Zuid.  
 
De GGD van de regio met onder meer Dordrecht en Gorinchem gaf sinds donderdag dagelijks 
zo'n vijf klassen het advies om in quarantaine te gaan. ‘Daarvoor lag dat aantal lager’, aldus 
een woordvoerder, die daar geen precieze cijfers over had. Ook in Friesland krijgen klassen 
nu vaker het advies om thuis te blijven. ‘Maandag gold dat voor elf groepen. Twee weken 
geleden was het er dagelijks ongeveer één’, aldus de lokale GGD.  
 
In de regio Gelderland-Midden verdubbelde het aantal klassen dat in quarantaine moest 
afgelopen week vergeleken met een week eerder naar ongeveer dertig. Daarbij zou kunnen 
meespelen dat in een deel van de regio de schoolvakantie pas net voorbij was, aldus een GGD-
woordvoerster. Vooral bovenbouwklassen zouden naar huis zijn gestuurd.  
 
Ook in Zuid-Limburg, waar de druk op de zorg groter is dan in andere delen van het land, ziet 
de GGD een toename van het aantal klassen dat thuis komt te zitten. De afgelopen week 
waren dat er acht, in de twee weken daarvoor twee en vijf.  
 
Bij meerdere coronabesmettingen in een klas overleggen scholen met de lokale GGD of het 
nodig is om een klas in quarantaine te plaatsen. Vaak is dat bij minimaal drie besmettingen 
in een groep. Schoolbesturen kunnen ook zelf bepalen om een klas naar huis te sturen en 
tijdelijk thuisonderwijs te geven. Het RIVM meldde dinsdag dat afgelopen week bijna 10 
procent van de besmettingen waarvan de bron bekend is, plaatsvond op school of de 
kinderopvang. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
Explosie in aantal testen totaal onverwacht: nooit eerder zó'n enorme 
toename, top nog niet bereikt 
 
Het aantal testafnames is ‘explosief toegenomen’. Sinds er getest wordt is de toename van het 
aantal testafspraken nog niet zó groot geweest. Deze dinsdag worden er 200 tot 300 afspraken 
per minuut gemaakt.  
 
‘Deze explosieve toename overstijgt alle verwachtingen en de GGD’en zetten alle zeilen bij om 
aan de enorme testvraag te voldoen’, meldt een woordvoerder van de landelijke GGD/GHOR. 
 
‘Op dit moment zitten we al op 75.000 afspraken gepland voor vandaag.’ Maandag kwam het 
aantal uit op 100.000. ‘We zien op dit moment een beweging in de totale testafnames 
soortgelijk als rond de pieken in december 2020 en in februari/maart 2021. De verwachting 
is dat we de top nog niet bereikt hebben. We zetten al onze capaciteit in om aan de stijgende 
vraag te voldoen.’ Bron: AD, 9 november 2021.  
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In meerdere regio’s stoppen GGD’en met inzet van prikbussen 

In meerdere regio's stoppen GGD'en met de inzet van prikbussen, laat koepelorganisatie GGD 
GHOR Nederland weten. Reden is het herfst- en aankomende winterweer. In onder meer de 
regio's Hollands Midden, Fryslân en Haaglanden zullen de prikbussen worden vervangen door 
binnenlocaties en pop-up locaties, zoals een leegstaand kantoorpand. 

‘Zo'n prikbus staat bijvoorbeeld op een parkeerplaats bij een supermarkt’, aldus een 
woordvoerder van GGD GHOR Nederland. ‘Daar buiten moeten staan wachten middenin een 
herfststorm is niet zo comfortabel.’  

Of alle regio's de prikbussen binnenzetten en op zoek gaan naar locaties met meer beschutting 
tegen het gure weer weet de koepelorganisatie nog niet. ‘Iedere regio bepaalt zelf hoe en 
wanneer zij dit organiseren.’ Bron: AD, 9 november 2021. 
 

  

© GGD Twente — Een GGD-prikbus. 

De Jonge: stel reguliere ingrepen uit en neem coronapatiënten over 

Ziekenhuizen in het land moeten reguliere ingrepen uitstellen en hun eerlijke deel van 
coronapatiënten overnemen. Dat zegt demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid, 
CDA) na een noodkreet over ‘code zwart’ van de Limburgse ziekenhuizen. Bron: AD, 9 
november 2021.  
 
Laat je je testen op corona? Dan kan de GGD ook zien of je besmet bent 
met een ander virus 
 
De GGD regio Utrecht onderzoekt vanaf deze week steekproefsgewijs in de teststraten op het 
‘gewone’ griepvirus en andere luchtwegvirussen zoals het rs- en het rhinovirus.  
 
De Utrechtse gezondheidsdienst doet dit onderzoek samen met het RIVM, GGD Amsterdam 
en de universitaire medische ziekenhuizen in Amsterdam en Utrecht. De monsters zijn 
afkomstig van mensen die zich op corona laten testen. Hiermee houdt de GGD zicht op de 
verspreiding van het griepvirus en andere virussen in het land. In de teststraten wordt mensen 
uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.  
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De gegevens worden alleen gebruikt om te kijken naar de verspreiding van deze virussen en 
worden anoniem gedeeld met het RIVM. Ook het RIVM onderzoekt de komende periode zo’n 
500 anonieme monsters per week die verspreid over het land op andere coronatestlocaties 
van de GGD’en zijn afgenomen. 
 
De ‘griepsurveillance’ bestaat sinds 1970 en heeft als doel om wekelijks het aantal mensen 
met griepachtige klachten en het aantal infecties door griepvirussen in de gaten te houden. 
Daarmee kan snel een epidemie worden vastgesteld en kunnen er maatregelen worden 
genomen.  
 
In het afgelopen griepseizoen, dus najaar/winter 2020-2021, is nauwelijks griepvirus 
aangetroffen. Dat komt omdat de coronamaatregelen ook heel goed werken tegen verspreiding 
van andere luchtwegvirussen. Het griepvirus kreeg in de vorige winter geen voet aan de grond.  
 
Daarnaast werden en worden mensen opgeroepen om zich bij klachten te laten testen. 
Daardoor zien de huisartsen relatief weinig patiënten met luchtwegklachten en is deze 
methode in coronatijd minder effectief. De klachten die kunnen wijzen op corona of een ander 
luchtwegvirus, zoals het griepvirus, lijken erg op elkaar. 
 
De verwachting is dat er met de toevoeging van onderzoeken van teststraatmonsters meer 
griepvirussen gevonden worden. Niet alleen omdat het virus mogelijk meer rondgaat, maar 
ook omdat in de GGD-teststraten monsters van mensen met griepklachten worden onderzocht 
die normaal niet met deze klachten naar de huisarts gaan. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
In jaar tijd 36 nieuwe bijwerkingen coronavaccins ontdekt: 'Hier blijft het 
wel bij' 
 
Sinds de eerste coronavaccins in Nederland zijn gezet, zijn er in totaal 36 nieuwe bijwerkingen 
ontdekt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) denkt dat het daar ook bij 
blijft. ‘Ik verwacht eigenlijk geen nieuwe bijwerkingen meer’, zegt voorzitter Ton de Boer tegen 
RTL Nieuws. 
Nog geen jaar geleden werden er in Nederland vier verschillende vaccins op de markt gebracht. 
Het CBG heeft in kaart gebracht welke bijwerkingen er allemaal zijn ontdekt.   

‘Er zijn nu miljarden mensen geprikt en wat we bij vaccins altijd zien, is dat bijwerkingen de 
eerste weken optreden’, zegt CBG-voorzitter De Boer. ‘Het later optreden van bijwerkingen, 
terwijl je de twee prikjes al hebt gehad, dat verwacht je helemaal niet. Het vaccin is dan allang 
uit je lichaam.’  

Bij het op de markt komen stonden in de vier bijsluiters van de vaccins in totaal 31 
bijwerkingen genoemd. Het afgelopen jaar zijn er 36 toegevoegd. Acht daarvan zijn volgens het 
CBG te typeren als ernstig. Hier is medisch ingrijpen noodzakelijk, omdat de aandoening 
levensbedreigend is en fataal kan aflopen. Zo is er bij de vaccins van AstraZeneca en Janssen 
een zeer kleine kans op een zeldzame vorm van trombose. En bij het vaccin van Pfizer of 
Moderna is er een zeer zeldzame kans op ontstekingen aan het hart. In beide gevallen is de 
kans kleiner dan 1 op de 10.000. 

De meest opvallende bijwerking is de zeer zeldzame combinatie van een laag aantal 
bloedplaatjes en stollingsproblemen (TTS) na het prikken van Janssen en AstraZeneca. Dat is 
een bijwerking die het CBG voor het eerst is tegengekomen. Deze bijwerking komt voor bij 
minder dan 1 op de 10.000 prikken. In Nederland zijn drie mensen overleden door deze 
bijwerking. Het vaccin van AstraZeneca wordt in Nederland niet meer toegediend.   
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Bijwerking van vaccin Pfizer, Moderna, Janssen en AstraZeneca  

Ernstige bijwerking: 

Erythema multiforme 

(Rode vlekken op de huid) 

Zeer zelden 

Minder dan 1 op de 10.000 keer 

 

Ernstige bijwerking: 

Myocarditis en pericarditis 

(Ontsteking van de hartspier en ontsteking van het hartzakje) 

 

Zeer zelden 

Minder dan 1 op de 10.000 keer 

Asthenie 

(Lichamelijk zwakte of niet genoeg energie hebben, zich slap voelen, slaperigheid) 

 

Soms 

Tussen 1 op de 100 en 1 op de 1.000 keer 

Braken 

 

Vaak 

Tussen de 1 op de 10 en 1 op de 100 keer 

Diarree 

 

Zeer vaak 

Meer dan 1 op de 10 keer 
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Hyperhidrose 

(Overmatig zweten) 

 

Soms 

Tussen 1 op de 100 en 1 op de 1.000 keer 

Hypoesthasia 

(Minder gevoel in de huid) 

 

Zeer zelden 

Minder dan 1 op de 10.000 keer 

Lethargie 

(Gebrek aan energie) 

Soms 

Tussen 1 op de 100 en 1 op de 1.000 keer 

Paraesthesia 

(Ongewoon gevoel in de huid) 

 

Zeer zelden 

Minder dan 1 op de 10.000 keer 

Uitgebreide zwelling in gevaccineerde ledemaat of gezicht in geval van fillers 

 

Zeer zelden 

Minder dan 1 op de 10.000 keer 

Verminderde eetlust 

 

Soms 
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Tussen 1 op de 100 en 1 op de 1.000 keer 

Gezichtsverlamming 

 

Zeer zelden 

Minder dan 1 op de 10.000 keer 

Hoofdpijn 

 

Zeer vaak 

Meer dan 1 op de 10 keer 

Lymfadenopathie 

(Opgezette lymfeklieren) 

 

Soms 

Tussen 1 op de 100 en 1 op de 1.000 keer 

Overgevoeligheid 

(Allergische reactie) 

 

Soms 

Tussen 1 op de 100 en 1 op de 1.000 keer 

Pijn en zwelling op de injectieplaats 

 

Zeer vaak 

Meer dan 1 op de 10 keer 

Vermoeidheid 

Uitleg: 

De bijwerkingen die bekend waren toen de vaccins bijna een jaar geleden werden goedgekeurd. 
Nadat de vaccins in gebruik zijn genomen zijn er nieuwe, veelal zeldzame, bijwerkingen 
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gevonden die de afgelopen maanden aan de bijsluiters van de vaccins zijn toegevoegd. Die 
bijwerkingen staan in de donkerblauwe blokken. 

Bij een ernstige bijwerking is medisch ingrijpen noodzakelijk, omdat de aandoening 
levensbedreigend is en fataal kan aflopen. De andere bijwerkingen pakken veelal mild tot 
matig uit voor relatief gezonde mensen en zijn van korte duur. Maar voor sommige oude en 
kwetsbare mensen kan zo'n relatief milde bijwerking toch ernstig uitpakken. Bijvoorbeeld: 
uitdroging door diarree. 

Bijwerkingen die in de 'zeer zelden'-categorie vallen betreft de laagste categorie zoals die in 
Europa is afgesproken. In de praktijk is, volgens het CBG, 'lager dan 1 op de 10.000' nog een 
overschatting van de frequentie. 

De andere bijwerkingen pakken veelal mild tot matig uit voor relatief gezonde mensen. 
Klachten die vaak voorkomen zijn de bekende bijwerkingen die bij een afweerreactie horen, 
zoals koorts, koude rillingen en spier- en gewrichtspijn. Meestal zijn die na een paar dagen 
voorbij.   

De meeste bijwerkingen ontstaan in de eerste paar dagen tot weken na vaccinatie. Dan wordt 
het afweersysteem van het lichaam door het vaccin aan het werk gezet en daar kunnen 
klachten uit voorkomen. Na zo'n drie weken is, volgens het CBG het vaccin uit je lichaam 
verdwenen. 

‘Als je de balans opmaakt van de vier vaccins en kijkt naar de werkzaamheid in het voorkomen 
van ziekenhuisopnames en sterfte en aan de andere kant de bijwerkingen, dan valt die positief 
uit voor de vaccins’, zegt De Boer.  

Verschillende deskundigen die RTL Nieuws heeft gesproken onderschrijven dat. De voordelen 
wegen op tegen de nadelen; zelfs bij tieners die relatief weinig te duchten hebben van corona, 
zegt Emmeline Buddingh kinderarts- infectioloog/immunoloog van het LUMC. ‘Want ongeveer 
1 op de 5000 ongevaccineerde kinderen die wel besmet raakt met het corona-virus, krijgt 
ongeveer een maand daarna een heftige ontsteking. Van het hele lichaam eigenlijk, meerdere 
organen kunnen zijn aangedaan.’ 

Deze jonge patiënten hebben hoge koorts en ze kunnen te maken krijgen met een ontsteking 
van de hartspier. ‘Deze ernstige gevallen zijn zeldzaam, er waren in Nederland de afgelopen 
periode 200 van zulke patiënten. Toch komen ze vaker voor dan tieners die een hartontsteking 
krijgen door een corona-vaccin. Kun je nagaan hoe zeldzaam de ernstige bijwerkingen van het 
vaccin zijn’, stelt Buddingh. 

Wereldwijd zijn er naar verwachting aan het eind van het jaar rond de 4,5 miljard vaccins van 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen gezet. In Nederland zijn er op dit moment 24,1 
miljoen vaccins toegediend. Doordat er op zo'n grote schaal binnen een relatief kort tijdsbestek 
is gevaccineerd, zijn de zeldzame bijwerkingen nu ook snel zichtbaar geworden, zegt het CBG. 

Een andere verklaring voor het feit dat er na toelating van de vaccins nog nieuwe bijwerkingen 
zijn ontdekt, heeft te maken met de deelnemers aan de klinische studies. Voordat het vaccin 
op grote schaal mag worden gebruikt, wordt het eerst getest op effectiviteit en veiligheid. De 
deelnemers aan die studies zijn volgens het CBG relatief gezond en fit en zullen mogelijk 
anders reageren dan iemand die bijvoorbeeld in een verzorgingshuis ligt.  

De veelvoorkomende bijwerkingen van de coronavaccins, zoals spier- en hoofdpijn en 
verhoging, komen volgens het CBG overeen met bijwerkingen van de jaarlijkse griepprik en 
reisvaccinaties. 
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Veel vrouwen in Nederland hebben na het krijgen van een coronavaccin bij het 
bijwerkingeninstituut Lareb melding gemaakt van menstruatiestoornissen. Maar zowel het 
Europees Medicijnagentschap EMA en als de vaccinfabrikanten die nog studies hebben lopen, 
zien geen verband met het vaccin.  

Een tijdelijke verandering in de menstruatiecyclus komt heel vaak voor, door allerlei redenen. 
En dus kan het ook makkelijk gebeuren dat een vrouw die plotselinge verandering linkt aan 
de prik die ze eerder die dag heeft gehad. Het is wel iets wat het bijwerkingencentrum Lareb 
en het EMA in de gaten blijft houden. Bron: RTL Nieuws, 9 november 2021.  

WHO waarschuwt voor enorm tekort aan injectiespuiten 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een enorm tekort aan 
injectiespuiten voor vaccinaties. Volgend jaar dreigen er mogelijk 2 miljard spuitjes te weinig 
te zijn. Het tekort komt vooral door de massale inentingen tegen corona. 

De voorraden zijn fors geslonken. Als de productie niet verbetert, kunnen er wereldwijd 
ernstige problemen bij het vaccineren ontstaan, aldus een bezorgde WHO. Het tekort kan voor 
de komende jaren gevolgen hebben voor de volksgezondheid, als een generatie de normale 
kindervaccinaties tegen bijvoorbeeld bof of mazelen misloopt. Te weinig spuiten en naalden 
leiden mogelijk ook tot een onveilige praktijk van hergebruik, stelt de WHO. 

Inmiddels zijn 7,25 miljard Covid-19-vaccindoses toegediend. Dat is bijna het dubbele van 
het aantal vaccinaties dat normaal per jaar wordt gegeven. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
In Nederland zijn 24.1 miljoen vaccinaties toegediend 
 
In Nederland zijn tot nu toe naar schatting ruim 24,1 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan 
zijn ruim 13 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting 
heeft nu 87,9 procent van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,4 
procent volledig gevaccineerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). 
 
Van alle 12-plussers heeft nu 85,9 procent minimaal één vaccinatie ontvangen en is 82,4 
procent volledig gevaccineerd.  
 
Volgens het RIVM is er afgelopen week 'een lichte stijging' te zien in de opkomst en 
vaccinatiegraad in verschillende leeftijdsgroepen. ‘Per leeftijdsgroep gaat het om toenames van 
maximaal 1 procent’, aldus het instituut.  
 
Volgens de wekelijkse vaccinatiecijfers van het RIVM hebben inmiddels ruim 75.000 een derde 
prik gekregen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen sinds een aantal weken 
een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg 
antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
Er lopen nu zo'n 100.000 ‘besmettelijken’ rond, velen zijn niet in beeld: 
‘Minder contact hebben helpt’ 
 
We gaan richting 15.000 tot 18.000 besmettingen per dag, en over een week liggen al gauw 
zo’n honderd coronapatiënten extra op de intensive care. Maar hoeveel mensen lopen 
momenteel rond die corona hebben én besmettelijk zijn?  
 
‘Om dat uit te rekenen, heb je een heel groot bierviltje nodig’, zegt infectieziekten-modelleur 
Marino van Zelst van de universiteit in Wageningen, van wie de voorspellingen over 
besmettingen en ic-opnames komen. ‘Maar het zijn er gigantisch veel.’ 
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Om tot een schatting te komen van het aantal mensen dat anderen kan besmetten, kun je 
grofweg het aantal gevonden besmettingen in de afgelopen vijf dagen optellen: zo lang ben je 
ongeveer besmettelijk. ‘En dat dan vermenigvuldigen met een bepaalde factor.’  
 
Je ziet dat mensen die in contact zijn geweest met iemand die positief is getest minder bereid 
zijn zich te laten testen als ze niet door de GGD benaderd worden. Bron: AD, 9 november 
2021. 

Sunweb en Tui geven gedupeerden kans om reis om te boeken 

Reisorganisaties Sunweb en TUI geven vakantiegangers die worden gedupeerd door de 
strengere coronaregels in Oostenrijk de kans om hun reis om te boeken. Wie een 
wintersportvakantie heeft geregeld bij Sunweb krijgt de mogelijkheid voor een omboeking naar 
alternatieve bestemmingen als Frankrijk of Italië. Topman Mattijs ten Brink zegt dat klanten 
daarover door het bedrijf zullen worden benaderd. TUI laat weten met reizigers 'mee te denken' 
als mensen niet op reis kunnen vanwege de nieuwe inreisvoorwaarden in Oostenrijk. Dat kan 
ook leiden tot een omboeking, aldus TUI. 

In Oostenrijk is de zogeheten 2G-regel ingevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat alleen 
gevaccineerden of mensen die zijn genezen van Covid nog hotels en restaurants in mogen. 
Ook zijn vaccinatiebewijzen er korter geldig en één prik met het Janssen-vaccin is er straks 
niet meer voldoende. 

De situatie zorgt volgens Sunweb-baas Ten Brink voor vervelende onzekerheid. Het liefst zou 
hij zien dat landen hun coronabeleid meer op elkaar afstemmen, maar inmiddels is volgens 
hem gebleken dat Europa daar niet in slaagt. Hij schat in dat de Oostenrijkse maatregelen 
uiteindelijk slechts een relatief kleine groep zullen raken. Maar wat de overheden van andere 
landen komende tijd nog voor coronamaatregelen zullen invoeren, durft hij niet te voorspellen. 
Bron: AD, 9 november 2021.  
 
Nieuwe coronamaatregelen in Oostenrijk, mogelijk grote gevolgen voor 
wintersporters 
 
Oostenrijk laat vanaf vandaag alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten toe tot onder 
meer cafés, restaurants, kappers en evenementen met meer dan 25 personen. De zogenoemde 
2G-regel heeft mogelijk grote gevolgen voor mensen die op skivakantie naar Oostenrijk willen. 
Ook omdat vanaf januari 2022 één prik met het Janssen-vaccin zijn geldigheid verliest. 
 
Een negatieve coronatest is niet meer voldoende. Alleen mensen bij wie de tweede vaccinatie 
niet eerder dan negen maanden geleden is geweest, gelden in Oostenrijk als volledig 
ingeënt. Daardoor zullen veel mensen op zoek moeten naar een boosterprik om alsnog op 
vakantie naar Oostenrijk te kunnen.  
 
De Oostenrijkse regering doet dat vanwege het oplopend aantal besmettingen. Ze vindt het 
aantal nieuwe besmettingen zorgwekkend snel, veel sneller dan in buurlanden, stijgen.    
 
Oostenrijk registreerde vrijdag 9388 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er bijna net zoveel 
als het recordaantal besmettingen van 9586 ongeveer een jaar geleden. ‘De bezettingsgraad 
op de intensive cares stijgt veel sneller dan verwacht’, zei kanselier Alexander Schallenberg 
van de conservatieve ÖVP. ‘Het is doodeenvoudig onze verantwoordelijkheid om de mensen in 
ons land te beschermen.’ 

Er komt een overgangsperiode van vier weken waarin een eerste vaccinatie en PCR-test 
voldoende zijn om toegang te krijgen tot plekken waar niet-gevaccineerden niet worden 
toegelaten. Daarna zijn alleen volledig gevaccineerden en herstelde coronapatiënten op die 
locaties welkom. Volgens de regering van bondskanselier Schallenberg moet de regel ten 
minste tot kerst gelden. 
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Afgelopen weekend was het druk bij vaccinatiecentra in Oostenrijk, omdat veel mensen nog 
snel een vaccinatie gingen halen. In Weense centra was zaterdag de wachttijd voor een prik 
anderhalf uur. In Salzburg kwamen 1400 mensen op een inenting af en dat was daarvoor 
circa 2000 over een hele week. De krant Krone spreekt van een run op de vaccinatiecentra.  

De maatregelen vallen slecht in onder meer de toerismesector die zich opmaakt voor het 
wintersportseizoen. Voor de wintersportcentra geldt ook de 2G-regel. De wintersportsector 
worstelt niet alleen met de strenge coronamaatregelen van de regering in Wenen, maar zoekt 
ook nog eens driftig naar 8000 tot 10.000 seizoenarbeiders. Volgens Susanne Kraus-Winkler 
van de Kamer van Koophandel zijn er problemen met 3000 mogelijke werknemers die met een 
Russisch vaccin, Spoetnik, zijn ingeënt. De Oostenrijkse gezondheidsautoriteiten erkennen 
dat nog niet als vaccin. Kraus-Winkler vreest dat behalve werknemers ook toeristen uit Oost-
Europa dit jaar wegblijven en de sector kan volgens haar niet nog zo’n slecht seizoen als het 
vorige overleven. Bron: AD, 8 november 2021.  
 
Overheid protesteert tegen aanvullende eisen die Oostenrijk stelt aan 
vaccinaties  
 
De Nederlandse overheid is tegen de aanvullende eisen die Oostenrijk gaat stellen voor 
vaccinaties, zegt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge. Hij vindt dat elk 
land de adviezen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) moet volgen. Vanaf 3 
januari moeten mensen die ingeënt zijn met het Janssen-vaccin een extra prik krijgen om als 
volledig gevaccineerd te worden gezien in Oostenrijk. Nederland probeert via diplomatieke weg 
de Oostenrijkse regels versoepeld te krijgen.  
 
Daarnaast zijn in Oostenrijk vanaf 6 december vaccinatiebewijzen 270 dagen geldig nadat 
mensen hun tweede prik hebben gehad. Daarna is een boostershot nodig. Demissionair 
minister De Jonge vindt dat zolang het EMA boosterprikken niet algemeen aanraadt, landen 
daar geen eigen eisen voor moeten instellen.  
 
Volgens De Jonge 'is het wel ingewikkeld' als elk land eigen regels gaat invoeren, omdat dit 
het vrije verkeer van personen in de Europese Unie kan schaden. Bovendien biedt Nederland 
momenteel geen extra prikken aan mensen die naar Oostenrijk willen en nu dus een extra of 
een andere vaccinatie willen krijgen.  
 
Wenen besloot vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen over te stappen op een 
zogeheten 2G-model. Dat betekent dat mensen alleen toegang krijgen tot horeca en 
binnenlocaties zoals hotels en bioscopen als ze kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd of 
hersteld van het coronavirus. Bron: AD, 9 november 2021.   
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De wintersport in Oostenrijk kan waarschijnlijk voor heel wat Nederlanders niet doorgaan 
door de verscherpte coronaregels die sinds maandag in het land gelden. © Hollandse Hoogte 
/ APA 
 
Oostenrijk wordt streng, daar gáát de skivakantie: ‘Ik word gestraft voor 
het snel halen van een prik’  
 
Oostenrijk heeft sinds maandag zijn coronaregels aangescherpt en dat heeft grote gevolgen 
voor wintersportgangers uit Nederland. 
 
Door de zogenoemde 2G-regel laat het land alleen nog mensen toe in bijvoorbeeld horeca, 
musea of op skipistes, die of gevaccineerd of genezen zijn van een coronabesmetting. Maar 
aan de vaccinatieregel zit ook weer een staartje. Per januari 2022 telt het Janssen-vaccin niet 
meer en je tweede prik mag niet meer dan negen maanden geleden gezet zijn.  
 
Veel mensen zien door de regels hun skivakantie als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
 
Ilse van Schaik (26): ‘Voel me gestraft’ 
 
 

 
 
Ilse van Schaik op haar laatste wintersport in 2019. © eigen foto 
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‘Dit gaat het derde jaar zijn dat ik wintersport ga missen. In 2020 was alles gesloten, net als 
in 2021. En nu kan ik niet gaan, omdat ik vrij vroeg mijn vaccinaties heb gehad en niet in 
aanmerking kom voor een boostershot. Het voelt wel vreemd dat je niet gewoon op vakantie 
kunt, hoewel je er alles aan hebt gedaan om de samenleving zoveel mogelijk te helpen. Toen 
ik mijn eerste vaccin kreeg, werkte ik nog in de zorg. 
 
Er was toen nog helemaal niks zeker over het vaccin en ik heb toen het gevoel gehad dat ik 
een risico nam door hem toch te nemen. Ik wilde graag mijn oudere cliënten beschermen. Nu 
voel ik me gestraft voor het risico dat ik heb genomen, terwijl het juist werd aangeraden om 
zo snel mogelijk een prik te halen. Ik zie het voorlopig ook niet gebeuren dat ik als gezonde 
twintiger snel een boostershot krijg. In ieder geval niet vóór de wintersport. En ik ben bang 
dat meer harde werkers in de zorg zo hun vakantie door hun neus geboord zien worden.’  
 
Janno Meijer (27): ‘Hoop op harde maatregelen, zodat wintersport door kan gaan’    
 

 
 
Janno Meijer wil graag in januari met de hele familie naar Oostenrijk. © eigen foto 
 
‘Ergens hoop ik dat er heel hard wordt ingegrepen in Nederland en Europa, met nieuwe 
lockdowns, zodat de wintersport weer door kan gaan. Zonder de strengere regels kan ik met 
mijn hele gezin op stap, maar nu zou de helft wel kunnen gaan en zou de andere helft thuis 
moeten blijven. Terwijl we gewoon allemaal ingeënt zijn. Alleen dus wel allemaal met een ander 
vaccin en op een ander moment. 
 
Het voelt ook wrang dat een Europees land zijn regels op deze manier aanscherpt en het is 
vreemd dat landen in Europa niet dezelfde maatregelen nemen tegen het virus. Maar 
misschien voel ik me juist ook zo omdat Oostenrijk als een tweede thuis voelt. Het skiën was 
een traditie die we nu al twee jaar niet kunnen voortzetten. En dat is vervelend, juist omdat 
je je wel constant netjes aan de regels hebt gehouden. Het steekt ook vooral dat mensen zonder 
vaccin zich tot voor kort gratis konden laten testen, en wij geen boostershot kunnen halen als 
we dat willen.’ Bron: AD, 9 november 2021. 
 
GGD krijgt dagelijks tientallen vragen over derde prik 
 
Dagelijks kloppen tientallen ouderen bij de GGD Zeeland aan met de vraag of en wanneer ze 
in aanmerking komen voor een derde coronaprik.  
 
De mensen hangen bij de GGD aan de telefoon of gaan zelfs naar vaccinatielocaties in de hoop 
nu al een ‘booster-injectie’ te krijgen. De stijgende coronacijfers en strengere maatregelen 
baren mensen zorgen.  Bron: AD, 8 november 2021.  
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Holland Casino stelt opening nieuw casino in Venlo uit 
 
Holland Casino stelt de officiële opening van zijn nieuwe casino in Venlo uit vanwege de 
volgens het bedrijf 'nijpende coronasituatie' in Limburg. Dit heeft de gokonderneming besloten 
in nauwe samenspraak met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente Venlo.  
 
De situatie in de Limburgse ziekenhuizen en stijgende besmettingscijfers in de regio zouden 
dermate ernstig zijn dat een groot openingsfeest niet gepast is. Het evenement stond voor 18 
november op de agenda, maar dat wordt nu ergens komend voorjaar. 
 
Het uitstel betekent niet dat gokkers in de Limburgse stad teleurgesteld hoeven te worden. De 
vestiging is namelijk al sinds 1 juli toegankelijk voor bezoekers. Dat blijft komende tijd ook 
het geval, al moeten gasten voor ze binnengaan wel een coronatoegangsbewijs laten zien. 
Bron: AD, 9 november 2021. 
 
Burgemeester van Boxmeer heeft aftrap carnavalsseizoen verboden 
 
Burgemeester Karel van Soest (VVD) van Boxmeer heeft vandaag een streep gehaald door de 
aftrap van het carnavalsseizoen in Brabantse dorpje Overloon, vlak aan de grens met 
Limburg. Hij vreest een grote toeloop uit Limburg naar het Brabantse dorp, omdat in Noord- 
en Midden-Limburg alle grote evenementen rond de elfde van de elfde verboden zijn. 
 
Eerder deze week kreeg de organisatie van het evenement nog groen licht van de burgemeester 
om het feest te laten doorgaan. Dit omdat in Brabant geen verboden zijn uitgevaardigd op de 
11de van de 11de zoals in Limburg. Volgens de burgemeester 'ontstond er door de grote media-
aandacht en de afgelastingen in het nabijgelegen Limburg de kans op een onvoorspelbaar 
grote toeloop. Dat zou buiten het afgesloten feestterrein problemen bij het handhaven van de 
openbare orde gaan opleveren.’  
 
De burgemeester sprak van een groot dilemma. ‘Het is bijzonder spijtig voor de organisatie die 
alles zo goed voor elkaar had en perfect voldeed aan alle gestelde richtlijnen. Maar met de 
organisatie delen we ook de zorgen om de zorg en kunnen we niet heen om de snelle toename 
van het aantal besmettingen en de signalen van de ziekenhuizen. Ondanks dat het volgens de 
regels kan en mag, werd de maatschappelijke impact steeds groter.’ Bron: AD, 9 november 
2021. 

NZa en IGJ willen dat ziekenhuizen beter coronapatiënten gaan spreiden 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) willen 
dat ziekenhuizen beter coronapatiënten gaan spreiden om de druk op de zorg te verminderen. 
Ze wijzen alle voorzitters van de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) op hun 
verantwoordelijkheid om ziekenhuisbedden aan te bieden om deze spreiding mogelijk te 
maken. 

‘Het evenredig spreiden van covidpatiënten over alle regio's in Nederland is nodig om in deze 
uitdagende omstandigheden de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg in heel Nederland 
te waarborgen. Er zijn regio's die ondanks verzoeken aan hen, nog niet hun evenredige deel 
aan ic- en klinische bedden aanbieden’, stellen de instanties. 

Door het groeiende aantal coronapatiënten ontstaan in een aantal regio's 'risicovolle situaties 
doordat verpleegafdelingen en ic's vol liggen, spoedeisende hulpafdelingen vollopen en 
patiëntenstops moeten worden afgekondigd'. Bron: AD, 9 november 2021.   
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Opnieuw discussie, nu rond carnaval: wie neemt het voortouw om 
coronamaatregelen af te kondigen? 
 
Moet het kabinet ingrijpen of kunnen de burgemeesters het alleen af? De opening van het 
carnavalsseizoen, de elfde van de elfde, drukt op een open zenuw in de coronabestrijding. 
 
Wie o wie neemt het voortouw als er impopulaire maatregelen moeten worden genomen? Zijn 
dat de burgemeesters met lokale restricties, of kijken zij terecht naar het kabinet voor landelijk 
ingrijpen? 
 
De vraag rees eerder al rond de avondklok, de sluiting van horeca, drukte in winkelstraten, 
het beperken van thuisbezoek, de mondkapjes en nu - met carnaval voor de deur - laait de 
bestuurlijke discussie weer op. Bron: AD, 9 november 2021.   
 
Marokko beëndigt morgen avondklok 
 
Marokko beëindigt morgen de avondklok die in maart vorig jaar was ingevoerd om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inmiddels daalt het aantal besmettingen na 
een piek tijdens de zomer. 
 
Marokko heeft meer vaccins tegen het coronavirus toegediend dan andere Afrikaanse 
landen: 24 miljoen van de 36 miljoen inwoners zijn ingeënt. Ook geldt een coronapas voor 
reizen en toegang tot openbare plaatsen. Bron: AD, 9 november 2021. 
 
Aantal vaccinaties stijgt langzaam, maar 2,2 miljoen Nederlanders 
hebben nog geen enkele prik 
 
Vorige week zijn er ruim 125.000 coronavaccinaties gezet. Ook deze week staan er enkele 
tienduizenden prikafspraken ingepland. Het aantal ongevaccineerde Nederlanders ligt nog 
boven de twee miljoen. 
 
Het aanscherpen van de coronaregels en de verruimde invoering van het 
coronatoegangsbewijs zorgden vorige week voor een stijging van het aantal gezette vaccinaties 
bij de GGD. Werden er daarvoor gemiddeld 10.000 prikken per dag gezet, vorige week waren 
dat er 17.880 per dag. Deze week zijn er vooralsnog 59.000 vaccinatieafspraken gemaakt. 
Daar komen dan nog de mensen bij die zich zonder afspraak melden bij een GGD-
vaccinatielocatie. ‘Er is ongeveer net zoveel ‘vrije inloop’ als dat er afspraken worden gemaakt’, 
meldt de GGD. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
Franse president is begonnen aan televisietoespraak 
 
De Franse president Emmanuel Macron is om 20.00 uur aan zijn televisietoespraak voor het 
Franse volk begonnen. Hij spreekt over het coronavirus en de - net als in vele Europese landen 
- weer oplopende besmettingsaantallen. 
 
Hij noemt die oplopende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames een serieus 
alarmsignaal. Het wijst erop dat Europa te maken heeft met een vijfde coronagolf. Macron 
roept de Fransen nogmaals op om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren.  
 
Ook zet hij 65-plussers enigszins onder druk. Voor deze doelgroepen geldt dat zij 
hun coronapas alleen geactiveerd kunnen houden als zij een boosterprik hebben gekregen. 
Die maatregel gaat op 15 december in. 
 
Begin december komen mensen in de leeftijd 50-64 jaar ook in aanmerking voor een 
boostershot, aldus Macron. Voor 65-plussers en mensen met een zwakkere gezonheid zijn zij 
al beschikbaar.  
 



248 
 

In Frankrijk is de coronapas nodig voor bijvoorbeeld een bezoek aan een restaurant, café of 
museum en een reis met de trein. Onlangs werd besloten de pas minstens tot in de zomer van 
volgend jaar te handhaven. 
 
Het was Macrons negende speech rond corona sinds het begin van de crisis. ‘We zijn nog niet 
klaar met de coronapandemie’, benadrukte hij. Bron: AD, 9 november 2021. 

Burgemeester van Rotterdam denkt dat het moeilijk wordt om Nationaal 
Vuurwerk bij Erasmusburg te organiseren 

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb denkt dat het vanwege de geldende 
coronamaatregelen moeilijk wordt om met oud en nieuw het Nationaal Vuurwerk bij de 
Erasmusbrug te organiseren. Er is op dit moment een 'flink gesprek' met het kabinet gaande 
over de vuurwerkshow, zei Aboutaleb vanavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad. 

De burgemeester haalde aan dat volgens de huidige maatregelen evenementen om 00.00 uur 
afgelopen dienen te zijn. ‘Oud en nieuw heeft als kenmerk dat het dan begint’, aldus 
Aboutaleb. Daarnaast moet het coronatoegangsbewijs van iedereen die naar het evenement 
komt, gecontroleerd worden. ‘Dat wordt een probleem’, zo zei hij tegen de raad. 

De burgemeester hoopt dat er vanuit Den Haag deze week een oordeel komt over de plannen 
rond het Nationaal Vuurwerk. ‘Ik geef alvast aan dat het voor mij als verantwoordelijke 
onmogelijk is om de coronapas te hanteren om te controleren of iedereen gevaccineerd is bij 
de Boompjeskade, aan de kant van Zuid, op het Noordereiland.’ 

Vorig jaar ging de vuurwerkshow op de Erasmusbrug niet door vanwege de 
coronamaatregelen. Rotterdammers konden bij het aftellen naar het nieuwe jaar thuis een 
film van een droneshow bekijken. Bron: AD, 9 november 2021. 
 
D66 zegt partijcongres af 
 
Het partijcongres van D66 in Den Bosch, dat voor aankomende zaterdag stond gepland, gaat 
niet door. Er is onzekerheid over mogelijke coronaregels, die het kabinet wellicht vrijdag 
aankondigt, en de coronacijfers zijn volgens de partij hoog. Het congres afgelasten is volgens 
de partij dan ook ' de meest verantwoorde keuze'.  
 
Het zou het eerste fysieke partijcongres van D66 zijn in bijna twee jaar. Er werden 3000 
D66'ers verwacht.  
 
De partij organiseert donderdag en vrijdag online een algemene ledenvergadering. Zaterdag is 
er 'een korte onlineledenbijeenkomst met onder anderen Sigrid Kaag, Rob Jetten, Jan Terlouw 
en de nieuwgekozen partijvoorzitter', laat de partij in een verklaring weten. Bron: AD, 9 
november 2021.   

 
Bij GGD zijn vandaag 83.500 afspraken gemaakt voor coronatest 
 
Bij de GGD zijn vandaag tot 19.30 uur 83.500 afspraken gemaakt voor een coronatest die ze 
deze dag konden laten afnemen. Dat laat een woordvoerder van de koepelorganisatie GGD 
GHOR Nederland weten na berichtgeving van de NOS. De afspraken die dinsdag gemaakt zijn 
voor bijvoorbeeld woensdag of donderdag zijn er nog niet bij opgeteld. ‘Die cijfers krijgen we 
morgen.’ aldus de woordvoerder.  
 
Het was vandaag erg druk bij de telefoondienst voor coronatestafspraken van de GGD. Er was 
volgens de organisatie sprake van een 'explosieve toename in het aantal testafnames'. 
Daardoor kon het 'voorkomen dat men door deze enorme drukte wat verder moest reizen of 
wat langer moest wachten'. Bron: AD, 9 november 2021. 
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Burgemeesters in de 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben 
verdere beperkingen opgelegd voor feesten in tenten en op pleinen 
 
De burgemeesters in de vijftien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben 
vanavond verdere beperkingen opgelegd voor feesten in tenten en op pleinen. Dit soort 
festiviteiten, die met name rond de aftrap van het carnavalsseizoen georganiseerd worden, 
zijn voor een belangrijk deel per direct verboden. Het verbod duurt tot maandag 15 november, 
maakte de Veiligheidsregio Limburg Noord vanavond bekend. 
 
Op die manier wil de regio meer doen tegen het almaar uitdijende aantal 
coronabesmettingen. Eerder besloten de burgemeesters van deze regio al om alle 
grootschalige carnavalsevenementen zoals de elfde van de elfde in Roermond te verbieden. 
 
Wat nu aanvullend verboden is, zijn met name muzikale feesten in tenten of op 
pleinen waarbij de bezoekers geen vaste zitplaats hebben. Intochten van Sinterklaas mogen 
binnen de geldende regels rond de coronamaatregelen en na afstemming met de gemeente wel 
doorgaan. Dat geldt ook voor de Sint Maartenoptochten. Bron: AD, 9 november 2021. 
 

Chinese stad jaagt op bron corona-uitbraak met beloning voor gouden 
tip 

 De Chinese stad Heihe looft beloningen van 100.000 yuan (bijna 13.500 euro) uit voor gouden 
tips over de bron van de lokale corona-uitbraak. Er is volgens de lokale autoriteiten een 
‘volksoorlog’ nodig om epidemieën te voorkomen en te beheersen. 

Met informatie over de bron hopen de autoriteiten de transmissieketen te achterhalen. Heihe 
ligt in het noorden van China, bij de grens met Rusland, en heeft 1,3 miljoen inwoners. De 
uitbraak is niet te herleiden naar besmettingen in de omgeving, zo is uit onderzoek gebleken. 
Dat wijst er volgens de nationale gezondheidscommissie op dat er een nieuwe bron is en deze 
afkomstig is uit het buitenland. 

Inwoners van de grensplaats moeten sinds 1 oktober geïmporteerde goederen die online zijn 
gekocht, met name bevroren voedsel, bij aankomst desinfecteren en vervolgens door de 
autoriteiten laten testen op het coronavirus. Daarnaast moeten zij het ook melden als ze 
bekend zijn met gevallen van smokkel, illegale jacht en grensoverschrijdende visserij. 

In China worden strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan, bijvoorbeeld met lockdowns en door mensen massaal te testen. Door deze aanpak 
blijft het aantal besmettingen in het land beperkt. Dinsdag werden op het Chinese vasteland 
43 nieuwe lokale besmettingen, 19 geïmporteerde besmettingen en 46 asymptomatische 
gevallen geregistreerd. Bron: De Telegraaf, 9 november 2021. 

ACTA sluit deuren na corona-uitbraak: ‘Veel studenten hebben Halloween 
gevierd’ 

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) op de Zuidas stopt per direct 
met al het onderwijs vanwege coronabesmettingen bij medewerkers en personeel. Ook de niet-
spoedeisende zorg wordt stopgezet. Spoedzorgbehandelingen gaan wel door. De sluiting duurt 
in ieder geval tot en met zondag 14 november. 

‘Op dit moment hebben wij onder studenten en medewerkers een hoog aantal COVID-
besmettingen geconstateerd, die buiten ACTA zijn opgelopen. Bij ACTA staat veiligheid 
voorop’, valt te lezen in een persbericht. Het digitale onderwijs blijft deze week doorgaan. 
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Volgens decaan Elsbeth Kalenderian testen ongeveer 50 studenten positief op het coronavirus. 
De besmettingen zouden met name buiten de ACTA zijn opgelopen: ‘Veel studenten hebben 
Halloween gevierd of andere gezellig dingen. Veel ook met een QR-code’, aldus Kalenderian.  

 

Acta sluit deuren na corona-uitbraak - NH Nieuws 

Vorig jaar maart kwamen door een tekort aan mondkapjes alle tandartsafspraken zonder 
spoed ook al te vervallen. Bron: Noord Hollands Nieuws, 9 november 2021. 

Tekort aan mondkapjes bij Acta, tandartsafspraken zonder spoed 
vervallen 

Door een tekort aan mondneuskapjes moet het Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam (Acta) alle niet-spoedeisende afspraken met patiënten annuleren. Het gaat om 
afspraken met patiënten voor controles, gebitsreiniging of gebitsrestauratie. De woordvoerder 
kon nog niet zeggen hoe veel patiënten zijn gedupeerd.  

Door de uitbraak van het coronavirus is er een run ontstaan op mondkapjes. Tandartsen zijn 
wettelijk verplicht de mondkapjes te gebruiken om bloed- en speekselspatten tegen te houden. 
Ze beschermen niet tegen het coronavirus.  

Het Acta heeft weliswaar nog een voorraad, maar zegt door de situatie gedwongen te zijn om 
alleen spoedeisende behandelingen uit te voeren. Zo kunnen patiënten met een gebroken of 
verloren tand, een ontsteking, af te maken wortelkanaalbehandeling of een wond nog wel bij 
Acta terecht. 

Hoe lang deze situatie zal duren, is niet bekend. ‘Het tekort aan mondneusmaskers is een 
wereldwijd probleem waarvan we niet weten hoe lang het duurt’, laat Acta weten. ‘We houden 
de ontwikkelingen goed in de gaten en passen waar en wanneer nodig ons beleid aan.’ 

Overigens is de kans klein dat je het coronavirus bij Acta kunt oplopen, meldt een 
woordvoerder. Wel worden extra maatregelen genomen, zoals het regelmatig wassen van de 
handen, en te niezen in de elleboogplooi. ‘Ook adviseren we geen handen meer te schudden.’ 
Bron: Noord Hollands Nieuws, 3 maart 2020. 
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ABN/Amro: belastingschulden bedrijven toegenomen door corona 

De schulden die Nederlandse bedrijven bij de Belastingdienst hebben zijn sinds begin dit jaar 
verder toegenomen. Ruim 10 procent van de ondernemers heeft tijdens de lockdowns uitstel 
aangevraagd van de belastingplicht. 

Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro. De bank baseerde zich op cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS).  

In totaal was de schuld van het bedrijfsleven bij de fiscus eind augustus 18,3 miljard euro. 
Eerder dit jaar was het nog zo'n 16 miljard euro. 

De schuld is ongelijk verdeeld. Zo heeft 44 procent van de restaurants een schuld en zijn ook 
andere horecazaken zwaar getroffen. De schuld moet in vijf jaar worden afbetaald. 

Opvallend is volgens de economen van de bank dat ook in sectoren die weer opengingen de 
afgelopen maanden nog meer uitstel is aangevraagd bij de Belastingdienst. Zij zien 
omzetverlies als een mogelijke reden hiervoor. 

De horeca, dierentuinen en musea hebben bijvoorbeeld nog te maken gehad met beperkingen 
van de hoeveelheid klanten of bezoekers die naar binnen mochten. Ook blijft het aantal 
toeristen nog ver achter bij de situatie van voor corona. 

In sommige sectoren kunnen de hoge belastingschulden mogelijk tot problemen leiden. Zo 
heeft tussen een derde en de helft van de cafés en restaurants een belastingschuld die 
gemiddeld uitkomt op meer dan vier jaar brutowinst. 

Ook schoenen- en kledingwinkels, pakketbezorgers en payrollbedrijven hebben het zwaar, net 
als bijvoorbeeld drukkerijen. Die hadden te maken met het wegvallen van veel inkomsten zoals 
drukwerk voor festivals, terwijl ze ook moeten blijven investeren in digitalisering om zo 
relevant te blijven. 

Overigens is er nog veel meer uitstel aangevraagd, in totaal 41,9 miljard euro door 376.000 
ondernemers. Meer dan de helft is dus al afgelost of verdwenen doordat de definitieve 
belastingaanslag lager bleek dan de voorlopige. Bron: RTL Nieuws, 9 november 2021. 
 
Belastingschuld bedrijven is flink toegenomen 
 
Ruim tien procent van de ondernemers heeft vanwege de lockdowns een belastingschuld 
opgebouwd. Die schuld is tot en met augustus van dit jaar opgelopen naar 18,3 miljard euro, 
2,4 miljard euro meer dan begin dit jaar. 
 
Voor diverse branches staat de belastingschuld gelijk aan een of meer jaarwinsten. Zo heeft 
44 procent van de restaurants een belastingschuld opgebouwd die inmiddels gelijk is aan 
bijna twaalf keer de volledige maandelijkse bedrijfswinst van 2019. Deze schuld moet in 60 
maanden worden terugbetaald, zodat 20 procent van de maandelijkse bedrijfswinst moet 
worden afgestaan. 
 
Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO dat is gebaseerd op data van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Het gaat bij het uitstel vooral om omzetbelasting en 
personeelskosten, zoals loonheffing, sociale premies en inkomstenbelasting. Dit zogeheten 
‘bijzonder uitstel’ kon tot 1 oktober van dit jaar worden aangevraagd. Het demissionaire 
kabinet Rutte III heeft de ondernemers vervolgens vijf jaar de tijd gegeven, tot 1 oktober 2027, 
om de schuld terug te betalen. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers maandelijks 
aflossing betalen. 
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Dit is de tweede keer dat ABN AMRO de tijdens de pandemie opgelopen belastingschuld 
binnen de sectoren in kaart brengt. Sinds de vorige publicatie, waarin het uitstel tot maart 
staat beschreven, is de economie voor een deel open gegaan. Veel branches, zoals de horeca, 
de dierentuinen, musea en sportscholen, zijn weer operationeel, zodat zij ook weer omzet 
draaien. Toch is in veel sectoren, ook die weer open zijn, in de maanden na opening meer 
uitstel aangevraagd. Een reden hiervoor is dat de omzet nog niet op het niveau is van voor het 
uitbreken van de pandemie. Daarnaast is het aannemelijk dat veel ondernemers uit voorzorg 
uitstel hebben aangevraagd, zodat zij voldoende liquiditeit op de balans hebben. 

Groot verschil met de vorige keer is dat de schuld minder op de kasstroom drukt, omdat de 
ondernemers van het kabinet twee jaar langer de tijd hebben gekregen om de schuld terug te 
betalen. Het percentage van de invorderingsrente neemt over de jaren wel toe. Zo wordt tot en 
met eind van dit jaar 0,01 procent aan invorderingsrente gevraagd, per 1 januari 2022 stijgt 
dat naar 1 procent. Het tarief wordt daarna in stappen verhoogd om vanaf 1 januari 2024 
weer op de gebruikelijke 4 procent te komen. 

De verschillen tussen sectoren zijn groot. Zo hadden de horeca en de retailsector al relatief 
veel uitstel aangevraagd en nu blijkt dat beide sectoren 36 procent meer belastingschuld 
hebben opgebouwd ten opzichte van februari. Maar ook binnen deze sectoren zijn grote 
verschillen te vinden. Zo vallen onder de retailsector zowel de kledingwinkels als de 
supermarkten. De eerste zijn gesloten geweest, de laatste bleven tijdens de lockdowns open 
en had zelfs meer aanloop dan voor de lockdowns. Duidelijk wordt nu dat 33 procent van de 
kledingwinkels belastinguitstel heeft aangevraagd, waar dat bij de supermarkten beperkt bleef 
tot 15 procent. 

Hoewel deze cijfers inzicht geven in het uitstel tot september van dit jaar, blijkt uit een recente 
brief van de Tweede Kamer dat in de laatste maand waarin nog uitstel van betaling mogelijk 
was voor 1,4 miljard euro extra is aangevraagd. Dit bedrag is vooral naar het midden- en het 
kleinbedrijf gegaan. Het totale uitgestelde belastingbedrag komt hiermee eind september op 
19,7 miljard euro. Hiervan staat 42 procent uit bij grote ondernemingen, 40 procent bij het 
middenbedrijf en 18 procent bij het kleinbedrijf. In totaal is sinds het uitbreken van de 
pandemie 41,9 miljard euro aan uitstel aangevraagd door 376.000 ondernemers. Hiervan is 
dus meer dan de helft al verdwenen. Hiervan is een groot deel inmiddels afgelost (17 miljard 
euro) en een ander belangrijk deel is later verminderd wanneer bijvoorbeeld de 
belastingaanslag te hoog was vastgesteld (5,4 miljard euro). 

Opvallend is dat er dit jaar minder is afgelost dan vorig jaar. Met name grote ondernemingen 
losten verhoudingsgewijs vorig jaar meer af. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het 
benutte uitstel vorig jaar niet nodig bleek omdat het coronavirus met name in de zomer minder 
hard toesloeg dan verwacht en daardoor versneld kon worden afgelost. Dat sentiment was 
tijdens of na de tweede en derde golf niet of minder aanwezig, zo lijken de cijfers te suggereren. 
Ook is sindsdien duidelijk dat het virus nog niet weg is en ook dit najaar nog altijd tot extra 
maatregelen leidt. Het invoeren van de QR-code om toegang te krijgen tot sportscholen en 
mogelijk ook niet-essentiële winkels, is hiervan het meest recente voorbeeld. 

Grootste zorg is dat de belastingschuld van 18,3 miljard euro bij een beperkte groep zit. De 
branches die door de overheidsmaatregelen gesloten zijn, springen hier vanzelfsprekend uit. 
Daarnaast is te zien dat de sectoren die aan deze getroffen bedrijven hun producten of 
diensten leveren ook vaker uitstel hebben aangevraagd. Zo hebben alle cafés met vijftig of 
meer werknemers uitstel van belasting aangevraagd. In de uitzendsector, die personeel levert 
aan een branche als de cafés, en in de drankensector hebben respectievelijk 41 procent en 50 
procent van de grote bedrijven een belastingschuld. 

Gevolg is dat de belastingdruk binnen enkele sectoren hoog oploopt. Zodra de schuld moet 
worden terugbetaald, in ieder geval in de komende vijf jaar, drukt dat op de kasstroom van 
ondernemingen. Om een paar branches te noemen: voor drukkerijen wordt de gemiddelde 
belastingafdracht 36 procent van de winst per maand. In het personenvervoer over de weg, 
zoals taxi’s, touringcarbedrijven en openbaar vervoer, is dat 54 procent. Bij autohandel en 



253 
 

reparatie drukt de belastingschuld in zestig maanden voor een kwart op de winst. Voor de 
detailhandel, exclusief de autohandel, is dit 36 procent. 

Verder zijn er ook branches op de lijst die naast de coronagerelateerde beperkingen tegen 
andere problemen aanlopen, zoals de brexit, hoge grondstofprijzen of de stikstofcrisis. Zo heeft 
de bouwmaterialenindustrie te maken met hoge grondstofprijzen. Industriële bakkerijen zijn 
relatief energie-intensief en voelen zodoende ook de hoge energieprijzen. En een branche als 
de weg- en waterbouw kampt met de stikstofcrisis. Ook deze sectoren hebben in de afgelopen 
anderhalf jaar uitstel van belasting aangevraagd. Uitstel stond immers voor alle bedrijven 
open. 

Het feit dat de uitgestelde belastingen voornamelijk geconcentreerd zijn in enkele sectoren is 
voor de economie als geheel op het eerste gezicht positief nieuws, want juist daardoor lijken 
mogelijke negatieve effecten van de schuldenlast vooral beperkt te blijven tot die sectoren. De 
vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn dan ook rooskleurig. Zo is sprake van 
inhaalgroei die de economische activiteit nog tot ver in 2022 zal opstuwen. We verwachten 
dan ook stevige groei van het bruto binnenlands product van 4,4 procent voor 2021 en 3 
procent voor 2022. Faillissementen bevinden zich sinds de start van de coronacrisis ook ver 
onder het historisch gemiddelde. De reden hiervan is de coronasteun. 

Deze positieve noot betekent overigens niet dat dit thema vanuit macro-economisch 
perspectief irrelevant wordt. Ten eerste kunnen er ook in de sectoren die geen 
belastingschuldconcentratie kennen individuele bedrijven zitten voor wie deze schuld wel 
negatieve effecten teweeg kan brengen. Denk aan een bedrijf dat levert aan de horecasector, 
maar waarvan de eigen sector geen directe last heeft gehad van de lockdown. Dit perspectief 
op bedrijfsniveau ontbreekt echter nog, omdat het hier gaat om gemiddelden. Daarmee moet 
rekening worden gehouden. 

Ten tweede staan de sectoren met hoge concentraties midden in de economie. Het meetorsen 
van een hoge schuldenlast kan de flexibiliteit van de bedrijven in deze sectoren beperken. De 
mogelijkheden om uit te breiden of te investeren worden beperkt, wat op termijn gevolgen kan 
hebben voor de werkgelegenheid in deze sectoren die vrij arbeidsintensief zijn. Ten derde 
moeten ook uitstralingseffecten worden meegenomen. Het feit dat deze sectoren worden 
geremd sorteert weer effecten in de keten die achter deze bedrijven zit, zoals bijvoorbeeld voor 
toeleveranciers van cafés. 

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën verwacht dat het overgrote deel van de 
ondernemers hun opgebouwde schulden binnen de gestelde periode van vijf jaar volledig 
kunnen aflossen. Hij gaat er vanuit dat een bedrag van 1,5 miljard euro niet kan worden 
afgelost. Het kabinet kiest er nadrukkelijk niet voor om schulden generiek kwijt te schelden. 
Kwijtschelding is volgens Vijlbrief onrechtvaardig. Het versoepelde uitstelbeleid stond voor alle 
bedrijven open, ongeacht of zij direct geraakt werden door de coronamaatregelen. Sommige 
ondernemers hebben hun eigen reserves aangesproken of zijn een lening aangegaan om de 
belastingen te kunnen betalen.  

Vrijwel alle onderzoeken die zijn gedaan naar de effecten van de coronasteun tonen aan dat 
de steun succesvol is geweest in het beperken van de schade voor bedrijven. De toename van 
het aantal insolvabele bedrijven zou zonder steun een stuk groter zijn geweest dan met steun, 
zo blijkt uit modelsimulaties. Ook heeft de steun hierdoor een sterke stijging van de 
werkloosheid voorkomen. Lidstaten van de Europese Unie doen er volgens Olivier Guersent, 
hoofd mededingingsregels bij de Europese Commissie, goed aan de coronasteun niet te snel 
te staken. De nasleep, en mogelijk nu hernieuwde maatregelen, kan aanvankelijk gezonde 
bedrijven alsnog treffen, zei hij begin november tegen persbureau Bloomberg.  Bron: 
ABN/AMRO, 9 november 2021.  
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Aantal vaccinaties stijgt langzaam, maar 2,2 miljoen Nederlanders 
hebben nog geen enkele prik 

Vorige week zijn er ruim 125.000 coronavaccinaties gezet. Ook deze week staan er enkele 
tienduizenden prikafspraken ingepland. Het aantal ongevaccineerde Nederlanders ligt nog 
boven de twee miljoen. 

Het aanscherpen van de coronaregels en de verruimde invoering van het 
coronatoegangsbewijs zorgden vorige week voor een stijging van het aantal gezette vaccinaties 
bij de GGD. Werden er daarvoor gemiddeld 10.000 prikken per dag gezet, vorige week waren 
dat er 17.880 per dag. Deze week zijn er vooralsnog 59.000 vaccinatieafspraken gemaakt. 
Daar komen dan nog de mensen bij die zich zonder afspraak melden bij een GGD-
vaccinatielocatie. ‘Er is ongeveer net zoveel ‘vrije inloop’ als dat er afspraken worden gemaakt’, 
meldt de GGD.   

Van alle prikken die er vorige week werden gezet, ging het in 70.000 gevallen om een eerste 
vaccinatie, aldus de GGD. In de andere gevallen ging het om een tweede of zelfs derde prik. 
Van de afspraken die voor deze week zijn gemaakt is het percentage eerste prikken vooralsnog 
lager.   

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 12,5 procent van de Nederlanders boven de 18 jaar 
momenteel helemaal niet gevaccineerd is, zij hebben nog geen eerste prik gehad. Dat komt 
neer op 1,8 miljoen mensen. Wie 12 jaar als ondergrens neemt, komt hoger uit: dan hebben 
2,2 miljoen Nederlanders geen enkele coronaprik gehaald.  

De vaccinatiegraad in Rotterdam is de afgelopen weken met zeker 10 procent gestegen, melden 
huisartsen uit de stad. De artsen zijn naar de wijken gegaan waar relatief weinig mensen zijn 
gevaccineerd om de inwoners ervan te overtuigen toch een prik te halen. In alle grote steden 
en de Biblebelt is de vaccinatiegraad lager dan in de rest van Nederland.  

Met de gerichte vaccinatiecampagnes willen de artsen en de GGD de corona-epidemie 
terugdringen. Het aantal besmettingen stijgt de afgelopen dagen weer sterk. Daardoor was er 
gisteren sprake van een grote toeloop bij de teststraten van de GGD. Maandag werden er ruim 
100.000 testafspraken gemaakt en meer dan 77.000 tests afgenomen, aldus de organisatie. 
Aan het einde van de dinsdagochtend stond het aantal afspraken al op 75.000. Het lijkt 
volgens de GGD op de pieken van december vorig jaar en februari en maart van dit jaar.  

Ondertussen ziet ook de Stichting Open Nederland, dat Testen voor Toegang organiseert, een 
stijging van het aantal testafspraken dat wordt gemaakt: vorige week werden er 543.000 
afspraken gemaakt tegenover 477.000 in de week daarvoor. Wie niet gevaccineerd is of recent 
hersteld is van corona heeft een negatieve testuitslag nodig om een QR-code te krijgen en zo 
bijvoorbeeld een restaurant of sportschool binnen te kunnen. Half september, toen de 
coronapas nodig werd voor horecabezoek, werden er in een week 200.000 afspraken gemaakt. 

De meeste testafspraken afgelopen week werden gemaakt op vrijdag (123.000) en zaterdag 
(173.000). Het gaat daarbij nadrukkelijk om gemaakte afspraken, niet om het aantal mensen 
dat zich laat testen. ‘We weten in verband met de privacyregels niet of één iemand bijvoorbeeld 
op vrijdag en zaterdag een testafspraak maakt’, zegt een woordvoerder van de stichting. Een 
negatieve testuitslag is 24 uur geldig. Sowieso komt op gemiddeld 12 procent van de gemaakte 
afspraken niemand opdagen. Bron: AD, 9 november 2021. 

Tijdens lockdown meldde buurtbewoner vaker huiselijk geweld 

Vanaf de eerste coronalockdown in maart 2020 werden meldingen van huiselijk geweld iets 
vaker gedaan door buurtbewoners en andere ’gewone’ burgers, vergeleken met dezelfde 
periode een jaar eerder. Dat meldt het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 
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Rechtshandhaving (NSCR) op basis van een onderzoek naar de meldingen bij het advies- en 
meldpunt Veilig Thuis. Het totaal aantal meldingen van huiselijk geweld nam niet toe. 

Hoewel professionele hulpverleners, met name politieagenten, nog altijd het vaakst huiselijk 
geweld en kindermishandeling melden, deden gewone burgers dat vanaf de eerste 
coronalockdown vaker dan voorheen, zegt NSCR. Zo werd in 2020 tijdens de eerste 
coronalockdown bijna 10 procent van de meldingen gedaan door buurtbewoners of andere 
burgers. In 2019 was dat 7,6 procent. 

Het NSCR denkt dat de landelijke campagne tegen huiselijk geweld tijdens de coronacrisis 
mogelijk heeft bijgedragen aan meer alertheid en bereidheid onder burgers om huiselijk 
geweld te melden. Verder kunnen de coronamaatregelen, zoals thuiswerken, ertoe geleid 
hebben dat het geweld vaker gehoord of gezien is, waardoor er vaker meldingen zijn gedaan, 
aldus NSCR. Tegelijkertijd zorgden de coronamaatregelen ervoor dat familieleden en vrienden 
minder snel huiselijk geweld konden opmerken en melden. 

In 2020 kwamen er bij Veilig Thuis 120.395 meldingen van huiselijk geweld binnen, in 2019 
waren dat er 126.807. Dat het aantal meldingen is gedaald, hoeft volgens NSCR niet te 
betekenen dat er daadwerkelijk minder huiselijk geweld heeft plaatsgevonden in 2020. 
„Hiervoor is vervolgonderzoek nodig’, aldus het studiecentrum. Bron: De Telegraaf, 9 
november 2021. 

Japanse schaatsploeg opgeschrikt door tien coronagevallen: 'Het is heel 
zuur' 

De Japanse schaatsploeg staat op het punt weer deel te gaan nemen aan het internationale 
circuit, maar de ploeg van bondscoach Johan de Wit is in de voorbereiding getroffen door 
meerdere coronagevallen. 

Vier Japanse schaatsers en zes stafleden hebben in Inzell positief getest. Het gaat om Nana 
Takagi (olympisch kampioene op de massastart en ploegenachtervolging), Ryosuke Tsuchiya 
en Riku Tsuchiya, vertelt De Wit in Langs de Lijn En Omstreken. ‘In het team van Nao Kodaira, 
een ander team, is ook een meisje positief bevonden’, aldus de Japanse hoofdcoach. 

De Wit bereidde zich deze week met de Japanse ploeg op de Duitse ijsbaan voor op de start 
van de wereldbeker, komend weekeinde in het Poolse Tomaszów. De tests werden eind vorige 
week uitgevoerd. 

 

Nao Kodaira (links) en Miho Takagi tijdens de WK sprint in 2020  # EPA 
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De positieve schaatsers en stafleden moeten op last van de Duitse gezondheidsdienst zeven 
dagen in quarantaine. De Wit is inmiddels onderweg naar Tomaszów met de rest van de ploeg. 

Totdat het coronavirus de wereld in zijn greep kreeg, begin maart 2020, waren de Japanse 
schaatsers heer en meester op de kortste afstanden. Miho Takagi en Tatsuya Shinhama 
kroonden zich in Hamar tot wereldkampioen sprint. Sindsdien heeft de schaatsploeg van 
bondscoach De Wit alle internationale optredens overgeslagen. 

De rentree op het internationale podium had De Wit zich anders voorgesteld. ‘Het is heel zuur. 
We komen uit Japan, we leven al anderhalf jaar ontzettend veilig. Iedereen heeft een eigen 
slaapkamer, we eten uit elkaar, we hebben altijd onze medische maskers op.’ 

‘Voor ons is het een verrassing dat negen mensen positief zijn bevonden. Ze hebben geen 
symptomen en zijn niet ziek. Ze trainen ook gewoon door, weliswaar op hun balkon en 
hotelkamer. Het is vreemd...’ 

De Wit vraagt zich hardop af waar zijn schaatsers en collega's het virus zouden kunnen 
hebben opgelopen. ‘Bij de ijsbaan in Inzell zijn strenge regels, die worden alleen niet nageleefd. 
De enige plek waar we geen masker op hebben is tijdens de training op het ijs. Daar zou 
misschien iets gebeurd kunnen zijn.’ 

Binnen de Japanse ploeg zijn de besmettingen hard aangekomen, vertelt De Wit. ‘De mensen 
die achterblijven verontschuldigen zich dat ze besmet zijn geraakt. Ze voelen zich bezwaard. 
In Japan wordt misschien gedacht dat ze roekeloos zijn. Dat is wel sneu, want dat zijn ze niet. 
Ze zijn hartstikke voorzichtig.’ 

Bij de vier wereldbekers in november en december, in achtereenvolgens Tomaszów, Stavanger, 
Salt Lake City en Calgary, zijn startplaatsen te verdienen voor de Olympische Spelen van begin 
volgend jaar in Peking. De Wit verwacht niet dat de coronagevallen plaatsing voor de Spelen 
in de weg zullen zitten. Bron: NOS, 9 november 2021. 
 

Boosterprik helpt volgens RIVM tegen corona-infecties 

Het RIVM denkt en verwacht dat boosterprikken effect gaan hebben op het gemak waarmee 
het coronavirus zich onder mensen kan verspreiden, zegt RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag 
in gesprek met NU.nl. In welke mate dat gaat zijn, is nu nog niet te zeggen. 

Volgens het hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is iedereen inmiddels 
‘doordrongen van de urgentie van de boosterprik’. Ze verwijst naar de stijgende coronacijfers, 
die over de hele linie te zien is. ‘Niet voor niets is er een boosterprik geadviseerd’. 

De laatste dagen riepen onder meer ouderenclubs en verpleeghuizen vanwege de toenemende 
cijfers op deze prikken zo snel mogelijk te zetten. De eerste ouderen krijgen vooralsnog in 
december een eerste prik toegediend. Het demissionaire kabinet liet eerder deze week al weten 
te kijken naar de mogelijkheden om dit proces te versnellen. 
Ook Timen zegt dat de prikken zo snel mogelijk worden gezet als kan, maar dat er allerlei 
dingen geregeld moeten worden. ‘De logistiek is een beperkende factor.’ 

Wat is een boosterprik? 

 Een boosterprik is een extra prik, nog bovenop de eerdere coronavaccinaties. 
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 Eerst krijgen de mensen die het grootste risico lopen ernstig ziek te worden een extra 
prik. Demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) wil uiteindelijk dat 
iedereen een boosterprik kan halen. 

De vaccins die momenteel zijn gebruikt in Nederland werken volgens Timen nog steeds heel 
goed en hebben een ‘effectiviteit waar we alleen maar van konden dromen’. De effectiviteit 
tegen ziekenhuisopname is de laatste maanden echter wel heel licht afgenomen. Zo beschermt 
een vaccin nu nog steeds 93 procent tegen ziekenhuisopname (dit was 94 procent) en 97 
procent tegen ic-opname (dit was 98 procent). 

Die effectiviteit geldt in mindere mate voor ouderen, voegt Timen toe. ‘Bij mensen boven de 
zeventig zie je dat de effectiviteit iets minder hoog is dan bij jongeren. Vandaar de booster.’ De 
extra prik is volgens Timen vooral uit voorzorg en moet de afweer van de kwetsbare mensen 
‘oppeppen’. 

Ook tegen besmetting lijkt het vaccin na verloop van tijd iets minder te beschermen, maar 
precieze cijfers daarvan in Nederland zijn er nu nog niet. 

Timen noemt het cruciaal om ook de mensen die nog geen vaccin hebben genomen, een 
vaccinatie te geven. ‘Dat is de beste verdediging tegen de opmars van het virus’. Bron: NU.nl, 
9 november 2021. 
 

Hoge grondstofprijzen en herstel na corona doen Renewi goed 

Afvalverwerker en recyclingbedrijf Renewi heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken 
boekjaar geprofiteerd van een verder herstel van de economie na corona. Ook de hoge 
grondstofprijzen deden het bedrijf goed. Het kon daardoor meer geld verdienen aan 
gerecyclede materialen. Ook voor de rest van het boekjaar is Renewi positief gestemd en 
daarom stelde het bedrijf de verwachtingen naar boven bij. 

Tijdens de coronacrisis sneed Renewi net als veel andere bedrijven in de kosten en een deel 
van die kostenbesparingen kon het behouden toen de economie herstelde en er weer meer 
werk kwam. Dat leidde tot hogere winstmarges. Onder de streep bleef er 37,1 miljoen euro 
over, ruim tien keer zo veel als de winst van 3,5 miljoen euro uit dezelfde periode vorig jaar.  

De omzet steeg onder meer door hogere afvalvolumes, maar ook door de hoge grondstofprijzen. 
Die kwam uit op een kleine 916 miljoen euro, elf procent meer dan een jaar eerder. Renewi 
wil met nieuwe innovaties een nog groter deel van het ingezamelde afval recyclen. Dat moet 
naar driekwart, tien procentpunt meer dan het nu is. Tegelijkertijd verwacht het bedrijf dat 
de prijzen van grondstoffen weer wat dalen. Bron: De Telegraaf, 9 november 2021.  
 
Energiebedrijf Enstroga valt ook om, klanten verdeeld over andere 
leveranciers 
 
Enstroga is na Welkom Energie het tweede energiebedrijf binnen een maand dat omvalt door 
de torenhoge gasprijzen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) trekt de 
leveringsvergunning van de Duitse leverancier in. De klanten worden verdeeld over alle andere 
energiebedrijven. 
 
Dat Enstroga in zwaar weer verkeerde, was al enkele weken duidelijk. De leverancier kwam 
recent in het nieuws door de hondsbrutale brieven die veel klanten ontvingen. Daarin dreigde 
het energiebedrijf hun energiecontract te beëindigen, tenzij ze een enorme tariefsverhoging 
zouden accepteren. De ACM kwam daarop in actie en verbood deze praktijk.   
 
Het uit Duitsland afkomstige Enstroga vroeg klanten daarop vrijwillig op te stappen. 
Ondertussen ging het bedrijf vrolijk door met het opzeggen van klanten. Toen de ACM dat 
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afgelopen week merkte, volgde een dwangsom van 15.000 euro per week. Een bedrag dat kon 
oplopen tot maximaal 45.000 euro.  
 
Nu blijkt dat Enstroga zelf de handdoek in de ring heeft gegooid. De directie heeft de ACM 
gevraagd de leveringsvergunning in te trekken. Dat doet de toezichthouder, vanaf 12 
november levert Enstroga klanten geen stroom en gas meer. Vanaf die datum worden alle 
bestaande contracten, inclusief alle voorwaarden, officieel beëindigd.  
 
Het omvallen van Enstroga heeft overigens beduidend minder impact dan het faiilissement 
van Welkom Energie eind oktober. Waar de laatste leverancier 90.000 gedupeerde klanten 
had, gaat het bij Enstroga om honderden klanten. Van 300 klanten is de levering onlangs - 
tegen de regels van de ACM in - al stopgezet door het bedrijf zelf.   
 
Honderdvijftig huishoudens staan momenteel nog officieel geregistreerd als afnemer. Zij 
worden verdeeld over alle andere energiebedrijven naar rato van marktaandeel. In 
tegenstelling tot bij Welkom Energie - waar Eneco de klanten voorafgaand aan het 
faillissement overnam - is er nu geen andere leverancier die de klanten vrijwillig wil hebben.  
 
De andere driehonderd huishoudens worden eveneens verdeeld, maar mogen hiervan afzien 
als ze in de tussentijd al zijn overgestapt naar een andere leverancier.   
 
In praktijk zullen de meeste Enstroga-klanten bij Vattenfall, Essent of Eneco terechtkomen. 
Deze grote drie hebben namelijk grofweg de helft van de Nederlandse energiemarkt in handen. 
Bij hun nieuwe leverancier zullen de honderden huishoudens aanzienlijk duurder uit zijn.  
 
Zo maakte Eneco vorige week bekend de overgenomen klanten van Welkom Energie een 
gasprijs van 1,80 euro per kubieke meter te vragen, plus 49 cent per kilowattuurstroom. De 
kans lijkt aanzienlijk dat de Enstroga-gedupeerden die bij Eneco belanden dezelfde tarieven 
krijgen.  
 
Veel van de al eerder door Enstroga opgezegde klanten kregen onlangs een brief van hun 
lokale netbeheerder met de mededeling dat ze geen energiecontract meer bezaten en dat ze 
snel een nieuwe leverancier moesten zoeken. De ACM maande hen dat advies op te volgen. De 
toezichthouder had geen macht om Enstroga te dwingen de klanten terug te nemen.  
 
Enstroga is een Duits bedrijf dat sinds 2012 bestaat en in meerdere Europese landen actief 
is, waaronder Nederland en Italië. Het hoofdkantoor staat in Berlijn. In ons land bezit de 
leverancier een adres in Maastricht. Bron: AD, 9 november 2021.  
 
Laatste woorden  
 
Een op vijf Nederlanders wil strenge lockdown, maar alléén voor ongevaccineerden. 
Het demissionaire kabinet praat deze week over mogelijk nieuwe 
coronamaatregelen. Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan vindt ruim een 
vijfde van de Nederlanders (22 procent) een strenge lockdown acceptabel, maar 
dan wel alléén voor ongevaccineerden. 

 
Dat blijkt maandag uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 
3000 mensen. Een strenge lockdown ligt op dit moment nog niet voor de hand, 
maar mocht het wel zover komen, dan keert Nederland terug naar de situatie van 
half december vorig jaar. Toen kondigde demissionair premier Rutte vanuit het 
torentje in Den Haag een lockdown af.  

Tijdens zo'n strenge lockdown, zoals die van eind vorig jaar, zijn alle niet-
essentiële winkels gesloten en moeten ook de sportclubs en de horeca dicht. Ook 
geldt er een avondklok, waarbij 's nachts niemand op straat mag zijn zonder 
geldige reden. Sporten mag alleen buiten in groepjes van maximaal twee personen. 
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Het onderwijs wordt op afstand gegeven en de kinderdagverblijven zijn gesloten. 
De vorige lockdown eindigde in mei van dit jaar.   

Als het aan ruim een vijfde van de Nederlanders (22 procent) ligt, wordt de zware 
maatregel opnieuw ingevoerd als de coronasituatie in Nederland uit de hand loopt. 
Maar, zo vinden zij, dan moet de lockdown alleen gaan gelden voor mensen die 
niet zijn gevaccineerd. De maatregelen voor gevaccineerde Nederlanders moeten 
hetzelfde blijven. Nog eens tien procent van de Nederlanders is ook voorstander 
van een strenge lockdown, maar alleen als deze voor iedereen geldt, dus ook voor 
mensen die zijn gevaccineerd.  

Een andere grote groep Nederlanders (veertig procent) wil helemaal geen extra 
maatregelen, zoals een avondklok of een strenge lockdown.  

Demissionair Hugo De Jonge (Volksgezondheid) zei maandag tegen Hart van 
Nederland dat strengere maatregelen niet zijn uitgesloten nu het aantal 
besmettingen weer fors stijgt.  

‘Dat gaan we alleen doen als het echt nodig is. In dat stadium zitten we niet nu. 
Ik kan ook niet uitsluiten dat we in dat stadium wel terecht gaan komen, maar als 
ik nu ga proberen daar een antwoord op te geven dan ga ik op de zaken 
vooruitlopen’, aldus De Jonge. Bron: Hart van Nederland, 9 november 2021. 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 9 november 2021 


