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Eerste woorden  

Ouderen en kwetsbaren moeten zo snel als dat kan een extra coronaprik krijgen, net als 
zorgmedewerkers die met Jansen zijn gevaccineerd. Dat stellen vaccinexperts. 

Haast is geboden, omdat de vaccins minder goed beschermen dan gehoopt. Uit onderzoek 
onder bijna 800.000 Amerikaanse veteranen, gepubliceerd in Science, blijkt bijvoorbeeld dat 
het Janssen-vaccin na een half jaar nog maar 13 procent van de besmettingen weet te 
voorkomen. Andere vaccins scoren beter, maar na verloop van tijd neemt de bescherming ook 
bij BioNtech-Pfizer, Moderna en AstraZeneca af. Dat is ook in andere studies en landen 
zichtbaar.  

Tegen ernstige ziekte en overlijden beschermen de vaccins nog wel goed, maar bij ouderen 
begint deze linie ook scheurtjes te vertonen. Uit cijfers van het RIVM bleek vorige week dat 44 
procent van de patiënten die in oktober in het ziekenhuis terecht kwamen, volledig 
gevaccineerd was. Het merendeel van deze mensen was ouder dan 70.  

Vorige week dinsdag adviseerde de Gezondheidsraad om uit voorzorg alle 60-plussers, een 
groep van ongeveer 4,5 miljoen mensen, een booster te geven. Plan was om in december te 
beginnen met 80-plussers en inwoners van zorginstellingen. Op dit moment vindt koortsachtig 
overleg plaats tussen RIVM, de koepelorganisatie van de GGD en zorgkoepels ‘om dit te zien 
of dit op een zorgvuldige manier eventueel sneller kan’, laat minister Hugo De Jonge weten bij 
monde van zijn woordvoerder.  

De Jonge riep ziekenhuizen gisteren op reguliere ingrepen uit te stellen en hun ‘eerlijke deel’ 
aan coronapatiënten over te nemen. Hij reageerde daarmee op een noodkreet over ‘code zwart’ 
van de Limburgse ziekenhuizen. ‘Heel vervelend, maar het moet.’  

Vaccins beschermen aanvankelijk goed tegen een coronabesmetting, maar die bescherming 
neemt af over de tijd. Dat lijkt rap te gaan. Een onderzoek van Amerikaanse wetenschappers, 
vorige week gepubliceerd in Science, laat zien dat bijvoorbeeld het vaccin van Jansen na een 
half jaar nog maar dertien procent effectief is.  

Anders gezegd: het aantal besmettingen bij een fictieve groep mensen die Jansen kreeg, is na 
een half jaar nog maar dertien procent lager dan bij een even grote groep niet-gevaccineerden. 
Ger Rijkers, medisch immunoloog van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg: ‘Op 
langere termijn kun je stellen dat één prik met Jansen, als je kijkt naar de kans op besmetting, 
geen impact meer heeft.’  

In het onderzoek, uitgevoerd met data van bijna 800.000 Amerikaanse veteranen, scoren de 
vaccins van Pfizer/BioNtech en Moderna beter, maar ook daar daalt de bescherming sterk. 
Moderna komt na een half jaar uit op 42 procent, Pfizer/BioNtech  op 57 procent.  

Onderzoeken in Groot-Brittannië en Israël tonen getallen van gelijke strekking: hoe langer 
geleden mensen hun laatste prik kregen, hoe groter de kans dat ze toch weer een infectie 
oplopen. Ook de kans dat gevaccineerden het virus overdragen groeit, blijkt uit een studie van 
de Oxford-universiteit.  

Cijfers van het RIVM laten, net als internationale onderzoeken, zien dat vaccinatie nog steeds 
goed beschermt tegen ziekenhuis- en ic-opname. De cijfers verschillen niet veel per type 
vaccin. In september en oktober voorkwam volledige vaccinatie 93 procent van de 
ziekenhuisopnames en 96 procent van de ic-opnames, becijferde het RIVM.  

De bescherming neemt over de tijd af, maar vooralsnog heel licht. Wat wel een probleem is, is 
dat de ‘beschermingswal’ bij gevaccineerde ouderen scheuren vertoont. Zij komen relatief vaak 
in het ziekenhuis terecht en vormen daar met niet-gevaccineerden de grootste groep. De reden, 
zegt de Groningse professor vaccinologie Anke Huckriede, is dat de immuniteit bij ouderen 
eerder onder de ‘drempelwaarde’ zakt die nodig is om een ernstig verloop van een 
coronabesmetting te voorkomen.  
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Rijkers haalt een cijfervoorbeeld uit Groot-Brittannië aan. ‘Bij 70-plussers daar is 99 procent 
volledig gevaccineerd, maar heeft slechts 86 procent antistoffen. Dat laat zien dat ouderen 
echt een risicogroep zijn.’ 

Huckriede benadrukt dat ze nog steeds ‘dolblij’ is met de vaccins. ‘Zonder vaccins was het nu 
totale chaos geweest. Maar ik had wel gehoopt dat de bescherming minder snel zou afnemen. 
Het probleem is dat je dat van tevoren nooit weet. Dát de bescherming afneemt, is echter niet 
verbazingwekkend.’ 

Volgens Rijkers is het een kwestie van voortschrijdend inzicht. ‘De eerste vaccinatieronde werd 
opgezet met de inzichten van eind 2020. Toen waren studies beschikbaar met twee prikken, 
en een tijdspanne van drie of vier maanden. De bescherming op dat punt was nog steeds goed 
en daarom dachten we er allemaal met twee prikken vanaf te zijn. Nu kunnen we langer 
terugkijken, én is de deltavariant de overheersende mutant. We zien nu dat een derde prik 
toch nodig is om de bescherming op peil te houden. Dat is helemaal niet gek. Om jonge 
kinderen tegen tetanus te beschermen, krijgen ze zes prikken.’ 

Dat er, als het aan Huckriede en Rijkers ligt, als de wiedeweerga gestart moet worden met het 
toedienen van boosterprikken. ‘Voor ouderen en andere kwetsbaren’, zegt Huckriede. ‘En ik 
denk dat we daar haast mee moeten maken. Je ziet dat ziekenhuis en ic-opnames snel 
toenemen, en dat het gezondheidssysteem weer overbelast dreigt te raken.’ 

Ook mensen die het Jansen-vaccin gekregen hebben, zouden misschien voorrang moeten 
krijgen, zeggen beide experts, omdat dat vaccin qua kans op infectie het slechtste scoort. 
Daarbij kijken ze in de eerste plaats naar zorgmedewerkers. ‘Zij komen vaak in contact met 
kwetsbare mensen.’ 

Ook Rijkers maant tot spoed. ‘Treuzelen kan echt niet. De situatie wordt nijpend, in 
ziekenhuizen maar ook weer in verpleeghuizen.’ 

Momenteel liggen er 4,7 miljoen vaccins van Pfizer/BioNtech en 1,6 miljoen coronaprikken 
van Moderna in de Nederlandse diepvrieskisten, blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat zijn de 
twee vaccins die door het Europese Geneesmiddelen Agentschap EMA goedgekeurd zijn voor 
gebruik als boosterprik. Nederland telt ruim 2,4 miljoen 70-plussers en volgens het ministerie 
van Volksgezondheid zijn er in de zorg ‘een miljoen mensen met direct patiëntencontact.’  

‘We hebben gewoon genoeg vaccins voor de booster, dat is echt het probleem niet’, benadrukt 
minister Hugo De Jonge bij monde van zijn woordvoerder. 

‘Het probleem zit hem met name in het personeel van de prikstraten. Denk daarbij niet alleen 
aan prikkers, maar ook aan de mensen die je ontvangen in de prikstraat en je gegevens 
controleren. Een deel van dat personeel is nog in dienst, maar er moeten ook nieuwe mensen 
worden aangenomen.’ 

Vorige week dinsdag adviseerde de Gezondheidsraad om uit voorzorg alle 60-plussers, een 
groep van ongeveer 4,5 miljoen mensen, een booster te geven. ‘We moeten niet onderschatten 
wat dit betekent’, verklaart minister De Jonge daarover. Vooral het proces wat voorafgaat aan 
het zetten van een prik vergt volgens hem ‘veel tijd.’ ‘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.’ De 
CDA-bewindsman noemt bijvoorbeeld de uitnodigingen die verpleeghuisbewoners moeten 
krijgen en de toestemming die zij of hun familie moeten geven voor de prik. 

Plan was om in december te beginnen met de 80-plussers en inwoners van zorginstellingen. 
Op dit moment vindt koortsachtig overleg plaats tussen RIVM, de koepelorganisatie van de 
GGD en zorgkoepels ‘om dit te zien of dit op een zorgvuldige manier eventueel sneller kan’, 
laat minister De Jonge weten via zijn woordvoerder. ‘Dat hoeft medisch gezien niet, maar is 
uit voorzorg, volgens het advies van de Gezondheidsraad’, zo benadrukt zijn woordvoerder. De 
minister verwacht hier vrijdag meer informatie over te kunnen geven. 80-plussers en 
zorginstellingen die het prikken zelf kunnen regelen, kunnen wat betreft het ministerie van 



4 
 

Volksgezondheid als eerste gaan prikken. Dat zou in december zijn. Daarna zou in januari de 
groep zestigers en zeventigers aan de beurt zijn. En als die groepen geweest zijn de 60-minners 
die willen. Volgens woordvoerder van de GGD-koepelorganisatie Bert van Plateringen is ‘nog 
niet duidelijk wie waar geprikt wordt.’ ‘Dat wordt nu allemaal uitgezocht. Waar gaat er geprikt 
worden? Wie gaat er geprikt worden? En hoe verhoudt zich dat tot de huidige priklocaties?’ 

Een booster is volgens de Gezondheidsraad geen instrument om deze golf te stoppen of tegen 
te gaan, aldus de Gezondheidsraad. ‘Het is een oppepper van een op dit moment nog steeds 
goed werkende bescherming tegen corona’, aldus de woordvoerder van De Jonge. In het 
Verenigd Koninkrijk zie je overigens wel dat de booster zorgt voor een kentering in het aantal 
besmettingen, zegt immunoloog Rijkers. 

Geertje de Laat schrijft minister De Jonge een brief: Ik voel me helemaal niet meer veilig met 
Janssen-vaccin. 

 

Geertje de Laat (45) uit Arnhem voelt zich niet veilig met haar Janssen-vaccin en heeft een 
brief geschreven naar minister Hugo De Jonge. © Rolf Hensel   

Door: Suzanne de Winter 

De effectiviteit van alle coronavaccins kachelt achteruit. Maar bij het Janssen-vaccin gaat het 
wel erg hard, blijkt uit onderzoeken. Geertje de Laat uit Arnhem schrikt daar enorm van. 
Iedereen met het Janssen-vaccin moet sneller die boosterprik kunnen krijgen, schrijft ze in 
een brief aan minister Hugo De Jonge. 

‘Ik voel me helemaal niet meer veilig zo’, zegt Geertje de Laat. In juni werd de 45-jarige 
Arnhemse ingeënt met het Janssen-vaccin. Dat bood toen 86 procent effectiviteit tegen het 
coronavirus en nu, volgens een recent Amerikaans onderzoek, waarschijnlijk nog maar zo’n 
13 procent. De Laat is daar erg van geschrokken en wil nog maar een ding: een boosterprik. 
En snel. In een brief aan minister De Jonge vraagt ze om iedereen die dat Janssen-vaccin 
heeft gehad met voorrang die derde prik te geven. 

De minister maakte vorige week bekend dat de boosterprik eerst aangeboden wordt aan 
mensen boven de 80 jaar, dan aan bewoners van zorginstellingen en dan aan iedereen boven 
de 60 jaar. ‘Dat houdt in dat ik op zijn vroegst pas in februari 2022 die boosterprik kan halen’, 
zegt De Laat. In de tussentijd voelt ze zich heel onprettig, schrijft ze aan minister De Jonge. 
En alles dendert gewoon door: een gezin met drie kinderen die natuurlijk van alles moeten, 
haar werk - ‘dat graag wil dat ik de helft van de tijd op kantoor zit’- en het sociale leven.  
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De Arnhemse weet even niet zo goed wat wijsheid is. In april verloor ze haar vader aan corona. 
‘Ik was bij zijn laatste momenten en ik heb de ernst van de ziekte, de benauwdheid, van 
dichtbij meegemaakt. Dat was erg heftig. Het gemis is nog steeds enorm groot. Mijn moeder 
leeft gelukkig nog, maar ook zij heeft corona gehad en kampt met long-covid.’ De Laat gaat 
wat vaker bij haar moeder langs om haar te steunen. Maar ze vraagt zich wel af hoe 
verantwoord het eigenlijk nog om daar in- en uit te lopen met een vaccin dat haar -én haar 
omgeving- zo dramatisch minder goed beschermt.  

Dat onbeschermde gevoel moet volgens De Laat meer mensen bekruipen. Er zijn in Nederland 
850.000 mensen ingeënt met het Janssen-vaccin. Het gaat om mensen die geboren zijn in 
1967, 1968 en 1976 en om de groep die gehoor gaf aan de ‘Dansen met Janssen’- oproep van 
De Jonge.  

De GGD die De Laat belde reageerde begripvol op haar verhaal. ‘Er werd zelfs overlegd met de 
GGD-arts. Maar op dit punt kunnen ze niks voor me betekenen, zeiden ze. Ze blijven bij hun 
filosofie dat het Janssen-vaccin net zo veilig is als de andere vaccins.’  

Gekozen is om eerst de kwetsbare mensen in de samenleving een derde prik te geven, maar 
volgens De Laat horen mensen die het Janssen-vaccin hebben gehad daar zeker ook bij. Ze 
wijst op de snelle stijging van het aantal besmettingen en op de Limburgse ziekenhuizen die 
alarm slaan omdat ze vrezen voor ‘code zwart.’ Ze hoopt dat De Jonge zijn besluit 
heroverweegt. De minister heeft nog niet geantwoord op de brief.  Bron: AD, 10 november 
2021. 

Alle leerlingen op Franse lagere scholen moeten weer mondkapje dragen 

Vanaf aanstaande maandag moeten alle leerlingen op de Franse lagere school weer 
een mondkapje dragen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs dinsdag gemeld na de 
toespraak van president Emmanuel Macron.  

In 61 van de 102 regio's was de mondkapjesplicht op de lagere school al van kracht sinds 
maandag, na de herfstvakantie. Vanaf volgende week moeten alle kinderen van 6 tot 11 
jaar en hun leerkrachten weer een mondkapje op. 

In september werd de mondkapjesplicht op school afgeschaft op plekken met weinig 
coronabesmettingen, maar nu stijgt het aantal besmettingen weer in heel Frankrijk. Macron 
kondigde eerder op de dag nog aan dat 65-plussers een boostervaccin moeten halen als ze 
hun coronapas willen blijven gebruiken.  Bron: AD, 10 november 2021. 

Gevaccineerde mensen tussen 61 en 65 jaar hebben minder antistoffen 
dan gevaccineerden in andere leeftijdsgroepen 

Gevaccineerde mensen tussen de 61 en 65 jaar hebben een stuk minder antistoffen tegen 
corona dan gevaccineerde mensen in andere leeftijdsgroepen. Dat zei arts-microbioloog bij 
bloedbank Sanquin Hans Zaaijer dinsdagavond aan tafel bij Op1. Volgens Zaaijer is dat 
precies de groep die via de huisarts het AstraZeneca-vaccin heeft gekregen. ’Het lijkt dat dat 
een vaccin is dat minder goede, hoge antistoffen geeft dan de mRNA-vaccins.’  

Sanquin onderzocht de hoeveelheid antistoffen bij ongeveer 1400 gevaccineerde bloeddonors. 
Daaruit bleek onder meer dat hoe langer geleden iemand gevaccineerd is, hoe lager de 
antistoffen zijn. Volgens Zaaijer hebben de allerjongste donors, van 18 tot 25 jaar, 
gemiddeld bijna acht keer meer antistoffen in hun bloed dan de mensen uit de groep van 61 
tot 65 jaar. Ook een oudere groep, van 71 tot 75-jarigen, heeft gemiddeld twee keer 
zoveel antistoffen in het bloed, terwijl deze groep eerder gevaccineerd is dan de 61- tot 65-
jarigen.  
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Eerder werd al bekend dat het coronavaccin van AstraZeneca, net als dat van Janssen, in heel 
zeldzame gevallen een combinatie van stolselvorming in de aderen en een verlaagd aantal 
bloedplaatjes kan veroorzaken. Die riskante combinatie staat bekend als trombose met 
trombocytopenie syndroom (TTS). Beide vaccins zijn aan het begin van de vaccinatiecampagne 
in Nederland aan mensen toegediend. 

In het voorjaar werd besloten om vooral nog gebruik te maken van de zogeheten mRNA-vaccins 
van Pfizer/BioNTech en Moderna. Bij die vaccins doen de genoemde ernstige bijwerkingen 
zich niet voor. Het middel van AstraZeneca wordt al maanden niet meer gebruikt. Dat van 
Janssen is wel nog beschikbaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beschouwt 
beide vaccins overigens nog wel als veilig.  Bron: AD, 10 november 2021.  

Meer dan een vijfde van de asielzoekers in Hengelo is besmet met 
coronavirus 

Meer dan een vijfde van de ongeveer honderd asielzoekers die in de tijdelijke noodopvang 
in Hengelo (Overijssel) verblijven, is besmet met het coronavirus. De besmette vluchtelingen 
zijn overgebracht naar een 'uitwijklocatie' in de buurt, meldt de gemeente. Zo'n locatie 
gebruikt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om met corona geïnfecteerde 
asielzoekers in onder te brengen.  

De ongeveer honderd vluchtelingen verblijven sinds eind oktober voor vier weken op het 
Hazemeijerscomplex in Hengelo, laat de gemeente weten. De besmettingen kwamen aan het 
licht nadat een van de asielzoekers afgelopen weekend aan corona gerelateerde klachten 
vertoonde en positief bleek.  

Daarop werden maandag alle bewoners getest en kwamen 21 besmettingen aan het licht. De 
negatief geteste bewoners moeten de komende dagen in thuisquarantaine. Ze zijn nog niet 
allemaal volledig gevaccineerd, stelt de Twentse gemeente. 

Volgens Hengelo zijn 'besmettingen in deze aantallen' nu aan de orde van dag en is de uitbraak 
in de noodopvang daarom 'niet uniek.’ ‘Maar het is wel extra vervelend voor deze groep dat de 
positief geteste vluchtelingen weer naar een andere locatie overgebracht moeten worden, 
terwijl zij vaak al een vreselijke tocht achter de rug hebben. Via tolken worden de vluchtelingen 
nu geïnformeerd over de regels die in Nederland gelden in zo'n situatie. Gelukkig zien ze het 
belang in van de maatregelen die nu nodig zijn.’  Bron: AD, 9 november 2021.  

Marathon van Shanghai is uitgesteld vanwege stijgend aantal 
coronabesmettingen 

De marathon van Shanghai die op 28 november zou worden gehouden is tot nader order 
uitgesteld, maakte de organisatie woensdag op haar website bekend. Reden voor de afgelasting 
is de zorg over het stijgende aantal coronabesmettingen in China. 

China registreerde dinsdag 54 nieuwe coronabesmettingen op een geschatte bevolking van 
1,4 miljard mensen. Maandag waren dat er nog 62. Er werden dinsdag geen nieuwe doden 
gemeld, waardoor het totale aantal geregistreerde coronadoden sinds de uitbraak van de 
pandemie op 4636 blijft staan.  

‘Vandaag hebben we gekozen voor voorzichtigheid, voor de gezondheid van de deelnemers en 
voor het vooropstellen van de inwoners van de stad’, schreef de organisatie van de marathon 
onder meer. 

Deelnemers hebben de mogelijkheid gekregen om hun startbewijs op te geven of om het te 
bewaren voor 2022, mocht de marathon dan wel doorgaan. Eerder dit jaar werden 
de marathons van Beijing en Wuhan vanwege Covid-19 tot nader order uitgesteld. Bron: AD, 
10 november 2021.  
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Duitsland meldt hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen op één dag 

De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen op 
een dag geregistreerd sinds het begin van de pandemie, meldt het Robert Koch Instituut voor 
ziektebestrijding (RKI) vanmorgen. 

Het ging dinsdag om 39.676 nieuwe gevallen, meer dan het vorige record van afgelopen 
vrijdag. Toen werden 37.120 nieuwe besmettingen geregistreerd. Een week eerder was dat 
aantal nog 20.398. 

Ook het aantal sterfgevallen in Duitsland nam dinsdag toe, aldus het gezondheidsinstituut. 
Volgens de nieuwe gegevens werden in Duitsland 236 sterfgevallen geregistreerd, tegen 194 
dagelijkse sterfgevallen een week geleden. Bron: AD, 10 november 2021.  

Het OMT komt bij elkaar om te praten over aanscherping 
coronamaatregelen 

Het Outbreak Management Team (OMT) komt vanmiddag weer bij elkaar om te praten over 
mogelijke aanscherping van de coronamaatregelen. Het overleg leidt tot een advies aan het 
kabinet. De experts van het OMT, onder wie RIVM-baas Jaap van Dissel, praten morgen het 
kabinet bij tijdens een overleg in het Catshuis.   

Het definitieve besluit valt vrijdag, waarna zeer waarschijnlijk een persconferentie volgt met 
demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo De Jonge.  

Het is nog niet zeker dat er dan daadwerkelijk nieuwe regels worden aangekondigd. Mogelijk 
vindt het kabinet het nog te vroeg om al conclusies te trekken, nadat vorige week zaterdag 
aangescherpte regels ingingen. De effecten daarvan zijn vrijdag nog vrijwel niet te zien. 

Ingewijden laten weten dat het kabinet nu waarschijnlijk 'meer dan ooit' naar het OMT luistert 
wat betreft nieuwe maatregelen. Die zouden nu dan ook nog niet op tafel liggen, zeggen 
bronnen. Het kabinet zou vooral eerste signalen willen zien dat mensen hun gedrag hebben 
veranderd, bijvoorbeeld door minder te reizen binnen Nederland. Als die signalen uitblijven, 
zijn maatregelen waarschijnlijker. Bron: AD, 10 november 2021.  

In Utrecht gaat intocht Sinterklaas tòch niet door  

De intocht van Sinterklaas in Utrecht gaat zondag tóch niet door. De organisatie wil de 
verantwoordelijkheid voor de intocht niet langer op zich nemen door de actuele ontwikkelingen 
rond het coronavirus. 

Daarom heeft ze besloten om het evenement ‘terug te geven’ aan de gemeente. Daarmee is het 
bezoek van de Sint aan de Domstad, wat dit jaar een optocht in plaats van een intocht zou 
worden, afgelast.  

‘In deze tijd van sterk oplopende Covid-19-besmettingen, met overvolle ziekenhuizen en met 
ook de zorg voor onze eigen ruim 250 vrijwilligers, willen wij de verantwoordelijkheid om 
tienduizenden mensen bijeen te brengen, niet dragen’, laat de organisatie weten.  

De gemeente zegt in een raadsbrief deze zorg over de oplopende coronabesmettingen te delen. 
‘Wij betreuren en respecteren het besluit de organisatie. Door de korte termijn die resteert tot 
de centrale intocht is er voor de gemeente geen optie meer om een alternatief te zoeken.’  

Het niet doorgaan van de intocht, is volgens de gemeente een grote domper voor veel kinderen, 
hun ouders en de betrokken vrijwilligers. ‘Een enorme teleurstelling.’ 

Vanwege de coronamaatregelen zou het feest al anders zijn ingericht dan anders. Zo zou er 
geen openbaar ontvangst in de Weerdsluis en geen afsluitend evenement op het Domplein 
zijn. Wel zou de Sint door de stad rijden. Eén lichtpuntje: intochten van de Sint in diverse 
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Utrechtse wijken op 13 en 20 november worden door andere partijen georganiseerd en gaan 
wel door. Bron: AD, 10 november 2021. 

Meer mensen laten zich testen of halen een vaccinatie, maar de sfeer op 
de locaties van de GGDrU is ‘grimmig’ 

De sfeer bij de test- en vaccinatiestraten in de provincie Utrecht wordt steeds grimmiger. Het 
staat er rijen dik, omdat mensen zich soms gedwongen voelen vanwege de coronapas. ‘Mensen 
zijn bozer en geïrriteerd.’ 

Het loopt weer storm bij de GGD regio Utrecht en omgeving onder vallen. Dinsdag werden er 
bijna zevenduizend testen gedaan en iedere dag loopt dat aantal op. Vorig weekend stond de 
teller nog op 4500 testen. Daar komen volgens woordvoerder Lydia van der Meer van de 
GGDrU dan ook meer positieve coronaresultaten uit. Maandag bleken er 686 mensen besmet. 
‘Maar na het weekend is het altijd minder, omdat minder mensen zich in het weekend laten 
testen.’ 

Daarnaast is het na de persconferentie vorige week, waarbij de coronateugels verder werden 
aangetrokken, ook weer druk in de vaccinatiestraten. ‘Op verschillende locaties zien we dat 
een aanzienlijk aantal mensen voor een eerste prik komen. Na de vorige persconferentie was 
dat ook zo, maar na een dag of twee, drie, was het grootste gedeelte wel geweest. Nu blijft het 
doorlopen.’ 

Dat komt omdat het voor mensen zonder vaccinatie steeds lastiger wordt om ergens binnen 
te komen. Maar juist dat zorgt ook voor frictie in de teststraten en vaccinatielocaties, ziet de 
GGDrU. ‘We zien dat mensen bozer zijn, geïrriteerder, omdat sommigen zich gedwongen voelen 
door de coronapas.’ 

Dat maakt de sfeer grimmig, zegt de woordvoerder. ‘Mensen zijn klaar met corona en je merkt 
dat ze daardoor ongeduldiger zijn. Een hoop aantal mensen is het niet eens met het beleid of 
dat ze een vaccinatie ‘moeten’ nemen. Anderen zijn boos omdat ze in quarantaine moeten, 
terwijl ze wel gevaccineerd zijn. Dat is heel vervelend, ook voor ons personeel.’ 

 
De vaccinatielocatie onder het bollendak bij Utrecht centraal. © Angeliek De Jonge 



9 
 

Juist voordat de coronabesmettingen weer opliepen, vertrok de directeur van het coronabedrijf 
van de GGDrU. Het idee was toen dat het coronabedrijf zou afschalen tot een afdeling. De 
GGDrU was daarmee al begonnen. ‘Maar we stonden wel klaar voor een bepaald percentage. 
We hebben er bijvoorbeeld rekening mee gehouden dat we zevenduizend mensen per dag 
moeten kunnen testen.’ 

Daarnaast blijft de GGDrU mensen aannemen en opleiden en hebben ze een poule gemaakt 
van mensen die én op de vaccinatielocaties én in de teststraten kunnen werken. Zo kunnen 
die efficiënt worden ingezet. ‘We hebben genoeg personeel voor nu, al hebben we zelf ook veel 
zieken. Griep, niet lekker, in quarantaine of zelf corona. Dat maakt het soms lastig.’ 

De testlocaties blijven open op vrije inloop, maar ook op afspraak. Het advies is om een 
afspraak te maken als je getest wilt worden. ‘Dan kun je het beste bellen naar ons callcenter, 
want op de site kan het soms druk zijn en dan kom je er niet doorheen.’ 

De GGDrU doet ook het bron- en contactonderzoek, om te zien waar corona-uitbraken zich 
voordoen in de regio. Dat gebeurt niet meer zo uitgebreid als eerder, vertelt Van der Meer. Ze 
moeten officieel klaarstaan voor een kleine tweehonderd mensen, maar dat redden ze nu zeker 
niet. ‘We hebben te maken met een gigantisch aantal besmettingen, maar ook met mensen 
die niet meer willen meewerken.’ 

Om het te kunnen bijbenen en mensen zoveel mogelijk te motiveren, belt de GGDrU niet meer 
alle contacten na. ‘Wat we nu doen, is nog wel een telefoontje met de besmette mensen, maar 
daarna krijgen ze een digitale vragenlijst. Daardoor halen we de informatie zoveel mogelijk op.’ 

Risicogroepen, zoals ongedocumenteerden, asielzoekers en mensen uit de medische doelgroep 
worden nog wel door de GGDrU gebeld. ‘We merken wel echt dat mensen hun contacten niet 
meer doorgeven. Zij zeggen dat ze geen contacten hebben gehad, terwijl wij weten dat dat niet 
zo is.’ De meeste besmettingen vinden op dit moment plaats op scholen en in zorgcentra. 

Limburg is terechtgekomen in een zorginfarct 

Limburg is terechtgekomen in een zorginfarct. Dat zegt directeur David Jongen van het 
Zuyderland ziekenhuis in het programma Op1. ‘We hebben dit weekend crisisoverleg gehad. 
Sinds zondag hebben we 40 procent van de reguliere zorg af moeten zeggen.' Bron: AD, 10 
november 2021. 

Reisadvies voor Madeira aangescherpt 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies aan voor Madeira. Het 
Portugese eiland wordt aangewezen als hoogrisicogebied. De kleurcode verandert morgen van 
groen naar geel. Reizigers vanuit dit gebied naar Nederland moeten vanaf zaterdag 13 
november een coronabewijs laten zien. 

Voor Oekraïne en Singapore verandert per 11 november de kleurcode van geel naar oranje. Ze 
zijn verwijderd van de lijst met veilige landen van de Europese Unie. Dat betekent dat reizigers 
bij terugkeer in Nederland in quarantaine moeten, behalve als ze volledig zijn gevaccineerd. 
Vanaf zaterdag 13 november moeten reizigers naar Nederland aanvullend een coronatest 
doen, ook als ze volledig zijn gevaccineerd. 

De eilanden Nieuw-Caledonië, ten oosten van Australië, en Saint Kitts en Nevis, in de 
Caraïbische Zee, zijn niet langer zeerhoogrisicogebied, maar worden hoogrisicogebied. 
Reizigers kunnen vanaf morgen met een coronabewijs naar Nederland reizen en hoeven niet 
in quarantaine. De Kaaimaneilanden, ook in de Caraïbische Zee, veranderen juist 
van hoogrisicogebied naar zeerhoogrisicogebied. Ongevaccineerde reizigers naar Nederland 
moeten in quarantaine, en vanaf zaterdag 13 november moeten alle reizigers naar ons land 
aanvullend een coronatest doen. Bron: AD, 10 november 2021.  
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Winkeliers vrezen dat kabinet ‘zinloze’ coronacontrole aan de deur 
invoert: ‘Onuitvoerbaar’ 

Winkeliers maken zich grote zorgen over de mogelijke invoering van coronacontrole aan de 
deur. De vrees is dat klanten en personeel zullen wegblijven, waardoor het toch al prille herstel 
na de coronalockdowns verder in gevaar komt. 

Het kabinet liet vorige week doorschemeren te werken aan scherpere coronamaatregelen, 
waaronder controle van coronacodes op het werk of aan de deur van ‘niet essentiële’ winkels. 
Dat zou betekenen dat 56.000 winkels die onder meer mode of elektronica verkopen, moeten 
controleren of hun klanten én personeel een geldige QR-code hebben. 

‘Winkeliers willen niet meewerken aan de invoering van een coronatoegangsbewijs, ook al 
wordt dat alleen lokaal ingezet. Het is onuitvoerbaar en staat in geen verhouding tot de mate 
waarin winkelen bij zou dragen aan de verspreiding van het virus’, aldus directeur Eus Peters 
van de Raad Nederlandse Detailhandel.  

Peters wijst ook op het enorme personeelstekort in Nederland, waardoor het toch al lastig is 
geschikte winkelmedewerkers te vinden, laat staan ‘tienduizenden’ controleurs voor aan de 
deur. ‘De maatregel is buitenproportioneel, technisch onuitvoerbaar en onbetaalbaar. Er moet 
een heleboel geld bij.’ Bron: AD, 10 november 2021. 

Werkgeversorganisaties dringen erop aan dat kabinet meer doet om 
nieuwe lockdowns te voorkomen 

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dringen erop aan dat het 
demissionaire kabinet meer doet om nieuwe lockdowns te voorkomen. Ze willen dat er sneller 
boostervaccins beschikbaar komen en dat inspanningen om de vaccinatiegraad te 
verhogen gericht worden op groepen in de samenleving waarvan nu nog veel mensen niet zijn 
gevaccineerd. Het op meer plekken invoeren van een coronatoegangsbewijs zien de werkgevers 
niet zitten. 

Vorige week liet minister Hugo De Jonge weten dat ouderen vanaf 80 jaar in december hun 
derde coronavaccinatie kunnen krijgen. Dan krijgen zorgmedewerkers de booster ook 
aangeboden. In januari zou dan worden begonnen met de groep 60 tot en met 80 jaar. Mensen 
onder de 60 kunnen ook een boostervaccin krijgen als ze dat willen. De Tweede Kamer vindt 
dit in meerderheid te lang duren. 

‘Keer op keer lopen we achter de feiten aan’, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Steeds 
zijn dezelfde sectoren als de horeca, evenementen, de reisbranche, de winkels en anderen hier 
de dupe van. Vorig jaar waren we eerst te laat met testen, daarna met vaccineren en nu weer 
met de aanschaf van Covid-medicatie en de boosterprik.’ 

Als het kabinet vrijdag nieuwe beperkingen aankondigt voor ondernemers, kan dat volgens 
VNO-NCW en MKB-Nederland niet zonder compensatie. ‘Nu al merken ondernemers de 
gevolgen van allerlei afzeggingen en toegenomen onzekerheid bij klanten’, aldus de 
werkgeversorganisaties. Over een eventuele nieuwe vorm van coronasteun worden al 
gesprekken gevoerd met het kabinet. Bron: AD, 10 november 2021. 

VVD D66 en PvdA willen spoedadvies over inzet boosterprik bij mensen 
die zijn gevaccineerd met AstraZeneca 

VVD, D66 en PvdA willen een spoedadvies over het inzetten van boosterprikken bij mensen 
die ingeënt zijn met AstraZeneca. Ook willen de partijen duidelijkheid over de vraag waarom 
de Pfizer/Moderna-booster niet gelijk beschikbaar is voor mensen die een Janssen-prik 
hebben gehad. Bron: AD, 10 november 2021. 
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Farmaceut Moderna wil dat zijn vaccin ook kan worden gebruikt voor 
kinderen  

Moderna wil dat zijn coronavaccin ook kan worden gebruikt bij kinderen van 6 tot en met 11 
jaar. Daarom heeft de fabrikant goedkeuring gevraagd bij de Europese 
waakhond, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Dat verwacht over 
twee maanden een besluit te kunnen nemen. Het Moderna-vaccin is al goedgekeurd voor 
iedereen van 12 jaar en ouder. 

Eerder vroegen Pfizer en BioNTech om goedkeuring van hun coronavaccin voor kinderen 
van 5 tot en met 11 jaar. Het EMA komt waarschijnlijk in december met een oordeel over die 
aanvraag. 

De conclusies van het EMA gaan naar de Europese Commissie. Die beslist uiteindelijk of het 
vaccin mag worden gebruikt voor kinderen. Daarna is het aan Nederland en de andere EU-
landen om te besluiten of ze daadwerkelijk jonge kinderen gaan vaccineren. Bron: AD, 10 
november 2021. 

Vier op tien ic-verpleegkundigen kampen met angst en depressie 

Vier op de tien ic-verpleegkundigen ervaren klachten als angst, depressie of posttraumatische 
stress als gevolg van werk. Dat is de conclusie van het onderzoek van het Radboudumc in 
Nijmegen en het Rotterdamse Erasmus MC onder zeshonderd ic-verpleegkundigen. 

Volgens de onderzoekers heeft de helft van de deelnemende verpleegkundigen een verhoogd 
risico op uitval door vermoeidheid gerelateerd aan het werk. ‘Een op de vier ic-
verpleegkundigen heeft sinds de Covid-19-pandemie een periode niet kunnen werken, vooral 
vanwege fysieke of mentale klachten. Een kwart van hen is nu nog steeds niet volledig aan 
het werk’, staat in de studie. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat één op de drie overweegt om te stoppen als ic-
verpleegkundige. De verpleegkundigen op intensive cares willen meer medezeggenschap 
krijgen in de organisatie van de inhaalzorg en hebben behoefte aan flexibelere roosters en 
werken in vaste teams. Ook willen ze meer collega's op de werkvloer zodat de werkdruk lager 
wordt. Verder zeggen ze nog steeds veel steun van familie, vrienden en hun directe collega's 
te ervaren. ‘De ervaren steun van de Nederlandse samenleving is echter drastisch verminderd’, 
aldus de universiteiten. 

‘Een op de vier ic-verpleegkundigen heeft sinds de Covid-19-pandemie een periode niet 
kunnen werken, vooral vanwege fysieke of mentale klachten. Een kwart van hen is nu nog 
steeds niet volledig aan het werk’, staat in de studie. Uit het onderzoek blijkt ook dat één op 
de drie overweegt om te stoppen als ic-verpleegkundige. Bron: AD, 10 november 2021.  

Regionale gezondheidsdiensten kunnen beginnen met vaccineren 
boosterprik 

Regionale gezondheidsdiensten hebben alles klaarstaan voor de boosterprikken. ‘We hebben 
de vaccinatielocaties, we hebben de vaccins en we hebben de mensen. In theorie kunnen we 
snel beginnen. Maar achter de schermen moeten er nog dingen worden geregeld. Die 
voorbereidingen zijn in volle gang’, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland 
weten.  

De mensen om wie het gaat, moeten een uitnodiging van het RIVM hiervoor krijgen, zoals ook 
bij de eerste prikken. Bij de boosterprik krijgen de mensen het vaccin van Pfizer/BioNTech of 
dat van Moderna, ook als ze eerder een ander middel hadden gekregen. Tussen de tweede prik 
en de boosterprik moet enkele maanden tijd zitten. Als de tweede prik korter geleden was, 
komt die persoon nog niet in aanmerking. Bovendien moet er twee weken zitten tussen de 
boosterprik en de griepprik, die in deze maanden wordt gegeven. 
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In totaal zijn er ongeveer 837.000 ouderen die een boosterprik zouden kunnen krijgen. 
Daarnaast komen ongeveer 700.000 zorgmedewerkers in aanmerking voor de extra inenting, 
maar zij worden vooralsnog op eigen locaties gevaccineerd, dus buiten de GGD om. Bron: AD, 
10 november 2021.  

Alle Belgen krijgen een boosterprik 

Alle Belgen krijgen de komende maanden een boosterprik. De ministers van Volksgezondheid 
hebben dat besloten na het advies van de Hoge Gezondheidsraad om een booster te geven aan 
wie ingeënt werd met een vaccin van Janssen. Ze gaan met hun besluit dus een stapje verder, 
meldt nieuwszender VRT. 

‘We moeten ons voorbereiden om iedereen in 2022 een extra prik te geven’, zegt Wouter Beke, 
de minister van Volksgezondheid van Vlaanderen. ‘Het virus is niet weg. Het is nog altijd 
aanwezig en besmettelijker. Vaccinaties helpen daartegen.’ 

Volgende maand zijn inwoners van België die het Janssenvaccin hebben gekregen al aan de 
beurt. Ze krijgen een herhalingsprik van Pfizer of Moderna. Er worden al boosters gezet bij de 
65-plussers en het zorgpersoneel. Bron: AD, 10 november 2021.  

Ameland als eerste aan de beurt voor 'boosterprik': GGD Fryslân wil vaste 
wal snel laten volgen 

Op Ameland worden op 29 november de eerste 'boosterprikken' van Fryslân gezet. Dat is de 
extra vaccinatie tegen het coronavirus, die als oppepper is bedoeld naar de eerste prikken. 

De 'boosterprik' wordt eerst aan mensen van 80 jaar en ouder gegeven, maar GGD Fryslân 
wil toestemming krijgen om op de eilanden de inwoners boven de 75 jaar te vaccineren. Dat 
lukt waarschijnlijk bij Terschelling ook, voor Vlieland en Schiermonnikoog lopen nog 
gesprekken om in andere leeftijdscohorten te vaccineren. Voor de andere Waddeneilanden 
staan nog geen datums vast.  

Wie voor de boosterprik in aanmerking komt, krijgt een brief van de gemeente Ameland. 
Daarin staat een telefoonnummer om een prikafspraak te maken. De vaccinaties worden gezet 
in sporthal De Slinger in Hollum.  

Uiteindelijk moet iedereen boven de 60 jaar in aanmerking komen voor een boostervaccin, 
maar de oudste mensen zijn als eerste aan de beurt.   

Nils van Mourik van de GGD vertelt dat het simpelweg logistiek goed uitkomt om op Ameland 
te beginnen. ‘We waren toch al met Ameland in gesprek over de herhalingsoproep voor mensen 
die nog geen prik hebben gehad. We hebben het besproken met het RIVM en de GGD GHOR. 
We zijn er toch al, dus dan kun je logistiek beter met de boostercampagne beginnen.’ 

Over de vaste wal is nog geen besluit genomen, maar er zijn woensdag diverse overleggen met 
zorginstellingen. ‘Dat is logistiek lastiger, maar we doen ons best.’ Van Mourik hoopt aan het 
einde van de week of begin volgende week meer duidelijkheid te hebben. 

Toch hoopt Van Mourik dat ook de vaste wal snel aan de beurt is. ‘Als ik eerlijk ben zou het 
me niet verbazen als we voor december al beginnen. Daar zetten we wel op in, ik hoop dat we 
het voor elkaar krijgen.’ 

Het hangt onder meer af van het beschikbare personeel de registratiesystemen en het vaccin 
dat zal worden gebruikt. ‘De Gezondheidsraad heeft aangegeven dat het beste een mRNA-
vaccin kan worden gebruikt. Dat betekent Pfizer of Moderna. Als het Moderna wordt, dan 
moeten er nog mensen worden opgeleid. Want de verhoudingen in het vaccin zijn ook net wat 
anders dan bij de eerste vaccinatieronde. Bij Pfizer gaat het wel om dezelfde hoeveelheid.’ 
AstraZeneca wordt het in ieder geval niet. 
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De boosterprik kan niet op hetzelfde moment worden gezet als de gewone griepprik, omdat de 
kans op bijwerkingen te groot is. Er moeten minstens twee weken tussen zitten. Bron: Omrop 
Fryslân, 10 november 2021.  

Aantal coronapatiënten is ziekenhuizen is vandaag hetzelfde gebleven 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is niet gedaald of gestegen 
vandaag. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 
liggen er 1647 in de ziekenhuizen, evenveel als dinsdag. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1320 mensen die worden behandeld vanwege Covid-19, 
de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er acht minder dan 
dinsdag. Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten juist toe met acht tot 327. 
Dat is het hoogste aantal sinds begin juni. Bron: AD, 10 november 2021. 

Slachtoffers van geweld in jeugdzorg moeten maanden wachten 

Het schadefonds voor geweld in de jeugdzorg wordt overspoeld met aanvragen van 
slachtoffers. Op dit moment hebben bijna zesduizend mensen zich gemeld voor een 
schadevergoeding, veel meer dan verwacht. Hierdoor moeten slachtoffers maanden wachten 
op antwoord. Dat meldt EenVandaag. 

Het Schadefonds en de vergoeding behoren tot de aanbevelingen van de commissie De Winter 
die twee jaar geleden onderzoek deed naar misstanden in de jeugdzorg. Slachtoffers die 
aannemelijk kunnen maken dat zij tijdens hun verblijf in een pleeggezin of jeugdinstelling 
structureel zijn mishandeld (kan ook seksueel zijn) krijgen een eenmalige uitkering van 
vijfduizend euro en een brief waarin het leed dat hun is aangedaan wordt erkend.  

Het Schadefonds zegt op zijn website nu een half jaar nodig te hebben om een aanvraag te 
behandelen. Inmiddels zijn er nieuwe medewerkers aangenomen om op de achterstand te 
kunnen inlopen. Directeur Monique de Groot erkent de problemen en zegt dat er samen met 
het ministerie een berekening was gemaakt waarin werd uitgegaan van tweeduizend 
aanvragen in twee jaar tijd. ’Achteraf gezien een enorme onderschatting’, zegt zij 
tegen EenVandaag. In maart volgend jaar zou de termijn teruggebracht moeten zijn naar drie 
maanden.  

In aanmerking voor de schadevergoeding komen slachtoffers die als kind onder 
verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in tehuizen, de residentiële jeugdzorg, de 
pleegzorg, in de Jeugd-GGZ en vroeger zelfs enkele malen in de psychiatrie, instellingen voor 
mensen met een lichte verstandelijke beperking, blinden- en doveninstituten, gesloten 
(justitiële) jeugdzorg en opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.  

De vergoeding komt in reactie op het rapport van de commissie De Winter, dat in 2019 werd 
gepresenteerd. Daarin staat dat een aanzienlijk percentage van kinderen die sinds 1945 in 
jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven, onvoldoende beschermd was tegen fysiek, 
psychisch en seksueel geweld. 

Van de drieduizend aanvragen die tot nu toe zijn beoordeeld, is inmiddels vijftien procent 
afgewezen. Bron: AD, 10 november 2021.  

Team Ranomi Kromowidjojo in quarantaine, International Swimming 
League niet in gevaar 

Geen ambassadrice Ranomi Kromowidjojo vandaag bij de persconferentie van de International 
Swimming League in Eindhoven. Alle zwemmers van haar team Iron zitten sinds gisteravond 
in quarantaine nadat twee atleten die afgelopen week aan de EK kortebaan in Rusland mee 
hebben gedaan een positieve coronatest inleverden.  
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Vooralsnog is het toernooi dat morgen begint niet in gevaar, aldus algemeen manager Andrea 
di Nino. Iron, met ook Thom de Boer in de gelederen, komt deze week op donderdag en vrijdag 
in actie in Eindhoven.  

De komende drie weken zijn van donderdag tot en met zondag de play-offs van de ISL in het 
Pieter van de Hoogenband Zwemstadion. Op 3 en 4 december volgt de finale van de 
prestigieuze teamwedstrijd. Er doen zwemmers uit meer dan veertig landen mee waaronder 
veel medaillewinnaars van de afgelopen Olympische Spelen in Tokio. Bron: AD, 10 november 
2021. 

Restaurant van Pascal kreeg geen coronasteun: zo wist hij het hoofd toch 
boven water te houden  

Pascal Distel opende middenin coronatijd een restaurant. Al na anderhalve week kreeg hij de 
eerste zware maatregelen op zijn bord: zijn tent moest sluiten, uiteindelijk een half jaar lang. 
Voor coronasteun kwam hij niet in aanmerking. En daarna volgde de QR-samenleving. 

Ervaring in de horeca had Distel een jaar geleden nog niet. Waarom juist dan in coronatijd 
een restaurant openen, daar waar de klappen vallen? Het leverde hier en daar best wat 
gefronste wenkbrauwen op. ‘Maar ik was er natuurlijk al veel langer mee bezig’, zegt Distel.  

‘Het concept had ik al eventjes in mijn hoofd, ik kon alleen geen juiste locatie vinden. Toen de 
eerste lockdown voorbij was, kwam opeens dit pand vrij. Ik dacht: dit kan ik niet laten 
schieten.’ 

In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van 
een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Pascal Distel. 

Vol goede moed ging hij aan de Havenstraat in Woerden aan de slag. ‘Het is hetzelfde als een 
huis: je hebt een bepaald budget, maar uiteindelijk ga je daar altijd overheen. Maar goed, 
Mark de Vries (de chef-kok, red.) en ik zaten vol in onze energie. We waren er zo enthousiast 
over. We zaten heel strak op ons ondernemingsplan en geloofde erin.’ 

Vorig jaar vertelde Distel tegen deze krant: ‘We hebben een haalbaarheidsonderzoek laten 
doen en zelfs in het slechtste scenario zijn de kansen nog goed. We weten niet waar het naartoe 
gaat, maar we geloven hierin en gaan er gewoon voor. Bovendien kunnen we in tegenstelling 
tot bestaande horecazaken alleen maar groeien.’ 
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Pascal (links) en Mark serveren de laatste koffie. © Marnix Schmidt 

Maar toen kwam dat slechtste scenario dubbel en dwars uit. In oktober ging hij open. Maar 
al na anderhalve week kwamen aan al zijn plannen een einde. Restaurant De 
Woerdenaar moest volledig sluiten. Het voelde alsof al zijn ideeën de prullenbak in konden. 
‘Oef, dat was wel echt een klote moment,’ herinnert Distel de pijnlijke situatie nog als de dag 
van gisteren.  

‘Een volledige sluiting had ik absoluut niet op mijn lijstje staan. Ik dacht altijd wel minimaal 
dertig gasten te kunnen ontvangen. Uiteindelijk heeft die sluiting een half jaar geduurd. Dat 
is heel lang. We waren over ons budget heen gegaan, waren gesloten en hadden geen vaste 
klanten waaruit we konden putten.’ 

Daar was immers de tijd ook niet voor geweest. Stilzitten deed de ondernemer niet, maar hij 
had het duidelijk allemaal anders voorgesteld. In plaats van een restaurant runnen, had hij 
een afhaalservice. En hij verkocht een keer kilo’s aan asperges of hield gezellige wijnavonden.  

‘Je wordt creatief. Je wil ondernemen, geld verdienen. Omdat wij in oktober waren begonnen, 
kwamen wij niet in aanmerking voor coronasteun vanuit de overheid. We moesten alles zelf 
rooien. Dat is gelukkig wel goed gekomen. Al was het afgelopen jaar alles behalve rendabel.’ 

‘We hebben ons beziggehouden met afhalen en bezorgen, gingen naar Camping Batenstein en 
dachten: wat als we twintig bordjes met asperges, een beetje boter en ham kunnen verkopen? 
Dan zijn we blij! Uiteindelijk verkochten we twintig kilo. Wat dat betreft hebben we een hoop 
geleerd. En ik kón ook niet anders: als ik zou stoppen, waren al mijn investeringen weg.’  

Uiteindelijk kwam eind april het verlossende woord en mocht de horeca weer open. Maar wel 
met een hoop regels, zoals afstand houden. Sinds 25 september, inmiddels 47 dagen geleden, 
kwam daar het coronatoegangsbewijs bij. Echt vrij kunnen ondernemen is er nog steeds niet 
bij voor Distel.  

‘Wij nemen corona heel serieus, maar tegen de maatregelen liepen wij wel aan. Het begrip ebt 
weg, als je ziet hoe met name de horeca behandeld is. Onze opzet is nog steeds om dertig 
mensen in het restaurant te houden. En buiten hebben wij tien tafels staan.’  

Ook daar, op de terrassen, geldt sinds zaterdag: QR-code checken. ‘Wij hebben dan het geluk, 
zet het tussen aanhalingstekens, dat wij voornamelijk wat oudere gasten hebben. Zij zijn 
daarin wat minder moeilijk. We hebben twee keer een beetje trammelant en boze reacties 
gehad over het toegangsbewijs. En dat mag, hè. Ieder mag ervan vinden wat hij of zij vindt. 
Maar je hoeft niet tegen mij of het personeel tekeer te gaan. Wij hebben deze regels ook niet 
verzonnen.’  

Toch begint het runnen van een horecazaak steeds meer te worden zoals de ondernemers het 
een jaar geleden voor ogen hadden.   

Chef-kok De Vries: ‘We willen een beetje de huiskamer van Woerden worden. Gezellig, 
informeel en voor een eerlijke prijs.’ Distel: ‘En dat gaat nu heel goed. We hebben terugkerende 
gasten. Krijgen veel complimenten op zowel de gerechten, service en inrichting. Of ik er wel 
eens spijt van heb gehad? Nee. Nog nooit. En het kan nu alleen maar beter worden.’ Bron: 
AD, 10 november 2021.  

Uit eten met kerst? Bij deze restaurants stromen de reserveringen 
binnen: ‘Wij zijn helemaal volgeboekt’ 

Het duurt nog meer dan vijftig dagen, maar in de horeca stromen de aanvragen voor kerst 
binnen. Een enkeling is zelfs al helemaal volgeboekt. ‘Nu maar hopen dat de persconferentie 
dinsdag meevalt.’ 

Het leek afgelopen week bijna zomer en Sinterklaas moet nog komen, maar dat neemt niet 
weg dat menigeen al kerstplannen maakt. ‘De eerste zakelijke aanvragen voor kerstborrels en 
-diners in de weken voor kerst krijg ik altijd al in juni, maar ook particulieren zijn er op tijd 
bij’, vertelt Ed Breuren van Van Rossum Stadshotel.  Bron: AD, 1 november 2021.  
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Experts over het nut van een boostervaccin 

Met de stijgende besmettingscijfers nemen ook de vragen toe over de werking van het vaccin, 
een mogelijke boosterprik en de werking van antistoffen. Topspecialisten van het Rotterdamse 
MC geven daarom antwoord op al jullie vragen. Deze keer: verliest een boostervaccin na een 
aantal maanden niet ook zijn effectiviteit, net als bij de andere vaccins? En wat is het nut van 
zo‘n derde prik? 

Er is nog veel onzeker als het gaat om de effectiviteit van een derde vaccin. Robin Peeters, 
afdelingshoofd Inwendige Geneeskunde en voorzitter van de Nederlandse Internisten 
Vereniging, geeft aan dat het inderdaad mogelijk is dat de effectiviteit van een derde 
boostershot na een periode van zes tot achttien maanden zal gaan afnemen. Gevolg daarvan 
zou kunnen zijn dat ook volledig gevaccineerden op de ic terechtkomen. ‘Op dit moment zien 
we vooral een toename van ouderen op de ic, zij zijn dan ook het langst geleden gevaccineerd.’ 

In Israël is het mogelijk om al vanaf je achttiende een derde vaccinatie te nemen. Op dit 
moment is het in Nederland nog zo dat mensen van 80 jaar en ouder als eerste worden 
uitgenodigd voor een boostervaccinatie, daarna volgen mensen van 60 jaar en ouder. Ook 
mensen van 18 jaar en ouder wonend in een zorginstelling en zorgpersoneel van 18 jaar en 
ouder met direct patiëntencontact komen in aanmerking. Worden volgende maand 50-jarigen 
en daarna 40-jarigen uitgenodigd? Volgens Peeters is de kans aannemelijk dat de groep die in 
aanmerking komt voor een derde vaccin groter gaat worden. 

Het afdelingshoofd voegt daar nog aan toe dat er alleen een derde prik kan komen met het 
mRNA-vaccin omdat dit de enige soort vaccins zijn waar een studie mee gedaan is. Het is dus 
mogelijk dat een persoon die twee keer AstraZeneca heeft gehad, een derde shot van Moderna 
krijgt.  Bron: AD, 10 november 2021.  

Nootdorper (19) en Haagse vrouw (20) opgepakt voor verkoop van valse 
vaccinatie- en testregistraties 

Een 19-jarige man uit Nootdorp en een 20-jarige vrouw uit Den Haag zijn gisteren door de 
politie opgepakt omdat zij samen betrokken zouden zijn bij de verkoop van valse vaccinatie- 
en testregistraties. Dat meldt de politie vandaag. ’Door deze valse registraties beschikten 
mensen zonder vaccinatie onterecht over een QR-code waarmee zij toegang kunnen krijgen 
tot bijvoorbeeld horeca of evenementen.’ 

Of de twee ‘grote of kleine vissen’ zijn in de vervalsingen van QR-codes kan de politie nog niet 
zeggen. ‘Wat zeker is dat ze QR-codes hebben verkocht, maar hoe groot de omvang van hun 
handel is kunnen we nog niet zeggen’, zegt een woordvoerder van politie Midden Nederland, 
waar de twee opdoken in het onderzoek dat daar werd gedaan naar deze vervalsingen.  Bron: 
AD, 10 november 2021. 

Dochter Nieuw-Zeelandse premier stoort tijdens livestream: ‘Liefje, je 
moet echt naar bed’ 

Het zal voor veel ouders de afgelopen anderhalf jaar herkenbaar zijn: een kind dat plots stoort 
tijdens een videovergadering. Ook de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern ontkomt er 
niet aan. Ze dirigeert gisteravond haar 3-jarige dochter terug naar bed, terwijl ze in een 
livestream de nieuwe coronaregels aan het uitleggen is. 

Ardern had haar moeder, de oma van Neve, gevraagd om op te passen terwijl zij haar land zou 
toespreken via een livestream. De peuter weet te ‘ontsnappen’ uit bed en aan de aandacht van 
haar oma, en loopt de kamer in waarin de premier haar videoverhaal houdt. Kijkers horen 
haar buiten beeld vragen: ‘Mammie?’ 

Ardern kijkt daarop verstoord opzij. ‘Je hoort nu in bed te liggen’, zegt de minister-president. 
‘Het is bedtijd, schatje. Hup naar bed en ik kom zo nog even bij je.’ Ze richt zich daarna weer 
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op haar publiek. ‘Sorry iedereen’, zegt ze, maar Neve laat zich niet zo makkelijk afschepen. 
Nogmaals probeert ze haar dochter richting haar slaapkamer te krijgen. ‘Oma brengt je naar 
bed. Dank je, oma!’  

Ardern kijkt een beetje beschaamd in de camera. ‘Dat was een bedtijdmislukking, hè. Ik dacht: 
dit is het juiste moment voor een Facebook-live, helemaal ‘veilig.’ Hebben jullie wel eens 
kinderen die nog drie, vier keer ontsnappen nadat je ze naar bed hebt gebracht?’ Daarna 
vervolgt ze haar coronaverhaal weer. Volgens The Guardian ‘won’ aanhouder Neve, die na een 
tijdje opnieuw haar moeder kwam storen. ‘Sorry liefje, het duurt te lang.’ De premier zei toen 
tegen de kijkers dat ze de livestream zou beëindigen.   

Ardern is lang niet de enige ouder die ineens een videomeeting verstoord ziet worden door 
haar kind. Een optreden van BBC-expert Robert Kelley ging de wereld over toen zijn twee 
kinderen binnenstormden terwijl hij uitleg gaf over de situatie in Zuid-Korea. Bron: AD, 10 
november 2021.  

Ic-artsen in actie voor betere zorg: ‘Er is niets gebeurd om op te schalen, 
daar worden we wanhopig van’ 

De discussie over vaccinaties verhardt, de reguliere zorg komt in het gedrang en er zijn geen 
ic-bedden bij gekomen om een nieuwe coronagolf te kunnen opvangen. Ic-artsen Aernout 
Lahaije en Sander de Lange vinden het tijd voor actie. ‘We moeten zo veel onnodige vinkjes 
zetten.’ 

Miljoenen euro’s steekt het kabinet in de invoering van het coronatoegangsbewijs, het opleiden 
van boa’s om de checkapp te controleren en mensen te testen. Maar waar is het geld voor de 
zorg? ‘De focus ligt totaal verkeerd’, vindt Aernout Lahaije, intensivist in het Sint Jans 
Gasthuis in Weert. ‘We moeten zorgen dat de zorgstructuur verandert, dat er genoeg handen 
aan het bed zijn om golven op te vangen. Al die scholen krijgen gratis zelftesten, een deel 
verdwijnt gewoon in de prullenbak. Zonde van het geld.’  Bron: AD, 10 november 2021. 

Tegenstanders zijn na corona óók overstag: het continurooster is een 
blijvertje 

Het continurooster is op meerdere basisscholen in het Groene Hart een blijvertje. Waren de 
leerkrachten op de Willibrordschool in Bodegraven vijf jaar geleden nog massaal tegen, na de 
ervaringen in coronatijd zijn ze massaal om. ‘In de hele school is er veel meer rust.’ 

De middagpauze was voor Irma de Jong en Mirjam Stikkelman altijd een welkome break. ‘Ik 
had ‘m zelf nodig’, zegt Mirjam, juf van groep 4/5 op de Willibrordschool, eerlijk. ‘Maar ook 
voor de kinderen was het fijn om ’s middags een nieuwe start te kunnen maken.’ Groep 8-
leerkracht Irma was voor corona ook tegen een continurooster, waarbij de kinderen tussen de 
middag op school blijven om te lunchen. ‘Ik gebruikte die tijd om nog even wat werkbladen te 
kopiëren of een les voor te bereiden. Dat beviel prima.’ Bron: AD, 10 november 2021.  

Snel boostershot na Janssen-vaccin? Volgende week spoedadvies van 
Gezondheidsraad 

Nederlanders die ingeënt zijn met het Janssen-vaccin komen mogelijk snel in aanmerking 
voor een extra boosterprik. Het demissionaire kabinet wil een spoedadvies hierover van de 
Gezondheidsraad. Dat komt volgende week.  

In Nederland zijn ruim 840.000 mensen ingeënt met het Janssen-vaccin. Voordeel: één prik 
is genoeg. Maar verschillende onderzoeken tonen een versnelde afname van de bescherming 
tegen besmetting met het coronavirus aan.  

Daarom vraagt minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid (CDA) aan de Gezondheidsraad 
of deze groep nu net zo snel een oppepprik moet krijgen als de oudste ouderen. Die komen 
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vanaf december - of iets eerder - aan de beurt. ’Moeten we Janssen toch toevoegen aan de 
groep die we het eerste boosteren, dat wil ik weten’, zei De Jonge zojuist na corona-overleg op 
het Binnenhof. ‘We bespreken ook of we sneller kunnen beginnen met de boosterprikken dan 
december, daarover spreek ik met de GGD’s.’  

Bij experts, in ziekenhuizen en in het parlement klinkt felle kritiek op het tempo van de extra 
prikronde. Diverse GGD’s zeggen ook dat ze ‘morgen’ kunnen beginnen.   

De Jonge wil zorgvuldig zijn: ‘GGD-personeel is nu ook bezig met prikken in de wijk, hebben 
belangrijk werk. Je kunt dan niet zomaar even op één plek ergens beginnen. Maar we zijn in 
gesprek. Belangrijk is ook om te vermelden dat de bescherming tegen ernstige ziekte en 
ziekenhuisopname nog erg goed is. We willen de daadwerkelijke afname van bescherming voor 
zijn. Bij de oudste ouderen zien we die enigszins, daarom beginnen we bij hen.’ 

De Jonge is ‘bezorgd’ over landen die extra eisen stellen aan de coronapas, zoals Frankrijk en 
Oostenrijk. Oostenrijk vindt één Janssen-prik niet meer genoeg voor de coronapas. Bron: AD, 
10 november 2021. 

RIVM meldt 12.713 positieve coronatesten in 24 uur 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 12.713 positieve coronatests geregistreerd. 
Sinds het begin van de epidemie zijn er maar twee dagen geweest met nog meer nieuwe 
gevallen. Op 20 december vorig jaar meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 12.997 bevestigde besmettingen en op 17 december waren het er 12.778. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 80.292 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld 
11.470 per dag. Er zijn ook maar twee dagen geweest waarop het weektotaal nog hoger lag. 
Dit was eveneens in december vorig jaar. Bron: AD, 10 november 2021.  

Lidstaten EU moeten volledig gevaccineerden toelaten 

EU-burgers die nog geen boosterprik met een coronavaccin hebben gekregen kunnen gewoon 
naar andere EU-landen reizen, zegt de Europese Commissie. Lidstaten moeten volledig 
gevaccineerden toelaten, en daarvoor zijn twee prikken genoeg. Maar landen mogen zelf 
bepalen of reizigers bijvoorbeeld toegang krijgen tot een skihotel, kroeg of museum.  

Dit komt als reactie op Oostenrijk en Frankrijk, die hebben aangekondigd dat het EU-
certificaat straks niet meer geldig is voor mensen die geen booster halen, om te beginnen bij 
ouderen. 

De regels zijn duidelijk, meent de commissie. ‘Als je volledig gevaccineerd bent zullen lidstaten 
het vrije verkeer niet inperken.’ Maar landen zijn vrij om voor de toegang tot een restaurant 
of concert om een extra vaccinatie te vragen. 

De commissie is in gesprek met de lidstaten over de omgang met boosters en een mogelijke 
update voor de reisregels, zegt zij. ‘In de komende weken mag u daarover nieuws verwachten.’ 
Nu bepleit zij vooral, nog maar eens, dat lidstaten hun aanpak onderling afstemmen. Bron: 
AD, 10 november 2021.  

In Noordrijn-Westfalen is negatieve uitslag coronatest nog maar 24 uur 
geldig 

Een negatieve uitslag van een coronatest is nog maar 24 uur geldig in de Duitse deelstaat 
Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. De deelstaat heeft die maatregel genomen 
zodat er minder kans zou zijn op besmetting bij het begin van carnaval op 11 november. 

Ondanks het aanscherpen van de maatregel mogen mensen zonder mondkapje dansen in 
cafés, meldt de krant Rheinische Post. De regel is woensdag ingegaan en geldt voor PCR-tests 
en sneltests. De geldigheid was tot woensdag 48 uur. Bron: AD, 10 november 2021.  
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Reacties op streep door wintersport in Oostenrijk: ‘Geboekt en nu zijn 
we niet welkom’ 

Waarom is er niet één coronabeleid voor Europa? En: waar laten we alle plastic dat niet 
hergebruikt kan worden?: dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. 
Hieronder staan alle brieven die in de krant van woensdag 10 november verschenen. Je kunt 
zelf een reactie insturen via brieven@ad. 

Wij dachten wintersport te vieren dankzij corona-app. ‘Nieuwe coronamaatregelen in 
Oostenrijk, mogelijk grote gevolgen voor wintersporters’ (AD.nl 9-11). Op het gebied van 
coronamaatregelen is weinig te merken van één Europa. De corona-app zou voorlopig een jaar 
geldig zijn maar nu heeft Oostenrijk dat teruggebracht tot negen maanden. Wij hebben een 
wintersportvakantie geboekt in de veronderstelling dat we er terecht konden, we wilden via de 
app laten zien dat we niet zijn besmet. Nu blijkt met de nieuwe regel (Oostenrijk laat sinds 
maandag alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten toe in onder meer cafés en 
restaurants, red.) dat ons bewijs via de app niet meer geldig is. Waarom is er niet één regel 
voor Europa? M. Coppens, Nijkerk.  

Reizen naar VS staan op oranje, dus een risico. ‘Eindelijk kan het weer: vliegen naar Amerika’ 
(AD 9-11). Na 1,5 jaar stelt de VS haar grenzen weer open voor toeristen. Goed nieuws voor 
veel opa’s en oma’s, ouders met (klein)kinderen in Amerika die hun families node hebben 
gemist. De nieuwsdiensten berichten er volop over en benoemen de inreisbeperkingen zoals 
een vaccinatiebewijs, een negatief testbewijs en een inreisvisum. Waar niemand het over heeft 
in die berichtgeving, is dat de VS nog steeds oranje gekleurd is, wat betekent dat Covid-
gerelateerde (medische) kosten niet door (alle) reisverzekeringen gedekt worden. 
In een land als Amerika zijn met name medische kosten torenhoog. Nu steeds vaker blijkt dat 
je ondanks vaccinatie toch besmet kunt zijn en in een ziekenhuis kunt terechtkomen, lijkt 
dat financiële risico enorm. Wellicht zou het goed zijn als dat ook aan de orde zou komen. 
Hopelijk komt er snel een besluit om het land op geel te zetten. Dan vervallen die extra risico’s. 
Neli Hakkert, Den Haag. Bron: AD, 10 november 2021.  

Bezoekers sinterklaasintocht in Rotterdam moeten tóch QR-code laten 
scannen 

Alle bezoekers van 13 jaar en ouder die aanstaande zaterdagmiddag op het Willemsplein in 
Rotterdam willen genieten van de intocht van Sinterklaas, moeten tóch een QR-scan tonen. 
Zo heeft het Sint-Nicolaas Intocht Comité (SNIC) zojuist laten weten. Eerder koerste SNIC aan 
op een evenement zonder bezoekersregistratie of coronacheck- dit omdat sinterklaasintochten 
in Den Haag een uitzonderingspositie hebben gekregen. 

De beslissing is ingegeven door de plotseling afgelasting vanochtend van de sinterklaasintocht 
in Utrecht. Deze was daar voor komende zondag gepland. De organisatie daar wil de 
verantwoordelijkheid voor de intocht niet langer op zich nemen, vanwege de actuele 
ontwikkelingen rond het coronavirus.  

Het SNIC nam na het nieuws over de gang van zaken in de Domstad weer contact op met de 
gemeente, zo vertelt bestuurslid Joep Mook (21). ‘Van de gemeente kregen we te horen dat de 
beslissing in onze handen ligt. Voor ons, zes studenten van begin 20, is dit een grote keuze. 
Wij voelen de verantwoordelijkheid voor de bezoekers.’  

De mannen van het SNIC zijn er met deze beslissing nog niet. Mook: ‘Vrijdag lijken er weer 
wat nieuwe maatregelen aan te komen vanuit Den Haag. Wie weet moet het dan nog anders. 
Het is echt verschrikkelijk.’  

Vooralsnog is het voor zaterdagmiddag zo dat alleen voor het omhekte deel van het 
Willemsplein een QR-scan  wordt gevraagd aan bezoekers vanaf 13 jaar. Mensen van 14 jaar 
en ouder moeten ook een ID-bewijs kunnen tonen. Bezoekersregistratie vooraf is niet nodig. 
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Langs de route van het Willemsplein richting eindpunt Grote Kerkplein is een coronacheck 
geen vereiste. Op het plein bij de Laurenskerk wordt dit jaar geen show georganiseerd.  

De intocht wordt ook bijgewoond door een Spido-boot vol patiëntjes van het Sophia 
Kinderziekenhuis. Volgens Mook blijft dit gezelschap erbij, ‘want iedereen op die boot is 
gevaccineerd.’ Wel zetten alle pieten aan boord, het SNIC regelt die voor Sinterklaas, een 
mondkapje op. Aan wal geldt deze afspraak niet. In totaal begeleiden 200 pieten de 
Rotterdamse sinterklaasintocht. Bron: AD, 10 november 2021.  

Bedrijven annuleren massaal zakelijke evenementen 

Sinds de laatste coronapersconferentie annuleren bedrijven massaal geplande zakelijke 
evenementen, zoals congressen. Met enorme schade voor de evenementenbranche tot gevolg, 
zegt branchevereniging CLC-VECTA tegen BNR. ‘De schade is niet met tientallen miljoenen 
euro's af te dekken, het gaat echt om grotere bedragen.’ 

Na de persconferentie van vorige week is het sentiment rondom de 
zakelijke evenementen gekanteld, zegt directeur Riemer Rijpkema. ‘Er is een grote 
terughoudendheid ontstaan, eigenlijk van de ene op de andere dag. Dat heeft tot gevolg dat 
bedrijven nu in groten getale aan het annuleren en aan het uitstellen zijn.’ 

Groen licht voor nieuw coronavaccin 

De Europese Commissie heeft vandaag het licht op groen gezet voor de aankoop van 
een nieuw Covid-19-vaccin. Het contract dat is goedgekeurd, biedt de lidstaten de 
mogelijkheid om in 2022 bijna 27 miljoen doses van het vaccin van het Franse Valneva aan 
te kopen. In 2023 kan een extra bestelling voor nog eens 33 miljoen doses geplaatst worden. 
Bron: AD, 10 november 2021.  

Volgens De Ondernemer treffen nieuwe coronamaatregelen opnieuw 
horeca 

De nieuwe coronamaatregelen die tijdens de persconferentie vrijdag worden aangekondigd, 
zijn onder meer een verplichte placering en eerdere sluiting van de horeca, melden meerdere 
bronnen aan De Ondernemer. 

‘Focus op horeca is wederom volledig misplaatst’, reageert Dirk Beljaarts, 
directeur Koninklijke Horeca Nederland. ’Uit het recente bron- en contactonderzoek van het 
RIVM blijkt dat 2,9 procent van de besmettingen in horeca plaatsvindt.’ 

Volgens de KHN-directeur is er geen enkele cijfermatige onderbouwing voor weer nieuwe 
maatregelen in de horeca. Over de uitgelekte, mogelijke coronamaatregelen zegt Beljaarts: ‘Het 
kabinet handelt weer op sentiment.’ Bron: AD, 10 november 2021.  

Nieuwe coronamaatregelen raken weer horeca: eerdere sluiting en 
verplichte placering 

Nieuwe coronamaatregelen die tijdens de persconferentie-Rutte vrijdag worden aangekondigd, 
zijn onder meer een verplichte placering en eerdere sluiting van de horeca. Dat melden 
meerdere bronnen aan De Ondernemer. 'Focus op horeca is wederom volledig misplaatst', 
reageert Dirk Beljaarts, directeur Koninklijke Horeca Nederland (KHN).  

In aanloop naar een persconferentie is het de intussen welbekende route: het OMT heeft 
overleg, komt met adviezen die de dag erna tijdens het Catshuisoverleg worden besproken om 
vervolgens de dag erna - in dit geval: vrijdag 12 november - met 'Nederland' te worden gedeeld. 
Waarna het vervolgens het woord is aan de Tweede Kamer.  
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,Uit het recente bron- en contactonderzoek van het RIVM blijkt dat 2,9 procent van de 
besmettingen in horeca plaatsvindt. Er is geen enkele cijfermatige onderbouwing voor weer 
nieuwe maatregelen in de horeca’, benadrukt KHN-directeur Dirk Beljaarts. ‘De focus op 
horeca van dit kabinet is misplaatst. Ook nu weer. Ik sprak er vorige week over met de 
ministers Blok en Grapperhaus. Het ging over de officiële besmettingscijfers van het RIVM die 
ik nog maar eens benoemde toen zij begonnen over het verplichten van een 
coronatoegangsbewijs op buitenterrassen. Ik heb ze gevraagd naar argumenten, naar 
bewijsvoering, en wat kreeg ik als antwoord: dat is omdat daar veel mensen samenkomen.  

Over de uitgelekte, mogelijke coronamaatregelen zegt Beljaarts: ‘Het kabinet handelt dan weer 
op sentiment, er is werkelijk geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor placering en 
om de deuren van horeca eerder te sluiten. Ik val in herhalingen, maar echt: dit is 
symboolpolitiek vanuit Den Haag. Als ze daar wél goed zouden omgaan met onderbouwing, 
dan gebruiken ze de RIVM-cijfers op de juiste wijze en dus niet tégen horeca. Dan creëren ze 
begrip, draagvlak. Maar als dit doorgevoerd gaat worden lijkt het wederom helemaal nergens 
op.’ 

‘Als dit kabinet het verschil wil gaan maken moet de focus op de zorg liggen. Wanbeleid is er 
gevoerd, de afgelopen maanden. Dáár ligt oplossing, niet bij ons, niet bij de horeca. Weer 
nieuwe coronamaatregelen mogen niet bij de BV Nederland terecht gaan komen.’ Bron: De 
Ondernemer, 10 november 2021. 

Op Ameland kunnen al op 29 november ouderen en zorgmedewerkers 
boosterprik halen 

Ouderen en zorgmedewerkers op Ameland kunnen al op 29 november een boosterprik tegen 
het coronavirus krijgen. Vaccineerders van de Friese GGD zijn dan op het Waddeneiland om 
mensen de derde inenting te geven. Op 1 en 2 december kunnen inwoners 
van Terschelling een extra dosis krijgen. 

De ouderen die op Ameland en Terschelling de boosterprik - met het vaccin 
van Pfizer/BioNTech of van Moderna - kunnen krijgen, moeten 75 jaar of ouder 
zijn. Vlielanders kunnen op 15 december een boosterprik krijgen. Daar is de prik beschikbaar 
voor mensen van 60 jaar en ouder, omdat op Vlieland minder mensen wonen.  

Wanneer Schiermonnikoog aan de beurt komt is nog niet bekend. Doordat de GGD naar de 
eilanden komt, hoeven de eilanders niet de oversteek naar het vasteland te maken. In de rest 
van Nederland begint de campagne voor de boosterprik vooralsnog de week erna, op 6 
december. Dit wordt mogelijk echter vervroegd. Bron: AD, 10 november 2021. 

Ministerie in Italië meldt voor afgelopen 24 uur 7891 nieuwe 
coronabesmettingen  

De afgelopen 24 uur zijn er in Italië 7891 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt het 
ministerie van Volksgezondheid. Er werden 60 aan corona 
gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Bron: AD, 10 november 2021. 

Brussel moet ervoor zorgen dat Frankrijk en Oostenrijk eigen 
coronaregels maken 

Brussel moet er snel voor zorgen dat Frankrijk en Oostenrijk ophouden hun eigen 
coronaregels te maken en daarmee het Europese vakantieverkeer saboteren. Dat zegt D66-
Europarlementariër Sophie in ’t veld, die hierover een debat wil met de Europese Commissie. 
 
Oostenrijk verbindt per 6 december aan het vaccinatiecertificaat een einddatum (na negen 
maanden ongeldig), Frankrijk eist vanaf half december een derde dosis van buitenlandse 65-
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plussers. Nadat over dat certificaat eerder dit jaar wel maanden intensief is onderhandeld. 
‘Iedere golf is het weer hetzelfde liedje’, aldus In ’t Veld. 
 
‘Nationale regeringen komen ieder voor zich met plannetjes en maken zonder enige 
coördinatie met andere landen hun eigen regels. Straks is het weer één grote chaos voor 
reizigers in Europa.’ Zij roept de Commissie op om, gebaseerd op een advies van het Europees 
Medicijn Agentschap, voor heel Europa met eenduidige richtlijnen te komen voor de geldigheid 
van vaccinaties. Bron: AD, 10 november 2021.  

Vandaag worden 900.000 Amerikaanse kinderen gevaccineerd 

De coronacoördinator van het Witte Huis, Jeff Zients, verwacht dat ruim 900.000 
Amerikaanse kinderen tussen de 5 en 11 jaar vandaag een eerste vaccinatie krijgen. De 
regering van president Biden zet in op het inenten van jonge kinderen. ‘Hoewel ons 
programma pas een week op stoom is, schatten we in dat voor het einde van de dag meer dan 
900.000 kinderen een eerste prik hebben ontvangen’, aldus Zients tegen verslaggevers. Bron: 
AD, 10 november 2021. 

VK meldt vandaag 30.329 nieuwe coronabesmettingen 

Het Verenigd Koninkrijk meldt vandaag 39.329 nieuwe coronabesmettingen en 214 
sterfgevallen onder mensen die de afgelopen 28 dagen positief werden getest. Gisteren ging 
het respectievelijk om 33.117 en 262. Bron: AD, 10 november 2021. 

Testlocaties op Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog weer open 

Inwoners van Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog hoeven niet meer naar het vasteland 
voor een toegangstest. De testlocaties daar zijn woensdag weer opengegaan. Terschelling krijgt 
waarschijnlijk later deze week een plek waar mensen zich kunnen laten testen zodat ze naar 
een restaurant, café, theater, museum, zwembad of sportschool of naar de kermis kunnen 
gaan. Dat meldt Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang. Bron: 
AD, 10 november 2021.  

Vijf leeuwen positief getest in dierentuin in Singapore 

In een dierentuin in het Aziatische Singapore zijn inmiddels 5 leeuwen positief getest op het 
coronavirus. Nadat de dieren symptomen van Covid-19 begonnen te vertonen, besloten de 
verzorgers ze te testen. De hoestende en niezende leeuwen zitten in quarantaine tot ze weer 
beter zijn. Het wordt gedacht dat ze het virus hebben gekregen van drie positief-geteste 
dierverzorgers. 

Dat ook dieren besmet kunnen worden met het virus, was al bekend. Een klein aantal 
huisdieren zijn ook al positief getest met het virus in Europa, Noord-Amerika en Azië. Ook 
honden en katten kunnen het coronavirus oplopen. Bron: AD, 10 november 2021.  

Duitse wetenschappers: Profvoetballers presteren langdurig minder na 
besmetting met corona 

Wout Weghorst was vorige maand twee weken uitgeschakeld na een besmetting met covid-19. 
Er is een aanzienlijke kans dat zijn prestaties de komende maanden eronder zullen lijden. Dat 
beweert een team wetenschappers van de Universiteit van Düsseldorf.  

Als een besmette speler hersteld is, is het 5,7 procent minder waarschijnlijk dat hij net zo 
vaak speelt als voordat hij ziek werd. In de eerste 150 dagen missen de besmette 



23 
 

profvoetballers bijna tien procent van de mogelijke speelminuten. Pas na 225 dagen is dat 
effect weg.  

Besmette voetballers worden namelijk eerder gewisseld. Om de prestatie in een wedstrijd te 
meten, gebruikten de wetenschappers het aantal passes. Dat aantal daalt gemiddeld bij 
spelers die corona hadden met 5,1 procent. Dit blijft zelfs langer dan een halfjaar na genezing 
zo. ‘We beschouwen dit als causaal bewijs dat covid-19 infecties langdurige prestatiedalingen 
veroorzaken bij geïnfecteerde voetballers’, aldus het rapport The Long Shadow of an Infection 
Covid-19 and Performance at Work.’   

Bij profs ouder dan 30 jaar daalden de prestaties soms zelfs met meer dan tien procent. De 
wetenschappers zien ook dat voetballers meer tijd nodig hebben om te herstellen na een 
wedstrijd. 

De wetenschappers hebben vanaf het begin van de pandemie tot juli dit jaar data verzameld 
uit de Bundesliga en de Serie A. In die periode waren er in beide competities in totaal 257 
spelers die besmet waren met covid. Hiervan konden 233 professionals worden geïdentificeerd 
via krantenartikelen en berichten van clubs. Via Opta Sports was er ook een controlegroep 
om uit te sluiten dat bepaalde prestatieveranderingen niet te wijten waren aan de infectie.  

De wetenschappers van de Heinrich Heine University in Düsseldorf zeggen dat de 
prestatiedalingen bij besmette amateursporters nog ernstiger zullen zijn en komen daarom 
met een advies: ‘Onze resultaten kunnen als verder argument dienen voor het vaccineren van 
jonge en sportieve mensen.’ Bron: AD, 10 november 2021. 

Amerikaanse onderzoeksinstituten hebben belangrijke rol gespeeld bij 
ontwikkeling van Moderna-vaccin  

Amerikaanse onderzoeksinstituten hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling 
van het Moderna-vaccin, maar dat ziet de farmaceut anders. Moderna heeft, zo blijkt uit een 
gisteren in de New York Times gepubliceerd artikel, drie wetenschappers van het National 
Institutes of Health uitgesloten als mede-uitvinders van het coronavaccin. Het NIH is echter 
stellig van plan om zijn deel als mede-eigenaar van het middel op te eisen. Moderna verdient 
miljarden aan het vaccin.  

Pogingen om er met praten uit te komen, zijn mislukt. ’Ik denk dat Moderna een ernstige fout 
heeft gemaakt door de mede-uitvinders niet de waardering te geven die zij voor hun 
belangrijke rol bij de ontwikkeling van het vaccin verdienen’, zegt NIH-directeur Francis 
Collings. ‘Ze verdienen nu een behoorlijke hoeveelheid geld.’ Moderna verwacht dit jaar 
zo'n 15 á 18 miljard dollar aan zijn eerste en enige commerciële vaccin te verdienen. Voor 
komend jaar wordt op 22 miljard gerekend.  

‘We zijn nog niet klaar’, vervolgt Collins. ‘Dit is iets waar de rechter aan te pas moet komen.’ 
NIH beweert dat drie van zijn wetenschappers - artsen John Mascola, Barney Graham en 
Kizzmekia Corbett - hebben meegewerkt aan de genetische code die wordt gebruikt 
in Moderna's mRNA-vaccin. Hun namen zouden op het patent vermeld moeten worden, meent 
het instituut. ‘Het is geen goed idee om een patent aan te vragen, terwijl je belangrijke 
uitvinders niet noemt. Dit moet worden uitgezocht.’ Bron: AD, 10 november 2021.  

Terwijl Den Bosch elfde van de elfde viert, ziet de zorg de bui al hangen: 
‘Gemeente, je speelt met levens’ 

Ziekenhuizen en huisartsen lopen weer over door de snel oplopende coronabesmettingen. En 
ondertussen storten 25.000 carnavalsvierders zich op het elfde van de elfde feest in Den 
Bosch. Hoe kijken ze daar vanuit de zorg naar en hoe hangt de vlag erbij?  ‘Elke dode en 
longcovid-patiënt als gevolg van elfde van de elfde is er eentje te veel.’   
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Het bandje als je Huisartsenpraktijk Uden belt, zegt eigenlijk al genoeg: ‘Wij zien een 
verdubbeling van het aantal telefoontjes en spreekuuraanvragen en dat kunnen we niet 
allemaal verwerken.’ En eenmaal in de wachtstand: ‘Vanwege corona is de drukte aan de 
telefoon hoger dan normaal. Wij vragen uw begrip hiervoor.’  

Die stortvloed aan bellers komt niet per se door mensen met coronaklachten, wil Hazenveld 
eerst even benadrukken. ‘Het is grotendeels juist uitgestelde zorg, mensen die een jaar geleden 
niet durfden te bellen omdat ze bang waren om de zorg te belasten. Het is dus eigenlijk goed 
dat ze dat nu toch wel doen.’  

Corona begint ook weer bij te dragen aan de drukte, merkt hij. ‘Over het algemeen zijn door 
de hoge vaccinatiegraad hier de klachten minder erg, maar mensen die niet op de IC of in het 
ziekenhuis belanden, die komen juist bij de huisarts. In die zin is elfde van de elfde vieren 
niet handig. Ik gun iedereen zijn feestje en wij in de zorg zijn ook coronamoe en psychische 
gezondheid is óók belangrijk, maar ik weet nu al dat er over een week of twee nóg meer 
telefoontjes komen.’ 

Alleen is zijn bezetting daar niet op berekend. ‘En dan heb ik nog het geluk dat we een paar 
assistentes en triagisten hebben kunnen aannemen. In heel Nederland staan daar permanent 
vacatures voor open.’ 

In de eerste coronagolf, kort na carnaval 2020, was Uden en omgeving de zwaarst getroffen 
regio van Nederland. Het virus maakte veel dodelijke slachtoffers en zorgpersoneel overuren. 
‘Dat was heel heftig toen’, zegt Hazenveld. ‘We beginnen de impact van de oplopende 
besmettingen nu ook weer te merken. En dat wordt zwaar voor ons. Af en toe betekent dat 
wat harder werken, maar we kunnen het nu nog wel behappen. Al zijn ook wij zorg aan het 
uitstellen. Mensen met huidplekjes die stabiel zijn krijgen te horen dat ze beter over een paar 
weken kunnen terugbellen.’  

Deze carnavalsvierder uit de Bossche binnenstad heeft zijn burgemeester, Jack Mikkers, een 
brief gestuurd en hem daarmee onder de neus gewreven dat het wat hem betreft 
onverantwoord is dat de cafés in Oeteldonk deze donderdag vol staan met feestende mensen.  

Uit de brief: ‘Ik ben zelf werkzaam in de zorg en wij revalideren longcovid-patiënten. Deze 
mensen kunnen niets meer als ze bij ons binnenkomen. Wij zien de gezondheidsschade en 
ellende die covid met zich meebrengt dagelijks.’ 

‘Waarom kiest u ervoor om dit te laten gebeuren? De enige reden die ik kan bedenken is dat 
u zwicht voor de druk van de uitbaters. Echter zou u voor de gezondheid van uw inwoners 
moeten kiezen, en deze mensen beschermen.’   

De man, die zijn naam wel kenbaar heeft gemaakt aan Mikkers en het Brabants Dagblad maar 
verder uit angst voor ‘carnavalshooligans’ anoniem wenst te blijven, vraagt zich af hoe 
je streng kunt handhaven in een volle kroeg waar alcohol genuttigd gaat worden.  

‘Dat is niet te doen. Carnavalsvierders hebben anderhalf jaar moeten wachten, denkt u dat 
deze mensen thuis blijven met coronaverschijnselen als ze al een kaartje hebben? Worden 
mensen met verschijnselen naar huis gestuurd door de uitbater? Of moeten ze ter plekke een 
sneltest doen? Nee, iedereen zal zich verschuilen achter zijn QR-code. En het is al een tijdje 
duidelijk dat dit schijnveiligheid is. Mensen die gevaccineerd zijn raken helaas ook besmet en 
komen ook op de intensive care terecht.’ 

En anders besmetten ze wel andere kwetsbare mensen, die vervolgens in het ziekenhuis 
belanden, schrijft hij aan Mikkers.  ‘Het is geen hogere wiskunde dat dit gaat gebeuren. U 
gaat met deze keuze de zorg onnodig overbelasten.’ 

‘Als er nou geen voorbeelden waren hoe dit kan verlopen, maar carnaval 2020 staat nog in 
ons collectieve geheugen gegrift. Het is een slachtveld geweest in Brabant. Dit zal nu gelukkig 
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niet gebeuren, maar elke dode en longcovid-patiënt als gevolg van elfde van de elfde is er 
eentje te veel.’ 

‘Als burgemeester Mikkers op voorhand zou weten dat een evenement in zijn gemeente ten 
minste één leven zou kosten, zou hij het dan door laten gaan? Want met de keten van infecties 
die elfde van de elfde kan veroorzaken, is dat een bijna zeker gevolg.’  

Er is geen woord Frans bij in de waarschuwing die arts-microbioloog Peter Wever woensdag 
mailde naar de gemeente Den Bosch. Het is hem dan ook ernst. Als medewerker van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis was hij in het voorjaar van 2020 gedetacheerd bij ziekenhuis 
Bernhoven in Uden, dat in die tijd werd overspoeld met coronapatiënten. ‘Daar heb ik met 
eigen ogen de consequenties gezien van het vieren van carnaval in een feesttent in de prille 
dagen van de COVID-19 uitbraak. Een op de drie mensen die zich in de eerste golf in 
Bernhoven op de Spoedeisende Hulp presenteerde is overleden.’ 

Wever haalde eerder eens het nieuws doordat hij eind vorige eeuw als ‘dwarse stagiair’ van 
het AMC in Amsterdam voorkwam dat er meer doden vielen door een legionellabesmetting op 
de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Nu spreekt de arts-microbioloog zich uit eigen beweging 
uit tegen het feest voor 25.000 man in de Bossche binnenstad. ‘De gemeente Den Bosch speelt 
met levens als het elfde van de elfde laat doorgaan.’ Het JBZ-ziekenhuis, waar Wever werkt, 
heeft zijn personeel eerder gevraagd geen elfde van de elfde te vieren. Bron: AD, 10 november 
2021. 

 

Frank Poorthuis © Marco de Swart 
 
Het is de laatste dag en dit is de laatste column: ‘t Is klaar 
 
Frank Poorthuis beschrijft hoe het leven verandert als je stopt met werken. Dit is de laatste 
dag.  
 
We fietsen naar school, de kleintjes en ik. Zingen iets van Kinderen voor Kinderen, dat blijft 
het goed doen. Daarna worstelen we even met spreekwoorden, want alles komt langs op zo’n 
tochtje. Snijdt iemand je af; rijdt-ie je dan voor de sokken, van de sokken? Of de voeten? ‘Het 
is de sokken erin hebben’, zeg ik. ‘En je rijdt me voor de voeten?’ probeert de oudste. Hmm. 
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Uit haar tas steekt de topografiemap, die terug moet naar school. Bracht ons aan het ontbijt 
nog even op ‘plaatsen in Groningen’, waar we er tot onze schande verbazend weinig van wisten.  
 
Haren, Harlingen? ‘Winschoten’, knalde ik eruit. Maar dat komt omdat ik daar voor het eerst 
van mijn leven een sollicitatiegesprek voerde, 1980 schat ik. Leerling-journalist bij 
de Winschoter Courant wilde ik worden, het laatste linkse krantenbolwerk in Nederland. Ik 
werd het niet. Van het gesprek herinner ik me niks, wel van het boemeltje van Groningen naar 
Winschoten, door het door Ede Staal bezongen Hoogeland. Ik zie nog de boer op zijn akker, 
die toen-ie de trein opmerkte, naar ons zwaaide. ‘Zwaaide je terug?’ vroeg mijn vrouw. Ik weet 
het niet meer. Ik was vast zenuwachtig voor die sollicitatie. Net als voor de afscheidsborrel 
van vanmiddag met mijn collega’s. ‘t Is de laatste dag en dit is de laatste column. ‘t Is klaar. 
 
Maar nu nog niet. We fietsen nog en de meisjes klagen over koude handen. De jongste heeft 
al wel een heerlijk berenvelletje aan waar ik, omdat ze voor me op een zadeltje zit, mijn hoofd 
af en toe even in kan schurken. Maar voor handschoenen vond ik het nog een beetje te vroeg. 
Je wilt ze wel een beetje harden. Dat zeg ik natuurlijk niet, maar terwijl ik het bedenk zie ik 
het absurde ervan in. Alsof er al niet genoeg uitdagingen in hun leven zijn. ‘Vanmiddag zoeken 
we de handschoenen op’, beloof ik. ‘En dan koop ik in het weekeinde weer nieuwe, omdat 
jullie ze altijd kwijtraken.’ De oudste voelt het verwijt: ‘Het is ook hartstikke moeilijk om ze op 
te bergen hoor. Zelfs als je ze in je mouwen steekt.’ Ik weet het. Ook zo’n touwtje eraan, het 
helpt niets. Ze verdwijnen toch. ‘Iemand zou daar eens iets voor moeten uitvinden.’ zeg ik. ‘Jij 
hebt tijd zat, straks’, zegt de oudste. Zo is ‘t. Bron: AD, 10 november 2021. 
 

Minder zichtbaar, maar naast coronapandemie is er een ransomware-
pandemie’ 

Europa moet de komende maanden een flinke inhaalslag maken met zijn beveiliging tegen 
cybercriminaliteit. Banken, ziekenhuizen, nutsbedrijven en ook ‘gewone’ bedrijven van een 
bepaalde omvang moeten zich straks in heel Europa verplicht beveiligen tegen cyberinbraken. 
Zo niet, dan riskeren ze een boete van twee procent van hun jaaromzet.  

Brussel hoopt op die manier de hand over hand toenemende cybercriminaliteit de pas af te 
snijden. En dat is hoog nodig, zegt VVD-Europarlementariër en cyberspecialist Bart 
Groothuis, want het loopt politie en veiligheidsdiensten compleet over de schoenen. In 
Nederland is de cybercriminaliteit in 2019 verdubbeld, het gebruik van gijzelsoftware is vorig 
jaar wereldwijd verdrievoudigd en voor dit jaar is een nieuwe piek in de maak. 

Hackers draaien overuren om te speuren naar digitaal openstaande kelderraampjes, IT-
systemen over te nemen en een flink bedrag aan losgeld te vragen om hun geknoei weer 
ongedaan te maken. Het jongste slachtoffer: MediaMarkt, dat vlak voor de Sinterklaas- en 
Kerstdagen de keus moet maken tussen een gebrekkige dienstverlening of een vermeend 
losgeld van drieënveertig miljoen. 

Europese wetgeving moet daartegen nu een dam opwerpen. Vitale bedrijven en instellingen 
zoals banken, ziekenhuizen, zorginstellingen, nutsbedrijven maar ook alle andere bedrijven 
met een jaaromzet van tien miljoen en vijftig werknemers zijn straks verplicht om hun IT-
systemen na te lopen op kwetsbaarheden, risicoanalyses uit te voeren, hun beveiliging te 
verbeteren en liefst dagelijks back-ups te maken. Ook worden ze verplicht incidenten te 
melden. Groothuis: ‘Het gaat er niet langer om of een bedrijf vitaal is voor de samenleving, 
maar of het vitaal is voor het businessmodel van de bendes die ransomware (gijzelsoftware) 
installeren. Als je weet dat hun gemiddelde opbrengst 140.000 euro is, dan mag de grens voor 
verplichte beveiliging niet te hoog liggen.’ 

VVD-Europarlementariër Bart Groothuis kreeg vandaag ongewoon snel een mandaat kreeg 
om namens het parlement te onderhandelen met de 27 EU-lidstaten over verplichte 
cyberbeveiliging voor naar schatting 160.000 Europese bedrijven en instellingen (zoals zorg- 
en ziekenhuizen). In Europa spendeert een bedrijf gemiddeld nu al 41 procent minder aan 



27 
 

cyberbeveiliging dan in Amerika, en daar komt de Amerikaanse spoedwetgeving nog overheen. 
De helft van de ondernemers zal door de nieuwe Europese regels meer dan 46.000 euro kwijt 
zijn aan cybersecurity, de andere helft is minder kwijt. Maar die kosten zijn tegen die 
achtergrond verwaarloosbaar. ‘Het gaat ook minder om de kosten dan om de mindset’, zegt 
Groothuis. ‘Met een paar simpele ingrepen kun je jezelf al stukken beter beveiligen dan nu 
vaak het geval is. Je moet het hackers zo moeilijk mogelijk maken.’ 

En zeker mag Europa de achterstand op Amerika niet verder laten oplopen. ‘Je zit niet op een 
eiland’, zegt Groothuis. Nederland noteerde al eerder dat cyberboeven hun werkterrein 
razendsnel verleggen als het hen in een bepaalde regio te heet onder de voeten wordt. Toen 
Nederlandse banken jaren geleden in één klap collectief hun beveiliging fors opvoerden, 
betaalden Duitse en Belgische banken het gelag: zij kregen de extra inbraken die Nederland 
uitspaarde. 

De Europese anti-inbraakwetgeving is niet helemaal nieuw. Al sinds 2016 ligt er een richtlijn, 
de Network and Information Security Directive of NIS, die zegt wat bedrijven en instellingen 
zouden moeten doen om inbrekers buiten de deur te houden. Maar die richtlijn kende geen 
enkele verplichting. Het gevolg was dat bedrijven in het beste geval wel iemand of een afdeling 
aanwezen voor beveiliging, maar het in de hogere bedrijfsechelons te weinig aandacht kreeg. 
Onder de nieuwe richtlijn, NIS2, wordt het Chefsache, zegt Groothuis. ‘De 
verantwoordelijkheid voor de digitale veiligheid van een bedrijf komt nu bij de baas zelf te 
liggen, en dat betekent ook dat er makkelijker in cyberveiligheid wordt geïnvesteerd.’ De 
‘mindset’ dus. 

Een artikel in de nieuwe conceptwet dat op dit vlak miskleunende managers zelfs van hun 
taak wilde ontheffen, is geschrapt. Groothuis: ‘Dat ging mij te ver. Een manager die nalatig is 
en daardoor zijn bedrijf een boete bezorgt, zal vanzelf al minder goed in de markt liggen.’ De 
taak om bedrijven te controleren op hun veiligheidsinzet, gaat naar bestaande 
toezichthouders. Zij stellen vast of een bedrijf of instelling aantoonbaar nalatig is, een inbraak 
niet meldt of eenvoudige voorzorgen niet neemt. 

Maar de wet wordt er niet één van alleen maar straffen, zegt Groothuis. Omgekeerd zullen 
nationale opsporingsdiensten de extra informatie die ze hopen te krijgen snel met elkaar delen, 
zodat bendes sneller kunnen worden ingerekend. Ze adviseren en assisteren gehackte 
bedrijven en verlenen hun technische bijstand om lamgelegde it-systemen weer aan de praat 
te krijgen. ‘Wat Nederland op dat vlak in huis heeft is absolute wereldtop’, jureert Groothuis, 
in een eerder leven zelf cyberbeveiliger bij Defensie in Den Haag. ‘Af en toe wordt er een bende 
opgerold die in haar eentje miljoenen slachtoffers heeft gemaakt.’ 

Negen van de tien keer is dat trouwens een Russische bende, weet hij, en president Poetin 
moedigt dat eerder aan dan dat hij ertegen optreedt. ‘Een van de doelen is de westerse 
economische structuren te verzwakken. Het is geen toeval dat Joe Biden bij zijn eerste bezoek 
als president aan Moskou niet over kernwapens sprak, maar over cybercrime. Europa mag 
daar een voorbeeld aan nemen.’ 

Het Europese Parlement is vastbesloten tempo te maken. Anderhalve week geleden zette de 
industriecommissie het licht op groen, vandaag – zonder plenaire stemming – wees het 
Groothuis aan als onderhandelaar. De lidstaten hopen volgende maand op één lijn te komen, 
waarna Groothuis de boel met de Fransen – na de jaarwisseling Europees voorzitter – de boel 
mag aftikken. Normaal staan er daarna nog anderhalf tot twee jaar voor de richtlijn in 
nationale wetgeving is omgezet, maar Groothuis gaat ervan uit dat iedereen zo snel wil gaan 
dat die tijd kan worden bespaard. ‘Het is minder zichtbaar, maar we hebben naast de 
coronapandemie een ransomware-pandemie. En het is voor het goed functioneren van onze 
samenleving van groot belang dat we ons daar net zo goed tegen beschermen als tegen corona.’ 
Eigenlijk had NIS2 er dan ook allang moeten zijn, vindt hij. ‘Om een Chinese uitdrukking te 
gebruiken: de beste dag om een boom te planten was dertig jaar geleden. Maar de op één na 
beste dag is vandaag.’ 
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Slotvraag, juist ook gezien het gegeven dat cybercrime als een Deltavariant om zich heen grijpt: 
moet er niet gewoon een wettelijk verbod komen op losgeldbetaling, zodat die hele misdaadtak 
in één dag wordt drooggelegd? Want nu legt elke betaling de basis voor een nieuwe inbraak. 
Groothuis: ‘Het uitdrukkelijke advies is om niet te betalen, en zeker in de nieuwe situatie mag 
een gehackt bedrijf rekenen op alle steun om zijn systemen zo snel mogelijk weer werkbaar te 
krijgen. Maar iemand die zijn hele ziel en zaligheid in een bedrijf heeft gelegd en onder grote 
druk staat om te betalen, betaling verbieden? Of een ziekenhuis dat weet dat het dan 
coronapatiënten het leven gaat kosten? Er is over gesproken, maar dat gaat mij te ver.’ Bron: 
AD, 10 november 2021.  

Brief aan minister De Jonge: ‘Voel me helemaal niet meer veilig met 
Janssen-vaccin’ 

Bij het Janssen-vaccin gaat de effectiviteit hard achteruit, blijkt uit onderzoeken. Geertje de 
Laat uit Arnhem schrikt daar van. Iedereen die ingeënt is met Janssen moet sneller de 
boosterprik kunnen krijgen, schrijft ze in een brief aan minister Hugo De Jonge. 

‘Ik voel me helemaal niet meer veilig zo’, zegt Geertje de Laat. In juni werd de 45-jarige 
Arnhemse ingeënt met het Janssen-vaccin. Dat bood toen 86 procent effectiviteit tegen 
besmetting met het coronavirus en nu, volgens een recent Amerikaans onderzoek, 
waarschijnlijk nog maar zo’n 13 procent. De Laat wil nog maar een ding: een boosterprik. En 
snel. In een brief aan minister De Jonge van Volksgezondheid vraagt ze om iedereen die dat 
Janssen-vaccin heeft gehad met voorrang die tweede prik te geven.  

De minister maakte vorige week bekend dat de boosterprik eerst aangeboden wordt aan 
mensen boven de 80 jaar, dan aan bewoners van zorginstellingen en dan aan iedereen boven 
de 60 jaar. ‘Dat houdt in dat ik op zijn vroegst pas in februari 2022 die boosterprik kan halen’, 
zegt De Laat.  

In de tussentijd voelt ze zich heel onprettig, schrijft ze aan de minister. En alles dendert 
gewoon door: een gezin met drie kinderen die natuurlijk van alles moeten, haar werk - ‘dat 
graag wil dat ik de helft van de tijd op kantoor zit’ - en het sociale leven.  

De Arnhemse weet even niet zo goed wat wijsheid is. In april verloor ze haar vader aan corona. 
‘Ik was bij zijn laatste momenten en ik heb de ernst van de ziekte, de benauwdheid, van 
dichtbij meegemaakt. Dat was erg heftig. Het gemis is nog steeds enorm groot. Mijn moeder 
leeft gelukkig nog, maar ook zij heeft corona gehad en kampt met long covid.’  

De Laat gaat wat vaker bij haar moeder langs om haar te steunen. Maar ze vraagt zich wel af 
hoe verantwoord het nog is om daar in- en uit te lopen met een vaccin dat haar - én haar 
omgeving - zo dramatisch minder goed beschermt. 

Dat onbeschermde gevoel moet volgens De Laat meer mensen bekruipen. Er zijn in Nederland 
850.000 mensen ingeënt met het Janssen-vaccin. Het gaat om mensen die geboren zijn in 
1967, 1968 en 1976 en om de groep die gehoor gaf aan de ‘Dansen met Janssen’- oproep van 
De Jonge. 

De GGD die De Laat belde reageerde begripvol op haar verhaal. ‘Er werd zelfs overlegd met de 
GGD-arts. Maar op dit punt kunnen ze niks voor me betekenen, zeiden ze. Ze blijven bij hun 
filosofie dat het Janssen-vaccin net zo veilig is als de andere vaccins.’ 

Gekozen is om eerst de kwetsbare mensen in de samenleving een derde prik te geven, maar 
volgens De Laat horen mensen die het Janssen-vaccin hebben gehad daar zeker ook bij. Ze 
wijst op de snelle stijging van het aantal besmettingen en op de Limburgse ziekenhuizen die 
alarm slaan omdat ze vrezen voor ‘code zwart.’ Ze hoopt dat De Jonge zijn besluit 
heroverweegt. De minister heeft nog niet geantwoord op de brief. Bron: AD, 10 november 
2021. 
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Lab blundert met testuitslagen in Apeldoorn: negatief blijkt tóch positief 
(en andersom) 

Een groep van vijfentwintig mensen heeft woensdag een verkeerde coronatestuitslag gekregen 
na een afspraak bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland in Apeldoorn. Zij kregen eerst als 
resultaat dat ze negatief waren, maar bleken later tóch positief. Óf omgekeerd.  

De testen werden dinsdagavond afgenomen bij de locatie van de GGD Noord- en Oost-
Gelderland in Apeldoorn en de uitslagen verkeerd doorgegeven bij de verwerking in het 
laboratorium van Gelre ziekenhuizen. De testen hadden daar bij een hertest een andere 
uitslag dan in eerste instantie werd gerapporteerd. Twaalf monsters die eerst negatief 
uitsloegen, waren in werkelijkheid positief. Het tegenovergestelde gold voor de dertien andere 
monsters. 

Nadat de fout aan het licht kwam, nam de GGD Noord- en Oost-Gelderland naar eigen zeggen 
meteen telefonisch contact op met de betrokkenen. Medewerkers hebben hen inmiddels 
allemaal te pakken kunnen krijgen. Die gesprekken zouden begripvol zijn verlopen. 

Gelre ziekenhuizen zegt het te betreuren dat mensen in de veronderstelling waren dat zij 
negatief of positief waren getest, terwijl dat later toch anders bleek te zijn. En vindt het ook 
jammer dat dit ‘mogelijke implicaties’ voor hen en hun omgeving heeft gehad. Het 
laboratorium doet ‘al het mogelijke’ om herhaling te voorkomen. 

Ook een woordvoerder van de GGD Noord- en Oost-Gelderland noemt de gebeurtenis ‘heel 
vervelend’, al gaat het om een zeer klein deel van het totale aantal testen. Dinsdag werden in 
heel het land maar liefst 200 tot 300 testafspraken per minuut gemaakt. In diverse delen van 
Gelderland heb je vanwege de grote drukte nu niet meer de garantie dat je op dezelfde dag dat 
je een afspraak maakt nog een test kunt laten afnemen in de directe omgeving. Bron: AD, 10 
november 2021.  

Helmonder al maanden gevaccineerd, maar een QR-code krijgt hij niet 

Al vier maanden volledig gevaccineerd, maar nog steeds geen QR-code. Diederik Van Haren 
(48) uit Helmond probeert sindsdien zijn probleem opgelost te krijgen bij de GGD, maar tot 
nog toe tevergeefs.  

Zijn vaccinaties - gewoon in Helmond op 5 juni en 10 juli gekregen - staan bij de GGD in het 
systeem geregistreerd, daar ligt het volgens Van Haren niet aan.  

‘Dat bevestigt de GGD ook, maar toch heb ik nog steeds geen QR-code.’ De laatste weken hing 
de Helmonder vele malen met de GGD Backoffice aan de lijn. ‘Steeds kreeg ik de toezegging 
dat het opgelost ging worden, maar dat is tot op heden niet gebeurd.’   

Het wordt voor hem een lastiger probleem, nu toegang op steeds meer plekken afhangt van 
een QR-code. „Ik neem nu mijn twee vaccinatiebewijzen mee, als ik naar de bioscoop ga’, 
vertelt Van Haren. ‘En bij de voetbalkantine kennen ze me. Tot nu toe gaat dat goed, maar als 
ze voet bij stuk houden, kom ik er gewoon niet in.’  

GGD Brabant-Zuidoost erkent dat er problemen zijn, alleen niet meer zo groot als in de zomer 
toen vele tientallen mensen tegelijk zonder qr-code zaten. De organisatie krijgt nu nog circa 
drie meldingen per dag van mensen bij wie de Coronacheckapp niet correspondeert met de 
registratie bij de GGD. ‘Die gevallen worden handmatig door onze backoffice in orde gemaakt’, 
zegt een woordvoerder.  

‘Mensen krijgen per mail een code om het op te lossen. Vanwege privacy wordt die versleuteld 
verstuurd. Als mensen er niet uitkomen, begeleiden we hen tot het gelukt is.’ Van Haren heeft 
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inderdaad twee keer een mail gehad. „Ik moest dan een lettercode intypen, maar kreeg daarna 
de melding: ‘Deze combinatie is niet geldig.’ 

Het meest frustrerende vindt Van Haren dat je niemand kunt bellen om het op te lossen. ‘Waar 
je ook heen belt, iedereen verwijst je door naar de GGD Backoffice, waar elke keer weer 
hetzelfde verhaaltje wordt verteld.’  

Volgens woordvoerder Bert van Plateringen van GGD GHOR, de overkoepelende organisatie 
waaronder de 25 regionale GGD’en vallen, is het uitzonderlijk dat het probleem maanden later 
nog niet is opgelost. Hoeveel volledig gevaccineerden nog zonder QR-code zitten, is volgens 
hem moeilijk in te schatten.   

Vanuit het Testpanel van tv-programma Radar reageerden bijna 2000 van de ruim 16.000 
panelleden dat zij problemen hadden ondervonden met de QR-code, terwijl ze wel aan de 
voorwaarden voldeden. Er was geen specifieke aanleiding aan te wijzen: of mensen nu in 
binnen- of buitenland ingeënt zijn, genezen, getest of gevaccineerd zijn, het ging in alle 
groepen mis. Hoe lang die problemen aanhielden, is niet bekend. In drie kwart van de gevallen 
is het nu opgelost.  

De aard van de problemen varieert, zegt Van Plateringen. Hij benadrukt dat er alleen al na 
vaccinatie twaalf miljoen QR-codes verstrekt zijn. ‘Daarom is de oplossing echt maatwerk. 
Vaak lukt het na één telefoontje al wel en anders zoeken we naar de juiste oplossing.’ Bron: 
AD, 10 november 2021.  

 

Vuurwerk: dit jaar wel of niet? © ANP / AFP 
 
Weer een jaarwisseling zonder vuurwerk? Kabinet vraagt OMT om advies 
 
Moet er opnieuw een landelijk vuurwerkverbod komen tijdens de jaarwisseling? Het kabinet 
heeft het OMT gevraagd daar advies over te geven nu de druk op de zorg na oplopende 
coronabesmettingscijfers weer toeneemt. 
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Vrijdag beslist het kabinet of er, net als vorig jaar, een vuurwerkverbod komt. Daarmee kan 
volgens ingewijden niet langer worden gewacht, omdat voor een verbod op de verkoop ook een 
compensatieregeling voor ondernemers moet worden opgetuigd. Vorig jaar trok het kabinet 
daar veertig miljoen euro voor uit. 
 
Tijdens het Catshuisoverleg van morgen wordt het OMT-advies over vuurwerk besproken met 
de meest betrokken bewindslieden. De burgemeesters hebben al gepleit voor een 
vuurwerkverbod.  
 
Het OMT werd vorig jaar niet om advies gevraagd voordat het vuurwerkverbod werd 
afgekondigd. Bronnen wijzen erop dat de situatie toen anders was: Nederland zat in een 
lockdown, de intensive cares lagen vol en de zorg vroeg toen zelf al om een verbod. 
Ziekenhuizen stelden dat zij een grote groep vuurwerkgewonden er toen niet bij konden 
hebben.  
 
 Door de maatregel daalde het aantal vuurwerkslachtoffers dat zich tijdens oud en nieuw op 
de spoedeisende hulp meldde met zeventig procent. Bij de huisartsenposten zagen dokters 
zestig procent minder vuurwerkgewonden. 
 
Een aantal gemeenten, zoals Amsterdam en Haarlem, hebben zelf al besloten dat er tijdens 
de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. 
 
Volgens vuurwerkverkopers is een landelijk verbod overbodig, omdat de verkoop van onder 
andere knalvuurwerk en vuurpijlen al verboden is. ‘Dat heeft als direct gevolg dat je minder 
letsel mag verwachten’, zegt voorzitter Leo Groeneveld van de Belangenvereniging 
Pyrotechniek Nederland. ‘En ik denk dat je zo veel ontevredenheid gaat krijgen. Je moet ook 
oppassen dat dit niet leidt tot groeiend gebruik van illegaal vuurwerk. Uiteindelijk heb je daar 
meer ellende van.’  
 
Groeneveld wijst erop dat particulieren vaak vuurwerk afsteken in kleine gezelschappen, zoals 
met het gezin of de buren. Als die traditie vervangen wordt door grote vuurwerkshows met 
veel publiek, zou dat volgens hem ook een groter besmettingsrisico kunnen betekenen. Bron: 
AD, 10 november 2021.  
 
Niet eerder zoveel besmettingen: RIVM meldt 16.364 positieve tests 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zojuist 16.364 aangetoonde 
coronabesmettingen. Het record van december 2020 voor de meeste positieve coronatests in 
een dag tijd is daarmee gesneuveld. 
 
Het vorige record, 12.997 besmettingen in een etmaal, dateert van 20 december 2020.  
 
Gisteren bleek dus een waarschuwing voor de viruspiek van vandaag. Met 12.713 positieve 
tests werd er woensdag nét geen nieuw record gevestigd. In Duitsland gebeurde dat overigens 
wel. Het Duitse RIVM meldde er 50.196 positieve tests. Een dag eerder waren dat er 39.676, 
en dat was ook al een record.  
 
Het aantal positieve tests in Nederland loopt de laatste weken razendsnel op. Eind september 
en begin oktober kwamen er dagelijks ongeveer 1700 nieuwe gevallen bij. De laatste zeven 
dagen waren er telkens meer dan 10.000 nieuwe positieve tests.  
 
Het is niet eerder gebeurd dat Nederland zo lang boven die grens bleef. In juli had Nederland 
op vijf achtereenvolgende dagen meer dan 10.000 nieuwe gevallen, en in december was er een 
reeks van zes dagen en een reeks van drie dagen boven de grens.   
 
Gisteren zat Nederland (met de besmettingen van maandag, dinsdag en woensdag opgeteld) 
al op de helft van het totaal aantal besmettingen een week eerder. Dat terwijl er nog vier dagen 
met nieuwe besmettingscijfers aan zaten te komen.   
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Donderdag is voor Nederland de 624e dag van de epidemie. Een ‘korte lockdown’ is 
vanochtend een veelbesproken onderwerp, nadat de NOS kon melden dat het OMT ‘lockdown-
achtige maatregelen’ adviseert waarbij evenementen niet doorgaan en theaters en bioscopen 
weer de deuren moeten sluiten.   
 
In de ziekenhuizen liggen 1699 coronapatiënten, waar dat er gisteren 1647 waren. Sinds 
vorige week donderdag nam de totale bezetting met 372 mensen toe. Op de ic's nam de 
bezetting met drie toe naar 330 ernstig zieke patiënten, blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Bron: AD, 11 november 2021.  
 
Kabinet worstelt met lockdown-advies OMT: Catshuis-overleg geschorst 
tot vanavond 
 
Het demissionaire kabinet heeft meer tijd nodig om het eens te worden over nieuwe 
coronamaatregelen. Het OMT adviseert een ‘korte klap’ door de komende twee weken 
evenementen te schrappen en horeca en cultuur aan banden te leggen, maar ministers 
kwamen er na een urenlange Catshuissessie vanochtend nog niet uit. ‘Het is een ingewikkelde 
discussie.’  
 
In het Catshuis spraken betrokken bewindspersonen dik drie uur met onder meer OMT-
voorzitter Jaap van Dissel, vanavond om 19.00 uur praten ze verder. ‘Er is meer tijd nodig, 
het is een ingewikkelde discussie', meldt een Haagse bron. 
 
De keuzes die het Outbreak Management Team aan de politiek voorlegt zijn stuk voor stuk 
heikel. Vanochtend werd bekend dat de experts het liefst zien dat er een kortdurende, milde 
lockdown komt om de grafieken van de najaarsgolf plat te slaan.  
 
De maximaal toegestane groepsgrootte zou opnieuw moeten worden aangepast, evenementen 
moeten dan worden geschrapt, ook de sluitingstijden van de horeca zouden verkort moeten 
worden. En iedereen -ook in cafés- zou weer aan een vaste zitplaats gebonden worden. 
Theaters en bioscopen zouden dicht moeten, scholen kunnen wel open blijven. Na deze korte 
periode zou ook het 2G-protocol ingevoerd kunnen worden, waarbij ongevaccineerden niet 
meer welkom zijn op bepaalde plekken.  
 
Het gaat om ‘een richting’ van de experts, het kabinet moet vandaag dus de details uitwerken. 
Morgenavond worden de maatregelen bekend tijdens een persconferentie.  
 
Volgens een bron uit het OMT zijn verstrekkender maatregelen zoals een avondklok ‘nu niet 
aan de orde’, maar de cijfers lopen zo hard op dat een korte klap nodig is.  
 
Het kabinet broedt op extra maatregelen om de nieuwe coronagolf te temmen. Dagelijks 
komen er gemiddeld meer dan 11.000 infecties bij, er liggen nu 1647 coronapatiënten in het 
ziekenhuis, waarvan 327 op de ic. In Limburg vrezen artsen een ‘zorginfarct’ en ‘lokaal code 
zwart’ omdat de toestroom van patiënten te groot is. 
 
Een Haagse ingewijde noemt de ‘2G-benadering’ na de korte lockdown ‘een van de vele opties.’ 
Volgens dat protocol zijn alleen nog gevaccineerden of genezen personen welkom in 
bijvoorbeeld de horeca. In diverse Duitse deelstaten en Oostenrijk geldt deze maatregel al.  
 
Het OMT noemde de 2G-optie al langer, maar die is uiterst controversieel. In Nederland lijkt 
er te weinig politiek draagvlak voor het buitensluiten van ongevaccineerden. ‘Als de Tweede 
Kamer niet had geblokkeerd, zou het wellicht al eerder afgekondigd zijn’, meldt een 
kabinetsbron.   
 
Vorige week gingen ruim een maand na de grote versoepelingen weer de eerste restricties in. 
Thuiswerken moet voor de helft van de tijd, mondkapjes zijn op veel plekken weer verplicht. 
Behalve waar gewerkt wordt met de coronapas. Die geldt als toegangsbewijs in de horeca, 
cultuurinstellingen, in zwembaden en sportscholen.   
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Na een wetswijziging wordt de QR-code ook ingevoerd voor pretparken en dierentuinen.  
 
De uitbreiding van de coronapas naar de werkvloer, voor niet-essentiële winkels en in de zorg 
wordt waarschijnlijk voorbereid. Bron: AD, 11 november 2021. 
 
Theaters, bioscopen en BN’ers woest om OMT-advies: ‘De braafste 
jongetjes van de klas worden afgestraft’ 
 
In de cultuursector wordt met verbijstering gereageerd op het uitgelekte OMT-advies waarin 
het kabinet om een nieuwe lockdown wordt gevraagd. Theaterproducenten vrezen een 
financiële nekslag en poppodia spreken van ‘symboolpolitiek.’ Ook de bioscoopbranche 
reageert vol verbazing. 
 
‘Onze grens is nu echt bereikt. De maatregelen raken constant dezelfde groep ondernemers. 
Het zou de financiële nekslag zijn voor de niet-gesubsidieerde producenten, maar ook voor de 
acteurs en crew. Het gaat over producenten en ondernemers die al anderhalf jaar nauwelijks 
inkomsten hebben gegenereerd en desondanks grote financiële risico’s hebben genomen door 
deze zomer te investeren in nieuwe producties, zonder dat er waarschuwingen waren dat er 
opnieuw zulke rigoureuze beperkingen aan zaten te komen’, zegt directeur Dian Hoelscher 
van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) naar aanleiding van het vandaag 
uitgelekte OMT-advies.  
 
Wat haar steekt aan het OMT-advies is dat de werking van het coronatoegangsbewijs 
ondermijnd wordt. ‘Het is aantoonbaar veilig gebleken om naar het theater te gaan, toepassing 
van het coronatoegangsbewijs gebeurt juist in de theaters op grote schaal en zorgvuldig’, zegt 
Hoelscher. ‘Het is duidelijk dat deze adviezen worden gegeven door mensen die geen volledig 
beeld hebben hoe de culturele sector is georganiseerd.’  
 
Ook directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) 
meent dat het OMT met dit advies de pijlen op het verkeerde doel richt. ’Uit cijfers blijkt dat 
besmettingen vooral in familiaire kring en in horeca plaatsvinden. Niet in poppodia of bij 
evenementen’, zegt Schans in een reactie. ‘Het staat als een paal boven water dat de toename 
in besmettingen niet wordt veroorzaakt door bij de VNPF aangesloten organisaties. De 
concerten en evenementen worden professioneel georganiseerd en het coronatoegangsbewijs 
wordt overal strikt gecontroleerd.’ Schans spreekt daarom van ‘symboolpolitiek.’ 
 
Een ander probleem dat zich bij een nieuwe lockdown kan gaan voordoen is dat de waarde 
van een toegangskaart afneemt. ‘Door concerten steeds maar weer uit te stellen wordt het 
kopen van een kaartje onderhand een valse belofte’, zegt Schans. De VNPF merkt ook dat het 
verschuiven van concerten er steeds vaker toe leidt dat mensen niet op komen dagen. ‘In een 
sector waar de ticketopbrengst over het algemeen naar de artiest gaat en de overige 
publieksinkomsten (o.a. horeca) voor de organisator zijn, is dat zeer bedreigend.’ 
 
Nieuwe maatregelen om besmettingen tegen te gaan moeten doeltreffend en passend zijn, 
vindt de VNPF. De vereniging pleit daarom voor ‘gerichte, intelligente maatregelen in specifieke 
regio’s en bij doelgroepen waar aantoonbaar veel besmettingen zijn.’ 
 
De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters geeft aan ‘met verbazing kennis te 
hebben genomen’ van het OMT-advies. ‘De bioscoopsector is één van de weinige sectoren die 
de QR-check vanaf het begin keurig op orde had én actief controleert. Bovendien hebben de 
bioscopen met moeite extra personeel aan moeten nemen en extra kosten gemaakt voor deze 
controle. Minister Grapperhaus noemde bioscopen onlangs nog als het voorbeeld waar de 
Corona-check app goed was ingeregeld.’ Ook vindt de NVBF dat ‘goed gedrag niet moet worden 
gestraft.’ ‘Voor de invoering van de QR-code heeft de bioscoopbranche fors gepleit voor het 
behoud van de anderhalve meter in de bioscopen. Dit is verworpen, waarna bioscopen een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de acceptatie en doorvoering van de QR-code.’ 
 
Diverse BN’ers zijn van mening dat het probleem niet bij de bioscopen en theaters ligt. Acteur 
en regisseur Diederik Ebbinge zegt dat theaters zich vanaf het begin aan alles hebben 
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gehouden wat van hen werd gevraagd. De opmerking dat theaters dicht moeten, noemt hij 
‘een totale farce.’ Schrijver Özcan Akyol noemt daarnaast ook bibliotheken en voetbalstadions 
als plekken waar de coronapas goed wordt gecontroleerd. ‘Het zou echt helemaal nergens op 
slaan om deze sectoren te pakken’, aldus Akyol. Cabaretière Sanne Wallis de Vries wijst op 
berichten van artiesten en bezoekers die beamen dat er nergens zo consequent wordt 
gecontroleerd als in de theaters. ‘Luistert IEMAND daarnaar?’ 
 
Volgens presentator Cornald Maas waren de theaters ‘het braafste jongetje van de klas’, 
daaraan toevoegend dat hij het totaal heeft gehad met het OMT ‘dat elke keer voor z’n beurt 
spreekt en alleen het belang van de zorg weegt.’ Programmamaker Splinter Chabot vraagt zich 
af of het OMT iets tegen de kunst- en cultuursector heeft. ‘Een soort van persoonlijke 
vendetta.’ Bron: AD, 11 november 2021. 
 
Duitsland doet het, Nederland overweegt het, maar: wat is 2G dan 
precies? 
 
Het kabinet overweegt het zogenoemde 2G-beleid te gaan hanteren. Dat zou de 
bewegingsvrijheid van ongevaccineerden fors aan banden leggen.  
 
Het wordt gedaan in delen van Duitsland, net als in bepaalde sectoren als de horeca in 
Oostenrijk: het zogenoemde 2G-beleid. Ook ons kabinet heeft de ‘optie’ op tafel liggen. Maar 
wat is het precies? 
 
Vooropgesteld: het heeft niets met de snelheid van ons internet van doen, 2G staat voor: twee 
groepen. Namelijk, in de corona-context: de Gevaccineerden en zij die zijn ‘Genezen’, oftewel: 
zij die het virus hebben doorgemaakt. 
 
In ons land kozen we tot dusver voor de 3G-koers, of 3 groepen. Namelijk gevaccineerd, 
genezen of getest. Bij de benadering met twee groepen vallen de geteste personen af als 
potentiële bezoekers van bijvoorbeeld theaters, bioscopen, restaurants en kroegen, het zou 
dus het einde betekenen van het Testen voor Toegang.  
 
Dát ‘buitensluiten’ van ongevaccineerden maakt het middel ook meteen omstreden: in de 
Tweede Kamer was bijvoorbeeld eerder nog geen meerderheid voor dat beleid, omdat het 
vaccinatiedrang of dwang zou opleveren.  
 
Volgens epidemiologen is 2G inderdaad een fundamenteel andere koers, maar juist om 
ongevaccineerden te hélpen. Het 3G-systeem probeert besmettingen tegen te gaan, het 2G-
systeem houdt ongevaccineerden thuis en beschermt dus alleen die groep. Dat zou van belang 
kunnen zijn, omdat zij volgens het RIVM veel vaker in het ziekenhuis belanden na besmetting. 
En dus de zorg zwaarder belasten, verhoudingsgewijs. 
 
Ter illustratie: halverwege oktober kwamen er gemiddeld 84 coronapatiënten per dag het 
ziekenhuis binnen. Van hen was de helft wél, de andere helft níet gevaccineerd. Maar let op: 
de ene helft kwam dus voort uit een grotere groep (de gevaccineerden, 84,4% volledig), de 
andere uit een relatief kleine (de niet-gevaccineerden). 
 
De kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden 
opgenomen is zeventien keer kleiner dan voor een niet-gevaccineerde. Voor de ic is die 
verhouding zelfs 1 op 33.  
 
Hoe efficiënt de 2G-benadering is, staat evenwel nog niet vast. Studies ernaar zijn er nog niet 
geweest. In Duitsland loopt ook sinds de invoering van het 2G-beleid nog op, maar vergelijken 
is lastig. In de deelstaat Saksen (geteisterd door besmettingen en met 57,1 procent 
gevaccineerd) bijvoorbeeld geldt 2G voor grote evenementen, waaronder bijvoorbeeld 
voetbalwedstrijden, maar weer niet in winkels of op kerstmarkten.  Ook op het werk geldt het 
niet. In Beieren geldt 2G weer wél in de cultuursector. In Berlijn mogen uitbaters en 
ondernemers zelf kiezen tussen 2- en 3G.   
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Het OMT in ons land oordeelt dat het een ‘verzwarende maatregel’ zou kunnen zijn, die in het 
totaal van maatregelen zou kunnen meewegen. Dat doet denken aan hoe het over de 
avondklok adviseerde: er wordt effect verwacht, maar hoe precies deze het reproductiegetal 
(de mate van verspreiding van het virus) drukt, is volgens de deskundigen moeilijk te zeggen. 
Bron: AD, 11 november 2021.   
 
Doodsbedreigingen voor personeel zorginstelling na Undercover-
uitzending: ‘Dit gaat veel te ver’ 
 
Doodsbedreigingen, familiefoto’s en woonadressen van medewerkers die online worden 
gedeeld en een petitie om de boel te sluiten die duizenden keren is ondertekend. ‘Ik wil zeker 
niet ons straatje schoonvegen, maar sommige reacties gaan veel en veel te ver’, aldus Ryan 
Rother, directeur van de veelbesproken zorgorganisatie Zuster Norma.  
 
Een paar dagen na de schokkende uitzending van Undercover in Nederland doet de directeur 
zijn verhaal. ‘Er is een andere kant. Er wordt op het moment zoveel geroepen en de emoties 
lopen zo hoog op, terwijl veel van wat in de uitzending wordt beweerd gewoon niet klopt’, zo 
reageert Rother op de undercoverbeelden die onderzoeksjournalist Alberto Stegeman en zijn 
team maakten bij de Dordtse zorginstelling.  
 
Beelden die er niet om logen. Een diabetespatiënt die geen insuline krijgt toegediend wanneer 
dat nodig is, slecht verzorgde doorligplekken en een bewoonster met dementie die wordt 
afgesnauwd door een chagrijnige medewerker. ‘Ik ga echt niet alles goedpraten, er zijn dingen 
gebeurd die niet mogen gebeuren. Maar de redelijkheid en wederhoor is ver te zoeken.’  
 
Zo stroomt niet alleen de inbox van de zorginstelling zelf vol met haatmail, ook het personeel 
van Zuster Norma krijgt het flink te verduren, zo vertelt Rother. ‘Mensen hebben familiefoto’s 
van onze medewerkers opgezocht, de adressen waar ze wonen, ze krijgen doodsbedreigingen 
binnen. Kijk, prima dat wij als bestuurders de volle laag krijgen, daarvoor sta je ook aan het 
hoofd van een organisatie, maar dit zijn mensen die hier gewoon hun boterham verdienen. 
Dit is niet hoe we in Nederland zaken oplossen, we spelen hier niet voor eigen rechter.’  
 
Eén van de mensen die dergelijke bedreigingen op haar bordje kreeg, is de dame die in de 
uitzending een bewoonster uitkaffert en haar weigert water te geven. Zij werkt nog wel bij 
Zuster Norma. ‘Maar we zijn natuurlijk enorm boos over haar gedrag. Al voor de uitzending 
was de familie van deze mevrouw op de hoogte van dit incident, en we zijn samen met hen in 
gesprek gegaan met haar. Ja, we hadden haar kunnen ontslaan. Maar we nemen liever onze 
verantwoordelijkheid en zoeken samen naar een passende oplossing, om te zorgen dat het 
niet nog eens gebeurt.’ 
 
Ook burgemeester Wouter Kolff en wethouder Peter Heijkoop waren er als de kippen bij om 
een reactie online te zetten over de uitzending, waarin ze de inspectie en zorgverzekeraar 
verzoeken ‘snel in te grijpen en de huidige bewoners naar een veilige omgeving te brengen.’ 
Rother: ‘Jammer dat ze hier niet langs zijn geweest. Ik had nog liever een streng en kritisch 
gesprek gehad, dan deze reactie online. Ze zijn nog steeds welkom.’  
 
Kolff laat zich niet verder uit over de kwestie en verwijst naar portefeuillehouder Heijkoop. Die 
reageert op zijn beurt dat hij bij zijn eerdere standpunt blijft. Over al dan niet een bezoek 
brengen aan Zuster Norma zegt hij dat hij ‘altijd bereid is tot een gesprek’ maar liever 
langsgaat op een moment dat de commotie wat geluwd is. ‘Tegelijkertijd had Zuster Norma 
ons ook eerder kunnen benaderen’, aldus Heijkoop.   
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De locatie van Zuster Norma aan de Dubbeldamseweg Zuid. © Jeffrey Groeneweg 

Hij laat weten dat de gemeente op dit moment voor één familie van een bewoner bemiddelt 
met een andere ouderenzorgaanbieder om te kijken of deze bewoner kan worden overgeplaatst 
naar een andere zorginstelling in Dordrecht en dat andere families ook contact hebben 
gezocht. Rother laat op zijn beurt weten hier nog niet van op de hoogte te zijn. ‘Als het zo is, 
dan is dat natuurlijk heel jammer. Tegelijkertijd snap ik het ook als mensen zeggen dat ze 
geen zin hebben in dit circus of druk ervaren vanuit hun omgeving.’  

Het merendeel van de huidige bewoners en hun familieleden of bewindvoerders kiest er 
vooralsnog voor om bij Zuster Norma te blijven wonen, dan wel op de locatie aan de Johan de 
Wittstraat of bij Het Witte Huis aan de Dubbeldamseweg Zuid.  

Dat vertelt Rob Mittelmeijer, voorzitter van de cliëntenraad van de instelling. Ook zijn vrouw 
woont bij Zuster Norma, sinds 2018. ‘Ze zijn tot aan de grond toe afgebrand, zonder dat het 
verhaal van beide kanten is gehoord.’ Tenenkrommend, zo typeert hij het werk van Stegeman. 
‘Ik heb met grote verontwaardiging zitten kijken. Ja er zijn in het verleden steken blijven 
liggen, maar daar is keihard aan gewerkt en de organisatie staat er nu gewoon weer goed 
voor.’ 

Genoeg reden ook voor Ynze Waterlander om zijn 90-jarige moeder bij Zuster Norma te laten 
wonen, nadat zijn schoonmoeder er een paar jaar terug ook een fijne tijd heeft gehad. ‘Het is 
er juist zo fijn, het personeel is zo warm en lief. Ook het beeld dat wordt geschetst dat het ze 
alleen maar om het geld te doen is, klopt niets van. Ik hoop echt dat ze nog een eerlijke kans 
krijgen, er wordt nu een soort hetze gecreëerd, terwijl de inspectie nog geen uitspraak heeft 
gedaan.’ 

Ook de kritiek die online wordt geuit op de zorginspectie is niet mals. Daar kan Rother kort 
over zijn. ‘Op het moment dat we onze eerste aanwijzing kregen, deed de inspectie het volgens 
iedereen goed. Maar nu heeft men opeens geen goed woord meer over voor diezelfde inspectie. 
Ze laten je echt niet wegkomen met slechte zorg omdat je zo'n gezellig persoon bent. We 
hebben al een ferme draai om de oren én een tik op onze vingers gehad. De IGJ is echt heel 
hard. Dat is niet leuk, maar daarna zijn we keihard aan de slag gegaan waarna de opgelegde 
patiëntenstop er na een jaar weer af mocht.’  

Een petitie die al kort na de uitzending online werd gezet, met als doel Zuster Norma te sluiten, 
is in een paar dagen tijd zo’n 12.000 keer ondertekend. Rother zegt hierover dat het mensen 
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hun goed recht is om een petitie te starten. ‘Maar zorg dan tenminste dat je goed op de hoogte 
bent van de situatie. En besef ook wat het voor die 20 ouderen betekent als de boel hier 
gesloten zou worden. Er zijn overal tekorten, overal wachtrijen bij zorginstellingen. Er wordt 
totaal niet nagedacht over de gevolgen voor onze bewoners en hun families.’ Bron: AD, 11 
november 2021. 

Niet gevaccineerd? Grote kans dat een arts in witte jas je dan in Utrecht 
aanspreekt 

‘Ik sta hier omdat ik niet kan opereren, en weet je waarom?’ Grote kans dat je vanaf maandag 
zorgmedewerkers onder het bollendak op het Utrechtse Stationsplein zien staan die dit soort 
teksten bij zich dragen. Bernard Leenstra, huisarts in opleiding, legt uit wat ze daar doen en 
waarom hij dit graag wilde. 

En die artsen staan daar omdat ze op dit moment niet kunnen opereren? 
„Er liggen steeds meer coronapatiënten in de ziekenhuizen; dat betekent dat er meer operaties 
niet doorgaan en dat er meer artsen zijn die niet kunnen opereren. Die artsen kunnen dan 
net zo goed de straat op om zich in te zetten om de vaccinatiegraad te verhogen. Het nemen 
van een coronavaccin helpt ziekenhuisopnamen tegen te gaan en zoals bekend is het overgrote 
deel van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ongevaccineerd.’ 

Wie hoop je hiermee over de streep te trekken? 

„De groep mensen die nog geen vaccin hebben gehaald, uit twijfel. Vaccinweigeraars zijn niet 
pertinent tégen, maar zijn soms gewoon angstig, of boos. Het is niet één type mens die nu 
geen vaccin neemt; iedereen heeft daar een andere reden voor. De groep die pertinent tegen 
is, gaan we hier niet helpen, maar de groep die nog niet goed geïnformeerd is of die twijfelt 
door alle informatie die er rond gaat, die kunnen bereiken.’  

‘We moeten luisteren naar mensen die geen vaccin willen, door naar elkaar te luisteren kun 
je gesprekken creëren die je niet leest op de site van het RIVM of via social media. Wie wil, 
kan zich op het Stationsplein overigens direct laten vaccineren; er is zo’n 50 meter verderop 
een priklocatie.’ 

Je riep eerder de gemeente op samen een plan te maken hiervoor. Waarom geloof je hier zo 
heilig in? 

„Een collegahuisarts doet dit al even op de Rotterdamse markt. Hij staat daar vrijwillig, met 
collega’s, en het werkt echt. Het heeft toch impact als daar een dokter staat, in een witte jas. 
We hebben geen tijd te verliezen; het liefst was ik gisteren begonnen.’  Bron: AD, 11 november 
2021. 

Wethouder Hilvarenbeek wil geen QR-code aanvragen: ‘Een overheid mag 
geen onderscheid maken’ 

Wethouder Leon Van de Moosdijk van Hilvarenbeek gaat nergens naartoe waar hij een QR-
code moet laten zien. Een uitnodiging om over zijn werk te praten sloeg hij om die reden af. 
Toch vindt hij niet dat het hem in zijn werk belemmert. ‘Ik vind dat de overheid geen 
onderscheid mag maken. En dat gebeurt wel door op plekken een QR-code te eisen.’ 

Op de vraag of hij gevaccineerd is, geeft Van de Moosdijk aan dat dat ‘niet aan de orde is.’ ’Ik 
weet van geen enkel raadslid of van mijn collega’s op het gemeentehuis of die wel of niet zijn 
gevaccineerd. Mijn medisch dossier is iets tussen mij en mijn huisarts’, antwoordt Van de 
Moosdijk.  

Dat hij zich niet wil laten testen, klopt in elk geval niet, zegt hij. ‘Maar ik wil me niet laten 
testen om een QR-code te kunnen laten zien. Dan ga je onderscheid maken tussen mensen 
en aan een dergelijke toegangscontrole wil ik zelf niet meedoen. Ik kies als het ware voor 
zelfisolatie.’  

Moet je als wethouder dan niet het goede voorbeeld geven en hoe verhoudt dit principe zich 
met de verantwoordelijkheid om als bestuurder van de gemeente Hilvarenbeek te moeten 
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handhaven? ‘Ik vind dat je alles moet doen om jezelf en anderen te beschermen tegen het 
virus. Dat doe ik door onder meer zoveel mogelijk afstand te houden. En natuurlijk sta ik 
achter het feit dat we moeten handhaven als mensen zich niet aan de regels van de overheid 
houden. Dus ook als een gelegenheid geen QR-code vraagt terwijl dat wel verplicht is.’ 

Van de Moosdijk heeft de kwestie met zijn collega's in het college besproken. In Hilvarenbeek 
is hij partijloos, in Someren was Van de Moosdijk raadslid voor de gecombineerde fractie Wij 
Zijn Someren/VVD. Burgemeester Evert Weys accepteert het standpunt van de wethouder, 
zolang het hem niet belemmert in het uitvoeren van zijn werk. En zolang het volgens de regels 
van de overheid verantwoord is om die keuze te maken.  

‘Daarbij hebben we binnen het college uitgesproken dat zodra de regels veranderen, we 
opnieuw met elkaar in gesprek moeten. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen op het moment 
dat de richtlijnen van de regering bepalen dat een QR-code nodig is om op de werk- of een 
vergaderplek te komen’, aldus de burgemeester.  

Donderdag komt de gemeenteraad bijeen voor een vergadering. Dan is er geen QR-code vereist 
en dus gaat de wethouder daar gewoon naartoe. ‘Ik zie niet in waarom ik mijn werk niet kan 
doen zonder zo’n code. Als die ergens wordt gevraagd, dan ben ik er gewoon niet bij.’ 

Dat het kennelijk rondgaat in Hilvarenbeek, is hem bekend. Van de Moosdijk: ‘Ik begrijp 
daaruit dat er zorgen zijn. Jammer is dan wel dat die persoon dat niet heeft besproken met 
mij of met de burgemeester. Je zult mij niet zoals voormalig staatssecretaris Mona Keijzer 
horen zeggen dat ik tegen het coronabeleid ben. Ik sta achter het feit dat wordt gehandhaafd 
als mensen zich niet aan de regels houden. Ik kies ervoor om geen QR-code aan te vragen. 
Dat is een privé-afweging.’ Bron: AD, 11 november 2021.  

Verziekte werksfeer bij ProRail oorzaak van uitvallende treinen 

Reizigers zullen komende maanden vaker te maken krijgen met uitvallende treinen. De 
problemen bij de Verkeersleiding van ProRail zijn veel groter dan tot nu toe bekend. Met name 
op de belangrijkste post in Utrecht is de situatie totaal verziekt. 

Sinds de zomer zijn al meermaals treinen uitgevallen. Door één zieke verkeersleider lag het 
treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem afgelopen week nog twee keer urenlang stil. Volgens 
spoorwegbeheerder ProRail is de oorzaak ‘een groot tekort aan verkeersleiders’, onder meer 
omdat veel medewerkers met pensioen gingen. 

Dat is echter maar een deel van het verhaal. Onder de 750 verkeersleiders is de onvrede al 
tijden groot, vertellen betrokkenen binnen en buiten ProRail aan het AD. Zij klagen over ‘een 
hoge werkdruk’ en voelen zich al jaren niet gehoord door de directie van ProRail.  Bron: AD, 
11 november 2021.  

ProRail-baas geraakt door problemen, belooft beterschap: ‘Ik snap dat 
mensen boos zijn’ 

De ProRail-directie erkent de grote problemen bij de eigen verkeersleiding, waar het 
AD vandaag uitgebreid over berichtte. De afgelopen maanden zorgden die problemen 
meermaals voor uitgevallen treinen. Ceo John Voppen belooft beterschap. 

De problemen bij de afdeling Verkeersleiding van ProRail zijn veel omvangrijker dan tot nu toe 
bekend was. Met name op de belangrijkste post in Utrecht, waar 100 mensen werken, is 
sprake van een verziekte sfeer. De situatie is inmiddels zo geëscaleerd dat de helft van het 
personeel  niet inzetbaar is door ziekte of onvrede. Het personeel dat wel werkt krijgt geen 
pauze. Volgens vakbond FNV Spoor hebben diverse directies een tijdbom gecreëerd die nu al 
tijden aan het ontploffen is. 

Vanmiddag kwam de raad van bestuur met een statement, waarin het de problemen waar 
deze site over schrijft ruiterlijk erkent. ’Ik snap dat mensen boos zijn, in het verleden zijn 
zaken niet goed aangepakt’, reageert ceo John Voppen. ’We hebben bij onze besluiten 
onvoldoende geluisterd naar treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders. Dat raakt me. 
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We hadden forser moeten ingrijpen toen bleek hoe moeilijk het is om robuuste bezetting op 
posten te realiseren.  

Voppen die eind 2019 Pier Eringa opvolgde als baas van ProRail en zelf eerder directeur 
Verkeersleiding was, stelt geleerd te hebben van het verleden. ‘We pakken de problemen nu 
samen met de mensen aan door onder meer beter te luisteren en gehoor te geven aan hun 
zorgen.’  

 
Nieuwe verkeersleiders worden opgeleid in het trainingscentrum van ProRail. Het tekort aan 
treindienstleiders bij ProRail veroorzaakt problemen op het spoor. © ANP  

Door zelf op de voorgrond te treden lijkt hij ook af te willen rekenen met de interne kritiek dat 
hij te weinig zichtbaar was. ‘Directeur Verkeersleiding Hans Smits, coo Ans Rietstra en ik 
geven samen uitvoering aan de nieuwe koers.’ 

Die nieuwe koers houdt onder meer in dat verkeersleiders tijdelijk een compensatietoeslag 
van 300 euro bruto per maand krijgen. Het budget voor werving is verveelvoudigd en de 
opleiding tot verkeersleider ingekort. Zo moet het tekort van 60 verkeersleiders in worden 
gelopen.  

De plannen om het aantal van twaalf verkeersposten in te krimpen, zijn tot eind 2024 in de 
ijskast gezet. Verder is er in Hans Smits een nieuwe directeur Verkeersleiding gevonden. Zijn 
voorganger Roel Salden stapte deze zomer op.   

Voppen wijst tenslotte nog op het onafhankelijke onderzoek naar de werkbeleving van 
verkeersleiders dat momenteel loopt ‘zodat collega's zorgen kunnen uiten en we daar vervolg 
aan geven.’ ProRail vraagt bovendien twee onafhankelijke gespecialiseerde bureaus de aanpak 
te toetsen, inclusief de arbeidsvoorwaarden.  

Vakbond FNV Spoor is voorzichtig positief. Volgens bestuurder Michiel Boer neemt de directie 
de problemen sinds enkele maanden eindelijk serieus. ‘Er is een begin gemaakt, nu moeten 
ze doorpakken en echt naar het personeel luisteren. Hoe houden we het werk van 
verkeersleider op de langere termijn aantrekkelijk?’ Bron: AD, 11 november 2021. 

Brancheorganisaties van verpleeghuizen en ouderencentra zien niets in 
verplichte coronapas 

Brancheorganisaties van verpleeghuizen en ouderencentra zien niets in een 
eventuele verplichte coronapas om het snelstijgende aantal besmettingen in zulke instellingen 
te stoppen. Ook andere landelijke maatregelen - zoals bezoekbeperkingen - zijn niet gewenst. 
Dat laten ActiZ-bestuurslid Conny Helder en Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot in een 
reactie weten aan NU.nl. 
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Een verplicht coronatoegangsbewijs is volgens Helder onuitvoerbaar. ‘Er komen heel veel 
mensen op bezoek. Wij vragen hen om een mondkapje te dragen, te zorgen voor handhygiëne 
en voldoende afstand te houden.’ 

Ook De Groot twijfelt over de bijdrage van een coronatoegangsbewijs en valt over de eisen die 
daarmee gesteld zouden worden aan familieleden. Ze vergelijkt de situatie met een kopje koffie 
doen bij de buren. ‘Het zou heel ingrijpend zijn om dan een coronatoegangsbewijs te vragen, 
zeker vlak voor de feestdagen.’ 

Beide zorgbestuurders hameren op de naleving van de basismaatregelen, die ook volgens het 
Outbreak Management Team (OMT) de meeste besmettingen in de zorg zouden moeten 
voorkomen. Bron: AD, 11 november 2021. 

Opgepotte spaartegoeden worden niet zonder meer uitgegeven 

Nederlandse huishoudens zullen de opgepotte spaartegoeden van tijdens de coronacrisis niet 
zonder meer gaan uitgeven. Volgens economen van ING zal naar schatting een kwart van het 
gespaarde geld weer worden uitgegeven. Nederlanders zetten tijdens de coronacrisis 22 
miljard euro meer opzij dan ze normaal zouden hebben gedaan.  

Volgens ING is er in de zestien maanden van maart 2020 tot en met juni 2021 naar 
schatting 57 miljard euro gespaard. Ook zonder pandemie zouden de spaartegoeden zijn 
toegenomen, maar zeker niet in deze mate aldus de kenners. Dat er meer geld werd gespaard, 
kwam vooral doordat er minder mogelijkheden waren om geld uit te geven, door bijvoorbeeld 
sluitingen van restaurants. Ook werd er minder gereisd. 

ING merkt op dat de corona-euro's ongelijk zijn verdeeld over huishoudens. Mensen die al een 
aardig spaarcentje hadden voorafgaand aan de crisis, schreven het meeste geld bij. Circa 71 
procent van de toename van het spaargeld vond plaats bij de rijkste 50 procent van de 
huishoudens. Dat beeld kwam eerder ook naar voren uit een enquête van De Nederlandsche 
Bank. De noodzaak om urgente uitgaven te doen is volgens studies groter bij gezinnen met 
een lager inkomen, aldus ING. Daarnaast zijn hoger opgeleide mensen meer geneigd geld te 
sparen dan mensen met een lagere opleiding. 

Verder stelt ING dat uitgaven aan restaurants, recreatie of cultuur minder snel in te halen 
zijn. ‘Zo gaat iemand die een jaar lang niet naar een restaurant is geweest, na een dergelijke 
lockdownperiode niet ineens elke dag uit eten’ , aldus de economen. ‘Het relatief hoge aandeel 
belevingsdiensten in het bestedingspatroon van de huishoudens die het meeste coronageld 
hebben, zorgt er naar verwachting voor dat een kleiner deel van de extra banktegoeden wordt 
uitgegeven dan gemiddeld.’ Verder zijn Nederlanders in doorsnee minder geneigd grotere 
meevallers snel uit te geven. Bron: AD, 11 november 2021.  

Duitsland meldt opnieuw recordaantal nieuwe coronabesmettingen  

Duitse gezondheidsautoriteiten hebben opnieuw een recordaantal nieuwe 
coronabesmettingen gemeld. Donderdag meldde het Robert Koch Instituut voor 
ziektebestrijding (RKI) 50.196 nieuwe besmettingen. Niet eerder in de pandemie registreerde 
het land zoveel infecties op één dag. 

Het ging dinsdag nog om 39.676 nieuwe gevallen, ook dat was een record. Er werden in 
Duitsland woensdag ook 235 overlijdens als gevolg van het coronavirus gemeld. Bron: AD, 11 
november 2021. 

Nog eens vijf provincies naar hoogste waarschuwingsniveau 

Nog eens vijf provincies gaan naar het hoogste waarschuwingsniveau op de kaart van 
coronabesmettingen in Europa. Flevoland, Friesland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-
Holland zijn nu nog rood, maar kleuren donderdag donkerrood door het hoge aantal positieve 
tests. 

De vijf provincies sluiten zich aan bij Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht, die 
vorige week al naar donkerrood gingen. Alleen Drenthe en Groningen blijven voorlopig nog op 
rood staan. 
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De Europese gezondheidsdienst ECDC begon ruim een jaar geleden met de kaarten. Het is 
voor het eerst dat zo veel Nederlandse provincies op het hoogste niveau staan. 

Limburg blijft de grootste brandhaard. In de afgelopen twee kalenderweken, de periode waar 
het ECDC naar kijkt, zijn daar 11.653 inwoners positief getest. Dat komt neer op 1043 nieuwe 
gevallen op elke 100.000 mensen, oftewel 1 op elke 96 Limburgers. 

Flevoland is de snelste stijger. Daar waren in de afgelopen twee kalenderweken iets minder 
dan 3100 positieve tests, een stijging van ruim 55 procent ten opzichte van de kaart van vorige 
week. In Overijssel steeg het aantal positieve tests het langzaamst, met ongeveer 25 procent. 

Het ECDC, de organisatie waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) bij aangesloten is, kijkt voor de kaarten 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. Bron: AD, 11 november 2021. 

Mondkapjesplicht op Amerikaanse scholen 

Een federale rechter heeft woensdag besloten dat scholen in de Amerikaanse staat 
Texas een mondkapjesplicht in mogen stellen, meldt The New York Times. De gouverneur van 
Texas, Greg Abbott, had zo'n plicht eerder dit jaar verboden, maar de rechter oordeelt dat 'de 
rechten van studenten met een handicap daardoor geschonden worden.’ 

Rechter Lee Yeakel oordeelde volgens de Amerikaanse krant dat 'de verspreiding van Covid-
19 een nog groter risico vormt voor kinderen met beperkingen.’ Kinderen met onderliggende 
aandoeningen die besmet raken met het coronavirus, hebben meer kans om opgenomen te 
worden in het ziekenhuis. Mondkapjes kunnen helpen de verspreiding van het virus in te 
dammen. 

Het besluit van de rechter komt na maandenlange discussies over het gebruik van 
mondkapjes op scholen in de staat en kan gevolgen hebben voor meer dan 5 miljoen 
scholieren. Verschillende scholen hadden zich afgelopen zomer al verzet tegen het verbod van 
de Republikeinse gouverneur en besloten toch om mondkapjes voor kinderen en leraren 
alsnog verplicht te stellen. 

Volgens de Amerikaanse krant wilde gouverneur Abbott woensdag niet reageren op het besluit 
van de rechter. Bron: AD, 11 november 2021. 

Half miljoen Nederlanders hebben coronacrisis zelfstandigensteun 
gekregen 

Een half miljoen Nederlanders hebben vorig jaar vanwege de 
coronacrisis zelfstandigensteun gekregen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) op basis van de definitieve cijfers van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo). 

De Tozo was een regeling die zelfstandigen inkomensondersteuning verleende als ze door de 
coronacrisis waren geraakt. Maar onderdeel van de Tozo was ook de gunstige lening voor 
ondernemers die geld nodig hebben om hun bedrijfje overeind te houden. Per 1 oktober van 
dit jaar is de regeling stopgezet. Naar verhouding ging er veel zelfstandigensteun naar onder 
meer dienstverleners zoals kappers en schoonheidsspecialisten en zelfstandigen die werken 
in de cultuursector en de horeca. 

Zelfstandigen kunnen nog wel een beroep doen op bijzondere bijstand. De voorwaarden voor 
die regeling zijn tot het eind van dit jaar versoepeld. Tot die tijd wordt er niet gekeken naar 
het vermogen van een zelfstandig ondernemer en ook niet naar het vorige boekjaar. Normaal 
gesproken is dat wel zo. 

Vorig jaar ontvingen gemeenten 3 miljard euro aan voorschotten voor de Tozo. Van degenen 
die de zelfstandigensteun kregen, woonde 23 procent in een van de vier grote steden. De helft 
van hen woonde in Amsterdam en die gemeente kreeg dan ook het grootste voorschot. De 
uitkeringsgraad, het percentage inwoners boven de 18 jaar die de steun ontving, was in de 
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hoofdstad met 7,8 procent ook het hoogst van de grote gemeenten. Bron: AD, 11 november 
2021. 

Carnavalsseizoen in Keulen is slecht van start gegaan 

Het carnavalsseizoen in Keulen is slecht van start gegaan met de besmetting met het 
coronavirus van prins carnaval Sven Oleff. De twee andere kopstukken van het Keulse 
carnaval, de boer en de jonkvrouw, met wie Oleff in de aanloop naar 11 november vaak samen 
is geweest, zijn woensdag negatief getest. Maar uit voorzorg moet het hele driemanschap alle 
afspraken afzeggen. Ze kunnen daardoor het seizoen niet zoals voorzien officieel openen op 
Alter Markt in het centrum van de stad. 

Oleff is naar eigen zeggen diep bedroefd 'het seizoen niet samen met de 'kölschen Jecken' 
(Keulse narren) te kunnen beginnen', maar hij heeft nergens last van en rekent er op snel 
weer zijn taken te kunnen oppakken. 

Carnavalsvieringen in Duitsland gaan wel door maar er zijn strenge coronabeperkingen. Er 
geldt de '2G-regel', wat betekent dat mensen die niet zijn ingeënt of aantoonbaar zijn genezen 
zijn uitgesloten. 

Het carnaval van Keulen behoort tot de grootste en bekendste carnavalsfeesten van de wereld. 
Het seizoen begint 11 november om 11.11 uur. 
 
Opkomst voor vaccinatie op Urk is nog steeds de laagste van het land 
 
De opkomst in Urk is nog steeds de laagste van het hele land, maar steeg wel, van 28 procent 
begin oktober naar 30 procent nu. Ook in gemeenten als Renswoude, Alblasserdam, Tholen, 
Barneveld, Hardinxveld-Giessendam, Scherpenzeel, Altena, Sliedrecht, Rijssen-Holten, 
Veenendaal en Ede lieten meer mensen zich vaccineren. Bron: AD, 11 november 2021. 
 
Nederlandse economie groeit harder dan Europese Commissie voorspelde 
 
De Nederlandse economie groeit dit jaar nog harder dan de Europese Commissie de afgelopen 
maanden voorspelde. De commissie rekent op een groei van 4 procent dit jaar, vooral dankzij 
de sterke opleving dit voorjaar toen de economie van het slot ging.  
 
In juli ging ze nog uit van 3,3 procent en in februari zelfs maar 1,8 procent. Het cijfer is minder 
dan het verwachte gemiddelde van 5 procent in de eurozone en hele EU, maar Nederland is 
ook minder hard door de coronacrisis getroffen dan veel andere landen.  
 
Maar, waarschuwt de commissie in haar jaarlijkse herfstprognose, verdere Covid-19-
uitbraken en maatregelen daartegen blijven onzekere factoren voor de economische 
vooruitzichten.   
 
Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis: ‘De Europese economie veert sterk terug van de recessie, 
maar dit is niet het moment voor zelfgenoegzaamheid. We blijven geconfronteerd met 
onzekerheid door dit virus en er zijn risico’s. Niet in het minst de knelpunten in de 
leveringsketens en de gestegen energieprijzen die gevolgen hebben voor huishoudens en 
bedrijven in heel Europa. We moeten ook scherp de inflatie in de gaten houden en zo nodig 
ons beleid aanpassen.’ In veel landen, zoals Nederland, is de krapte op de arbeidsmarkt een 
belemmering van de activiteit. Bron: AD, 11 november 2021.  

Veel inwoners Biblebelt hebben zich laten vaccineren 

Relatief veel inwoners van de Biblebelt hebben zich in de afgelopen weken laten inenten tegen 
het coronavirus. De opkomst bij de vaccinaties stijgt in sommige delen van dat gebied sneller 
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dan in de rest van het land, komt naar voren uit wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de Biblebelt, waar veel gereformeerde mensen wonen, 
zijn in de afgelopen maand veel mensen besmet geraakt.  

Het Overijsselse Staphorst is zo'n gemeente. Een tijdlang was dit de grootste brandhaard van 
het hele land. Staphorst heeft op Urk na de laagste vaccinatie-opkomst van Nederland, nog 
steeds, maar het verandert wel. Begin oktober had 53 procent van alle inwoners van 12 jaar 
en ouder minstens één prik gekregen. Dat is inmiddels gestegen naar 57 procent. In 
buurgemeente Zwartewaterland is nu 75 procent van de 12-plussers minstens één 
keer gevaccineerd, tegen 72 procent een maand geleden. Bron: AD, 11 november 2021. 

Mensen twijfelen of ze naar een feest of verjaardag gaan 

Met de hoge besmettingsaantallen en dreigende lockdownmaatregelen twijfelen veel mensen of 
ze wel nog naar een feestje of verjaardag moeten gaan, ook al mag dat nog wel. ’Niet doen’, 
aldus arts-microbioloog Bert Mulder, voorheen deel van de recent opgeheven 
coronadviesorganisatie RedTeam. ‘Keer op keer zien we weer dat feestjes en het coronavirus 
niet goed samen gaan. Ook nu zie je dat de combinatie van met een QR-code toegelaten 
gevaccineerden die het virus nog kunnen dragen en ongevaccineerden die juist heel vatbaar 
zijn voor het virus kan zorgen voor een coronabrandhaard. Wil je zo snel mogelijk af van de 
lockdowns, stop dan ook zo snel mogelijk met de feestjes.’  

Toch zijn er wel wat maatregelen te treffen om een feestje of verjaardag verantwoordelijk te 
organiseren, legt Mulder uit. ‘Testen, testen, testen. Dat is de enige manier waarop je zeker 
weet dat een feestje of verjaardag echt veilig is. Organiseer je eigen ‘testen voor toegang’ als je 
een verjaardag geeft, waarbij mensen voordat ze naar binnen mogen een negatieve 
zelftest moeten laten zien. De kans op veel besmettingen is dan aanzienlijk kleiner.’  

Hij voegt toe dat een zelftest misschien wel niet helemaal accuraat is, maar het wel zeker de 
zogenaamde superspreaders eruit haalt. ‘Zo’n zelftest test is positief bij een hogere 
concentratie virusdeeltjes dan een pcr-test. Minder virusdeeltjes, betekent ook minder 
besmettelijk. De kans dat je nog iemand op je feestje hebt die veel anderen besmet is alsnog 
heel klein als je mensen eruit filtert met zelftests.’ Bron: AD, 11 november 2021.  

Duitsland heeft meer coronamaatregelen nodig 

Duitsland heeft volgens kanselierskandidaat Olaf Scholz meer coronamaatregelen nodig 'om 
de winter door te komen.’ De waarschijnlijke opvolger van Angela Merkel heeft in het 
parlement gezegd dat extra maatregelen genomen moeten worden voor het terugdringen van 
de vele coronabesmettingen waarmee het land nu worstelt. 

‘Wat we nu nodig hebben, is dat het land samen één kant op trekt, zodat we deze winter 
doorkomen’, zei hij in het parlement. De leider van de sociaaldemocraten (SPD) onderhandelt 
met de Groenen en de liberale FDP over een nieuwe coalitie. Zij hebben in het parlement 
nieuwe coronamaatregelen voorgesteld, waaronder het weren van ongevaccineerden op 
bepaalde locaties.  

Merkel wil dat er strengere maatregelen komen om de 'dramatische' stijging van het aantal 
besmettingen tegen te gaan. Zij heeft opgeroepen tot een nieuw overleg tussen de federale 
regering en de leiders van de deelstaten. Die vindt volgens Scholz volgende week plaats. 

Scholz heeft ook gezegd dat meer mensen zich moeten laten vaccineren. In het land is 75 
procent van de bevolking vanaf 12 jaar volledig ingeënt. Met name tieners zijn terughoudend. 
Volgens de regering raken nu met name ongevaccineerde mensen besmet. Sommige 
ziekenhuizen kunnen de toestroom van coronapatiënten niet meer aan, met name in het 
oosten van het land. Zij moeten patiënten naar andere delen van het land overplaatsen. In de 
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zwaarst getroffen gebieden worden of zijn al extra coronamaatregelen ingevoerd. Bron: AD, 11 
november 2021. 

Nieuwe lockdown nekslag voor theaters 

Een nieuwe lockdown waarbij theaters opnieuw hun deuren moeten sluiten zou een financiële 
nekslag betekenen voor de theaterproducenten. Dat zegt directeur Dian Hoelscher van de 
Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) naar aanleiding van het donderdag uitgelekte 
OMT-advies. 

‘Onze grens is nu echt bereikt. De maatregelen raken constant dezelfde groep ondernemers. 
Het zou de financiële nekslag zijn voor de niet-gesubsidieerde producenten, maar ook voor de 
acteurs en crew’, zegt Hoelscher. 

Wat de VVTP-directeur bovendien steekt is dat de werking van het coronatoegangsbewijs 
wordt ondermijnd. ‘Het is aantoonbaar veilig gebleken om naar het theater te gaan, toepassing 
van het coronatoegangsbewijs gebeurt juist in de theaters op grote schaal en zorgvuldig’, zegt 
Hoelscher. ‘Het is duidelijk dat deze adviezen worden gegeven door mensen die geen volledig 
beeld hebben hoe de culturele sector is georganiseerd.’  

De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) heeft met verbijstering gereageerd 
op het OMT-nieuws. Directeur Berend Schans meent dat het OMT met dit advies de pijlen op 
het verkeerde doel richt.  

De VNPF stelt dat er blijkbaar niet is gekeken naar waar de 
meeste besmettingen plaatsvinden. ‘Het staat als een paal boven water dat de toename in 
besmettingen niet wordt veroorzaakt door bij de VNPF aangesloten organisaties’, zegt Schans.  

Mocht het kabinet het advies volgen, dan moeten er 
passende compensatiemaatregelen worden geboden aan de getroffen ondernemers, vindt 
Hoelscher. Bron: AD, 11 november 2021.  

Nog niet duidelijk of mogelijk lockdown gevolgen heeft voor 
sinterklaasintochten 

Of een mogelijke lockdown gevolgen heeft voor de sinterklaasintochten in ons land komend 
weekend, is nog onduidelijk. Achter de schermen wordt momenteel koortsachtig overlegd. ‘We 
gaan ervan uit dat de intocht zaterdag kan doorgaan zoals gepland, maar we hebben wel 
een alternatief scenario achter de hand’, zegt Peter Boelhouwer van Sinterklaas in Den Haag. 

‘Alles is onzeker. Als morgenavond bij de persconferentie duidelijk wordt dat het niet door kan 
gaan, komen we met een ander scenario.’ Wat dat precies is, wil hij op voorhand nog niet 
zeggen. Volgens Boelhouwer zijn alle 5000 gratis tickets voor de aankomst van de 
goedheiligman in de haven van Scheveningen inmiddels vergeven. Volwassenen moeten hier 
een coronatoegangsbewijs tonen. ‘Ga lekker langs de route staan, die is 11 kilometer lang en 
als je beide kanten meetelt 22 kilometer’, aldus de organisator. 

In Amsterdam is de opbouw voor de intocht zondag al begonnen, zegt Edgar Peer, voorzitter 
van de Stichting Sinterklaas in Amsterdam. Wel houdt hij er ook rekening mee dat het feest 
alsnog niet kan doorgaan. Die beslissing laat de stichting aan de bevoegde instanties. ‘Het is 
heel spannend. We hebben bijna elk uur contact met de gemeente.’ Peer zegt dat er alles aan 
is gedaan om de intocht zo coronaproof mogelijk te maken. ‘Maar als de autoriteiten zeggen 
dat het toch niet kan, dan moeten we ons daarbij neerleggen. Wat niet kan, dat kan niet.’ 
Bron: AD, 11 november 2021.  
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Nieuwe bijwerking Janssen vaccin 

Een zeldzaam type ruggenmergontsteking (myelitis transversa) is mogelijk een nieuwe 
bijwerking van het coronavaccin van Johnson & Johnson (Janssen), meldt het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Het bureau wil daarom dat deze gevaarlijke 
aandoening op de bijsluiter komt te staan.  

Eerder werd de ontwikkeling van een vaccin van AstraZeneca stilgelegd omdat een van 
de proefpersonen last kreeg van een ontsteking aan het ruggenmerg.  

Myelitis transversa is een acute ontsteking aan het ruggenmerg. Die zorgt ervoor dat mensen 
niet goed meer kunnen bewegen, gevoel kwijt raken en moeite hebben urine en ontlasting op 
te houden. Zo'n ontsteking kan meerdere oorzaken hebben, waaronder een virusinfectie. 
Patiënten hebben een redelijke kans om hiervan te genezen. Bron: AD, 11 november 2021. 

In de ziekenhuizen liggen momenteel 1699 coronapatiënten. Dat is het 
hoogste aantal sinds 23 mei. 

In de afgelopen dag steeg het aantal opgenomen patiënten met 52. Verpleegafdelingen kregen 
er netto 49 mensen met corona bij. Op die zalen liggen nu 1369 coronapatiënten, het hoogste 
aantal sinds 18 mei. Op de ic's liggen nu 330 covidpatiënten. Dat aantal is de laatste paar 
dagen niet echt veranderd. 

De instroom neemt wel toe. Ziekenhuizen hebben de afgelopen dag 225 nieuwe mensen 
moeten opnemen omdat hun klachten te erg waren geworden. In de afgelopen week kwamen 
er gemiddeld zo'n 209 mensen per dag bij, het hoogste niveau sinds 17 mei. Volgens de 
gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding stijgt dat gemiddelde nu 
voor de dertigste dag op rij. Bron: AD, 11 november 2021.  

Telefoons bij landelijk callcenter GGD staan roodgloeiend 

De telefoons bij het landelijke callcenter van de GGD om een afspraak te maken voor een 
coronatest staan ook donderdag roodgloeiend. ‘Net zoals de afgelopen dagen is het ook 
vandaag heel druk bij ons callcenter voor het maken van een testafspraak’, laat een 
woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. 

Door de 'enorme drukte' moeten mensen mogelijk wat verder reizen voor een testafspraak. 
Daarbij kan de drukte volgens de zegsvrouw per regio verschillen. Tot nu toe zijn er donderdag 
80.986 testafspraken gepland en zijn ruim 41.950 testen afgenomen.  

Dinsdag en woensdag was het ook al erg druk bij de telefoondienst. Bij de GGD kunnen 
mensen niet terecht voor een coronatest voor toegang tot bijvoorbeeld een sportwedstrijd of 
cultureel evenement. Bron: AD, 11 november 2021.  

KNVB roept gemeentes op om amateurclubs te helpen 

Voetbalorganisatie KNVB roept de gemeentes op om de amateurclubs te helpen bij 
het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB). De verenigingen moeten sinds afgelopen 
zaterdag iedereen controleren die op hun complex naar binnen wil, bijvoorbeeld naar de 
kleedkamers.  

‘We zien dat sommige verenigingen geholpen worden door gemeentes met beveiligers die het 
CTB handhaven’, aldus een woordvoerder van de KNVB. ‘Hiervoor is ook geld beschikbaar 
gemaakt vanuit het Rijk. Dus we doen de oproep aan gemeentes om dit ook zo snel mogelijk 
hiervoor in te zetten.’  
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Amateurvoetballers die zich bij hun club in een kleedkamer willen omkleden of naar het toilet 
willen, moeten aan de deur via de CoronaCheck-app kunnen aantonen dat ze gevaccineerd 
zijn, het coronavirus recent hebben doorgemaakt of negatief zijn getest op het coronavirus. 
Dat geldt ook voor bezoek aan de kantine. Bij lang niet alle verenigingen vond afgelopen week 
die controle plaats. ‘Maar veel clubs doen al heel goed hun best en slagen er ook in om het te 
organiseren’, aldus de KNVB. Bron: AD, 11 november 2021.  

Een op de zes mensen wachten op uitnodiging voor coronavaccinatie 

Een op de zes mensen die niet gevaccineerd zijn, wacht nog op een uitnodiging voor de 
coronaprik. Dat is sinds juni van dit jaar niet meer nodig, maar dat is blijkbaar niet bij 
iedereen duidelijk overgekomen, aldus de onderzoekers van het Lifelines Corona-onderzoek.  

Van de deelnemers aan het Lifelines Corona-onderzoek is 94 procent gevaccineerd. Van de 
niet-gevaccineerden denkt 7 procent dat de prikken geld kosten, maar de vaccinatie is 
gratis. Met goede informatie ligt er voor de overheid een kans om nog een flinke groep mensen 
in te enten, zeggen de onderzoekers, want zowel degenen die nog op een uitnodiging wachten 
als degenen die dachten dat het geld kost willen wel ingeënt worden. 

Van degenen die niet gevaccineerd zijn, maakt 10 procent zich weinig tot geen zorgen over de 
ernst van een corona-infectie. Bijna de helft (44 procent) denkt dat het vaccin schadelijk is 
voor de gezondheid. Een kwart (23 procent) is bang voor onbekende bijwerkingen en 4 procent 
twijfelt aan de werking van het vaccin. Minder dan een procent van de ondervraagde niet-
gevaccineerden heeft een allergie of laat zich om geloofsredenen niet prikken.  

Van de zwangere vrouwen laat 22 procent zich niet inenten, zo wijst het onderzoek uit, hoewel 
een corona-infectie onder zwangere vrouwen ernstig kan verlopen. Bron: AD, 11 november 
2021.  

Zorgen bij KNVB om corona: schrapt kabinet volle Kuip voor kraker van 
Oranje? 

Hoewel het kabinet morgen met nieuwe ‘lockdownachtige’ coronamaatregelen lijkt te komen, 
hoopt de KNVB dat het Nederlands elftal dinsdag gewoon in een volle Kuip kan spelen tegen 
Noorwegen. ‘Het betaalde voetbal heeft de zaken goed op orde’, zo stelt de bond.  

De KNVB begrijpt dat het stijgende aantal besmettingen in Nederland vraagt om nieuwe 
maatregelen en wacht de persconferentie van vrijdag dan ook in spanning af. Evenementen 
staan immers weer onder druk en de grote vraag is wat dit voor het voetbal betekent. Kan 
Oranje komende dinsdag tegen Noorwegen gewoon in een volle Kuip spelen?  

Als het aan de voetbalbond ligt wel. ‘Wij beschikken over kundige en professionele 
wedstrijdorganisatie die altijd het coronatoegangsbewijs checken. Anders kom je er gewoon 
niet in’, zo laat de KNVB weten. ‘We hebben volop meegewerkt aan de fieldlabs en daarna de 
pilots met coronatestbewijs. Hierdoor hebben we (wetenschappelijke) kennis en ervaring 
opgedaan die we ook met andere sectoren delen. Daarmee is het betaald voetbal onderdeel 
van de oplossing, niet het probleem.’ 
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Bij de stadions worden QR-codes gecontroleerd. © ANP  

Volgens de voetbalbond wordt dat onderschreven door de cijfers van het RIVM en de GGD. De 
honderden wedstrijden met publiek hebben niet geleid tot grote besmettingshaarden. ‘90% 
van de besmettingen vinden thuis, op het werk of op bezoek bij vrienden of familie plaats. Het 
is dus veiliger om een wedstrijd te bezoeken, dan thuis mensen te ontvangen.’ 

Omdat supporters in het stadion in de buitenlucht moeten zitten en bij de ingang worden 
gecontroleerd, ziet de KNVB geen heil in het spelen van wedstrijden zonder publiek. ‘Eventuele 
beperkende maatregelen voor stadionbezoek zal weinig effect hebben op de besmettingscijfers. 
Het kan zelfs een negatief effect hebben omdat mensen elkaar thuis gaan opzoeken om voetbal 
te kijken zonder controles.’ Bron: AD, 11 november 2021.  

Helft studenten ervaart psychische klachten, tot een doodswens aan toe 

De helft van de studenten (51 procent) ervaart psychische klachten zoals angst 
en somberheid, van wie 12 procent zelfs in ernstige mate. Tot een doodswens aan toe, blijkt 
uit een groot onderzoek van RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland.  

Voor het eerst is landelijk onderzocht hoe het staat met de mentale gezondheid en 
problematisch middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) van studenten in het hoger 
beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 28.000 studenten vulden hiervoor in het 
voorjaar van 2021 een online vragenlijst in. 

De resultaten van de meting, die tijdens de derde coronagolf werd gehouden op verzoek van 
de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid, zijn heftig. Veel studenten 
ervaren eenzaamheid, prestatiedruk, stress en slaapproblemen. Studenten die wekelijks 
cannabis gebruiken of weleens (zonder doktersvoorschrift) een concentratieverhogend middel 
gebruiken, hebben vaker dit soort klachten.  

Mariken Leurs, centrumhoofd Gezondheid & Maatschappij / Corona Gedragsunit bij RIVM, 
noemt de cijfers ‘indrukwekkend.’ ‘Er waren vóór de coronatijd al zorgen, daarom kwam dit 
onderzoek er ook. Nu kun je zeggen dat de situatie alarmerend is, met ruim de helft van de 
studenten die psychische klachten heeft. Het moment van afname speelt daar wel een rol in. 
Toch zijn de resultaten zo heftig, dat zorgen voor de langere termijn reëel zijn.’  

Corona is volgens de onderzoekers niet de enige oorzaak van de klachten, maar zorgt dus 
mogelijk wel voor een uitvergroting ervan. Bij middelengebruik is dat minder eenduidig. In 
totaal gebruikte 13 procent van de studenten afgelopen jaar xtc en is één op de zes studenten 
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een zware drinker. Een derde van de studenten gebruikt wel eens cannabis. Van hen geeft 28 
procent aan vaker te blowen door de coronacrisis.  

Ook melden vier op de tien studenten die gamen, door de coronacrisis en -maatregelen meer 
computerspellen te spelen. Verder valt op dat studenten die vaak middelen gebruiken, ook 
vaker een hoge studieschuld hebben. 

Leurs: ‘Middelengebruik is ongezond, zeker bij jongeren die nog vol in ontwikkeling zijn.’ Het 
is volgens haar de bedoeling om dit grote onderzoek voortaan om de twee jaar te herhalen. 
‘Dan kunnen we bij bepaalde onderwerpen wat meer zeggen over de samenhang, bijvoorbeeld 
tussen middelengebruik en een studieschuld.’  

Uiteindelijk is het de bedoeling om studenten gerichter helpen en maatwerk te leveren per 
onderwijsinstelling. ‘Ontwikkel ook samen met studenten programma’s om problemen te 
signaleren, bespreekbaar te maken en door te verwijzen naar goede hulp. Want de ideale 
wereld die via sociale media wordt afgeschilderd, steekt vaak schril af tegen de werkelijkheid. 
Het is oké dat het even niet oké is’, aldus het RIVM-hoofd.   

Per saldo zijn studenten relatief niet erg tevreden over hun leven en hebben weinig veerkracht. 
Zo geeft een kwart (26 procent) van de studenten zelfs aan in de afgelopen vier weken af en 
toe of vaker de wens te hebben gehad dood te willen zijn, of te willen gaan slapen en nooit 
meer wakker te worden (levensmoeheid). 

Deze gemoedstoestand hangt volgens de onderzoekers samen met het risico op het krijgen 
van psychische klachten. Een grote groep studenten geeft aan gevoelens van eenzaamheid (80 
procent) of prestatiedruk (76 procent) te hebben ervaren. Studenten die veel sociale steun 
voelen, ondervinden minder klachten. 

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is geschrokken van de uitkomsten. Voorzitter 
Lisanne de Roos: ‘Het is schrikbarend om te zien dat zoveel studenten moeite hebben om hun 
hoofd boven water te houden en dat één op de vier studenten zelfs heeft aangegeven af en toe 
of vaker de wens te hebben gehad dood te zijn. Na vandaag kan niemand meer zeggen dat 
mentale problemen slechts bij enkele studenten voorkomen. Studenten verdrinken in mentale 
problemen.’ De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) benadrukt dat onderwijsinstellingen en 
de landelijke politiek meer moeten doen voor het mentale welzijn van studenten.  
 
De Vereniging van Universiteiten (VSNU) meldt: ‘De coronaperiode is voor veel studenten erg 
zwaar doordat sociaal contact is weggevallen en veel onderwijs online moest plaatsvinden. 
Daarom hebben we de afgelopen periode ook zo gehamerd op het belang van fysiek onderwijs. 
Universiteiten hebben extra studentenpsychologen aangenomen en meer preventieve 
maatregelen genomen. De komende tijd zetten we nog meer in op een goede 
informatievoorziening in samenwerking met studenten. Sommige studenten hebben 
professionele hulp nodig. Daarom werken de universiteiten met de GGZ en gemeenten samen.’ 

Volgens het kabinet moet er ‘met de grootste urgentie’ in het hoger onderwijs een aanpak 
komen die gericht is op preventie, snelle signalering en begeleiding van studenten die te 
maken hebben met hoge mate van stress, prestatiedruk en eenzaamheid. De betrokken 
bewindspersonen zullen met onderwijsinstellingen, studenten en 
studenten(sport)verenigingen in gesprek gaan om te komen tot ‘een brede en samenhangende 
aanpak.’ 

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) werkt aan een Nationaal 
Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Hij en onderwijsminister Van Engelshoven gaan in 
gesprek met de onderwijssector, studenten en andere betrokkenen over verdergaande stappen 
om het middelengebruik onder studenten terug te dringen. Bron: AD, 11 november 2021.   
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Niet eerder zoveel besmettingen: RIVM meldt 16.364 positieve tests  

Nog nooit zijn zoveel mensen positief getest op het coronavirus als afgelopen etmaal. Tussen 
gisterochtend en vanochtend kwamen er 16.364 meldingen binnen bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het oude record dateert van 20 december, toen 12.997 
besmettingen aan het licht kwamen.  

Ook het gemiddelde bereikte een nieuw record. In de afgelopen zeven dagen testten 86.384 
mensen positief, gemiddeld 12.341 per dag. Dat record stond sinds 22 december vorig jaar. 
In zeven dagen tijd waren toen 82.099 besmettingen bevestigd, gemiddeld 11.728 per dag. 

Daarmee bleken de hoge cijfers van gisteren dus een waarschuwing voor de viruspiek van 
vandaag. Met 12.713 positieve tests werd er woensdag nét geen nieuw record gevestigd. In 
Duitsland gebeurde dat overigens wel. Het Duitse RIVM meldde er 50.196 positieve tests. Een 
dag eerder waren dat er 39.676, en dat was ook al een record.  

Het aantal positieve tests in Nederland loopt de laatste weken razendsnel op. Eind september 
en begin oktober kwamen er dagelijks ongeveer 1700 nieuwe gevallen bij. De laatste zeven 
dagen waren er telkens meer dan 10.000 nieuwe positieve tests. 

Het is niet eerder gebeurd dat Nederland zo lang boven die grens bleef. In juli had Nederland 
op vijf achtereenvolgende dagen meer dan 10.000 nieuwe gevallen, en in december was er een 
reeks van zes dagen en een reeks van drie dagen boven de grens.  

Gisteren zat Nederland (met de besmettingen van maandag, dinsdag en woensdag opgeteld) 
al op de helft van het totaal aantal besmettingen een week eerder. Dat terwijl er nog vier dagen 
met nieuwe besmettingscijfers aan zaten te komen.  

De meeste besmettingen en ziekenhuisopnames vinden verhoudingsgewijs plaats in 
gemeentes die in de zogenaamde Biblebelt liggen.  

Donderdag is voor Nederland de 624e dag van de epidemie. Een ‘korte lockdown’ is 
vanochtend een veelbesproken onderwerp, nadat de NOS kon melden dat het OMT 
‘lockdownachtige maatregelen’ adviseert waarbij evenementen niet doorgaan en theaters en 
bioscopen weer de deuren moeten sluiten.  

In de ziekenhuizen liggen 1699 coronapatiënten, waar dat er gisteren 1647 waren. Sinds 
vorige week donderdag nam de totale bezetting met 372 mensen toe. Op de ic's nam de 
bezetting met drie toe naar 330 ernstig zieke patiënten, blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De instroom neemt wel toe. 

Vergeleken met eerdere coronagolven is het aantal mensen met corona in het ziekenhuis nog 
wel lager. Een jaar geleden bijvoorbeeld, toen er ook zo'n 10.000 positieve testen per dag 
waren, lagen er op het hoogtepunt ruim 2600 mensen met corona in het ziekenhuis, bijna 
duizend meer dan nu. Bron: AD, 11 november 2021. 

Amerikaanse bedrijven vrezen personeelstekorten door prikplicht Biden 

Amerikaanse bedrijven worstelen met de prikplicht die de regering-Biden hen oplegt. Ze vrezen 
personeelstekorten of krijgen te maken met hoge kosten. 

Elke twee weken gaf United Airlines 1,4 miljoen dollar uit aan salarissen voor ongevaccineerde 
werknemers die niet werken, schetste de luchtvaartmaatschappij vorige maand in 
rechtbankdocumenten. Dat is 1,2 miljoen euro, die United uit de begroting wilde schrappen 
door 2000 medewerkers die nog niet voldoen aan Uniteds vaccinatieplicht met onbetaald verlof 
te sturen. Bron: AD, 11 november 2021.  
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Drie leden van jeu-de-boulesclub sterven aan corona in één week tijd, ze 
hadden al problemen met gezondheid 

De jeu-de-boulesclub in Vierlingsbeek (Noord-Brabant) is binnen een week tijd drie leden 
verloren aan gevolgen van het coronavirus. Ze zouden gevaccineerd zijn geweest, maar hadden 
al andere gezondheidsproblemen. Van de 44 leden bleken er afgelopen week in totaal zeker 
10 besmet te zijn, stelt Jos van Boekel, penningmeester van ouderenbond KBO, waar de jeu-
de-boulesclub onder valt.  

‘Drie in een week tijd. We hebben geen idee waar het is ontstaan’, zegt Van Boekel. ‘Een week 
of drie geleden waren er festiviteiten. Er was een muziekavond. Maar het virus grijpt overal 
om zich heen. Niet alleen onder ouderen, ook op basisscholen. En niet alleen in Vierlingsbeek.’ 
Bron: AD, 11 november 2021. 

Arts Annemarie wordt er verdrietig van: kinderartsen opnieuw gevraagd 
bij te springen op covid-afdeling 

Kinderarts Annemarie van Rossum wordt er verdrietig van. Wéér is ‘haar’ Sophia 
Kinderziekenhuis gevraagd om artsen te leveren voor de extra coronazorg in het Erasmus MC. 
‘Dokters die voor kinderen horen te zorgen, moeten worden ingezet in de zorg voor 
volwassenen met covid’, verzucht ze op Twitter. 

De Rotterdamse kinderarts-infectioloog/immunoloog kreeg vervolgens veel bijval op het 
sociale medium. Wegens een overvolle agenda kon ze woensdag haar opmerking niet 
toelichten. ‘Maar we gaan weer ons best doen’, besloot ze haar tweet van woensdagochtend. 
Bron: AD, 11 november 2021. 

Ontzetting na vergelijking coronamaatregelen met Jodenvervolging door 
Almeloos raadslid  

Raadsleden in Almelo hebben met afschuw gereageerd, nadat Patricia Pol van de partij Forum 
voor Rechts in een raadsvergadering een vergelijking tussen de coronamaatregelen en de 
Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog maakte. ‘Smakeloos en buitengewoon stuitend.’ 

Raadslid Pol greep de algemene beschouwingen over de gemeentebegroting 2022 aan om haar 
ongezouten kritiek op het vaccinatiebeleid van de overheid te ventileren. 

Ongevaccineerden worden, volgens haar, ‘uitgerookt en buiten het maatschappelijke leven 
gezet.’ Pol maakte daarbij een vergelijking met de Jodenvervolging. ‘Forum voor Rechts is 
verbijsterd dat 75 jaar na het buitensluiten van Joden de burgemeesters zich wederom 
verschuilen achter ‘befehl ist befehl. De geschiedenis herhaalt zich’, sprak Pol, zonder enige 
schroom.  

Daarbij richtte het raadslid ook een pijl op burgemeester Arjen Gerritsen. ‘Onze burgemeester 
heeft geen enkele gewetenswroeging om ongevaccineerden uit te sluiten’, wierp Pol de 
burgemeester voor de voeten. Gerritsen vertrok geen spier. Voor hem was het niet het moment 
om te reageren, omdat in het eerste deel van de begrotingsvergadering alleen de fracties aan 
het woord komen.  

ChristenUnie-raadslid Wouter Teeuw voelde zich geroepen om Pol van repliek te dienen. ‘Een 
vergelijking van de coronamaatregelen met het naziregie, en het systematisch vermoorden van 
zes miljoen Joden, vind ik smakeloos, kwalijk en buiten alle proporties’, klonk het onthutst. 

Omdat Pol in de laatste spreker was in de eerste ronde, schorste burgemeester Gerritsen de 
vergadering. ‘U heeft in volle democratische vrijheid alles mogen zeggen in dit mooie land 
waarin we met elkaar wonen’, merkte Gerritsen daarbij fijntjes op. De burgemeester komt 
waarschijnlijk donderdagmorgen, wanneer de vergadering verder gaat, met een inhoudelijke 
reactie op de aantijgingen van Pol. Gerritsen beraadt zich daarop.  
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De PvdA heeft via Twitter nadrukkelijk afstand genomen van de woorden van Pol. ‘Het vergelijk 
met deJodenvervolging en de uitspraak ‘befehl ist befehl’ is buitengewoon stuitend in relatie 
tot de coronamaatregelen.’ Bron: AD, 11 november 2021. 

Reumapatiënte vreest dat onmisbaar medicijn straks naar Covid-
patiënten gaat 

Als reuma-patiënte kan Marie Van Lierop uit Helmond niet zonder het medicijn Tocilizumab. 
Maar nu blijkt dat dit middel ook nuttig is in de strijd tegen Covid, dreigt er een tekort. 

Van Lierop kan een redelijk gewoon leven leiden en elke dag naar haar kantoorbaan, ondanks 
haar ernstige reumatoïde artritis. Daarvoor is ze wel afhankelijk van Tocilizumab, dat ze elke 
vier weken middels een infuus krijgt toegediend op de poli van het Elkerliek Ziekenhuis in 
Helmond. Bron: AD, 11 november 2021.    

Tocilizumab effectief tegen Covid-19 op IC  

Het bestaande middel tocilizumab werkt voor zeer zieke Covid-19-patiënten op de Intensive 
Care. Dat zijn de eerste bevindingen uit een deelstudie van het REMAP-CAP-onderzoek. 
Tocilizumab is een in Nederland beschikbaar middel dat bijvoorbeeld in de behandeling van 
reumatoide artritis wordt gebruikt.  

UMC Utrecht-intensivist en onderzoeker Lennie Derde coördineert samen met arts-
microbioloog en UMC Utrecht-collega Marc Bonten het wereldwijde RMAP-CAP-onderzoek in 
Europa. Dit onderzoek is opgezet als een doorlopende internationale studie om de behandeling 
van longontsteking te verbeteren. Het onderzoek is zo opgezet dat – bijvoorbeeld tijdens een 
pandemie – snel middelen op effectiviteit zijn te testen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 
meer dan 260 ziekenhuizen wereldwijd. Het vindt plaats in Noord-Amerika, Australië en 
Europa en UMC Utrecht coördineert het Europese deel.   

Tocilizumab is een immuun-modulator. Het bestaat uit een eiwit dat de afweer dempt. Lennie: 
‘We denken dat patiënten met COVID-19 die op de IC terecht komen niet meer ziek zijn door 
het virus zelf, maar door de overreactie van het immuunsysteem op het virus. Tocilizumab 
kan deze overreactie dempen.’ Uit de studie blijkt dat het middel met een waarschijnlijkheid 
van 99,8 procent de uitkomst van de patiënt verbetert ten opzichte van geen behandeling met 
een immuun-modulator. 

Uit deze deelstudie blijkt ook dat het anti virale middel lopinavir/ritonavir ineffectief is en 
geen bijkomend voordeel oplevert voor ernstig zieke Covid-19-patiënten in vergelijking met 
degenen die het geneesmiddel niet kregen. 

Begin september bleek uit een andere deelstudie van REMAP-CAP dat ook de 
onstekingsremmer hydrocortison werkt tegen Covid-19. 

De onderzoekers zelf zijn razend enthousiast. Marc: ‘Dit is echt goed nieuws voor patiënten. 
Juist voor de groep ernstig zieke mensen op de IC hebben we nog niet vaak meegemaakt dat 
een nieuwe behandeling bewezen effectief is. Daarom is dit ook echt een doorbraak.’ 

Vanwege de klinische resultaten voor patiënten hebben de onderzoekers de belangrijkste 
bevindingen vrijgegeven voordat ze door vakgenoten zijn beoordeeld, maar werken ze eraan 
om de volledige resultaten zo snel mogelijk te analyseren en te publiceren.  Bron: UMC 
Utrecht, 19 november 2020. 

Door corona dreigt wereldwijd tekort aan tocilizumab 

Door de stijgende vraag naar intraveneus tocilizumab, dat off-label wordt gebruikt bij ernstig 
zieke COVID-19-patiënten, wordt wereldwijd een tekort verwacht. Tocilizumab is op dit 
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moment nog beschikbaar in Nederland, maar de voorraad is beperkt, zo meldt het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen. De leverancier verwacht in december weer te kunnen 
leveren. 

Tocilizumab is geregistreerd voor de behandeling van verschillende reumatische 
aandoeningen en wordt ook gebruikt bij cytokine release syndroom (CRS) na behandeling met 
CAR-T-celtherapie. In augustus is de EMA gestart met de beoordeling van tocilizumab voor 
de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. 

Tocilizumab is in Nederland nog beschikbaar als voorgevulde pennen en spuiten. Mogelijk 
moeten patiënten bij tekorten wisselen van de pen naar de spuit of andersom. De intraveneuze 
vorm is beperkt op voorraad. Bron: MedNet, 1 september 2021. 

Mogelijk te weinig ontstekingsremmer RoActemra 

Er wordt wereldwijd een tekort verwacht aan RoActemra (tocilizumab) in de intraveneuze vorm 
(IV). De vraag naar RoActemra is wereldwijd gestegen omdat het middel ook off label wordt 
gebruikt bij ernstig zieke COVID-19 patiënten. De leverancier verwacht in december weer te 
kunnen leveren. RoActemra is op dit moment nog beschikbaar in Nederland, maar de voorraad 
is beperkt. 

RoActemra is een geregistreerd medicijn voor de behandeling van ernstige vormen van reuma, 
zoals gewrichtsreuma, spierreuma  en jeugdreuma. Ook wordt RoActemra gebruikt bij 
patiënten die immuuntherapie (CAR-T ) tegen kanker krijgen en door de therapie last hebben 
van ernstige ontstekingsreacties (Cytokine Release Syndrome (CRS)). Het Europees 
medicijnagentschap EMA is in augustus gestart met de beoordeling van tocilizumab voor de 
behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. 

Tocilizumab is een ingewikkeld middel om te maken. Het is daarom niet mogelijk om in korte 
tijd meer RoActemra te maken en te voldoen aan de wereldwijde vraag. De leverancier 
verwacht in december weer te kunnen leveren. Omdat het moeilijk is om het medicijn te 
maken is het niet mogelijk om het middel op korte termijn door andere leveranciers te laten 
maken. Ook kunnen apothekers tocilizumab niet zelf bereiden. 

RoActemra is in Nederland nog beschikbaar als voorgevulde pennen en spuiten. Deze worden 
gebruikt bij reumapatiënten. Mogelijk moeten patiënten bij tekorten wisselen van de pen naar 
de spuit of andersom. Roactemra in de intraveneuze vorm (via infuus gegeven) is beperkt op 
voorraad. Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) kijkt naar een ander 
medicijn voor coronapatiënten. Hiermee wordt waarschijnlijk het tekort voor patiënten met 
een ernstige vorm van reuma en voor patiënten met CRS opgevangen. Bron: CBG: 14 
september 2021. 

Mogelijk te weinig ontstekingsremmer RoActemra 

Er wordt wereldwijd een tekort verwacht aan RoActemra (tocilizumab) in de intraveneuze vorm 
(IV). De vraag naar RoActemra is wereldwijd gestegen omdat het middel ook off label wordt 
gebruikt bij ernstig zieke COVID-19 patiënten. De leverancier verwacht in december weer te 
kunnen leveren. RoActemra is op dit moment nog beschikbaar in Nederland, maar de voorraad 
is beperkt. 

RoActemra is een geregistreerd medicijn voor de behandeling van ernstige vormen van reuma, 
zoals gewrichtsreuma, spierreuma  en jeugdreuma. Ook wordt RoActemra gebruikt bij 
patiënten die immuuntherapie (CAR-T ) tegen kanker krijgen en door de therapie last hebben 
van ernstige ontstekingsreacties (Cytokine Release Syndrome (CRS)). Het Europees 
medicijnagentschap EMA is in augustus gestart met de beoordeling van tocilizumab voor de 
behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. 
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Tocilizumab is een ingewikkeld middel om te maken. Het is daarom niet mogelijk om in korte 
tijd meer RoActemra te maken en te voldoen aan de wereldwijde vraag. De leverancier 
verwacht in december weer te kunnen leveren. Omdat het moeilijk is om het medicijn te 
maken is het niet mogelijk om het middel op korte termijn door andere leveranciers te laten 
maken. Ook kunnen apothekers tocilizumab niet zelf bereiden. Bron: Pharmaceutisch 
Weekblad, 10 november 2021. 

Minister De Jonge informeert Tweede Kamer over tekort RoActemra 

Demissionair minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een verwacht 
wereldwijd tekort aan het geneesmiddel RoActemra (tocilizumab). In een Kamerbrief meldt de 
bewindspersoon dat de producent van RoActemra niet kan voldoen aan de wereldwijde vraag. 
Dit middel wordt onder meer ingezet voor de behandeling van COVID-19. Vanwege de 
complexiteit van het productieproces is het volgens de minister geen optie dat apothekers dit 
middel (op korte termijn) via eigen bereiding maken.  
 
Minister De Jonge meldt in zijn  Kamerbrief van 13 september dat het middel tocilizumab is 
geregistreerd voor onder andere de behandeling van ernstige vormen van reumatoïde artritis 
en ernstige of levensbedreigende ‘cytokine-release syndrome’ (CRS). Het middel wordt, naar 
aanleiding van een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), ook ingezet voor 
COVID-19-behandelingen. Dat leidde tot een sterk verhoogde vraag. Volgens de 
bewindspersoon is de verwachting dat de leverancier in december 2021 weer kan leveren. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) houdt zicht op de voorraad van dit 
middel. ‘Om te voorkomen dat reumapatiënten moeten wisselen van geneesmiddel, wordt 
momenteel primair gekeken naar mogelijkheden om alternatieven in te zetten voor COVID-
patiënten’, schrijft minister De Jonge. ‘Hiermee zal een tekort op patiëntniveau voor de 
geregistreerde toepassingen waarschijnlijk voorkomen kunnen worden.’ 

Het tekort aan het geneesmiddel wordt besproken in een – nog nader in te plannen – 
Kamerdebat waarin geneesmiddelentekorten op de agenda staan. Richting de Tweede Kamer, 
en tevens richting de formatietafel, wijst de KNMP op het belang van het tegengaan van 
geneesmiddelentekorten. In den brede vraagt de apothekersorganisatie politiek Den Haag 
onder meer om het versneld uitwerken van de ijzeren voorraden, het veiligstellen van 
productie- en toeleveringsketens en het aanwijzen van meer leveranciers per voorkeursmiddel. 
Bron: KNMP, 16 september 2021. 

Verpleegkundigen slaan alarm in brandbrief aan kabinet: ‘Grens van wat 
we kunnen, is bereikt’ 

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen de hoge instroom van coronapatiënten niet meer 
aan. Het ziekteverzuim is tijdens de pandemie ruim twee keer zo hoog geworden. Daardoor 
krijgen patiënten niet altijd meer de zorg die ze nodig hebben. Beroepsvereniging V&VN vraagt 
het kabinet in een brandbrief dringend om harde maatregelen. ‘De rek is eruit.’ 

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt de laatste weken fors toe. Momenteel liggen 
er bijna 1700 Covid-patiënten, van wie 330 op de intensive care. ’Opnieuw wordt de situatie 
in de zorg met de dag problematischer door de explosieve opmars van Covid-19’, schrijft V&VN 
in een brandbrief aan demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo De Jonge. ‘Zoals wij 
keer op keer hebben benadrukt: het zorginfarct is realiteit; een gitzwart scenario dreigt.’ 

Vandaag werd een recordaantal besmettingen op één dag (16.364)  geregistreerd. Die golf 
bereikt de ziekenhuizen pas over drie weken. Nu de instroom van patiënten blijft stijgen en de 
ziekenhuizen afstevenen op ‘code zwart’, kan het kabinet niet van verpleegkundigen en 
verzorgenden verwachten dat ze er nog een schep bovenop doen, stelt beroepsvereniging 
V&VN. ‘Dat lukt simpelweg niet’, zegt voorzitter Bianca Buurman. ‘Zij leveren al bijna twee 
jaar een extreme prestatie. Mensen vallen uit. De grens is bereikt.’ 

Het ziekteverzuim is hoog. Steeds meer verpleegkundigen en verzorgenden vallen uit omdat 
ze corona hebben gekregen, in quarantaine moeten, overbelast zijn of een burn-out hebben 
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door heftige situaties op het werk. ’Er zijn teams waar de helft of meer van de collega’s is 
uitgevallen’, staat in de brief. ‘Wij krijgen onze roosters niet meer rond, draaien dubbele 
diensten, staan met te weinig collega’s op een groep.’  

In de eerste golf van de pandemie was de veerkracht van het zorgpersoneel nog hoog. Maar 
ruim anderhalf jaar later is de rek eruit, licht Buurman toe. Normaal ligt het ziekteverzuim 
op 4 procent, afgelopen jaar is dat opgelopen tot 8 à 10 procent. 

Bovendien is het verloop onder verpleegkundigen groot. Zo’n 5 tot 20 procent van de ic-
verpleegkundigen is tijdens de pandemie uitgestroomd. Buurman: ‘Velen vinden het werk zo 
zwaar, dat ze elders zijn gaan werken. Dat legt een nog grotere druk op de mensen die er nu 
werken.’ 

Onervaren studenten worden in het diepe gegooid. Het risico is dat ze later vaker uitvallen of 
gedesillusioneerd de zorg verlaten waardoor het personeelsprobleem alleen maar groter wordt. 
‘We krijgen signalen dat studenten stoppen met de opleiding omdat de werkdruk te groot 
wordt’, zegt Buurman. ‘Door de pandemie hebben we gelukkig ook veel nieuwe aanwas, maar 
die moeten we wel zien vast te houden.’ 

Bovendien stagneert de doorstroom in de zorg. Het wordt moeilijker cliënten en patiënten 
opgenomen te krijgen in het ziekenhuis. Maar het is ook niet of nauwelijks mogelijk om 
noodzakelijke zorg te leveren aan cliënten die net uit het ziekenhuis komen. 

Voor mensen die thuis willen overlijden, is het steeds moeilijker om een wijkverpleegkundige 
te krijgen. Daardoor moeten ze naar een hospice of ziekenhuis, waar vaak ook nauwelijks plek 
is. ‘Op zo'n cruciaal moment wil je niet tegen de laatste wens van een cliënt ingaan, maar dat 
gebeurt nu wel.’ 

Volgens V&VN wordt nu een ‘onverantwoord beroep’ op verpleegkundigen en verzorgenden 
gedaan. De beroepsvereniging vindt dat de tijd van ‘kleine stapjes’ voorbij is en roept het 
kabinet dringend op rigoureuze maatregelen te nemen. ’We stevenen opnieuw af op een 
situatie waarin we noodzakelijke zorg niet meer kunnen bieden. Door nu keuzes vooruit te 
schuiven worden wij opgezadeld met problemen die we niet kunnen oplossen.’ 

Voorzitter Buurman vindt dat de eerdere maatregelen te snel zijn losgelaten en noemt het 
‘frustrerend’ dat - ondanks eerdere waarschuwingen vanuit de zorg - Nederland terug is bij af 
in de coronacrisis.  

‘Uit de cijfers blijkt dat de maatregelen van de afgelopen weken te weinig effect sorteren’, zegt 
Buurman. ‘Welke maatregelen nodig zijn, laten we aan de deskundigen van het Outbreak 
Management Team, maar we moeten zeker weten dat een effectieve lockdown leidt tot een 
forse daling van het aantal besmettingen.’ 

Tegelijk doet V&VN een dringend verzoek aan het kabinet om zorgmedewerkers nog deze 
maand met spoed een boosterprik te geven, zoals bij kwetsbare ouderen en patiënten. 
‘Zorgprofessionals behoorden tot de eerste groep gevaccineerden. De effectiviteit neemt af, dus 
daarom moet ook zorgpersoneel snel een boosterprik krijgen.’ 

Ziekenhuizen zoeken op alle mogelijke manieren naar oplossingen voor personeelstekorten in 
de coronazorg. Jim van Os, hoogleraar psychiatrie in het UMC Utrecht, doet via Twitter een 
dringende oproep aan verpleegkundigen om zes maanden bij de springen in zijn ziekenhuis. 

‘De situatie is zeer urgent’, zegt Van Os. ‘Dat komt omdat we bezig zijn met een inhaalslag van 
reguliere zorg en een hoge druk op coronazorg.’ 

Hij wijst erop dat het ziekteverzuim onder personeel hoog is. Daarom boort hij zijn netwerk 
buiten het ziekenhuis aan. ‘Er is nog een flexibele schil van mensen die gepensioneerd zijn of 
niet meer werkzaam in de zorg zijn, maar wel de vaardigheden hebben om bij te springen.’ 
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Sinds zijn oproep heeft Van Os al een handvol reacties gekregen. Zo was iemand bereid om 
als zaalarts bij te springen. Van Os schat dat zeker 50 tot 60 fte nodig zijn om een nieuwe 
Covid-afdeling in het UMC Utrecht te kunnen bemannen. Nu worden die van andere 
afdelingen gehaald. ‘Maar de crisisopnames gaan ook gewoon door.’  

De Leidse huisarts en epidemioloog Dennis Mook-Kanamori twitterde dat hij een mail van een 
ziekenhuis kreeg om in te vallen op de Covid-afdeling van een ziekenhuis. Volgens 
de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) is dat geen landelijke trend.  

‘Huisartsenpraktijken zitten zelf ook vol’, zegt een woordvoerster. ‘Er is wel een regionaal 
overleg tussen ziekenhuizen en huisartsen waarin afspraken worden gemaakt over de 
continuïteit van de zorg Het kan zijn dat zo'n verzoek daarin aan de orde komt.’ Bron: AD, 11 
november 2021. 

Op pakjesavond geen onderscheid tussen gevacineerden en niet 
gevaccineerden  

Veel mensen maken op pakjesavond geen onderscheid tussen gevaccineerden en 
ongevaccineerden, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 32.000 mensen. Vier van de 
tien (40 procent) komen samen met gevaccineerden én ongevaccineerden.  

Velen vinden het erg dat er een tweedeling ontstaat in de samenleving en willen daar niet aan 
meedoen met 'zo'n mooie traditie als Sinterklaas.’ Een deelnemer zegt daarover: ‘Natuurlijk is 
iedereen welkom. Wij discrimineren niet in onze familie.’ Bron: AD, 11 november 2021. 

Veiligheidsberaad is verplaatst naar morgen 

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio 
is verplaatst naar morgenochtend. De burgemeesters zouden vanavond digitaal bij elkaar 
komen om nieuwe coronamaatregelen te bespreken. Maar het kabinet vergadert er deze avond 
nog over en er zijn nog meer overleggen over coronabeleid gaande, dus de burgemeesters 
praten pas morgenochtend met elkaar, laat een woordvoerder weten.  

Het is nog niet bekend of bewindspersonen morgen deelnemen aan het beraad. Meestal zijn 
demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus en demissionair coronaminister Hugo De 
Jonge bij het beraad. 

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van de 
coronamaatregelen. Zij bespreken of de aangescherpte maatregelen die het kabinet 
vrijdagavond bekend wil maken in de praktijk uitvoerbaar zijn. Soms leidt dat nog tot 
aanpassingen van het beleid op het laatste moment. Bron: AD, 11 november 2021.  

Kabinet worstelt met OMT-advies: hoe groot moet de hamer zijn die de 
coronagolf platslaat? 

Op de dag van een recordaantal corona-infecties worstelt het kabinet met de vraag welke 
maatregelen passend en effectief zijn. Betrokkenen beseffen dat een ‘korte klap’ nodig is om 
de wintergolf plat te slaan, maar komen er nog niet uit hoe dit moet gebeuren. Het Catshuis-
overleg gaat daarom vanavond verder. ‘Bijna alle opties liggen op tafel.’  

Het demissionaire kabinet heeft meer tijd nodig om het eens te worden. In het Catshuis 
spraken betrokken bewindspersonen vanochtend ruim drie uur met onder meer OMT-
voorzitter Jaap van Dissel, vanavond om 19.00 uur praten ze verder. ‘Er is meer tijd nodig, 
het is een ingewikkelde discussie’, meldt een Haagse bron. 

Het OMT adviseert  de komende twee weken evenementen te schrappen en horeca en cultuur 
aan banden te leggen, maar een passend en rechtvaardig maatregelenpakket uittekenen blijkt 
ditmaal niet eenvoudig. Een bioscoop sluiten terwijl een café openblijft, rijmt niet, erkent een 
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bron: ‘Je wil liefst één lijn trekken, daar gaan gesprekken over. Alle opties liggen op tafel, 
behalve de schoolsluiting’, zegt deze ingewijde.   

Volgens een bron uit het OMT zijn verstrekkender maatregelen als een avondklok ‘nu niet aan 
de orde.’ 

De keuzes die het Outbreak Management Team aan de politiek voorlegt zijn stuk voor stuk 
heikel. Vanochtend werd bekend dat de experts het liefst zien dat er een kortdurende, milde 
lockdown komt om de najaarsgolf plat te slaan.   

Daarbij zou de maximaal toegestane groepsgrootte opnieuw moeten worden aangepast, 
evenementen kunnen dan worden geschrapt, ook de sluitingstijden van de horeca zouden 
verkort moeten worden. En iedereen -ook in cafés- zou weer aan een vaste zitplaats gebonden 
worden. Theaters en bioscopen zouden zelfs dicht moeten, al zeggen betrokkenen ook dat dit 
lastig te verkopen is als andere locaties openblijven. 

Het 2 G- protocol kan ook ingevoerd worden, dan zijn ongevaccineerden niet meer welkom op 
bepaalde plekken. Dat kost wel weken om in te voeren. Tot die tijd is andere actie nodig.   

Het kabinet moet vandaag de details uitwerken. Morgenavond worden de maatregelen bekend 
tijdens een persconferentie. Bron: AD, 11 november 2021. 

Nieuwe regionale records 

Niet alleen Nederland zelf had vandaag een recordaantal positieve coronatests, tien van de 25 
veiligheidsregio's in het land vestigden ook nieuwe regionale records. Friesland, Flevoland, 
Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-
Waterland, Kennemerland, Hollands-Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid 
zagen hun hoogste aantallen positieve tests sinds het begin van de uitbraak. 

In Rotterdam en omstreken zijn de afgelopen dag 1299 besmettingen aan het licht gekomen. 
Dat komt neer op 97,8 nieuwe gevallen op elke 100.000 inwoners. In Zuid-Holland Zuid 
(Dordrecht en omstreken) zijn de afgelopen dag minder positieve tests genoteerd (663), maar 
in het gebied wonen ook minder mensen. Op elke 100.000 inwoners kregen 143,8 daar te 
horen dat ze het virus onder de leden hebben. In Gelderland-Midden (Arnhem, Ede en 
Barneveld) testten 138,2 op de 100.000 mensen positief. Ook in Zaanstreek-Waterland 
(126,8), Noord- en Oost-Gelderland (123,3), Kennemerland (104,4) en Friesland (102,5) werd 
het coronavirus vastgesteld bij meer dan 100 op de 100.000 mensen. 

Eerder deze week bereikte het aantal positieve tests al recordhoogtes in IJsselland, Zeeland, 
Limburg-Noord en Zuid-Limburg. Bron: AD, 11 november 2021.  

Oostenrijk stevent af op lockdown voor niet gevaccineerden 

Oostenrijk stevent af op een lockdown voor mensen die niet zijn gevaccineerd tegen het 
coronavirus. ‘Het is nu al duidelijk dat deze winter en deze kerst ongemakkelijk zullen zijn 
voor de ongevaccineerden’, zei bondskanselier Alexander Schallenberg, die de vaccinatiegraad 
van 65 procent in zijn land ‘beschamend laag’ noemde. 

Schallenberg maakte duidelijk dat de bewegingsvrijheid van ongevaccineerden al binnen 
enkele dagen kan worden ingeperkt nu het aantal coronabesmettingen weer snel oploopt. 
Oostenrijk heeft volgens cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 
de laagste vaccinatiegraad van alle West-Europese landen, met uitzondering van het kleine 
Liechtenstein. 

De deelstaat Opper-Oostenrijk wil maandag als eerste regionale overheid al dergelijke 
maatregelen nemen. Deelstaatpremier Thomas Stelzer noemde de situatie rond het 
coronavirus ‘dramatisch.’ ‘We willen vanaf maandag een lockdown voor de 
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ongevaccineerden invoeren, vooropgesteld dat de landelijke overheid daar juridisch groen licht 
voor geeft.’ 

Oostenrijk zag het aantal coronabesmettingen de afgelopen tijd explosief toenemen. Daardoor 
staat ook de zorg steeds meer onder druk. De autoriteiten maakten donderdag bekend dat het 
afgelopen etmaal melding is gemaakt van 11.975 nieuwe coronabesmettingen, het hoogste 
aantal sinds het begin van de pandemie. Bron: AD, 11 november 2021.  

Spoedeisende hulp in Enschede urenlang vol, doemscenario maar net 
voorkomen 

De Spoedeisende Hulp (SEH) in het ziekenhuis MST in Enschede was gisterenavond urenlang 
vol. Zo vol, dat patiënten mogelijk op de gang moesten worden geparkeerd. Met het nodige 
geluk kon dat doemscenario rond de klok van 20.00 uur worden voorkomen. 

Spoedeisende hulp arts Rein IJmker luidde zaterdag de noodklok. De grenzen van wat de SEH 
in Enschede aan kan, zijn bereikt. Gisteren lijkt zijn vrees bewaarheid te worden. Even voor 
17.00 uur meldt IJmker via Twitter hoe ernstig de situatie op dat moment is. ‘Alle bedden vol 
+ nu al vijf in wachtkamer en tien 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.’  

IJmker zegt dat iedereen die op de SEH binnenkomt zal worden behandeld zolang het 
personeel nog op z’n benen kan staan. Maar mochten te veel 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 de krant 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 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: AD, 8 november 2021. 

Brandenburg voert verregaande beperkingen van openbaar leven in 

Na de deelstaat Berlijn voert nu ook de omliggende deelstaat Brandenburg verregaande 
beperkingen van het openbare leven in voor mensen die niet volledig zijn gevaccineerd. Dit 
vanwege de sterk stijgende coronacijfers. Vanaf maandag zijn hotels, restaurants, bioscopen, 
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theaters, clubs en festivals alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig zijn ingeënt of 
genezen van een coronabesmetting. Een uitzondering op deze 2G-regel geldt voor kinderen 
jonger dan 12 jaar. Hetzelfde geldt voor jongeren onder de 18 met een negatieve testuitslag en 
mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, zo heeft de 
deelstaatregering donderdagmiddag besloten. De maatregel geldt voorlopig tot 5 december. 

In buurstaat Berlijn geldt vanaf maandag ook de 2G-regel. Bioscopen, theaters en restaurants 
zijn dan eveneens taboe voor ongevaccineerden. De maatregel geldt tevens voor 
dienstverlening met lichaamscontact zoals kappers en prostitutie, vrijetijdsinrichtingen 
zoals sauna's en thermen alsook voor amusementsinrichtingen zoals speelhallen, gesloten 
ruimten in vrijetijdsparken of dierentuinen. Evenementen in de open lucht met meer dan 
2000 deelnemers zijn ook alleen nog toegankelijk voor gevaccineerden of genezenen, inclusief 
voetbalwedstrijden.   

Tot nu toe konden restaurant-exploitanten en organisatoren van evenementen in de Duitse 
hoofdstad zelf beslissen of ze de 2G- of 3G-regel hanteren. In dat laatste geval zijn 
ongevaccineerden met ene negatieve test ook welkom. Bron: AD, 11 november 2021. 

In Den Bosch zijn vandaag 25.000 feestvierders om de elfde van de elfde 
te vieren 

In Den Bosch zijn vandaag zo'n 25.000 feestvierders op de been om de elfde van de elfde te 
vieren. Op sociale media is te zien dat het op sommige plaatsen heel erg druk is en mensen 
dicht op elkaar staan.  

Een woordvoerder van de gemeente zei inderdaad de indruk te hebben dat het op sommige 
plekken drukker is dan op andere. ‘We proberen mensen te bewegen om zich naar andere 
terreinen in de stad te verplaatsen’, zei hij. ‘In het algemeen hebben we de indruk dat het goed 
verloopt. We zijn tevreden.’  

In Roermond werd de feestelijke opening van het Limburgse carnaval afgelast, omdat de 
organisatie handhaving van de coronamaatregelen niet kon waarborgen. Bron: AD, 11 
november 2021.  

Avondklok geldt niet voor F1-teams in São Paulo na verlate vracht 

De gebruikelijke avondklok in de Formule 1 is komende nacht voor de teams in São Paulo 
niet van kracht, omdat sommige teams te laat hun materiaal hebben gekregen.   

Door de weersomstandigheden afgelopen weekeinde in Mexico konden enkele 
vrachtvliegtuigen, met onder meer diverse motoren en andere F1-spullen, na de race niet tijdig 
vertrekken. Enkele renstallen, waaronder Haas, moesten daardoor geduld hebben in hun 
voorbereidingen op de Grote Prijs van Brazilië op zondag, met ook nog een sprintrace op 
zaterdag.  

‘Het vliegtuig is geland, maar ik denk niet dat al ons materieel al op het circuit is afgeleverd’, 
liet teambaas Günther Steiner van Haas weten. ‘Dat betekent dat onze monteurs 
waarschijnlijk tot na middernacht zullen moeten doorwerken om alles op tijd in orde te 
krijgen. Het wordt sowieso voor iedereen van ons team een latertje. We missen niet alleen onze 
motoren, maar ook ons gereedschap en zonder gereedschap kun je niet aan de slag.’ 

Naast het team van Haas zijn ook andere renstallen getroffen door de vertragingen in het 
vrachtverkeer vanuit Mexico. Het is nog niet bekend om welke teams het gaat. De avondklok 
in de Formule 1 houdt normaal in dat het personeel van de teams op het circuit voor een 
vastgestelde periode van 9 uur niet aanwezig mag zijn om werkzaamheden te verrichten.  
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Met nog vier GP’s te rijden, heeft Max Verstappen (Red Bull) een voorsprong van 19 punten 
op titelhouder Lewis Hamilton (Mercedes) uit Groot-Brittannië. Bron: AD, 11 november 2021.  

 

Aaron Rodgers  © AP 

Corona-leugenaar Rodgers loopt tegen de lamp in NFL 

NFL-superster Aaron Rodgers heeft voor flink wat opschudding gezorgd in de Verenigde 
Staten. De 38-jarige quarterback van de Green Bay Packers loog over het feit dat hij 
gevaccineerd was, maar liep tegen de lamp toen hij begin deze maand toch besmet raakte met 
het coronavirus.   

Dat Rodgers helemaal niet was ingeënt kwam pas aan het licht nadat hij positief getest was. 
Voor de start van het American Football-seizoen had hij beweerd dat hij ‘geïmmuniseerd’ was. 
Rodgers zou hebben gekozen voor een alternatieve behandeling die hem voor corona moest 
behoeden. Om die reden wilde hij dezelfde status hebben als spelers die wél zijn gevaccineerd. 

De NFL ziet dat echter anders en bestraft Rodgers, die als ongevaccineerd te boek bleek te 
staan, nu voor het feit dat hij een Halloween-party heeft bezocht en daarmee het 
coronaprotocol heeft geschonden. Niet gevaccineerde spelers mogen buiten teamactiviteiten 
namelijk niet samenkomen in groepen groter dan drie mensen.      

De boete van 14.650 dollar (12.780 euro) zal voor Rodgers overigens geen enkel probleem zijn. 
De quarterback is met een jaarsalaris van 33,5 miljoen dollar (ruim 29 miljoen euro) één van 
de best betaalde spelers uit de NFL. Bron: AD, 11 november 2021.  
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Volgens GroenLinks en Partij voor de Dieren komt er een vuurwerkverbod 
rond oud en nieuw 

Als het aan GroenLinks en de Partij voor de Dieren ligt, krijgen we ook dit jaar te maken met 
een vuurwerkverbod rond oud en nieuw. Vorig jaar kondigde het kabinet al 
zo'n afsteekverbod af, om de druk op de zorg in de ziekenhuizen te verlichten. Bron: AD, 11 
november 2021. 

Koning Willem-Alexander maakt zich grote zorgen over toenemend 
aantal coronabesmettingen  

Koning Willem-Alexander maakt zich 'grote zorgen' over het toenemende 
aantal coronabesmettingen in Nederland. Dat zei hij vandaag in het koninklijk paleis van 
Trondheim aan het einde van zijn staatsbezoek aan Noorwegen.  

‘We hebben vandaag het hoogste aantal bereikt sinds het begin van de crisis. Maar we zien 
ook elders het aantal stijgen, ook in de landen om ons heen. Het is zeer zorgelijk. Het is balen 
dat de crisis niet voorbij is en ik leef vooral mee met de medewerkers in de zorg die het water 
weer aan de lippen staat. Ze verdienen alle lof’, aldus de koning.  

Hij ziet dat de saamhorigheid uit de eerste fase van de crisis verdwenen is en plaats heeft 
gemaakt voor gelatenheid. ‘We moeten nog even samen sterk zijn’, zei Willem-Alexander. Hij 
wilde niet vooruitlopen op de maatregelen die vrijdag worden aangekondigd, maar maakte 
zich wel zorgen over de tweespalt in de samenleving en de verschillen die uitvergroot worden. 

‘We moeten wederzijds begrip hebben. We moeten er gezamenlijk tegen strijden. We kunnen 
het alleen samen doen’, zei koningin Máxima. Bron: AD, 11 november 2021.  

In België is men verbaast over komende milde lockdown in Nederland 

In België wordt met enige verbazing naar de dreigende 'milde lockdown' in Nederland gekeken. 
Dat meldt  Het Belang van Limburg.  De coronacijfers bij de zuiderburen zijn namelijk slechter 
dan in Nederland.  

De bekende viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) snapt wel waarom Nederland nu eerder 
ingrijpt, vertelt hij de krant. Volgens Van Ranst heeft het Nederlandse kabinet 'een paar keer 
te lang gewacht met ingrijpen.’ ‘Die fout willen ze niet nog eens maken. Onze noorderburen 
hebben bovendien minder bedden op de afdeling intensieve zorg. Hun ziekenhuizen dreigen 
daardoor sneller in de problemen te geraken.’ 

Ook in België lopen de coronacijfers op. In regeringskringen, schrijft Het Belang van Limburg, 
wordt echter vurig gehoopt dat er geen 'Nederlandse toestanden' nodig zijn om de situatie weer 
onder controle te houden. Het kabinet roept de Belgen daarom op de basisregels goed in acht 
te nemen Bron: AD, 11 november 2021. 

Betere cijfers dan hier, en toch denkt Nederland aan lockdown: ‘Daar zijn 
twee belangrijke redenen voor’  
 
Terwijl de besmettingscijfers er verhoudingsgewijs lager liggen dan bij ons overweegt 
Nederland om gedurende twee weken een ‘beperkte lockdown’ af te kondigen. Bioscopen en 
theaters zouden dan dicht blijven, cafés en restaurants vroeger dichtgaan. De betrokken 
sectoren reageerden al verbijsterd. Bij ons ligt het idee (nog) niet op tafel. ‘Maar dan moet 
iedereen de bestaande maatregelen nu eindelijk gaan opvolgen.’ Bron: HBVL, 11 november 
2021.   
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Den Bosch viert feest en niet iedereen begrijpt dat: ‘Wat is dit voor 
wanbeleid?’ 

In Den Bosch staan de straten al de hele dag vol met mensen die de traditionele aftrap van 
het carnavalsseizoen vieren. Voor de festiviteiten in het centrum van de Brabantse stad 
werden vooraf 25.000 polsbandjes verkocht. Burgemeester Jack Mikkers zegt het feest met 
‘een dubbel gevoel’ te aanschouwen. Buitenstaanders reageren verbaasd: ‘Dit is volslagen 
onverantwoordelijk.’  

‘Aan de ene kant zie je feestvierende mensen, aan de andere kant weet je dat de zorg het heel 
druk heeft’, verklaart Mikkers zijn dubbele gevoel. Hij laat weten ‘tevreden’ te zijn over het 
verloop van de dag tot nu toe. De burgemeester bracht vandaag een bezoek aan het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis, waar hij met personeelsleden sprak. Hij schetste hen het dilemma waar 
hij zich voor gesteld zag. ‘Ik heb niet de mogelijkheid om de kroegen te sluiten. Daarom hebben 
we gekozen voor regulering.’  

Van tevoren kreeg Mikkers stevige kritiek te verduren. ‘Als burgemeester Mikkers op voorhand 
zou weten dat een evenement in zijn gemeente ten minste één leven zou kosten, zou hij het 
dan door laten gaan?’, vroeg Peter Wever, arts-microbioloog van het plaatselijke Jeroen Bosch 
Ziekenhuis, zich in het Brabants Dagblad hardop af. ‘Want met de keten van infecties die 
elfde van de elfde kan veroorzaken, is dat een bijna zeker gevolg.’  

Mikkers noemt dat desgevraagd ‘een uitermate vervelende uitspraak.’  

De burgemeester beaamt dat als de persconferentie die het kabinet morgen gaat houden iets 
eerder zou hebben plaatsgevonden, het feest misschien helemaal niet door was gegaan. 
Mikkers zelf schuift morgen aan bij het met een dag uitgestelde Veiligheidsberaad, waarin 
onder meer gesproken wordt over eventuele beperkingen in de horeca. 

 
Feestgangers in het centrum van Den Bosch vieren de elfde van de elfde. © ANP  

Vandaag werd een recordaantal van ruim 16.000 coronabesmettingen genoteerd. Dat er in 
Den Bosch desondanks enkele tienduizenden feestgangers bij elkaar zijn gekomen, leidt ook 
op sociale media tot ophef.  ‘Wel mooi idee: het recordaantal besmettingen vieren op straat’, 
schrijft tv-presentator Arjen Lubach op Twitter. ‘Prachtig gebaar.’ 

VVD-prominent Frans Weisglas noemt het laten doorgaan van het evenement ‘volslagen 
onverantwoordelijk.’ 
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Om het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen wees de stad in het centrum 13 zogenaamde 
evenementengebieden aan. In deze gebieden is het merendeel van zo’n 70 horecazaken 
gevestigd waar elfde van de elfde mag worden gevierd. Je kunt daar alleen terecht na een QR-
check en het laten zien van een polsbandje dat de afgelopen weken is verkocht. De gebieden 
zijn afgezet met dranghekken.   

In Limburg kozen diverse burgemeesters ervoor de evenementen die de start van het 
carnavalsseizoen markeren te verbieden. Zo verboden burgemeesters van de vijftien Noord- 
en Midden-Limburgse gemeenten feesten in tenten en op pleinen. Vanuit de zorg klonk de 
afgelopen dagen veel protest tegen de viering van de elfde van de elfde. Bron: AD, 11 november 
2021.  

Den Bosch zet zich schrap voor elfde van de elfde: ‘Zonder polsbandje 
ben je kansloos om feest te vieren’ 

Als carnavalesk tintje zijn welgeteld 11 huisregels op een rijtje gezet om de start van het 
carnavalsseizoen donderdag in Den Bosch veilig te laten verlopen. Maar in het duimdikke 
draaiboek is het op elke pagina menens. Overal lijkt aan gedacht. Maar toch zijn er zorgen. 

De eerste dranghekken staan deze dinsdagochtend al klaar op de Parade waar gewoonlijk om 
11.11 uur  het  carnavalsseizoen officieel start. Maar dit jaar komt er heel wat meer aan te 
pas dan wat ijzerwerk. ‘Voor het eerst is ervoor gekozen om het een evenement te laten zijn. 
Dat biedt biedt via een vergunning mogelijkheden die anders niet nodig zouden zijn’, zegt 
Frank Wijnveld, die als directeur van CrowdProfessionals de gemeente Den Bosch en 
horecaondernemers adviseert over een veilig elfde van de elfde. Bron: AD, 9 november 2021. 

 
Feestgangers in het centrum van Den Bosch vieren de elfde van de elfde. © ANP 

Kabinet is er nog niet uit wat te doen met oplopende coronabesmettingen 

Het kabinet is er na het Catshuisoverleg nog niet volledig uit wat het moet doen met de 
coronaregels. Volgens ingewijden moet er morgen tijdens een corona-overleg met de volledige 
ministersploeg nog veel worden uitgewerkt. Vanavond waren alleen de meest betrokken 
ministers aanwezig. Ze werden bijgepraat door RIVM-baas Jaap Van Dissel.  
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Het overleg ging volgens bronnen moeizaam. Een betrokkene zei dat er 'grote 
verdeeldheid' was, onder meer wegens zorgen over het draagvlak voor strengere coronaregels. 
Het overleg, dat in de middag zou eindigen, werd vanavond voortgezet omdat er nog geen 
overeenstemming was. Bron: AD, 11 november 2021. 

Groot deel van horecaondernemers is bang dat potentiële 
werknemers de branche niet langer zien staan  

Een groot deel van de horecaondernemers vreest dat potentiële werknemers de branche niet 
langer zien staan. Waar werk in een café of restaurant voor de coronacrisis vaak nog een 
aantrekkelijke bijbaan was voor jongeren, moet de branche nu onder andere concurreren met 
de GGD. Die betaalt fors meer voor bijvoorbeeld werk in een coronateststraat. 

Volgens onderzoek van ABN AMRO leeft bij 44 procent van de ondernemers in de horeca 
de angst dat werkzoekenden liever in een andere bedrijfstak gaan werken. Door de 
lockdownmaatregelen voor kroegen, cafés en restaurants tijdens de pandemie verloren veel 
werknemers in de horeca hun baan. Nu de maatschappij grotendeels weer open is kampt de 
sector juist met personeelstekorten.  

Volgens experts van de bank is de schaarste aan arbeidskrachten in de horeca niet helemaal 
nieuw. Voor de crisis had de branche daar ook al last van, doordat het verloop van personeel 
zo groot is. De werkdruk voor horecapersoneel is relatief hoog en door onregelmatige 
werktijden is de balans tussen privé en werk voor velen onaantrekkelijk, zegt econoom 
Gerarda Westerhuis. Om horecawerk aantrekkelijker te maken zou personeel meer te 
zeggen moeten krijgen over de roosters, oppert ze als oplossing. Ook zou er meer ruimte 
moeten zijn voor persoonlijke ontwikkeling.  

Door de recente opleving van het coronavirus schaalt ook de GGD de test- en 
callcenterwerkzaamheden op. Daarvoor vist de gezondheidsdienst grotendeels in dezelfde 
poel jonge werkzoekenden als de horeca. Rik Donders, oprichter van uitzendbureau DOEN 
Horeca, vreest dat het daardoor nog moeilijker wordt om arbeidskrachten te vinden. Waar de 
GGD gemakkelijk een uurloon van 18 tot 19 uur kan betalen, is dat volgens hem in de horeca 
niet mogelijk.  

‘Een gedeelte van de doelgroep zal zeggen dat ze ergens anders veel meer kunnen verdienen. 
Het gaat niet om een paar eurootjes meer, maar heel veel’, zegt Donders. ‘19 euro kun je in 
de horeca niet betalen voor een 19-jarige, wil je het betaalbaar houden voor de gast. Dan zit 
je al op een kostprijs van 30 euro. Een glas bier gaat dan ook 7 euro kosten.’  

Volgens Donders zijn de gevolgen van de personeelstekorten in de horeca al merkbaar. 
Restaurants en cafés sluiten hun zaken deels of versimpelen de menukaart, zodat beginnende 
koks meteen volledig kunnen meedraaien. ‘Je ziet dat de markt helemaal overhoop ligt. En 
deze onzekere tijden dragen ook niet bij aan de aantrekkelijkheid van de horeca.’ Bron: AD, 
11 november 2021.  

In Suriname krijgen ook 40-plussers een boosterprik 

In Suriname kunnen vanaf vrijdag ook 40-plussers een boostervaccinatie krijgen. Net als in 
veel andere landen was de boosterprik tot nu toe alleen bedoeld voor 60-plussers. De 
verruiming van de groep mensen die een derde prik mag halen is onderdeel van de versnelde 
vaccinatiecampagne in Suriname. 

‘We hebben gelukkig de luxe dat we meer dan genoeg vaccins hebben. Helaas hebben we zelfs 
een partij van 9500 doses weg moeten gooien omdat ze over de datum zijn’, zei Javier Asin, 
coördinator van het Nationaal Coördinatie Team Covid-19, donderdag op de wekelijkse 
persconferentie. Ondank de overvloed aan vaccins kruipt de vaccinatiegraad maar zeer 
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mondjesmaat omhoog. Uit de laatste cijfers blijkt dat nog maar 42 procent van de Surinamers 
volledig gevaccineerd is.  

In Nederland kunnen ouderen vanaf 80 jaar en zorgmedewerkers in december hun derde 
vaccinatie krijgen. In januari zou dan worden begonnen met de groep 60 tot en met 80 jaar. 
Mensen onder de 60 kunnen ook een boostervaccin krijgen als zij dat willen, zij mogen er een 
aanvragen nadat de 60-plussers zijn geweest. 

Het aantal besmettingen in Suriname is de laatste weken fors gedaald. Dit betekent dat er in 
de ziekenhuizen weer iets meer ruimte voor de reguliere zorg komt. Donderdag werd bekend 
dat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid besmet is met het coronavirus. Hij is ter 
observatie in het ziekenhuis opgenomen. Bron: AD, 12 november 2021.  

Nederlandse toeristen op Curaçao moeten verplicht coronatest laten zien 

Curaçao heeft donderdag bekendgemaakt dat vanaf 15 november Nederland weer staat 
ingedeeld bij landen met een heel hoog coronarisico. Dat betekent dat Nederlandse 
vakantiegangers bij binnenkomst verplicht een negatieve PCR-test moeten tonen die niet 
ouder mag zijn dan 48 uur. 

Daarnaast moeten bezoekers drie dagen na aankomst een antigeentest laten afnemen. Dat 
geldt zowel voor mensen die gevaccineerd zijn als voor ongevaccineerden. De maatregel is een 
gevolg van de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Twee maanden 
geleden plaatste het eiland Nederland nog op de lijst van landen met een hoog risico.  

Op Curaçao zelf is het aantal besmettingen relatief laag. Er zijn momenteel negentig personen 
besmet, op een bevolking van ruim 150.000 personen. Negen coronapatiënten liggen in het 
ziekenhuis, van wie drie op de intensive care.  

Op het eiland geldt nog wel een avondklok tussen 01.00 uur en 04.30 uur. Het dragen van 
een mondkapje in de publieke ruimte wordt gestimuleerd en is in veel winkels verplicht. 
Evenementen zijn wel toegestaan, maar zodra er meer dan honderd mensen bijeenkomen 
moeten alle bezoekers een QR-code kunnen tonen. Bron: AD, 12 november 2021. 

Horeca ondernemers zijn bang dat werknemers niet willen werken in de 
horeca 

Een groot deel van de horecaondernemers vreest dat potentiële werknemers de branche niet 
langer zien staan. Waar werk in een café of restaurant voor de coronacrisis vaak nog een 
aantrekkelijke bijbaan was voor jongeren, moet de branche nu onder andere concurreren met 
de GGD. Die betaalt fors meer voor bijvoorbeeld werk in een coronateststraat. 

Volgens onderzoek van ABN AMRO leeft bij 44 procent van de ondernemers in de horeca 
de angst dat werkzoekenden liever in een andere bedrijfstak gaan werken. Door de 
lockdownmaatregelen voor kroegen, cafés en restaurants tijdens de pandemie verloren veel 
werknemers in de horeca hun baan. Nu de maatschappij grotendeels weer open is kampt de 
sector juist met personeelstekorten. 

Volgens experts van de bank is de schaarste aan arbeidskrachten in de horeca niet helemaal 
nieuw. Voor de crisis had de branche daar ook al last van, doordat het verloop van personeel 
zo groot is. De werkdruk voor horecapersoneel is relatief hoog en door onregelmatige 
werktijden is de balans tussen privé en werk voor velen onaantrekkelijk, zegt econoom 
Gerarda Westerhuis. Om horecawerk aantrekkelijker te maken zou personeel meer te 
zeggen moeten krijgen over de roosters, oppert ze als oplossing. Ook zou er meer ruimte 
moeten zijn voor persoonlijke ontwikkeling.  
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Door de recente opleving van het coronavirus schaalt ook de GGD de test- en 
callcenterwerkzaamheden op. Daarvoor vist de gezondheidsdienst grotendeels in dezelfde 
poel jonge werkzoekenden als de horeca. Rik Donders, oprichter van uitzendbureau DOEN 
Horeca, vreest dat het daardoor nog moeilijker wordt om arbeidskrachten te vinden. Waar de 
GGD gemakkelijk een uurloon van 18 tot 19 uur kan betalen, is dat volgens hem in de horeca 
niet mogelijk.  

‘Een gedeelte van de doelgroep zal zeggen dat ze ergens anders veel meer kunnen verdienen. 
Het gaat niet om een paar eurootjes meer, maar heel veel’, zegt Donders. ‘19 euro kun je in 
de horeca niet betalen voor een 19-jarige, wil je het betaalbaar houden voor de gast. Dan zit 
je al op een kostprijs van 30 euro. Een glas bier gaat dan ook 7 euro kosten.’ 

Volgens Donders zijn de gevolgen van de personeelstekorten in de horeca al merkbaar. 
Restaurants en cafés sluiten hun zaken deels of versimpelen de menukaart, zodat beginnende 
koks meteen volledig kunnen meedraaien. ‘Je ziet dat de markt helemaal overhoop ligt. En 
deze onzekere tijden dragen ook niet bij aan de aantrekkelijkheid van de horeca.’ Bron: AD, 
12 november 2021. 

Kabinet is er nog niet uit wat te doen met coronaregels 

Het kabinet is er na het Catshuisoverleg nog niet volledig uit wat het moet doen met de 
coronaregels. Volgens ingewijden moet er morgen tijdens een corona-overleg met de volledige 
ministersploeg nog veel worden uitgewerkt. Vanavond waren alleen de meest betrokken 
ministers aanwezig. Ze werden bijgepraat door RIVM-baas Jaap van Dissel.  

Het overleg ging volgens bronnen moeizaam. Een betrokkene zei dat er 'grote 
verdeeldheid' was, onder meer wegens zorgen over het draagvlak voor strengere coronaregels. 
Het overleg, dat in de middag zou eindigen, werd vanavond voortgezet omdat er nog geen 
overeenstemming was. Bron: AD, 12 november 2021.  

Zorg wil voorrang derde prik; Brabantse ziekenhuizen steeds verder onder 
druk 

Zorgpersoneel wil als eerste die derde prik krijgen. De coronadruk in de ziekenhuizen is zo 
groot dat kanker- en hartoperaties dreigen te worden uitgesteld. ‘Als we die vaccinatie niet 
snel krijgen, lopen we vast en dat kunnen we ons niet permitteren.’ 

Bart Berden; voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant pleit voor voorrang 
bij die prik voor zorgmedewerkers. Zorgpersoneel kwam al wel in aanmerking voor de 
zogenaamde boosterprik, maar Berden wil ze sneller toedienen dan pas na de tachtigplussers 
in december. ’Als we dit niet doen, dan krijg je een grotere uitval en kun je helemaal niets. 
Dan loop je veel te snel vast. Dat kunnen we ons niet permitteren.’  

De huidige cijfers dwingen Berden tot dit pleidooi. In de Brabantse ziekenhuizen liggen 
inmiddels zo’n tweehonderd coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Vijftig mensen worden 
verzorgd op de intensive care. De helft daarvan is gevaccineerd. ‘En dat is zorgelijk. We zien 
dat de weerstand voor het coronavirus afneemt’, aldus Berden die aangeeft dat onder die 
gevaccineerde patiënten ook mensen zitten die voorheen kerngezond waren.  

Kijkend naar de stijgende besmettingscijfers weet Berden dat de komende tijd de ziekenhuizen 
alleen nog maar voller raken. ‘Ook al komen er vrijdag nieuwe maatregelen; het effect daarvan 
is meestal pas na zo’n twee weken te merken.’ Ongeveer de helft van de huidige reguliere 
Brabantse IC-capaciteit wordt nu gebruikt voor coronapatiënten. De verwachting is dat daar 
nog de helft bij gaat komen. ‘En dat leidt ertoe dat we dan urgente zorg moeten afschalen. De 
inhaalzorg is al stopgezet’, aldus Berden. 
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Letterlijk betekent het dat de ziekenhuizen dan belanden in een nieuwe fase van uitstel. Niet 
meer alleen de knieoperaties (niet-urgente planbare zorg) worden dan afgebeld. Ook hart- en 
oncologische operaties worden op dat moment geschrapt. ‘Als het aantal blijft toenemen 
kunnen we niet meer alle zorg die binnen zes weken plaats moet vinden, plannen. En dat is 
heel erg pijnlijk.’  

Volgens Berden kan er snel geprikt worden door het eigen personeel. ‘De vaccins zijn er én we 
hebben de prikcapaciteit. Wij zijn bereid ook de huisartsen en het ambulancepersoneel te 
vaccineren en bij ook in de verpleeg- en thuiszorg staan ze klaar om de eigen medewerkers te 
prikken.’ Volgens Berden kan het kabinet dan ook geen nee zeggen. ‘Er verandert verder niets. 
Het prikken voor de ouderen kan gewoon doorgaan zoals gepland, wij kunnen het zelf en 
sneller.’ 

De patiënten aantallen liggen nog altijd lager dan in de vorige coronapieken. Toch is de situatie 
in de ziekenhuizen kritisch volgens Berden. Dat er in Brabant dan ook volop carnaval wordt 
gevierd is dan ook pijnlijk voor de ziekenhuisdirecteur. ‘Alles dat bijdraagt aan besmettingen 
zouden we moeten vermijden. En dat betekent dus ook contact vermijden. Ik heb de beelden 
uit Den Bosch niet gezien, maar volle kroegen en pleinen? Daar word ik op dit moment heel 
ongelukkig van.’  Bron: ED, 12 november 2021. 

Voorzitter Sintcomité Tilburg stapt daags voor intocht op: ‘Een intocht 
nu is onverantwoord’, zegt oud-longarts 

Fernand Palmen, voorzitter van het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg, is enkele dagen 
voor de intocht van Sinterklaas in de stad opgestapt. Hij vindt het niet verantwoord dat de 
intocht in Tilburg aanstaande zondag doorgaat.  

De oud-longarts zegt het niet te kunnen verantwoorden voor zichzelf als de intocht van 
Sinterklaas voor gezondheidsschade bij mensen zorgt nu de besmettingscijfers zo hoog 
oplopen. ‘Het bestuur van het comité dacht daar eerder deze week nog anders over, en wil wel 
doorgaan met de intocht. Burgemeester Theo Weterings staat het ook toe. Daarop heb ik de 
afweging gemaakt dat ik dit met mijn achtergrond gewoon niet kan verkopen.’ Palmen was 
dertig jaar longarts in het Tilburgse Elisabethziekenhuis.  

Het zou dit jaar sowieso voor Palmen het laatste jaar als voorzitter van het comité zijn, dat 
bestaat sinds 1901. Hij vervulde die functie al meer dan 25 jaar. Palmen wil al langer stoppen 
als voorzitter, maar de zwartepietendiscussie en corona maakte dat hij nog enkele jaren bleef. 
Dat er nu een plots einde aan komt, noemt hij zuur. ‘Maar zo gaat dat in de wereld. De hele 
coronapandemie is gewoon een hopeloze situatie momenteel. En we moeten dealen met wat 
er gebeurt.’   

Het bestuur van het sinterklaascomité zegt de keuze van Palmen te begrijpen en te 
respecteren. ‘Hij heeft een aantal coronabesmettingen van dichtbij meegemaakt, zit in een 
risicoleeftijd en hij handelt ook vanuit zijn expertise’, stelt Paul Hermans, die momenteel de 
openbare activiteiten voor het comité doet. ‘Maar wij denken dat de intocht wel verantwoord 
kan. We hanteren alle richtlijnen, hebben drie keer per dag contact met de gemeente en kijken 
samen constant wat nodig is.’ Palmen zal na de sinterklaasperiode ‘een gepast afscheid krijgen 
voor als zijn uitstekende werk’, stelt Hermans ook.  

Normaal trekt de intocht in Tilburg tienduizenden kinderen en ouders, die vooral op twee 
plekken samenkomen. Dat is in de Piushaven, waar de boot aanmeert, en op het Willemsplein 
, waar burgemeester Theo Weterings de sint officieel welkom heeft. Dat plein wordt zondag 
afgezet, zodat daar maximaal tweeduizend mensen op kunnen die de QR-code moeten laten 
zien. Voor dat plein geldt dan ook dat vol echt vol is. Iedereen kan wel zonder coronacontrole 
naar de Piushaven toe.  
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‘We sluiten onze ogen natuurlijk ook niet. Het blijft spannend. Maar we denken dat het moet 
kunnen, ook omdat het buiten is’, stelt Hermans. Het publiek wordt op de eigen 
verantwoordelijkheden gewezen. Hermans is niet bang dat de intocht alsnog niet doorgaat, na 
de persconferentie van vrijdag. ‘Voor nu denken we niet dat strengere maatregelen zondag al 
in zijn gegaan. Mark Rutte heeft bovendien aangegeven dat intochten van Sinterklaas een 
uitzondering vormen. Maar zeg nooit nooit.’ 

In onder meer Utrecht en Heusden gaat de intocht van sinterklaas niet door, maar een groot 
aantal steden laat de intocht ook juist wel doorgaan.  Bron: BD, 12 november 2021.  

Minder gebruik  gemaakt van openbaar vervoer 

Er werd op maandag, dinsdag en woensdag minder gebruik gemaakt van het openbaar 
vervoer dan tijdens de eerste drie werkdagen van vorige week, blijkt uit cijfers van het ov-
chipkaartbedrijf Translink. Het gaat om een daling van vier procent. 

Vorige week dinsdag scherpte het kabinet het advies aan om thuis te werken. In de dagen 
daarna was het niet meteen rustiger in de treinen, bussen, metro's en trams, maar begin deze 
week dus wel.  

Op maandag, dinsdag en woensdag checkten alle reizigers samen gemiddeld 3,15 miljoen keer 
per dag in met hun ov-chipkaart, tegen 3,28 miljoen een week eerder. Vakanties niet 
inbegrepen was het half september voor het laatst zo rustig. Bron: AD, 12 november 2021.  

Non-food winkels eerder dicht is symboolpolitiek 

'Symboolpolitiek.’ Zo bestempelt INretail, de brancheorganisatie van non-food winkels, de 
strengere coronamaatregelen die mogelijk voorschrijven dat winkels eerder dicht moeten. Een 
van de maatregelen die rondzingt, is het sluiten van winkels en horeca om 19.00 uur. Dat is 
volgens volgens de winkelbedrijven niet de oplossing. 

INretail benadrukt dat de winkelbranche voorstellen heeft ingediend bij het OMT en het 
kabinet, waarin het gaat het om afstand houden, mondkapjesplicht, spatschermen, 
een maximaal aantal bezoekers per winkel en looproutes. Die maatregelen zouden infecties 
het beste voorkomen en hebben het meeste draagvlak. 

Winkels als doorstroomlocatie hebben, volgens INretail, 'nooit op het lijstje' gestaan 
van besmettingshaarden. Winkels zijn goed voor 0,7 procent van de besmettingen, klinkt het. 
'Het is nog afwachten wat er letterlijk wordt uitgesproken vanavond', maar de organisatie 
hoopt snel op duidelijkheid voor de leden. Bron: AD, 12 november 2021.  

In Oekraïne wordt lijst met beroepen waarvoor vaccinatie verplicht is 
uitgebreid 

Oekraïne breidt de lijst met beroepen waarvoor vaccinatie verplicht is uit, meldt het 
gezondheidsministerie van het land. Op dit moment geldt de prikplicht al 
voor onderwijzers, medewerkers van overheidsinstituten en ambtelijke instanties, maar de 
regel gaat nu op voor medisch personeel en gemeentepersoneel. Bron: AD, 12 november 2021. 

Er zijn wereldwijd 251.9 miljoen mensen besmet met coronavirus 

Persbureau Reuters heeft becijferd dat er wereldwijd sinds het uitbreken van de 
coronapandemie - in december 2019 - 251,9 miljoen mensen besmet zijn geraakt. Het totale 
sterftecijfer zou momenteel op 5.331.860 staan. Het virus gaat rond in ruim 210 landen. 
Bron: AD, 12 november 2021.  
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Japan houdt rekening met een opleving van coronavirus 

Japan houdt gedurende de winter rekening met een opleving van het coronavirus en neemt 
stappen om het aantal ziekenhuisbedden en medische voorraden uit te breiden. 
Premier Kishida maakte vandaag de plannen bekend om de capaciteit van de ziekenhuizen 
met zo'n 30 procent te vergroten. Een datasysteem, dat de bezetting in de ziekenhuizen 
bijhoudt, moet voorkomen dat de zorg onder druk komt te staan.  

Kishida liet eerder deze week weten hoog in te zetten op het slikken van middelen die 
ziekenhuisopname kunnen voorkomen, zoals de antivirale pil van Merck die bij mensen met 
een verhoogd risico effectief is tegen ernstige klachten of overlijden. Japan heeft voor een 
bedrag van 1,2 miljard dollar bij Merck 1,6 miljoen kuren molnupiravir ingekocht. Japan 
heeft tot nu toe 1,7 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Bron: AD, 12 november 2021. 

China meldt dat gisteren 8.5 miljoen coronavaccinaties gezet 

In China zijn gisteren nog eens 8,5 miljoen coronaprikken gezet. Volgens de nationale 
gezondheidscommissie zijn er tot nu toe 2,364 miljard doses vaccin toegediend. China telt 
ruim 1,4 miljard inwoners. Bron: AD, 12 november 2021.  

Tsjechië meldt voor derde keer deze week meer dan 10.000 nieuwe 
coronabesmettingen 

Het Tsjechische ministerie van Volksgezondheid meldt voor de derde keer deze week meer dan 
10.000 nieuwe coronabesmettingen. Vandaag werden er 10.395 positieve testen afgenomen. 
Er liggen momenteel 3557 mensen met coronaklachten in het ziekenhuis. 542 van hen 
verkeren in ernstige toestand. Bron: AD, 12 november 2021. 

Alles wordt duurder en dat komt voorlopig niet meer goed: ‘We zitten met 
een vreemde puzzel’ 

Een paar schoenen, een computerspel, een nieuwe jurk, kerstballen of een tuinset. Alles wordt 
duurder, want het internationale transport is door de war geschopt. En dat komt voorlopig 
niet meer goed.  

‘Hier blijven we in ieder geval het komend jaar last van houden.’ Emile Hoogsteden boort 
iedere hoop de grond in dat een spelcomputer over een paar maanden misschien goedkoper 
is. De prijzen stijgen van elektronica, kleding, meubels, auto-onderdelen, bouwmateriaal, 
noem het maar op, omdat het wereldwijde vervoer van die bestellingen moeizaam verloopt. De 
problematiek is zo groot dat de Rotterdamse haven donderdag een internationale 
persconferentie hield om tekst en uitleg te geven over de situatie en wat volgens Rotterdam de 
manieren zijn om de wereldhandel ‘weer normaal’ te krijgen. Bron: AD, 12 november 2021. 

Ic-verpleegkundige Linda ziet coronapatiënten die spijt hebben: ‘Hij 
moest huilen en bood excuses aan’ 

Eigenlijk wil ze helemaal niet weten of een coronapatiënt op de ic gevaccineerd is. Maar 
verpleegkundige Linda de Roos weet het wél. Hoe ga je daar mee om? En wat doe je als mensen 
wantrouwend de ic bellen met de vraag of er écht wel zoveel coronapatiënten liggen? De Roos 
merkt het elke dag: zij en haar collega’s werken nog even hard als tijdens eerdere 
besmettingsgolven, en toch is het anders. „Ik vind het absurd dat er zoveel achterdocht is.’ 

De appjes met ‘wie kan er vannacht werken?’ en ‘komend weekend hebben we wéér 
avonddiensten open’ volgen elkaar steeds sneller op. Hoewel De Roos met haar 25 jaar 
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ervaring als verpleegkundige op de intensive care heel wat stormen voorbij heeft zien komen, 
kerft elk appje een barstje in haar sterke pantser. Bron: AD, 12 november 2021. 

Nederlands elftal speelt laatste duel zonder publiek 

Het Nederlands elftal speelt het laatste duel in van de WK-kwalificatie waarschijnlijk zonder 
fans. De wedstrijd tegen Noorwegen, dinsdagavond in de Kuip, wordt in 
een leeg stadion gespeeld vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Het kabinet hakt daarover 
vandaag definitief de knoop door. Bron: AD, 12 november 2021.  

Coronapatiënten in Singapore die zich bewust niet hebben laten 
vaccineren moeten medische ziekenhuiskosten bij opname zelf betalen 

Covid-patiënten in Singapore die zich bewust niet hebben laten vaccineren, kunnen medische 
kosten tot wel 25.000 Singaporese dollar (ruim 16.000 euro) verwachten als zij in 
het ziekenhuis moeten worden opgenomen.  

Het Singaporese ministerie van Volksgezondheid heeft op verzoek van persbureau Bloomberg 
berekend dat een coronapatiënt die op de intensive care (ic) terechtkomt en nazorg nodig heeft 
na een besmetting een dergelijke rekening kan verwachten. Eerder deze week lieten de 
autoriteiten in het land weten de ziektekosten van ongevaccineerde coronapatiënten vanaf 8 
december niet meer te vergoeden.  

Behandeling op een corona-afdeling kost volgens het ministerie zo'n 4500 Singaporese 
dollar (2900 euro) per week. ‘Afhankelijk van het ziekteverloop en het type faciliteit kan de 
hoogte van de rekening variëren’, voegt het ministerie daaraan toe.  

Singapore heeft een van de beste zorgstelsels ter wereld en de kosten van een opname als 
gevolg van een coronabesmetting werden tot nu toe volledig gedekt door de staat. 85 procent 
van de bevolking is gevaccineerd, maar in een verklaring liet de regering eerder deze week al 
weten dat de niet-gevaccineerden de gezondheidszorg 'onevenredig' belasten. Bron: AD, 12 
november 2021.  

Veiligheidsberaad vergadert vrijdag over nieuwe coronamatregelen 

Het Veiligheidsberaad vergadert vrijdagochtend over de nieuwe coronamaatregelen die 
het kabinet later op de dag bekend gaat maken. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van 
een veiligheidsregio zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van het 
coronabeleid. Zij bespreken of nieuw beleid van het kabinet in de praktijk ook handhaafbaar 
is. Om die reden is demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus vrijwel altijd bij het beraad 
aanwezig en demissionair coronaminister Hugo De Jonge meestal.  

Het beraad zou eigenlijk donderdagavond digitaal zijn, maar het kabinet besloot 
donderdagmiddag om in de avond door te vergaderen over het nieuwe coronabeleid. Ook 
zouden er nog andere overleggen over corona zijn. Daarom had een bijeenkomst van de 
burgemeesters nog geen zin. 

De bijeenkomst is vrijdagochtend ook digitaal. Het is nog onduidelijk of beraadsvoorzitter 
Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, na afloop mededelingen doet. Demissionair 
premier Mark Rutte zei donderdag dat hij ‘alles in één keer goed wil neerzetten en dat doen 
we in de persconferentie.’ Bron: AD, 12 november 2021.  

In Suriname krijgen ook 40-plussers een boosterprik 

In Suriname kunnen vanaf vrijdag ook 40-plussers een boostervaccinatie krijgen. Net als in 
veel andere landen was de boosterprik tot nu toe alleen bedoeld voor 60-plussers. De 
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verruiming van de groep mensen die een derde prik mag halen is onderdeel van de versnelde 
vaccinatiecampagne in Suriname. 

‘We hebben gelukkig de luxe dat we meer dan genoeg vaccins hebben. Helaas hebben we zelfs 
een partij van 9500 doses weg moeten gooien omdat ze over de datum zijn’, zei Javier Asin, 
coördinator van het Nationaal Coördinatie Team Covid-19, donderdag op de wekelijkse 
persconferentie. Ondank de overvloed aan vaccins kruipt de vaccinatiegraad maar zeer 
mondjesmaat omhoog. Uit de laatste cijfers blijkt dat nog maar 42 procent van de Surinamers 
volledig gevaccineerd is.  

In Nederland kunnen ouderen vanaf 80 jaar en zorgmedewerkers in december hun derde 
vaccinatie krijgen. In januari zou dan worden begonnen met de groep 60 tot en met 80 jaar. 
Mensen onder de zestig jaar kunnen ook een boostervaccin krijgen als zij dat willen, zij mogen 
er een aanvragen nadat de 60-plussers zijn geweest.  

Het aantal besmettingen in Suriname is de laatste weken fors gedaald. Dit betekent dat er in 
de ziekenhuizen weer iets meer ruimte voor de reguliere zorg komt. Donderdag werd bekend 
dat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid besmet is met het coronavirus. Hij is ter 
observatie in het ziekenhuis opgenomen. Bron: AD, 12 november 2021.  

Nederland staat bij Curaçao weer ingedeeld bij landen met hoog 
coronarisico 

Curaçao heeft donderdag bekendgemaakt dat vanaf 15 november Nederland weer staat 
ingedeeld bij landen met een heel hoog coronarisico. Dat betekent dat Nederlandse 
vakantiegangers bij binnenkomst verplicht een negatieve PCR-test moeten tonen die niet 
ouder mag zijn dan 48 uur. 

Daarnaast moeten bezoekers drie dagen na aankomst een antigeentest laten afnemen. Dat 
geldt zowel voor mensen die gevaccineerd zijn als voor ongevaccineerden. De maatregel is een 
gevolg van de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Twee maanden 
geleden plaatste het eiland Nederland nog op de lijst van landen met een hoog risico. 

Op Curaçao zelf is het aantal besmettingen relatief laag. Er zijn momenteel negentig personen 
besmet, op een bevolking van ruim 150.000 personen. Negen coronapatiënten liggen in het 
ziekenhuis, van wie drie op de intensive care. 

Op het eiland geldt nog wel een avondklok tussen 01.00 uur en 04.30 uur. Het dragen van 
een mondkapje in de publieke ruimte wordt gestimuleerd en is in veel winkels verplicht. 
Evenementen zijn wel toegestaan, maar zodra er meer dan honderd mensen bijeenkomen 
moeten alle bezoekers een QR-code kunnen tonen. Bron: AD, 12 november 2021. 

Talkshowarts’ Matthijs van der Poel heeft nu zelf corona: 'Ben moe en 
heb spierpijn’ 

De Rotterdamse ‘talkshowarts’ Matthijs van der Poel (40) heeft corona. De prikgrage medicus 
zit met zijn hele gezin in quarantaine, nadat hij woensdagochtend positief testte. Hoe het 
venijnige virus hem tóch te pakken heeft gekregen, is vooralsnog een raadsel. ‘Het kan van 
een patiënt zijn, of ik heb het privé opgelopen.’ 

Een brakke Van der Poel – bij Jinek altijd het zonnetje in huis - doet zijn verhaal, soms 
onderbroken door een hoestsalvo. Dinsdag al voelde hij zich niet top en woensdagochtend 
hanteerde hij de wattenstaafjes. Bij zichzelf, deels geassisteerd door zijn - eveneens licht zieke 
- vrouw. ‘s Avonds kwam de uitslag: positief. En Covid-19 thuis, da’s altijd lastig, zeker voor 
een arts. Want nu ontbreekt hij op de Grote Griepprikdag zaterdag, waarvoor achthonderd 
van zijn patiënten een uitnodiging hebben ontvangen. Bron: AD, 12 november 2021. 



71 
 

Huisarts: ‘Geldprijs als lokkertje voor coronaprik’ 

Huisarts Matthijs van der Poel roept op een loterij te houden als lokkertje voor de coronaprik. 
De vaccinatiegraad in Rotterdam blijft achter op Nederland, ook onder jongeren. In sommige 
wijken  heeft nog geen kwart van De Jongeren een vaccinatie gehaald. ‘Als je 10.000 euro kan 
winnen, komen ze misschien sneller langs.’ 

Vele andere landen doen het al: Van auto’s en droomvakanties tot kippen en koeien, er zijn 
in de hele wereld vele lokkertjes in de vaccinatiecampagnes. Volgens de huisarts uit het 
Rotterdamse Delfshaven moeten ook hier snel lokkertjes komen voor een vaccin, om jongeren 
toch over te halen.  

‘Denk aan een loterij om seizoenkaarten Sparta of Feyenoord te winnen en 10.000 euro. Ik 
ben benieuwd hoe GGD anders jongeren sneller willen laten vaccineren, zonder dit soort trucs 
die in buitenland al maanden gangbaar zijn.’ 

In de Rotterdamse regio zijn de verschillen groot. Waar in wijken in Lansingerland ruim 60 
procent van De Jongeren (15 tot en met 24 jaar) al een eerste prik kreeg, ligt dat in 
Rotterdamse wijken Schiemond, Feijenoord en de Afrikaanderwijk rond de 25 procent. De 
huisarts maakt zich hier zorgen. Want wie zich niet heeft gevaccineerd kan zieker worden door 
corona. Bij ouderen kan een opname in het ziekenhuis volgen, jongeren hebben kans om 
langdurige klachten.  

 
De Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel. © Ilse Wolf  

Ook de GGD maakt zich zorgen. De zomerperiode wordt gebruikt om plannen te maken. De 
Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb stelt dat er nog ‘gekauwd’ moet worden op 
ideeën en of die lokaal of landelijk zijn. In de ogen van Van der Poel moet er echter sneller 
actie worden genomen. Andere landen kiezen voor regels als alleen uit eten met vaccin, of niet 
naar school voor wie na een besmetting in de klas niet is gevaccineerd.  Bron: AD, 29 juli 
2021.  

Er komen nieuwe steunpakketten 

Om het financiële lockdownleed te verzachten, werkt het kabinet 
aan nieuwe steunpakketten voor gedupeerde ondernemers, melden bronnen. Na de 
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versoepelingen van eind september eindigden veel compensatieregelingen, alleen die voor 
gesloten nachthoreca bleef overeind.  

Maar met de nieuwe opleving van het coronavirus zijn andere sluitingen nodig en gaat het 
kabinet dus weer compenseren. ’We doen wat nodig is, dat is ook logisch.’ Sinds de uitbraak 
van het virus trok de regering al ruim 80 miljard euro hiervoor uit. Bron: AD, 12 november 
2021. 

KHN: ‘Veel horecazaken zullen zich niet aan sluitingstijd houden’ 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) staat volledig achter ondernemers die zich niets 
aantrekken van de ‘avondklok’ voor de horeca. ‘We horen van onze achterban dat ze hier de 
streep trekken en dat snappen wij heel goed.’ 

Het kabinet koerst af op de invoering van een horecasluiting vanaf 19.00 uur ‘s avonds, met 
ingang van zaterdag. Maar daar zien veel cafébazen en restauranteigenaren helemaal niets in. 
Veel van hen geven bij de KHN aan dat ze burgerlijk ongehoorzaam hun deuren níét om 19.00 
uur zullen sluiten. Het is een kwestie van overleven, stellen de ondernemers. ‘En dat snappen 
we. De financiële rek is eruit’, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. ‘Het is totaal ridicuul dat 
onze sector moet opdraaien voor dit falende overheidsbeleid.’ 

Directeur Dirk Beljaarts: ‘Slechts 2,9 procent van de besmettingen komt volgens het bron- en 
contactonderzoek uit de horeca. Focus je als kabinet op daar waar je écht effect sorteert.’ Het 
aantal besmettingen thuis, op school en werk ‘is vele malen hoger’, benadrukt de bond. De 
overheid zou meer aandacht moeten schenken aan de boostercampagne en het opschroeven 
van de zorgcapaciteit. ‘Maatregelen die echt verschil maken. Maatregelen die zo min mogelijk 
impact hebben op bedrijven, gezinnen en medewerkers’, staat in een verklaring. 

Vakbond FNV schaart zich achter de KHN. Volgens de FNV kan de overheid niet meer 
overbrengen dat er sprake is van urgentie en dat de maatregelen noodzakelijk zijn. ‘Er is geen 
maatschappelijk draagvlak meer’, zegt FNV-bestuurder Edwin Vlek. Volgens hem hebben 
horecamedewerkers de afgelopen maanden hun uiterste best gedaan om de coronaregels na 
te leven, zoals het controleren van de coronapas. ‘Desondanks krijgt de horeca nu stank voor 
dank’, aldus Vlek. 

Vanavond komt het kabinet met de aankondiging van een korte lockdown van drie weken. 
Dat betekent voor de horeca waarschijnlijk dat restaurants, cafés en kroegen om 19.00 uur 
hun deuren moeten sluiten. De maatregelen zouden zaterdag in moeten gaan. Officieel zijn de 
besluiten nog niet genomen. 

Herman Hell, eigenaar van meerdere horecazaken in Rotterdam, spreekt van een ‘hele harde 
klap.’ Ook hij omschrijft de voorgenomen maatregelen als symboolpolitiek. ‘Als het probleem 
niet in de horeca ligt, ligt de oplossing er ook niet. Om 19.00 uur dicht betekent voor ons 
tachtig procent minder omzet. We hebben net ons personeelsbestand weer een beetje op peil. 
Ik ga niemand naar huis sturen.’ Hell denkt niet dat de gedeeltelijke lockdown slechts twee of 
drie weken gaat duren. Hij beraadt zich nog of hij zich aan de maatregelen gaat houden. 

Ook Claudia Brevet van driesterrenrestaurant Inter Scaldes in Kruiningen vreest dat de 
lockdown langer zal duren. ‘Als de maatregelen doorgaan betekent dat voor ons een 
omzetverlies van zeker veertig procent.’ Ze hoopt de klap op te vangen door tussen 12.00 en 
19.00 uur doorlopend open te zijn voor lunch en vroeg diner. ‘Voor het weekeinde zal de 
schade wellicht nog meevallen, maar doordeweeks zal het een dramatische situatie zijn. We 
hebben ook nog een hotel, dat een stuk minder bezet zal zijn als je er niet kunt dineren.’ 

De KHN gaat vooralsnog geen kort geding aanspannen tegen de overheid om het beleid. ‘Daar 
is nu nog geen reden toe, want ze hebben nog een paar uur om tot inkeer te komen’, zegt 
Willemsen, doelend op de gesprekken in het Catshuis die nog volop gaande zijn. ‘We hopen 
ook dat de burgemeesters, met wie het kabinet om tafel gaat vandaag, zien dat dit een 
belachelijke maatregel is. We doen nu alles in de lobby om dit van tafel te krijgen.’ 

KHN wil dat er veel meer overheidssteun komt voor getroffen bedrijven als er toch beperkende 
maatregelen worden ingevoerd. ‘Het lijkt me duidelijk dat ze in dit geval met 100 procent 
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compensatie moeten komen’, aldus Willemsen. Volgens hem is er nog niets bekend over een 
vorm van compensatie. Ook FNV Horeca wil dat de overheid ‘ruimhartig gaat compenseren’ 
voor personeelskosten en omzetschade. De vakbond verwacht daarnaast dat de nieuwe 
maatregelen voor veel medewerkers in de sector ‘het laatste zetje’ zijn om te besluiten in een 
andere branche te gaan werken. 

In oktober eindigden alle generieke steunmaatregelen die het kabinet wegens de pandemie 
had genomen, alleen de nachthoreca kon nog aanspraak maken op financiële hulp. Bron: AD, 
12 november 2021. 

Huisartsen overspoeld met vragen over boosterprik: ‘Dokter, wanneer 
krijg ik die?’ 

Huisartsen en GGD’s worden overspoeld met telefoontjes van patiënten, met de vraag wanneer 
ze hun boosterprik krijgen. Met name de toch al overbelaste huisartsen, die met de boosterprik 
niets te maken hebben, hopen dat er vanavond een concrete datum wordt genoemd tijdens de 
persconferentie.    

‘Want heel veel mensen bellen toch eerst hun huisarts met vragen over de boosterprik, ook 
als ze weten dat ze daarvoor bij de GGD moeten zijn’, zegt de woordvoerder van de Landelijke 
Huisartsen Vereniging. ‘Laten we hopen dat er vanavond een concrete datum wordt genoemd 
tijdens de persconferentie, dat scheelt vragen daarover.’ Bron: AD, 12 november 2021.  

Heerenveen en Akkrum schrappen intocht van Sinterklaas 

Heerenveen en Akkrum schrappen de intocht van Sinterklaas, die in beide Friese plaatsen 
voor morgen gepland stond. De organisatoren en de gemeente Heerenveen hebben dat 
besloten in verband met het stijgende aantal coronabesmettingen. Ze zeggen dat ze het gezien 
de coronamaatregelen sowieso al lastig was om een intocht te organiseren die zowel feestelijk 
als veilig zou zijn. Bron: AD, 12 november 2021. 

ECDC verwacht dat aantal coronabesmettingen nog blijft stijgen 

De Europese gezondheidsdienst ECDC verwacht dat het aantal nieuwe 
coronabesmettingen in Nederland nog wel even blijft stijgen. Volgens berekeningen zullen 
volgende week waarschijnlijk 616 op de 100.000 landgenoten positief testen op het virus. Dat 
zou neerkomen op ongeveer 108.000 nieuwe gevallen. 

In het slechtste geval zouden er volgende week zelfs bijna 125.000 besmettingen aan het licht 
kunnen komen. Dat zijn gemiddeld bijna 18.000 gevallen per dag. De afgelopen zeven dagen 
staat de teller op 86.000 nieuwe gevallen. Ook het 
aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen zal naar verwachting omhoog gaan. 

Met 616 positieve tests op elke 100.000 inwoners zou Nederland een subtopper in Europa 
zijn. Landen als Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Estland, Slowakije en Slovenië komen 
waarschijnlijk boven de 1000 gevallen per 100.000 uit. Het aantal besmettingen is het laagst 
in Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Malta, Zweden en Finland. Bron: AD, 12 november 2021. 

Farmaceut AstraZeneca wil winst gaan maken 

Farmaceut AstraZeneca wil geleidelijk aan winst gaan maken op het coronavaccin dat het 
bedrijf in samenwerking met de universiteit van Oxford heeft ontwikkeld. De Brits-Zweedse 
onderneming leverde de vaccins tot nu toe tegen de kostprijs, maar dat gaat veranderen nu 
er nog altijd extra bestellingen binnenkomen. 

Met de winsten wil het bedrijf de kosten van het vaccin compenseren. AstraZeneca beloofde 
eerder tijdens de pandemie geen winst te maken met zijn vaccin, maar gooit nu toch de prijzen 
omhoog. Het bedrijf zegt alleen winst te willen maken in rijkere landen. In armere landen 
wordt het vaccin tegen kostprijs geleverd. Bron: AD, 12 november 2021.   
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In Noorwegen gaat iedereen boven 18 jaar een boosterprik krijgen 

Noorwegen gaat iedereen boven de 18 jaar een aanvullende coronaprik geven, meldt 
premier Jonas Gahr Støre vandaag. ‘Vaccinatie is de voornaamste bescherming tegen het 
coronavirus’, onderbouwt Støre de boosterprik. ‘We zullen nog jaren met de infecties moeten 
leven en er is veel dat we kunnen doen om de verspreiding van het virus te voorkomen.’  

 
De premier voegt toe dat ongevaccineerd zorgpersoneel zich twee keer per week moet laten 
testen en mondkapjes moet dragen. Gezondheidsminister Ingvild Kjerkol zegt dat 
boostershots bij kunnen dragen aan 'een betere bescherming' tegen het virus en tot minder 
overdracht. 
 
‘Ongevaccineerden die samenwonen met iemand die positief test op Covid-19 moet zeven 
dagen lang elke dag een zelftest doen, aldus Kjerkol. Of om de dag een PCR-test ondergaan. 
‘Dit is geen aanbeveling, maar een plicht.’ 

De Noorse overheid maakt het voor lokale overheden ook mogelijk om controle van de QR-
code in te voeren. Dit om lockdowns te voorkomen. Volgens officiële cijfers heeft 91,5 procent 
van de Noorse bevolking boven de 18 minstens één coronaprik gehad. 87,2 procent is volledig 
ingeënt. Bron: AD, 12 november 2021.  

Duitsland merkt Oostenrijk aan als 'hoogrisicogebied 

Duitsland merkt Oostenrijk vanaf zondag aan als 'hoogrisicogebied', aldus de Duitse minister 
van Volksgezondheid Jens Spahn. Die classificatie behelst dat mensen die uit Oostenrijk 
terugkeren in Duitsland in quarantaine moeten, tenzij ze volledig zijn gevaccineerd of hersteld 
van Covid-19. Bron: AD, 12 november 2021. 

GGD: probeer het later nog een keer 

'We vragen mensen het later op de dag nogmaals te proberen', zegt een woordvoerder van GGD 
GHOR Nederland over de drukte op het landelijke afsprakennummer voor een coronatest. Ook 
vandaag liep het weer storm bij de dienst. Rond acht uur hingen er zo'n 15.000 mensen aan 
de lijn voor een testafspraak. 

Tussen die tijd en 11.00 uur werden ruim 19.000 afspraken gemaakt. Het is de hele week al 
druk en het kan zijn dat mensen daardoor wat verder moeten reizen of langer op de uitslag 
moeten wachten. ‘We kunnen de testvraag nog steeds aan’, aldus de woordvoerder die belooft 
dat iedereen binnen 48 een uitslag krijgt. 

Gisteren werden er 91.678 nieuwe testafspraken gemaakt en ruim 83.000 testen 
afgenomen. De telefoonlijn is elke dag tot 20.00 uur open. Bij de GGD testlocaties kunnen 
mensen niet terecht voor een coronatest voor toegang tot bijvoorbeeld een sportwedstrijd of 
cultureel evenement. Bron: AD, 12 november 2021. 

Duitse coronacijfers stijgen 

De Duitse coronacijfers zitten nog steeds in de lift en burgers hoeven daarom vanaf morgen 
niet langer te betalen voor een coronatest. De overheid maakt die weer gratis. Ook zullen 
artsen hogere vergoedingen krijgen voor het zetten van coronavaccinaties, meldt 
gezondheidsminister Jens Spahn. 

De roep om strengere maatregelen wordt bij onze oosterburen steeds groter. Gisteren werden 
voor het eerst sinds het begin van de pandemie 50.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. 
Vandaag waren het er, met 48.640, iets minder. Ook het Robert Koch-instituut voor 
ziektebestrijding pleit voor meer beperkingen. 

Spahn wil dat 'alles wordt gedaan om de huidige dynamiek te doorbreken.’ Hij waarschuwde 
dat december anders voor heel Duitsland een 'bittere' maand wordt. Een nieuwe 
lockdown adviseert hij nog niet, maar hij roept wel op tot de invoering van de zogenoemde 2G-
maatregel. 
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Alleen mensen die tegen Covid-19 zijn gevaccineerd of ervan zijn hersteld kunnen dan 
bepaalde locaties bezoeken. Dat houdt in dat ongevaccineerden op die plaatsen worden 
geweerd. Dat plan wordt gesteund door de drie partijen die nu onderhandelen over een nieuwe 
regeringscoalitie. Bron: AD, 12 november 2021. 

Zorgpersoneel in ziekenhuizen krijgen volgende week boosterprik 

Zorgpersoneel in de ziekenhuizen krijgen mogelijk volgende week al een boosterprik, melden 
bronnen binnen de zorg aan de NOS. Volgende week zouden de ziekenhuizen de vaccins al 
geleverd krijgen. 

Ook instellingen voor ouderen en gehandicapten met een eigen medische dienst komen eerder 
aan de beurt. Zij kunnen de vaccinaties begin volgende week voor hun bewoners gaan 
bestellen. De doses vaccins worden in de week van 22 november geleverd. 

Minister De Jonge zal mogelijk nog voor de coronapersconferentie vanavond meer bekend 
gaan maken over de versnelling van de boostercampagne. De druk om de prikken eerder te 
zetten is groot door de oplopende besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg. Bron: 
AD, 12 november 2021. 

Vandaag 259 nieuwe coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen 

Er zijn afgelopen dag 259 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen vanwege Covid-
19. Dit is het hoogste aantal nieuwe opnames sinds 15 mei.  

De verpleegafdelingen namen 225 coronapatiënten op en de intensive cares 34. In de 
afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS) gemiddeld 218 nieuwe opnames per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 mei. Het 
gemiddelde stijgt nu voor de 31e dag op rij. 

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1755 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 21 mei. Voor het eerst in 
maanden liggen er meer dan 1400 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en meer dan 350 
op de intensive care. Bron: AD, 12 november 2021. 

Man slaat vrouw in gezicht tijdens elfde van de elfde in Oeteldonk, 
betrokkenen moeten polsbandje inleveren 

De politie kent degenen die donderdagmiddag op de Bossche Markt met elkaar vochten. Het 
filmpje leidde op Twitter vooral tot woede omdat een man een vrouw slaat.   

‘Niemand is aangehouden. Er is geen aangifte gedaan. Enkele betrokkenen zijn bekeurd voor 
onder meer vechten op straat en wanordelijkheden’, aldus een woordvoerder van de politie die 
zegt dat het ‘vechtfilmpje’ ook bij de politie bekend is.  

De betrokkenen zijn weggestuurd. Ook moesten zij het polsbandje inleveren waarmee zij 
tijdens elfde van de elfde toegang hadden tot 13 zogenaamde evenementengebieden. De 
achtergrond van het incident is niet bekend bij de politie. 

Volgens de woordvoerder waren er verspreid over de dag in totaal 13 aanhoudingen die te 
maken hebben met het vieren van de elfde van de elfde. Het gaat onder meer om mishandeling, 
belediging en overtreding van de wet ID.  

Al met al kijkt Den Bosch positief terug op donderdag: Bron: AD, 12 november 2021. 

In ziekenhuizen zijn volgende week eerste boosterprikken beschikbaar 
voor zorgpersoneel 

In de ziekenhuizen zijn volgende week al de eerste boosterprikken tegen corona beschikbaar 
voor zorgpersoneel. Dat zegt een bron uit de ziekenhuiswereld in reactie op een bericht van 
de NOS. 
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‘Er is intensief contact over geweest en we zijn erg blij dat het volgende week gaat gebeuren’, 
aldus de ziekenhuisbron. Nadere details kon hij nog niet geven, die volgen later van het 
ministerie van Volksgezondheid. Bron: AD, 12 november 2021. 

Twee deelstaten Oostenrijk gaan over op lockdown voor 
ongevaccineerden 

Zeker twee deelstaten van Oostenrijk gaan vanaf maandag over op een lockdown voor 
ongevaccineerden. Het gaat om Salzburg en Opper-Oostenrijk, waar in totaal circa 2 miljoen 
mensen wonen. 

De regering in Wenen wil dat de lockdown snel in heel het land wordt ingevoerd voor mensen 
die niet zijn ingeënt tegen Covid-19 en de ziekte niet hebben doorgemaakt. Zij mogen tijdens 
de lockdown alleen nog naar buiten voor werk, de aanschaf van essentiële goederen als 
boodschappen en voor een korte wandeling.  

‘Het doel is duidelijk: we willen zondag groen licht geven voor een lockdown voor 
ongevaccineerden’, aldus bondskanselier Alexander Schallenberg. Het is volgens hem niet 
verstandig om te wachten. Hij maakte geen datum bekend voor de invoering van de lockdown. 
Bron: AD, 12 november 2021.  

Nog gauw uit eten voor de lockdown: veel meer reserveringen voor 
restaurants 

Veel Nederlanders zoeken in de aanloop naar de verwachte lockdown nog naar een restaurant 
voor vrijdagavond, vertellen reserveringsplatformen en aanbieders van 
onlinereserveringssystemen. Het platform Eet.nu, met 20.000 restaurants, merkt dat mensen 
net zoals bij de vorige lockdowns nog op het laatste moment zoeken naar een restaurant. 

Bij Eet.nu wisselt het nog sterk hoe vol de restaurants zitten, maar is wel een stijging in 
reserveringen te zien. Volgens Eet.nu is die stijging logisch. ‘Mensen willen gewoon nog even 
snel uit eten.’ 

Resengo, de aanbieder van een onlinereservingssysteem, zegt dat bij zijn Nederlandse klanten 
alles vol of bijna vol zit. Duizenden Nederlandse en Belgische restaurants gebruiken het 
systeem van Resengo. 

Heerlijk.nl laat weten dat vrijdagen, samen met zaterdagen, altijd de drukste dagen zijn. Toch 
zijn er voor de avond van de coronapersconferentie opvallend meer reserveringen dan op een 
normale vrijdag, namelijk 20 tot 25 procent meer. Het bedrijf laat zich niet uit over absolute 
cijfers. Op de website kunnen mensen boeken bij ongeveer 10.000 restaurants. Ook 
reserveringsplatform BookDinners zegt dat vrijdagen altijd wel druk zijn, maar voor de avond 
van de coronapersconferentie zijn opvallend veel mensen op de website aan het zoeken naar 
een plek om te eten. 

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo De Jonge van 
Volksgezondheid houden vrijdagavond een persconferentie waarin zij naar verwachting een 
nieuwe lockdown van drie weken gaan aankondigen. Dit zou onder meer kunnen betekenen 
dat horecabedrijven om 19.00 uur de deuren moeten sluiten. De regels gaan mogelijk zaterdag 
in. 

Platforms zoals Heerlijk.nl zien al annuleringen binnenkomen voor reserveringen tijdens de 
vermeende lockdownperiode en vrezen voor meer. Bron: AD, 12 november 2021.  

Hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen in Brabant sinds begin 
pandemie 
 
Het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie is in Brabant 
bereikt. Het RIVM meldt vrijdag 2422 nieuwe coronabesmettingen.  
 
Het vorige record in Brabant was op 26 oktober 2020, toen waren het er 2216. Het aantal is 
voor Brabant het hoogste sinds het begin van de pandemie. Landelijk zijn op vrijdag 16.287 
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nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat getal bereikt bijna het landelijke record dat 
donderdag werd verbroken, met 16.364 nieuwe besmettingen. Bron: AD, 12 november 2021.  
 
Intocht Sinterklaas in Amsterdam gaat in aangepaste vorm door 
 
De intocht van Sinterklaas in Amsterdam, dit jaar voor het eerst via de grachten, kan zondag 
in aangepaste vorm doorgaan. Dat laat de Stichting Sinterklaas in Amsterdam (SSIA) weten 
na overleg met burgemeester Femke Halsema.  
‘Het is een doorstroomevenement in de buitenlucht, dat voornamelijk voor de doelgroep van 
kinderen is die niet tot de risicogroepen behoren. Hierdoor blijven de risico’s beheersbaar’, 
meldt de organisator. ‘Pieten die strooigoed uitdelen zullen de drukke stukken mijden en 
Sinterklaas zal op die drukke stukken sneller gaan varen.’  
 
De stoomboot met de goedheiligman vaart zondag vanaf 10.00 uur via de Amstel de 
Prinsengracht op. Vanaf de Herengracht keert de boot terug naar de Amstel, om vanaf daar 
naar de traditionele aankomst bij het Scheepvaartmuseum te varen. Daar is een ontvangst 
voor genodigden.  
 

 

Femke Halsema en de Sint. © EPA  
 
‘Op deze manier kunnen de sint en pieten, ondanks de beperkingen, toch op feestelijke en 
waardige wijze worden ontvangen in de hoofdstad’, aldus de SSIA. De gemeente Amsterdam 
meldt dat er publiek aanwezig mag zijn bij de sinterklaasintocht. Mensen die langs de 
vaarroute staan om Sinterklaas te verwelkomen hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen, 
maar de SSIA adviseert mensen met klem om de corona-adviezen te volgen. Bron: AD, 12 
november 2021. 
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© ANP — De sinterklaasintocht vond dit jaar voor het eerst plaats in de grachten, vanwege de 
coronapandemie in aangepaste vorm. 

Intocht Sinterklaas in Amsterdam is rustig verlopen 

De intocht van Sinterklaas in Amsterdam is volgens de organisatie en de gemeente rustig 
verlopen. Voorzitter van stichting Sinterklaas in Amsterdam Edgar Peer noemde het 
evenement zondag een 'doorslaand succes'. 

Sinterklaas ging in Amsterdam niet op zijn paard door de stad, maar voer door de grachten. 
Dat is goed bevallen, aldus Peer, die ook op een boot zat. ‘Iedereen heeft dat als heel prettig 
ervaren. Op plekken waar het druk was konden we wat harder varen. En bovendien was het 
een hele Amsterdamse intocht zo. Ik heb alleen maar blije gezichten gezien.’ Bron: AD, 14 
november 2021. 

Door grootschalige fraude bij GGD-locatie Schiphol zijn er tienduizenden 
valse QR-codes in omloop 
 
Door grootschalige fraude bij de GGD-locatie van Schiphol zijn er tienduizenden valse QR-
codes in omloop. Het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving van RTL Nieuws hierover. 
Twee vrouwen en een man zijn opgepakt op verdenking van het aanmaken van valse QR-
codes, die vervolgens werden verhandeld. 
 
De drie medewerkers, die via een uitzendbureau door de GGD zijn ingehuurd, hadden toegang 
tot het systeem om Europese QR-codes aan te maken, die ook in Nederland geldig zijn. Eén 
van de verdachten wordt ervan verdacht haar wachtwoord te hebben afgegeven waarmee kon 
worden ingelogd op het systeem waarmee zij werkte, waarmee anderen QR-codes konden 
aanmaken. De drie verdachten zitten momenteel vast. Bron: AD, 12 november 2021. 
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Parlement Letland scherpt maatgelen aan voor ongevaccineerden 
 
Het parlement van Letland heeft de regels aangescherpt voor parlementariërs die zich niet 
laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze mogen voorlopig niet meer stemmen en zijn 
uitgesloten van deelname aan debatten. Ook krijgen de politici geen salaris meer. 
 
Het voorstel kreeg de steun van 62 van de 100 parlementsleden. Een van de indieners zei 
dat de vaccinatieplicht voor parlementariërs moet zorgen dat de bevolking meer vertrouwen 
krijgt in het coronabeleid van de overheid. Het 1,9 miljoen inwoners tellende Letland behoort 
tot de Europese landen met de laagste vaccinatiegraad. 
 
De Oost-Europese lidstaat van de EU telt volgens staatsmedia negen parlementsleden die het 
vaccin hebben geweigerd. Zij krijgen mogelijk nog maanden te maken met de aangescherpte 
regels. Die blijven volgens het voorstel van kracht tot medio 2022. Bron: AD, 12 november 
2021.  
 
Update RIVM 
 
In de eerste twaalf dagen van november heeft het RIVM 137.345 positieve 
coronatests gemeld. Dat is meer dan in heel oktober. Toen testten in 31 dagen tijd ruim 
129.000 mensen positief. 
 
November heeft nu vrijwel evenveel gevallen als de maanden augustus en september bij 
elkaar. Toen waren er in 61 dagen tijd 137.832 positieve tests.  
 
Gemiddeld waren er deze maand zo'n 11.445 positieve tests per dag. Daarmee ligt november 
op recordkoers. Dat record werd in december vorig jaar gevestigd. Toen waren er 273.443 
positieve tests, gemiddeld 8820 per dag. In april dit jaar meldde het RIVM 223.732 nieuwe 
gevallen, gemiddeld 7457 per dag.  
 
Het RIVM heeft afgelopen etmaal 16.287 nieuwe meldingen ontvangen van positieve 
coronatests. Dit is vrijwel gelijk aan het record van gisteren. Toen waren er (na correctie) 
16.331 positieve tests. 
 
Het gemiddelde bereikte wel een nieuw record. In de afgelopen zeven dagen zijn 91.697 
positieve tests geregistreerd, gemiddeld 13.100 per dag. Het is voor het eerst dat het 
weektotaal boven de 90.000 gevallen uitkomt. 
 
Ook regio's kunnen records noteren. Zo zijn er nog nooit zoveel besmettingen gemeld in 
Brabant als afgelopen etmaal. 
 
Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 32 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van 
de besmetting waren overleden. Bron: AD, 12 november 2021.  
 
Utrechtse Jaarbeurs wacht persconferentie niet af en schrapt beurzen dit 
weekend: ‘Veiligheid staat voorop’ 
 
De Jaarbeurs wacht de persconferentie van vanavond niet af en schrapt de beurzen die dit 
weekend gepland staan. Dat betekent dat de Verzameljaarbeurs en de Mega Platen en CD 
beurs niet doorgaan. 
 
Het Utrechtse beurzencomplex loopt vooruit op de verwachting dat het kabinet besluit om 
evenementen vanaf zaterdagavond niet meer toe te staan. Directeur Albert Arp vindt het 
daarom niet langer verantwoord om beide beurzen zaterdag wel door te laten gaan.  Er werden 
8.000 tot 10.000 bezoekers verwacht.  
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‘Het is een lastige afweging, omdat veel bezoekers en exposanten uit binnen- en buitenland 
zich op deze beurzen hebben verheugd. Maar wij vinden het onze verantwoordelijkheid om nu 
al dit besluit te nemen’ zegt Arp. ‘Veiligheid staat bij de Jaarbeurs voorop.’ 
 
Volgens de Arp kunnen de twee beurzen niet op zo'n korte termijn worden omgebouwd zodat 
anderhalve meter afstand gehouden kan worden. ‘Wij willen de tijd die ingebouwd is tussen 
het aankondigen van de aangescherpte veiligheidsmaatregelen door de Rijksoverheid en het 
ingaan daarom gebruiken om op verantwoorde wijze beide beurzen af te bouwen. Daarom 
gaan we niet meer open voor bezoekers.’ 

Later volgt overleg over een andere datum voor de twee beurzen. Bron: AD, 12 november 2021. 

Coronavirus blijft zich in hetzelfde tempo verspreide 

Het coronavirus blijft zich in hetzelfde tempo verspreiden, en daardoor loopt het aantal 
positieve tests in hetzelfde tempo op. Daardoor blijft het zogeheten reproductiegetal ook deze 
week schommelen rond 1,2. 

Het getal is vrijdag opnieuw vastgesteld en staat nu op 1,21. Afgelopen dinsdag stond het op 
1,19 en vorige week vrijdag op 1,18. Rond dat niveau schommelt het cijfer nu al een maand. 
Soms zit het iets boven de 1,2 en soms zit het er iets onder. 

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 1,21 van vrijdag beschrijft de situatie op 28 oktober. Bron: AD, 12 november 2021. 

Ouderen, inwoners van zorginstellingen en zorgpersoneel krijgen vanaf 
volgende week boosterprik 

Ouderen, inwoners van zorginstellingen en zorgpersoneel met direct patiëntencontact 
kunnen vanaf volgende week vrijdag een boosterprik tegen het coronavirus krijgen. Dat heeft 
demissionair zorgminister Hugo De Jonge vrijdag bekendgemaakt. Eerder mikte het kabinet 
op begin december om te beginnen met de boosterprikken. 

De GGD'en worden verantwoordelijk voor het prikken van ouderen, waarbij de oudsten eerst 
aan de beurt zijn. ‘De zorg prikt de zorg’, aldus het ministerie van Volksgezondheid. 
Ziekenhuizen enten hun eigen mensen in en nemen ook huisartsen en ambulancepersoneel 
mee. Andere zorgmedewerkers worden ook door zorgpersoneel geprikt, maar dan wel op GGD-
locaties.  

Ouderen die zelf naar een GGD-locatie kunnen komen, kunnen daar vanaf 19 november 
terecht. De eerste uitnodigingen zullen vanaf de 18e op de mat vallen bij 80-plussers. Deze 
groep mag ook hun partner meenemen voor een prik, mits die minimaal 60 jaar is.  

Vanaf 23 november wordt begonnen met het prikken van volwassenen in zorginstellingen. 
Eind december worden de grofweg 4 miljoen 60-plussers uitgenodigd voor een prik.  

Dat het kabinet begin december wilde beginnen met boosters leidde tot gefronste 
wenkbrauwen in zowel de Tweede Kamer als in de zorg. De GGD'en gaven eerder deze week 
aan klaar voor de start te zijn. ‘We hebben de vaccinatielocaties, we hebben de vaccins en we 
hebben de mensen. In theorie kunnen we snel beginnen. Maar achter de schermen moeten er 
nog dingen worden geregeld. Die voorbereidingen zijn in volle gang’, gaf de overkoepelende 
organisatie GGD GHOR Nederland woensdag aan. Bron: AD, 12 november 2021.  
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Burgemeester Oss liep zelf voetbalkantine binnen om coronaregels te 
testen 

Burgemeester Wobine Buijs heeft in hoogst eigen persoon gekeken hoe sv TOP de coronaregels 
handhaaft. Ze liep de voetbalkantine binnen, werd niet herkend en hoefde geen coronapas te 
laten zien. 

In heldere bewoordingen heeft Buijs later aan clubvoorzitter Frans Boon verteld wat ze hiervan 
vindt. Een standje wil Boon deze uitleg niet noemen: ‘Wel heeft ze duidelijk gemaakt dat die 
controle wel had gemoeten. Wij moeten gewoon de wet volgen.’ 

Buijs laat weten dat ze bijna spontaan tijdens haar zondagmiddagwandeling de kantine 
binnengelopen is om een kijkje te nemen: ‘Ik loop niet als controleur door de stad, maar kijk 
wel hoe zaken beleefd worden en wil soms zelf indrukken opdoen, om gevoel te krijgen.’  

Het niet aangekondigde burgemeestersbezoek afgelopen weekend kwam niet uit de lucht 
vallen. Enkele dagen eerder hadden sv TOP en andere Osse clubs aan de gemeente om hulp 
gevraagd bij het handhaven van de coronaregels, specifiek bij het controleren of bezoekers wel 
een coronapas hebben.  

‘Dan is het wel goed dat een burgemeester ter plaatse een kijkje gaat nemen’, pakt Boon het 
bezoek positief op. ‘Ze heeft nu ook kunnen zien hoe lastig het in de praktijk is. We hebben 
afgesproken dat we hierover binnenkort met de grotere sportclubs in Oss in gesprek gaan, 
ook om van elkaar te leren.’  

Voetbalclub OSS’20, die ook de gemeente om hulp vroeg, kreeg niet de burgemeester op 
bezoek. ‘Maar wel boa's. Die waren tevreden over hoe het bij ons ging’, zegt voorzitter Edgar 
Janssen. Bij OSS'20 werd niet aan alle maar wel aan diverse kantinebezoekers gevraagd om 
een coronapas te tonen. Bron: AD, 12 november 2021.  

Nederlanders steunen lockdown, maar geloven niet dat hij kort duurt 

De meeste Nederlanders steunen de invoering van nog strengere coronamaatregelen, 
waaronder het sluiten van de horeca om 19.00 uur. Maar bijna niemand gelooft dat de nieuwe 
lockdown maar drie weken duurt, nu de besmettingen een hoogtepunt bereiken. 

Dat blijkt uit onderzoek onder zevenduizend leden van het EenVandaag Opiniepanel dat 
vrijdag is gehouden. Het Outbreak Management Team adviseerde het kabinet eerder deze 
week strengere coronamaatregelen in te voeren. Horeca en niet-essentiële winkels moeten 
waarschijnlijk vanaf morgen de komende drie weken om 19.00 uur de deuren sluiten. Ook 
roept het kabinet op tot meer thuiswerken en is het advies om maximaal vier gasten te 
ontvangen. Theaters en bioscopen blijven waarschijnlijk wel open.  

 
Nederlanders steunen de invoering van nog strengere coronamaatregelen, blijkt uit een 
peiling. © ANP 
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Van de ondervraagde leden van het EenVandaag-panel zegt 60 procent achter die maatregelen 
te staan. Met de besmettingscijfers die afgelopen dagen zijn opgelopen tot ruim 16.000 per 
dag is dat volgens de ondervraagden onontkoombaar. Drie op de tien hadden wel liever 
langdurige maatregelen gezien in plaats van een lockdown nu. 

Tegelijkertijd gelooft bijna niemand dat de maatregelen echt kort gaan duren. Acht op de tien 
(82 procent) denkt dat de lockdown na drie weken verlengd gaat worden. Verder is er steun 
voor terugkeer van de 1,5 metermaatregel - mocht die er komen. Dat geldt ook voor een 
toegangsverbod voor ongevaccineerden op bepaalde locaties, een van de opties die nog op tafel 
ligt. Bron: AD, 12 november 2021.  

Horeca aan banden? In deze kroeg gaan nog één keer de remmen los: ‘De 
biertank van 350 liter móet leeg’ 

Het heeft er alle schijn van dat het kabinet vanavond aankondigt dat de horeca vanaf morgen 
de deuren om 19.00 uur moet sluiten. Maar wacht eens, dacht Daniel Luiten; er staat nog 
350 liter bier in de voorraad van zijn kroeg in Barneveld en dat moet tóch op. ‘En dus gaan 
we een ludieke actie houden; bier voor één euro. Net zo lang tot dat de tank leeg is.’  

Over een beroerde timing gesproken. De 27-jarige ondernemer uit Barneveld zou in april 2020 
zijn kroeg openen in het centrum, maar toen kwam corona om de hoek kijken. Weg mooie 
plannen en geen geopende deuren bij Daniels Bar. Na een langere periode op zijn handen 
gezeten te hebben, kon hij 1 oktober eindelijk open maar nu anderhalve maand later, ziet hij 
door de maatregelen hoogstwaarschijnlijk geen heil in open zijn tot 19.00 uur. Bron: AD, 12 
november 2021.  

 

Daniel Luiten gooit vrijdagavond nog één keer de taps open: 'Ik heb ruim een jaar de sleutel 
van mijn eigen kroeg waar ikzelf boven woon, maar ben nog maar twee maanden open 
geweest' © Ricardo Smit 

Kabinet beslist volgende week over verbod vuurwerk met jaarwisseling 

Het kabinet beslist pas volgende week of het bij de komende 
jaarwisseling vuurwerk wederom in de ban doet. De zorg zou eventuele vuurwerkslachtoffers 
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vanwege het hoge aantal coronabesmettingen mogelijk niet aankunnen, vreest het kabinet, 
dat het OMT om advies vroeg. 

Maar volgens ingewijden bracht het OMT geen advies uit over vuurwerk. Daarom heeft het 
kabinet de beslissing een week uitgesteld. Eerder deze week stelden bronnen dat haast 
geboden was, omdat voor een verbod op de verkoop ook een compensatieregeling voor 
ondernemers moet worden opgetuigd. Vorig jaar trok het kabinet daar 40 miljoen euro voor 
uit. Bron: AD, 12 november 2021.  

Wéér een lockdown, wat vinden we daarvan? ‘Virus is er gewoon, we 
hebben niks te willen’ 

Berusting, teleurstelling, begrip, onbegrip. Nederland heeft weinig zin in drie weken vol nieuwe 
beperkingen vanwege corona, blijkt uit een rondgang op straat. Maar woede is er nauwelijks. 
‘Je voelt je gewoon machteloos.’ 

Als dertien willekeurig aangesproken werkende, wandelende en winkelende mensen in de 
Rotterdamse binnenstad representatief genoeg zijn voor de stemming in het land, dan is dit 
zo ongeveer de stemming in het land: 

‘Ik ben niet boos. Ik vind het wel heel jammer.’ 
 
‘De vorige lockdown duurde vijf maanden. Drie weken zal dan ook nog wel lukken.’ 
 
‘Ik zal wel iets voorzichtiger worden, maar ik ga me niet aan álle regels houden.’ 
 
‘Dat gejojo met maatregelen, daar erger ik me aan.’ 
 
‘Ik weet het ook niet meer, hoor. Ik houd me maar gewoon aan de regels.’ 
 
‘Dat het vaccin nu al effectiviteit lijkt te verliezen, is echt een teleurstelling. Ik voel me een 
beetje in de maling genomen.’ 
 
‘Helemaal terecht, die nieuwe lockdown. Ik werk in het ziekenhuis. Het is een drama.’ 
 
‘Ik ben totáál niet boos! Dat virus is er gewoon, we hebben niks te willen.’ 
 
‘Het doet me vooral verdriet dat de horeca weer getroffen wordt.’ 
 
‘Je kunt niet anders dan berusten. We zijn niet het enige land waar weer maatregelen nodig 
zijn, toch?’ 
 
‘Als het nodig is, is het nodig. Maar het is wel klote, ik werk in de horeca.’ 
 
‘Nu kan ik wéér niet op stap. Je voelt je gewoon machteloos.’ 
 
‘Dus als Rutte vertrekt is het opgelost? Weet jij een betere dan?’ 

Bron: AD, 12 november 2021. 

Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug gaat niet door 

Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug is afgeblazen vanwege de oplopende 
coronacijfers. Ook de vuurwerkshows in Hoek van Holland en Nesselande en het Nationale 
Kindervuurwerk gaan niet door. Dit maakte burgemeester Aboutaleb bekend in een brief aan 
de Rotterdamse gemeenteraad.  

De vuurwerkshows gaan niet door vanwege de ontwikkelingen rondom het virus, de 
massaliteit van de evenementen en de onzekere toekomst rondom de jaarwisseling, schrijft 
Aboutaleb. Mogelijk kunnen er nog wel kleinschalige vieringen in de wijk plaatsvinden. 
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Volgens de burgemeester is de beslissing genomen mede op verzoek van Rotterdam Festivals 
en in samenspraak met de organisator van de vuurwerkshows.   

Jelle Simons van JMR Events heeft alle begrip voor de beslissing. ‘We waren al op de hoogte. 
Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar gezien de oplopende coronabesmettingen en de situatie 
in de ziekenhuizen begrijpen we waarom de shows niet door kunnen gaan.’ Simons hoopt de 
volgende jaarwisseling weer vuurwerkshows te kunnen organiseren én dat zijn branche niet 
vergeten wordt door de bestuurders. ‘Wij  hebben veel klappen opgevangen. Onze shows zijn 
afgeblazen,  personeel moest thuiszitten. Het zou mooi zijn als na de crisis bijvoorbeeld het 
afgeven van vergunningen wat ruimhartiger wordt. Daar zouden we erg blij mee zijn.’   

 Burgemeester Aboutaleb liet de gemeenteraad dinsdag al weten dat het ondoenlijk is om 
tijdens het Nationale Vuurwerk te controleren op een geldige coronapas. De vuurwerkshows 
werden vorig jaar ook al geschrapt vanwege corona. Bron: AD, 12 november 2021.   

Elf bewoners overleden aan corona in Zorgcentrum Anker in Kesteren: 
‘Nog nooit zo heftig geweest’ 

Het coronavirus heeft genadeloos om zich heen geslagen bij Zorgcentrum Anker in Kesteren. 
De afgelopen twee weken zijn elf bewoners aan het virus overleden. ‘Het was emotioneel heel 
zwaar’, zegt directeur Dick van Bodegraven.  

Gelukkig is het aantal positief geteste medewerkers en bewoners de afgelopen dagen minder 
aan het worden. ‘Daar ben ik heel dankbaar voor.’  

Het is de vierde uitbraak in de afgelopen anderhalf jaar dat het zorgcentrum over zich heen 
krijgt. ‘Maar het is nog nooit zo heftig geweest. Het ging allemaal zo snel, dat hebben we de 
andere drie keer niet meegemaakt.’ 

De gemeente Neder-Betuwe kleurt al weken donkerrood op de coronakaart. ‘We hebben hier 
te maken met een lage vaccinatiegraad en een hoge besmettingsgraad. Ook in ons huis. We 
hielden er als zorgcentrum al rekening mee dat we kwetsbaar waren. We zijn dan ook altijd 
beschermende middelen blijven dragen, mondkapje, handschoenen. Daar zijn we nooit mee 
gestopt.’ 

Hoe het zo mis heeft kunnen gaan, weet de directeur niet. ‘Het virus kan op allerlei manieren 
binnenkomen. Van veel gezinnen in Neder-Betuwe, waar besmettingen zijn, werkt hier iemand 
of woont een opa of oma hier. Toch zegt de GGD, waar we intensief contact mee hebben, dat 
er geen signalen zijn dat onze medewerkers het hebben overgebracht.’ 

De directeur nam bij de eerste besmettingen meteen maatregelen. ‘We hebben het aantal 
bezoekers teruggeschaald naar een bezoeker per bewoner per dag. En zijn gaan registreren 
wie er het huis binnen kwam. Meteen volop streng in de maatregelen.’ 

Voor veel bewoners is het de ‘laatste periode in hun leven’ in het zorgcentrum. ‘We willen hen 
een zo goed mogelijke tijd geven. Dat er dan zoiets gebeurt is vreselijk. We werken ook met 
dementerende cliënten. Zij snappen de anderhalve meter niet, begrijpen ook niet waarom er 
mondkapjes op moeten.’ 

Volgens Van Bodegraven is het een hele heftige variant van het virus. ‘Veel medewerkers zijn 
ook langer ziek dan normaal.’ Op dit moment zijn er 25 personeelsleden ziek thuis. Dat 
betekent dat anderen extra werken. Met alle emotionele last erbij, lopen er veel op hun tenen. 
‘Het vraagt heel veel van het personeel.’ 

Het protestants-christelijke zorgcentrum heeft twee locaties. Anker (85 cliënten) in Kesteren 
en Avondrust (14 cliënten) in Opheusden. Bij die laatste locatie zijn geen uitbraken geweest. 

Hoeveel van de medewerkers gevaccineerd zijn, weet Van Bodegraven niet. ‘Maar ik denk dat 
dat overeenkomt met de vaccinatiegraad in Neder-Betuwe. ‘Voor veel van onze gelovige 
bewoners is het een bewuste keuze om zich niet te laten vaccineren. Ook nu, na de afgelopen 
zware weken, vraagt niemand om een vaccinatie.’ 
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Het gebeuren heeft een enorme impact gehad op zowel de medewerkers als de bewoners en 
bezoekers. De directeur moest drastische maatregelen nemen. ‘Overleden cliënten gingen zo 
snel mogelijk het huis uit, vaak al binnen een paar uur, omdat we wilden voorkomen dat er 
te veel mensen in en uit zouden lopen. Dat zou de kans op verspreiding van het virus alleen 
maar groter maken.’ Dat was voor medewerkers, die vaak al jaren met de bewoner optrokken, 
heel lastig. ‘Alleen de medewerkers die dienst hadden, konden afscheid nemen.’ 

Teamleden zoeken steun bij elkaar. ‘We praten veel met elkaar, bieden ruimte en leven mee. 
Ieder verwerkt het op zijn eigen manier.’ 

Een pastoraal medewerker praat met bewoners, leest de bijbel met ze en gaat in gebed. ‘Dat 
geeft troost’, zegt Van Bodegraven. Wat het met hem zelf doet? ‘Je probeert het zo goed 
mogelijk te doen. Op allerlei manieren. Maar dit is niet te voorkomen. Je hebt dit virus niet in 
de hand.’ Bron: DG, 12 november 2021.   

Betaald voetbal broedt op uitstel van speelrondes na ‘harde klap’ van 
kabinet 

De KNVB broedt momenteel op uitstel van een aantal speelrondes in de betaald 
voetbalcompetities na de ‘harde klap’ van het kabinet, die vanavond bekend is geworden. Bij 
sportwedstrijden mogen vanaf morgen drie weken lang geen toeschouwers komen. Door die 
maatregel kunnen fans hun favoriete ploeg voorlopig niet bezoeken en lopen de clubs met 
elkaar miljoenen mis.  

Vandaag is bij de KNVB gesproken over een alternatief scenario, waarbij de betrokken 
speelrondes in de competitie worden uitgesteld. Sommige clubs, zoals NAC Breda en Sparta 
Rotterdam, willen de wedstrijden verplaatsen zodat daar op een later moment mogelijk wel 
supporters bij kunnen komen. De meeste clubs houden het bij een zakelijke mededeling op 
hun website, waarin ze hun supporters vertellen welke duels zonder publiek zijn. 

Martin van Geel, algemeen direct van Willem II, over de optie om duels uit te stellen en die 
later in te halen: ’Als dat enigszins haalbaar is, dan moeten we dat onderzoeken. Betaald 
voetbal is voor de fans, het allerliefst spelen we met publiek. Maar of het haalbaar is? Het 
programma is al overvol. Je komt dan uit bij voetballen met Kerstmis, Nieuwjaar of begin 
januari. Dan loop je weer tegen andere problemen aan. Qua politie-inzet, qua voorbereiding 
op de tweede seizoenshelft. Dus kan het wel? Het lijkt me ongelooflijk moeilijk.’ 

Voor koploper Ajax zou de huidige maatregel in de eredivisie betekenen dat RKC-Ajax (21 
november), Sparta-Ajax (28 november) en Ajax-Willem II (2 december) zonder publiek worden 
gespeeld.  

PSV moet de volgende duels zonder publiek spelen: PSV-Vitesse (20 november), sc 
Heerenveen-PSV (28 november) en PSV-FC Utrecht (4 december). Daarnaast speelt PSV op 25 
november nog in de Europa League tegen Sturm Graz. Dat duel kan in principe niet worden 
verplaatst. Bij Feyenoord gaat het om: Feyenoord - PEC Zwolle (21 november), FC Twente - 
Feyenoord (28 november) en Feyenoord - Heracles (1 december.  

Het niet spelen met toeschouwers kost de topclubs in de eredivisie weer meerdere miljoenen 
aan omzet. Als speelrondes in de nationale competitie later worden vastgesteld, kan dat verlies 
danig worden beperkt.  

‘Alle clubs buigen zich over een voorstel van de KNVB.’ ‘Alle clubs buigen zich over een voorstel 
van de KNVB of de competitie volgend weekeinde en in het weekeinde van 27 en 28 november 
kan worden stilgelegd’, zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp tegenover De 
Gelderlander. ‘Het is afwachten hoe de clubs erover denken. Wij buigen ons er zaterdag over.’ 

Dit weekend wordt er wel gespeeld in de Keuken Kampioen Divisie. De Graafschap moet 
zondagmiddag bijvoorbeeld aantreden tegen Telstar, op een lege Vijverberg. ‘Het is technisch 
niet meer mogelijk om de wedstrijden van dit weekeinde uit de eerste divisie ook op te 
schuiven’, zegt Ostendorp. 

Bij de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Eindhoven en FC Dordrecht mag 
zaterdagmiddag nog publiek komen kijken. De KNVB heeft de aftrap een half uur vervroegd, 
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van 16.30 uur naar 16.00 uur, zodat het duel in het Jan Louwers-stadion voor 18.00 uur 
klaar is. FC Eindhoven - FC Dordrecht is voorlopig de laatste sportwedstrijd met publiek langs 
de lijn. Bron: AD, 12 november 2021.  

Boosheid en teleurstelling, maar ook begrip voor coronamaatregelen 

De horeca is boos, evenementenbureaus teleurgesteld, maar in het hoger onderwijs zijn ze 
begripvol. De nieuwe coronamaatregelen die morgenavond om 18.00 uur ingaan roepen 
gemengde reacties op. 

De horeca is een van de sectoren die - net als in eerdere lockdowns - hard wordt getroffen. 
Vanaf 20.00 uur moeten cafés en restaurants de deuren sluiten. Koninklijke Horeca 
Nederland laat weten dat er veel woede en verdriet is bij ondernemers. De aankondigingen 
van vrijdagavond noemt KHN niet onderbouwde maatregelen die de branche keihard raken. 

Eerder op de dag lekte uit dat de horeca om 19.00 uur moest sluiten. Dat het nu een uur later 
is, helpt volgens KHN om het sentiment iets milder te maken. Ook hopen ze met het kabinet 
in gesprek te gaan om de harde sluitingstijd nog iets te verruimen. ‘Wij lobbyen nog voor een 
inloop van gasten tot bijvoorbeeld 20.00 uur, om dan daarna niemand meer binnen te laten 
en dat wie dan weg wil, ook weg kan. Dan zijn er niet meer de vervoersbewegingen tegelijkertijd 
en is er geen sprake van kroeghoppen. Zo’n verspreide uitstroom van gasten betekent dus 
geen piek, wat veel beter is voor de handhaving en bovendien minder besmettingen zou 
moeten betekenen’, zegt directeur Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland. 

Ook evenementenbouwers zijn teleurgesteld. Zij mogen na 18.00 uur ‘s avonds geen 
bijeenkomsten meer organiseren. Overdag mogen er 1250 mensen bij elkaar komen, maar 
alleen met een vaste zitplaats en gasten moeten ‘een groen vinkje’ in de corona-app laten zien. 
Directeur van Rotterdam Ahoy, Jolanda Jansen, die spreekt namens de Alliantie van 
Evenementenbouwers, is verbaasd, teleurgesteld en boos. ‘Wat voor ons duidelijk is, is dat dit 
beleid niet gestoeld is op feiten en inhoud. Al uit de fieldlab-evenementen kwam naar voren 
dat evenementen veiliger zijn dan thuis bezoek ontvangen. Ik denk dat het een ontzettend 
naïeve illusie is om voor te stellen met maximaal vier mensen thuis te komen. De problemen 
zitten niet bij deze sector. Dit zijn symbolische maatregelen.’ 

Vakbond CNV laat weten dat er nu geen andere keus is door het recordaantal besmettingen. 
‘We vragen het kabinet wel om ruimschoots over de brug te komen met steunpakketten voor 
de horeca, cultuur- en evenementensector. Anders vallen daar onnodige ontslagen’, aldus 
CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring. 

Supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) laat weten dat 
supermarkten hun klanten zoveel mogelijk op de nieuwe coronamaatregelen gaan wijzen. 
Vanaf zaterdag moeten essentiële winkels als supermarkten om 20.00 uur sluiten. Zoals de 
supers volgens het CBL de gehele coronaperiode hebben gedaan, zullen ze ook nu weer de 
richtlijnen van de overheid en het RIVM opvolgen. 

Het hoger onderwijs reageert begripvol op de nieuwe coronabeperkingen die zaterdag ingaan. 
Het maximale aantal personen per ruimte gaat terug naar 75. Volgens voorzitter Maurice 
Limmen van de Vereniging Hogescholen nemen hogescholen hun verantwoordelijkheid, maar 
is het belangrijk fysiek bij elkaar te blijven komen. ‘Niet in de laatste plaats vanwege de 
mentale gezondheid van onze studenten die ernstig onder druk staat.’ 

Tijdens examens of tentamens mogen er wel meer studenten en docenten in een zaal aanwezig 
zijn. De maatregel geldt vanaf aanstaande zaterdag en duurt minstens drie weken. 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad dringen er bij het kabinet op aan om de 
aangescherpte coronamaatregelen niet langer dan drie weken te laten duren. Daarna moet 
het werken met coronatoegangsbewijzen voor langere tijd goed geregeld zijn. ‘We moeten niet 
weer in een langdurige lockdown belanden’, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het 
Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. 

Bruls is net als anderen ‘teleurgesteld’ dat er nu toch weer lockdown-achtige maatregelen 
nodig zijn, ondanks de hoge vaccinatiegraad in het land. ‘Maar dit is een kritisch moment in 
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de crisis met het hoogste aantal besmettingen ooit en heel veel zorgen over de belasting van 
de zorg. We moeten dus niet in de teleurstelling blijven hangen, maar het beste antwoord 
geven dat we op dit moment hebben: voor langere tijd werken met coronatoegangsbewijzen’, 
aldus Bruls. Bron: AD, 12 november 2021.  

Experts somber over herstel vertrouwen coronabeleid: ‘Hoofdrolspelers 
laten steken vallen’ 

Het vertrouwen in de corona-aanpak van het kabinet is gekelderd. Hoe herstel je dat 
vertrouwen? Experts zien het somber in. ‘Elke keer voelen mensen zich overvallen.’ 

Als je als kabinet moeilijke maatregelen neemt om coronabesmettingen in te dammen, is er 
vertrouwen nodig om mensen mee te nemen. Maar, zegt de Leidse hoogleraar publieke 
instituties Arjen Boin, het kabinet is ‘heel onvoorzichtig’ omgegaan met dat vertrouwen. ‘Hoe 
luidt het spreekwoord ook alweer? Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’ Bron: AD, 12 
november 2021.  

En weer moet kabinet het land teleurstellen 

De komende drie weken werkt het kabinet aan wetgeving die ongevaccineerden minder 
vrijheid geeft. Andere opties zien Rutte en De Jonge niet meer. 

‘We hadden gehoopt van de ellende af te zijn’, zei Rutte vanavond. En met hem heel Nederland. 
Maar inmiddels houdt het kabinet er rekening mee dat het coronavirus nog meerdere winters 
het land kan lamleggen.  

En dus gaat het land weer gedeeltelijk op slot om te voorkomen dat teveel mensen met elkaar 
in contact komen en elkaar besmetten. Drie weken lang zal het rustiger moeten worden op 
het werk, thuis en op straat door sluiting van de avondwinkels en horeca na 20.00 uur.  

In de tussentijd wordt gewerkt aan maatregelen die moeten voorkomen dat over een tijdje 
weer horeca of andere sectoren dicht moeten. Want ook al komt er nu weer een steunpakket 
voor ondernemers, de impact is simpelweg te groot, oordeelt het kabinet. Maar het alternatief 
dat het kabinet voorstaat heeft óók grote impact: ongevaccineerden krijgen minder 
bewegingsvrijheid. Bron: AD, 12 november 2021.  

Avond van de Filmmuziek weer geannuleerd vanwege corona  

De Avond van de Filmmuziek in de Ziggo Dome is weer geannuleerd. Dat maakte de 
organisatie vandaag vlak na de coronapersconferentie bekend. Het evenement zou dit jaar op 
19 en 20 november zijn. 

Vorig jaar werd het evenement ook afgelast vanwege de coronapandemie. Met de nieuwe 
maatregelen zouden er 1250 mensen per avond naar binnen mogen in de Ziggo Dome. ‘De 
organisatie gaat met het Metropole Orkest, de solisten, de crew, de technische leveranciers en 
de Ziggo Dome op zoek naar alternatieve data.’ Wanneer het vinden van een vervangende 
datum niet lukt, blijven de tickets geldig voor de editie van volgend jaar.  

Bij de Avond van de Filmmuziek speelt het Grammy Award-winnende Metropole Orkest 
composities die speciaal voor films zijn geschreven. Muziek uit films als Star Wars, Gladiator 
en Schindler’s List, Intouchables, A Star Is Born en Pirates of the Caribbean komt voorbij. 
Bron: AD, 12 november 2021.  

Eendaags festival Bløf in leeg Ahoy live vanuit huis te volgen 

Het eendaagse festival Hier, een alternatief voor Concert at Sea, kan morgen niet doorgaan 
voor bezoekers. Bløf, de drijvende kracht achter het evenement, heeft daarom besloten een 
livestreamconcert vanuit Rotterdam Ahoy te geven. Om 19.00 uur kan heel Nederland gratis 
meekijken, zo maakt de band vandaag bekend. 

Om de pijn van de vele bezoekers te verzachten die zich op het concert hadden verheugd, 
hebben Bløf en KPN de handen ineengeslagen om het concert alsnog mogelijk te maken. ‘We 
waren klaar om ons nieuwe festival te presenteren en met elkaar een feestje te vieren, maar 
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daar zullen we nog even geduld voor moeten hebben. Omdat we nu toch allemaal verplicht 
thuis zitten morgenavond, hebben we besloten er het beste van te maken, en ons optreden 
live de Nederlandse huiskamers in te streamen’, aldus zanger Paskal Jakobsen. 
 
Kaarthouders hoeven zich geen zorgen te maken: tickets voor het festival blijven geldig voor 
de editie van volgend jaar op zaterdag 19 november 2022. Ook bestaat de mogelijkheid om 
het aankoopbedrag volledig terug te krijgen. 

Voor het tweede jaar op rij kon Concert at Sea in juni niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. Bløf kwam daarom op het idee om een alternatief festival, Hier, te 
organiseren. Bron: AD, 12 november 2021. 

Activiteiten in Elsenerbroek (gemeente Hof van Twente) afgelast 

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond hebben wij als activiteitenstichting 
unaniem besloten de deuren van ons buurthuis de komende 3 weken gesloten te houden. We 
houden jullie op de hoogte zodra er weer mogelijkheden zijn om iets te organiseren. 
 
Helaas betekent dit dus ook dat onze Sinterklaasmiddag op 20 November NIET door gaat. 
Bron: Buurtschap Elsenerbroek, 12 november 2021.   
 
Guus Meeuwis annuleert concertreeks Groots met een zachte G 
 

 
 
Guus Meeuwis  @ Bart Heemskerk 
 
De concerten van Guus Meeuwis, Groots met een zachte G, kunnen niet doorgaan. Dat maakt 
de zanger vandaag bekend op Instagram naar aanleiding van de aangekondigde 
coronamaatregelen. ‘Ik wens iedereen sterkte, wijsheid en geduld. Verdraagzaamheid en 
begrip’, aldus Meeuwis. 
 
Groots met een zachte G vindt normaliter plaats in het Eindhovense Philips stadion, maar in 
mei werd bekend dat Meeuwis noodgedwongen moest uitwijken naar Ahoy Rotterdam. Dat 
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werd besloten omdat de concerten oorspronkelijk in de zomer zijn en nu in het najaar. Het 
Philips Stadion in Eindhoven heeft geen dak, Ahoy wel. Ondanks die oplossing, kunnen de 
concerten nu alsnog niet doorgaan. 
 
‘Tot mijn grote spijt moet ik melden dat de Groots met een zachte G-concerten in Rotterdam 
Ahoy eind november niet door kunnen gaan. We volgen daarmee de maatregelen die vandaag 
door de overheid zijn afgekondigd. Er zijn tot 4 december helaas geen grootschalige 
evenementen toegestaan in Nederland. Alle kaarthouders krijgen de komende dagen 
persoonlijk bericht van ons’, maakt de Brabantse zanger bekend. 
 
Meeuwis wenst iedereen ‘sterkte, wijsheid en geduld. Verdraagzaamheid en begrip. Liefde en 
medeleven en vooral hoop’ toe. ‘Want mensen, wij zijn zonnebloemen. We draaien altijd naar 
het licht’, sluit Meeuwis het bericht af. Bron: AD, 12 november 2021.  
 
Politie met stenen en zwaar vuurwerk bekogeld bij lawaaiprotest tijdens 
persconferentie 
 
Er waren vanavond opnieuw demonstranten op de been in Den Haag om een 
lawaaidemonstratie te houden tijdens de coronapersconferentie. De politie is daarbij bekogeld 
met zwaar vuurwerk en stenen. 
 
Net als tien dagen geleden, waren er weer veel demonstranten op komen dagen om tijdens en 
na de persconferentie te demonstreren tegen het coronabeleid. De politie was massaal 
aanwezig op de Turfmarkt nabij het Centraal Station met onder andere het Parate Peloton en 
politie te paard. Op sociale media zou in de aanloop naar de persconferentie weer opgeroepen 
zijn om massaal naar het ministerie van Justitie en Veiligheid te komen.   
 
Meerdere mensen zijn aangehouden vanwege het afsteken van vuurwerk, meldt de politie. 
Ook werden er vernielingen aangebracht en is er met stenen en zwaar vuurwerk naar de politie 
gegooid. Inmiddels is de demonstratie door de burgemeester ontbonden. Een klein groepje 
demonstranten bleef daarna nog hangen, maar ook die zijn uiteindelijk weggestuurd met 
behulp van een waterwerper. Bron: AD, 12 november 2021. 
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Tijdens de persconferentie werd er opnieuw gedemonstreerd op de Turfmarkt in Den Haag. © 
District 8 

Kabinet koerst op 2G: ‘Ingewikkeld, maar we hebben het nodig deze 
winter’ 

De finish ‘was in zicht’, de 1,5 metermaatregel uitgezwaaid, maar het kabinet legt vanaf 
morgen het avondleven toch weer aan banden tot 4 december. 

De horeca en supermarkten moeten weer om 20.00 uur dicht, de voetbalstadions blijven 
wederom leeg en bij evenementen gaat om 18.00 uur het licht uit. Wie naar de kapper of een 
kledingwinkel wil, kan maar tot 18.00 uur terecht.  

Het kabinet wil met een ‘harde, brede klap’ het rap stijgend aantal besmettingen proberen te 
stuiten. Na ‘complex’ beraad - want ook kabinetsleden grijpen met tegenzin in, zeggen 
bronnen- is tot een mix aan maatregelen besloten. 

Premier Mark Rutte sprak tijdens een persconferentie van ‘een vervelende boodschap, met 
vervelende besluiten’. Maar die zijn ‘onvermijdelijk', want ‘het virus zit overal’. ‘In alle sectoren, 
onder alle leeftijden.’ En daardoor is de ‘druk op de zorg weer extreem hoog’. ‘Operaties moeten 
soms worden uitgesteld, soms al voor de tweede of derde keer.’ 

Rutte riep op het nachtleven niet te verplaatsen naar thuis, door meer dan vier mensen uit te 
nodigen. ‘Even geen feestjes thuis.’   

Door de maatregelen wordt publiek bij sportwedstrijden ook weer geweerd - ook in de 
amateursport, terwijl de cultuursector gespaard blijft. Bioscopen, theaters en concertzalen 
ontspringen de dans. 

Markant is ook dat de 1,5 meterregel terug is van weggeweest: op alle plekken waar geen 
coronatoegangsbewijs geldt, is de regel weer van kracht.  

Alle maatregelen gaan morgenavond om 18.00 uur in en gelden tot zaterdag 4 december.   

Na die drie weken zet het kabinet in op het uitbreiden van het gebruik van QR-codes, naar 
‘andere sectoren’, zoals ook op de werkvloer. Volgens minister Hugo De Jonge 
(Volksgezondheid) is het een ‘gerichte’ maatregel om ongevaccineerden ‘te beschermen.’ 

Rutte zou het ‘goed verdedigbaar’ vinden als ook ambtenaren straks alleen met een 
coronatoegangsbewijs op het werk mogen komen. Hij gaat die discussie naar eigen zeggen 
graag aan. De Rijksoverheid is een van de grootste werkgevers van Nederland. ‘Je moet per 
beroepsgroep kijken hoe het zich ontwikkelt’, zegt Rutte. Hij benadrukt dat over het gebruik 
van het coronatoegangsbewijs altijd overleg nodig is met de medezeggenschap, zowel bij de 
overheid als in het bedrijfsleven.  

Het is volgens Rutte niet de bedoeling dat werknemers die geen QR-code kunnen of willen 
tonen automatisch op non-actief worden gesteld. Daarover moeten werkgevers ‘op z’n 
Nederlands’ met hun mensen het gesprek aangaan, vindt hij.  

Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen om ondernemers 2G-beleid te kunnen laten 
hanteren, als zij dat willen. Dat kan ongevaccineerden raken, want dan kunnen alleen 
gevaccineerden of genezen mensen toegang blijven houden. Nu kunnen ongevaccineerden na 
een test nog overal binnen, straks mogen ondernemers hen weren. Dat lijkt op het model dat 
in Berlijn wordt gehanteerd: daar kunnen kroegeigenaren kiezen. Wie kiest voor 2G hoeft niet 
met vaste zitplekken te werken, wie voor 3G gaat moet dat wel.  

De Jonge weet dat critici de 2G-aanpak als vaccinatiedwang zien. ‘Maar dat is het niet. Maar 
de keuze je niet te vaccineren heeft ook consequenties voor anderen, omdat ongevaccineerden 
vaker in het ziekenhuis belanden.’  

Voor bepaalde situaties waar het risico op besmetting het grootst is en die anders niet door 
kunnen gaan, zoals evenementen, wil het kabinet het verplicht stellen, herhaalde De Jonge. 
‘Niet in essentiële sectoren, niet in situaties van werk, maar dat is wat het kabinet nodig vindt 
deze winter.’ 
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De Jonge: ‘We moeten altijd de proportionaliteitsweging maken, de meest proportionele 
ingreep doen om het virus onder de duim te houden. Wij denken dat het eerlijker is om voor 
mensen voor wie het veilig is het wel door te laten gaan, dan helemaal niet.’  

De keuze om in andere situaties met 2G te werken ‘maken we niet zomaar en ondernemers 
houden een alternatief’, zei De Jonge. Voor een gevaccineerde is besmet raken ‘nauwelijks een 
risico, voor een ongevaccineerde wel.’ Hij denkt dat het ‘deze winter’ nodig is. ‘Het alternatief 
is om risicovolle plekken dicht te doen en dat is niet eerlijk tegenover gevaccineerden.’ 

De Tweede Kamer moet nog wel akkoord gaan met de QR-uitbreiding en de 2G-koers.  

Rutte deed tijdens zijn persconferentie een ‘hartenkreet’. ‘Dat we ons allemaal afvragen: kan 
ik nog iets meer doen? Nog een stapje extra? Want maatregelen werken alleen als we allemaal 
meedoen.’  

Nieuwe regels op een rij (geldig vanaf morgen 18:00 tot 4 december) 

-Houd 1,5 meter afstand op plekken zonder coronapas 
-Ontvang thuis nog maximaal 4 gasten per dag 
-Horeca en essentiële winkels (als supermarkt of drogist) sluiten uiterlijk om 20.00 uur 
-In cafés en restaurants zijn de coronapas - en vaste zitplek - verplicht 
-Niet-essentiële winkels en dienstverleners (kledingwinkel, kapper, casino) moeten om 18.00 
uur sluiten 
-Bioscopen, theaters en concertzalen zijn niet gebonden aan de vroege avondsluiting 
-Publiek bij alle sportevenementen - van profs en amateurs - is niet toegestaan. Alle 
sportactiviteiten kunnen doorgaan 
-Evenementen - waaronder bruiloften - mogen met coronapas en maximaal 1250 gasten per 
zaal - met vaste zitplek. Uiterlijke eindtijd 18.00 uur. 
-Werk zoveel mogelijk thuis. 
-Na deze ‘korte klap’ met een rem op avondactiviteiten wil het kabinet ondernemers de optie 
bieden om te werken met een 2G-protocol: alleen genezen of gevaccineerde personen zijn 
dan nog welkom. 2G blijft dan een keuze, de Tweede Kamer moet hier nog wel in meegaan 
-De regels gaan zaterdagavond in, de sinterklaasintochten kunnen dus doorgaan op 
zaterdag 
-Draag een mondkap binnen waar geen coronapas verplicht is 
-Als een huisgenoot besmet is dan geldt de quarantaine ook voor alle andere (gevaccineerde 
en ongevaccineerde) huisgenoten 
-Voor het mbo, hbo en wo geldt een maximale groepsgrootte per ruimte van 75 personen. Dit 
geldt niet voor lokalen en zalen voor tentamens en examens. 
-Het kabinet komt met wetgeving zodat de coronapas ook bij bedrijven verplicht kan worden 
waar bezoekers al een QR-code moeten tonen (zoals in de horeca). 

Bron: AD, 12 november 2021. 
 
QR-weigeraar Peter mag niet naar binnen, dus zet hij tent op bij zwembad 
om zoontje af te drogen  
 
Geen QR-code én toch je kind naar zwemles brengen? Peter Aalberts zet een tentje op naast 
de ingang van het zwembad in Alphen aan den Rijn, om zijn zoon af te kunnen drogen. 
Volgende week weer, is zijn plan, maar wat blijkt: zomaar een tent in de openbare ruimte 
neerzetten mag helemaal niet.  
 
‘Ik heb er echt een knoop van in mijn maag gehad’, vertelt Aalberts. ‘Ik was eerst van plan op 
een minder nette manier naar binnen te gaan, maar dat is niet de manier waarop we met 
elkaar omgaan. Ik heb er bewust voor gekozen niet deel te nemen aan de QR-maatschappij. 
Ik vind niet dat ik eerst iets moet laten zien, voor ik iets mag doen. Dat is voor mij een no go.’ 
Bron: AD, 12 november 2021.    
 



92 
 

Ruzie met ouders bij ingang en mailbox vol opzeggingen: worsteling met 
QR-code bij zwemles 
 
Zwembaden en zwemscholen worstelen met de QR-code die ouders moeten laten zien als ze 
hun kinderen naar zwemles brengen. Het leidt tot ruzies bij de ingang en ouders die hun 
kinderen tijdelijk van zwemles halen. ’De mailbox en voicemail stromen helemaal vol.’ 
 
Sinds zaterdag gelden nieuwe coronamaatregelen, waarbij ouders van zwemleskinderen een 
geldige QR-code moeten tonen om met hun kinderen mee naar binnen te mogen. Behalve tot 
ruzies leidt het ook tot opzeggen van de zwemlessen. ‘Dat baart ons grote zorgen. Potentieel 
zijn er komende zomer veel kinderen die in verdrinkingsgevaar komen omdat ze nu geen 
zwemlessen krijgen’, zegt Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- en 
Zwemveiligheid. Bron: AD, 12 november 2021.  
 

 

Peter Aalberts zette een tent op, naast de deur van het zwembad, om zijn kind af te kunnen 
drogen na afloop van zijn zwemles. © Peter Aalberts  
 
 
Ziekenhuisdirecteur Ernst Kuipers: ‘Er is de suggestie gewekt van 
groepsimmuniteit, vergeet het!’ 
 
Ziekenhuizen willen zo min mogelijk reguliere zorg uitstellen, dus trekt Ernst Kuipers nu aan 
de bel. ‘Mensen wachten al te lang, dat leidt ook tot gezondheidsschade.’ Een interview met 
de man die verantwoordelijk is voor de verdeling van coronapatiënten.  
 
Ernst Kuipers is een man van de cijfers. Al ‘drie winters’, zoals hij de duur van de 
coronapandemie zelf beschrijft, zit hij erbovenop. Van vooraanstaand specialist, werd hij 
bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Erasmus MC én voorzitter van het Landelijk Netwerk 
Acute Zorg, dat in het bestrijden van de pandemie een sleutelrol vervult. Als LNAZ-voorzitter 
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was hij de bedenker van het verdelen van coronapatiënten over de beschikbare bedden. 
 
Het hoge aantal coronabesmettingen per dag, is voor hem reden om aan de bel te trekken. 
‘Die 16.000 besmettingen zijn een onderschatting. De testbereidheid is een stuk lager.’ Tijd 
voor maatregelen, vindt hij, want alleen als het aantal besmettingen omlaaggaat, blijft er in 
de ziekenhuizen genoeg plek. ‘Begin oktober kwamen dagelijks 35 nieuwe coronapatiënten in 
het ziekenhuis. Niets aan de hand, geen probleem. Maar ondertussen zitten we boven de 225 
per dag.’ Dat lijkt volgens hem niet veel, maar dat is het wel, zo rekent hij voor. ‘We hebben 
de afgelopen periode zo’n 85.000 coronapatiënten opgevangen. Bij elkaar waren dat meer dan 
700.000 verpleegdagen. Het gaat echt om substantiële aantallen.’ Bron: AD, 12 november 
2021.   
 
Geen Sinterklaasintocht in Edam en Volendam 
 
De Sinterklaascomités in Edam en Volendam hebben besloten de Sintintocht op zondag in 
beide plaatsen af te blazen. De vrijdag door het kabinet aangekondigde verscherping van de 
coronamaatregelen maken doorgang van de intochten onmogelijk, aldus de organisaties.  
 
‘De vrijdag afgekondigde maatregelen zijn bijna even streng als die van verleden jaar en stellen 
de Sinterklaascomités in Edam en in Volendam voor bijna exact dezelfde problemen die in 
2020 onoplosbaar waren. Dat evenementen maar tot 18.00 uur mogen duren, en vooral de 
verplichte onderlinge afstand van 1,5 meter zorgt voor problemen’, melden de comités. 
Komende week voeren ze overleg over hoe er een alternatief kan worden gevonden voor de 
geschrapte intochten.  
 
Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had eerder aangekondigd te demonstreren bij de 
Sinterklaasintocht in Volendam. Bij de gemeente Edam-Volendam zijn honderd actievoerders 
aangemeld, die het niet eens zijn met de zwarte kleur van de pieten in het vissersdorp. Of de 
demonstratie ook wordt afgelast, is nog onduidelijk.  
 
De actiegroep demonstreerde al eerder in verschillende steden tegen de in zijn ogen racistische 
hulpjes van de Sint. In onder meer Eindhoven en Maastricht kwam het daarbij de afgelopen 
jaren tot rellen, toen tegenstanders in aanraking kwamen met de KOZP'ers. Bron: AD, 13 
november 2021. 
 
Corona bestrijden we met ‘de korte klap’. Waar komt die klap vandaan? 
 
Nog voordat bekend was met welke extra maatregelen het kabinet de nieuwe corona-uitbraak 
precies gaat bestrijden, wisten verschillende media al te melden dat het met een ‘korte klap’ 
gebeurt. Niemand zal die ‘korte klap’ letterlijk opvatten, maar wat betekent deze woordgroep 
en hoe komen we eraan?  
 
Behalve als term in het honkbal en softbal wordt ‘korte klap’ in vechtsporten wel gebruikt 
voor een krachtige, snelle uithaal om de tegenstander te destabiliseren of uit te schakelen. 
Een felle tik dus. Daarop is de figuurlijke betekenis ‘harde grootschalige aanpak’ van een 
probleem gebaseerd, die we sinds midden jaren negentig regelmatig aantreffen in artikelen 
over het optreden van politie en justitie tegen criminele organisaties.  
 
Deze metafoor ligt ten grondslag aan samenstellingen als korteklapaanpak en 
korteklapmethode (Van Dale: ‘methode om met een kortdurend, intensief onderzoek snel een 
criminele organisatie uit te schakelen’), die rond 2000 courant werden. Vaak wordt de ‘korte 
klap’ gepresenteerd als het tegenovergestelde van ‘langdurige ellende’. Het virus is weliswaar 
geen criminele organisatie, maar wel een maatschappelijk kwaad dat dus eveneens bestreden 
moet worden. Dat verklaart het gebruik van de metafoor ‘korte klap’.  
 
Daarnaast is de ‘korte klap’ een toespeling op een andere metafoor: in maart 2020 betoogde 
de ingenieur Tomás-Alexandre Pueyo Brochard (1982) dat het coronavirus effectief te lijf kan 
worden gegaan met ‘de hamer en de dans’. Daarmee bedoelde hij dat een grootschalige 
virusuitbraak eerst met een tijdelijke harde maatregel (‘de hamer’) moet worden bestreden, 
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waarna het virus met andere, mildere maatregelen (‘de dans’) onder controle kan worden 
gehouden. Heeft de ‘korte klap’ die nu met ‘de hamer’ aan het virus wordt uitgedeeld effect, 
dan kunnen we straks hopelijk weer dansen. Bron: Trouw, 13 november 2021. 
 
Voor de derde keer bruiloft afgezegd 
 
Cristel en Jeroen moeten voor derde keer trouwfeest annuleren: ‘Ik denk dat we voor volgend 
jaar gaan’  
 
Hij is er nu redelijk luchtig over. ‘Maar dat was gisteren wel anders.’ Voor de derde keer op rij 
zag Jeroen Diks het trouwfeest met zijn Cristel in Nijmegen in rook opgaan. ‘We kijken nu 
maar naar volgend jaar.’ 
 
Het zit Jeroen en Cristel Diks niet mee. Voor de zoveelste keer moeten ze een trouwfeest 
uitstellen. Alle genodigden kregen een snel mailtje: ‘gecanceld’. Ze zijn er bijna ervaren in 
geworden. 
 
Het eerste niet gewenste uitstel kwam in 2020. Vanwege het coronavirus besloot het stel de 
trouwerij nog een jaartje uit te stellen. De nieuwe datum: 10 september 2021. ’We zouden het 
in twee dagen vieren. Op 10 september de trouwdag en op 11 september een groot feest.’ Maar 
op 11 september waren de regels nog zo streng dat dat feest hem niet zou worden. ‘En dus 
hebben we besloten wel te gaan trouwen. Het feest hebben we verzet naar 25 september.’ 
Bron: AD, 13 november 2021. 
 
Nathalie stelt huwelijk geen derde keer uit vanwege corona: 'Gaat morgen 
gewoon door!' 
 
Ze heeft haar bruiloft door coronamaatregelen al twee keer uitgesteld, maar morgen is dan 
eindelijk de grote dag: Nathalie uit Hengelo en haar vriend gaan trouwen. Zelfs nieuwe 
coronamaatregelen staan het feest dit keer niet in de weg.  

Het was de bedoeling dat Nathalie en haar vriend in november 2020 zouden trouwen. Helaas, 
coronamaatregelen gooiden roet in het eten. Dat was op de nieuwe datum, in juni van dit jaar, 
helaas niet anders. Daarop besloot het stel te kiezen voor zaterdag 13 november 2021 als de 
grote dag.  

 



95 
 

En precies op die datum, morgen dus, krijgt Nederland opnieuw aangescherpte 
coronamaatregelen voor de kiezen. Als de voortekenen kloppen, moet de horeca morgen om 
zeven uur 's avonds de deuren sluiten. Last minute gooit het aanstaande echtpaar daarom de 
hele planning om.  

‘Eigenlijk had ik afgelopen week niet verwacht dat de maatregelen zó snel doorgevoerd zouden 
worden’, zegt Nathalie. Maar inmiddels is duidelijk dat dit wel het geval is. En daar komen 
allerlei uitdagingen bij kijken. ‘Vanochtend kreeg ik nog een belletje van mijn visagist, dat ze 
positief getest is. Dus daar heb ik nog snel een vervanger voor moeten regelen.’  

Samen met haar vriend en zus is Nathalie de hele dag in de weer om van alles te regelen. 
‘Gelukkig zijn alle partijen die we hebben ingeschakeld heel flexibel en meelevend. Dus dat 
helpt wel. Maar vandaag hoort eigenlijk een dag te zijn om te relaxen. Te genieten dat het 
morgen eindelijk zover is.’  

Niet alleen moest er een nieuwe visagist komen. De aanstaande bruid en bruidegom schakelen 
met de DJ, de BABS, de fotograaf en de locatie. ‘We moeten ze allemaal benaderen om te 
kijken op welke tijden alles kan.’  

Maar, linksom of rechtsom, het feest gaat door. ‘Twee keer verzetten is het wel genoeg’, stelt 
Nathalie. ‘We kijken er al zo lang naar uit. Je kan het nog wel een keer gaan verzetten, maar 
het lijkt of je leven dan op pauze komt te staan. Dat willen we gewoon niet. We gaan er gewoon 
lekker voor en maken er wat moois van.’  

En dus straalt Nathalie morgen in haar prachtige jurk. ‘Die had ik in februari vorig jaar al 
uitgezocht. Bijna was ik bang dat ik hem misschien niet meer leuk vond, maar gelukkig vind 
ik hem nog steeds heel mooi. ‘  

Ondanks alles kan Nathalie er dus ook wel een beetje om lachen. Er blijken zelfs voordelen te 
kleven aan de hele situatie. ‘Het feest is om zeven uur afgelopen, dus het wordt een extra 
lange huwelijksnacht. Verder heb ik een jaartje extra bedenktijd gehad, haha. Maar ik heb 
me niet bedacht!’  Bron: RTV Oost, 12 november 2021.  

In Engeland is corona al bijna uit het nieuws verdwenen en Zweden meldt 
maar 800 besmettingen per dag 

Waar Nederland een ‘milde’ lockdown uit de kast moet trekken om de nieuwe covidgolf te 
breken, is het in veel andere Europese landen opmerkelijk rustig. In Engeland speelt covid in 
het dagelijks leven nauwelijks meer een rol. In Spanje en Zweden idem dito. Oké, in Frankrijk 
neemt de spanning toe.  

Engeland: covid? Dat is alleen nog iets voor ‘the elderly’ 

Mondkapjesdragers vormen een minderheid in het openbaar vervoer, een coronapas hoeft 
haast nergens te worden getoond en over maatregelen wordt nauwelijks gesproken. Waar 
Nederland weer in de ban is van covidrestricties en zelfs een milde lockdown, leven de 
Engelsen doodgemoedereerd door met het coronavirus. Voor de Nederlandse overheid is 
Engeland daarom nog steeds een ‘zeerhoogrisicogebied’. 

Bij het BBC-nieuws worden nog dagelijks de coronacijfers weergegeven, een ritueel dat 
teruggaat naar het voorjaar van 2020. Het aantal besmettingen schommelt doorgaans rond 
de 30 duizend, het aantal ziekenhuisopnamen rond de duizend en het aantal aan covid-19 
toegeschreven doden rond de 200. De cijfers zijn inmiddels zo voorspelbaar als de 
weersvooruitzichten die daarna volgen.  

Afgezien van het recente nieuws dat de regering-Johnson een vaccinatieplicht wil voor artsen 
en verpleegkundigen, is corona van de nieuwslijsten verdrongen door andere zaken, zoals de 
klimaatcrisis, de schandalen in Westminster en het racisme in de cricketwereld. Anders dan 
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in Nederland zijn er in Engeland geen praatprogramma’s waarin virologen en internisten het 
hoogste woord hebben. 

Na anderhalf jaar lang ‘de wetenschap te hebben gevolgd’, luistert de regering-Johnson amper 
meer naar Sage, de Britse variant van het OMT. Dat leidde vorige maand tot het opstappen 
van de epidemioloog en regeringsadviseur Sir Jeremy Farrar, dit uit onvrede over het in zijn 
ogen ‘lakse’ coronabeleid van 10 Downing Street. Boris Johnson lijkt al zijn interesse in de 
pandemie te hebben verloren. 

De Britse premier nam in juli een gok door alle coronaregels in één keer af te schaffen, in 
Engeland dan. Alleen het ‘testen en traceren’ bleef nog een maand in stand. Daarna werden 
ook de internationale reisbeperkingen een voor een afgeschaft. Volgens Johnson kon hij zijn 
landgenoten hun vrijheid teruggeven dankzij het vaccinatiesucces en de goede cijfers. Meer 
dan 90 procent van de Engelsen heeft antistoffen tegen covid-19. 

Het aantal besmettingen liep sinds juli wel weer op, zeker nadat de scholen weer waren 
opengegaan. Maar de regering kijkt vooral naar ziekenhuisopnamen en sterfgevallen. 
Vooralsnog kunnen de ziekenhuizen, en dan met name de ic-afdelingen, het redelijk aan. Toen 
de besmettingen de 50 duizend gevallen per dag passeerden, was er begin vorige maand even 
paniek en was er sprake van nieuwe maatregelen, maar inmiddels dalen de cijfers weer. Meer 
dan negen miljoen Britten hebben al een derde prik laten zetten. 

Een coronapas bestaat, maar hoeft in Engeland haast nergens te worden getoond. Nergens is 
het dragen van mondkapjes verplicht, al eist de Londense burgemeester Sadiq Khan wel dat 
ze in bus en metro worden gedragen. Meer dan de helft van de reizigers negeert die eis, met 
name mannen. In supermarkten dragen vooral oudere klanten nog mondkapjes. In Wales en 
Schotland moet de coronapas worden getoond bij grote evenementen. 

De Engelsen doen wat de chief Medical Officer Chris Whitty in april reeds had aangekondigd: 
leren leven met covid, iets dat mogelijk is bij een hoge vaccinatiegraad en genoeg 
ziekenhuisbedden. Onlangs herhaalde de vooraanstaande socioloog Robert Dingwall dit 
uitgangspunt met de constatering dat ‘een positieve test in oktober 2020 niet hetzelfde is als 
een positieve test in 2021’. 

Het oude normaal is evenwel nog niet helemaal terug. Veel Engelsen werken nog vanuit huis, 
maar dat heeft meer te maken met gemak en gewenning, dan met angst voor het kantoor. De 
anderhalvemetersamenleving is al lang verleden tijd. Bij het cijfer 1,5 wordt vooral gedacht 
aan het beperken van de opwarming van de planeet. Zelfs de invloedrijke epidemioloog Neil 
Ferguson, alias professor Lockdown, is optimistisch gestemd. 

In ziekenhuizen is het druk, hetgeen vooral te maken heeft met uitgestelde zorg, een 
inhaalslag die nog jaren kan duren. Komende wintermaanden worden chaotische taferelen 
verwacht, maar dat is elk griepseizoen het geval. Dat Johnson geen boodschap meer heeft aan 
covid bleek toen hij onlangs zonder mondkapje een bezoek bracht aan een ziekenhuis. De 
ophef die dat veroorzaakte, leidde tijdelijk de aandacht af van een lobbyschandaal.  

Zweden: 800 besmettingen per dag, dat is het wel zo’n beetje 

In Zweden is iets mysterieus aan de gang. Waar het aantal besmettingen in de buurlanden 
toeneemt, blijft het in Zweden laag: zo’n 800 per dag. Het zou kunnen dat de toename niet 
opgemerkt wordt: met zo’n 20 duizend testen per dag zit Zweden, afgezet tegen de 
bevolkingsomvang, wat onder het Europees gemiddelde. Tegelijkertijd valt het aantal 
patiënten in de ziekenhuizen mee: er liggen 37 coronapatiënten op de intensive care. 

Van een herfstgolf is dus geen sprake. En dat is bijzonder, want Zweden kent sinds 1 oktober 
weinig tot geen restricties meer. Ambtenaren mogen weer naar kantoor en de stadions zitten 
vol, zoals deze week bij het uitverkochte tennistoernooi van Stockholm. En dat allemaal zonder 
coronapas.  
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Ja, veel mensen zijn gevaccineerd. 85 procent van de 16-plussers heeft ten minste één prik 
gehad. Maar in buurland Denemarken is ook veel geprikt, en toch lopen de besmettingen daar 
snel op.  

Wat is dan een verklaring? Wat opvalt is dat veel Zweden nog altijd voorzichtig zijn en afstand 
bewaren. Ook geldt het dringende advies om jezelf en je kind bij klachten een paar dagen 
thuis te houden. 

Of misschien ligt Zweden gewoon iets achter op de trend. ‘We moeten ons erop voorbereiden 
dat er nog een golf komt’, waarschuwde het Zweedse RIVM deze week. Eerder werd bekend 
dat 65-plussers en zorgwerkers de komende maanden een boosterprik kunnen halen. (Jeroen 
Visser) 

Spanje: eindelijk hét voorbeeld voor de rest van Europa 

‘Een voorbeeld voor iedereen.’ Het zijn woorden die Spanje niet vaak in Europees verband 
hoort, maar deze week toch echt uit de mond kwamen van Hans Kluge, directeur Europa van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die lofprijzing heeft het land te danken aan de zeer 
hoge vaccinatiegraad. 

Van de bevolking ouder dan 12 jaar is 89 procent gevaccineerd, zeven procentpunten meer 
dan in Nederland. Kluge wil zelfs documenteren hoe Spanje daar in is geslaagd, opdat landen 
die ploeteren met hun vaccinatieprogramma ervan kunnen leren.  

Het gevolg is dat het nieuws al wekenlang niet wordt gedomineerd door het coronavirus, maar 
door een lavaspuwende vulkaan op La Palma. Mondkapjes zijn het hele jaar verplicht gebleven 
in de horeca, culturele instellingen en nachtclubs, al is in de laatste categorie in de praktijk 
geen mondkapje meer te zien. Groene vinkjes worden alleen gevraagd om het land binnen te 
komen en zijn geen splijtzwam in de samenleving. 70-plussers en kwetsbaren krijgen sinds 
eind oktober hun derde prik.  

De vraag is hoe Spanje (en Portugal, waar de vaccinatiegraad nóg hoger ligt) het houdt, nu 
ook op het Iberisch Schiereiland de kou is ingezet. Sinds half oktober neemt het aantal nieuwe 
besmettingen allengs toe. Groei die – dankzij die hoge vaccinatiegraad – nog niet heeft geleid 
tot zorgwekkende drukte in de ziekenhuizen. 

Italië: alleen in Triëst klinken wat zorgelijke geluiden 

Vanaf 1 december kunnen alle 40-plussers in Italië hun derde prik halen. Het land besloot al 
eind september om de booster aan ouderen en zorgpersoneel te geven: tot nu toe kreeg zo’n 
4,5 procent van de bevolking de prik. Toch bereikten de besmettingen, woensdag een kleine 
8.000, het hoogste punt sinds half mei. 

Ook in Italië is er een luid protesterende minderheid die geen vaccin wil. Zelfs na invoering 
van het verplichte coronabewijs op de werkvloer kruipt het aantal nieuwe ingeënte personen 
trager omhoog dan gezondheidsminister Roberto Speranza had gehoopt. Met ruim 87 procent 
aan de eerste dosis lijkt het plafond van de vaccinatiebereidheid in zicht te komen. 

Tot nu toe is de drukte in de meeste ziekenhuizen te overzien. Alleen uit antivaccinatie-
bolwerk Triëst klinken zorgelijke geluiden over een tekort aan ic-bedden. Speranza hoopt 
binnenkort ook te beginnen met het vaccineren van kinderen. 

Als de ziekenhuisopnames ondanks alle vaccinatie-inspanningen te ver oplopen, heeft de 
minister al aangekondigd het oude kleurensysteem weer van stal te halen. Daarin krijgt iedere 
regio maatregelen op maat, dus ook deze Kerst kan de Italiaanse laars zomaar weer 
veranderen in een lappendeken van milde, gemiddelde en strenge lockdowns.  

Frankrijk: antivax-protesten worden steeds kleiner 
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Voor het eerst sinds afgelopen zomer sprak de Franse president Emmanuel Macron 
dinsdagavond het land vanuit het Elysée toe over de coronasituatie. Ook in Frankrijk neemt 
het aantal besmettingen opnieuw toe, met gemiddeld 9.000 nieuwe gevallen per dag. Om de 
aankomende vijfde golf het hoofd te bieden, kondigde Macron een verplichte derde dosis aan 
voor 65-plussers en kwetsbaren, als zij hun gezondheidspas (pass sanitaire) geldig willen 
houden. Die pas is onder meer verplicht in horeca, ziekenhuizen en op langeafstandsreizen. 
Onlangs werd het gebruik van de pas al verlengd tot de zomer van 2022. Verder kunnen 50-
plussers vanaf begin december ook een herhaalprik krijgen, en geldt vanaf aanstaande 
maandag op alle basisscholen in Frankrijk een mondkapjesplicht.  

Sinds de uitbreiding van de gezondheidspas en de invoering van vaccinatieplicht voor 
zorgpersoneel wordt wekelijks gedemonstreerd tegen de maatregelen. Tegenstanders vrezen 
een tweedeling tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Toch neemt de omvang van het 
protest vrijwel iedere week af. Afgelopen weekend gingen 29 duizend Fransen de straat op, 
tegenover ruim 230 duizend op het hoogtepunt deze zomer. De regering wijst vooral op het 
succes van de vaccinatiecampagne, die zwaardere maatregelen voorlopig nog op afstand moet 
houden. Ondanks grote vaccinatiescepsis en een trage start van de vaccinatiecampagne is 
intussen 74,7 procent van de Franse bevolking volledig ingeënt.  

België: boostervaccin op komst voor alle 18-jarigen 

De Belgische regering is de afgelopen weken in rap tempo van inzicht veranderd: half 
september zei Frank Vandenbroucke (minister van Volksgezondheid) nog dat het beter was 
om ‘de Derde Wereld te vaccineren dan ouderen een derde prik geven’, maar twee weken later 
werd het licht op groen gezet voor een boostervaccin voor 65-plussers. Deze week werd 
besloten dat alle Belgen boven de 18 in 2022 een extra prik krijgen: de acht ministers van 
Volksgezondheid die België telt, moeten uiterlijk 27 november een scenario op tafel hebben. 

Want ook in België loopt het aantal besmettingen fors op, evenals de bezette bedden op de 
‘intensieve zorg’, zoals ze de ic daar gewoon in het Nederlands noemen. De maatregelen zijn 
dan ook sinds eind oktober aangescherpt: mondkapjes zijn weer verplicht in onder andere 
winkels, musea en de horeca. Om het café, restaurant en fitnesscentrum binnen te komen, 
moesten mensen in Wallonië en Brussel al een QR-code laten zien, en sinds 1 november 
moeten ook de Vlamingen daaraan geloven. Grootschalige protesten hiertegen zijn 
uitgebleven, maar privacy-activisten trekken wel naar de rechter om het zogenoemde Corona 
Safe Ticket aan te vechten.  

Sinterklaas zal in de meeste Vlaamse gemeenten gewoon doorgaan, maar de goedheiligman 
kan beter wel een mondkapje dragen en afstand houden. ‘Op zijn leeftijd behoort hij toch tot 
een risicogroep’, zegt de voorzitter van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen. Bron: De 
Volkskrant, 12 november 2021. 

Het kabinet blijft hardnekkig optimistisch als het over corona gaat  

Coronamaatregelen Opnieuw presenteert het kabinet de aangekondigde coronabeperkingen 
als tijdelijke tegenvaller. Aan langetermijnscenario’s lijkt het vooralsnog te ontbreken. 

Alsof je vlak voor de finish van de marathon te horen krijgt dat je tien kilometer extra moet 
lopen. 

Met de zoveelste beeldende metafoor van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De 
Jonge (CDA) presenteerde het kabinet nieuwe, vergaande maatregelen om het sterk groeiende 
aantal coranabesmettingen de kop in te drukken. 

‘Een heel ingrijpend pakket’, gaf premier Mark Rutte (VVD) toe. Om daarna meteen een 
wenkend toekomstperspectief te schetsen. Na deze „harde klap van een paar weken’, zo zei 
Rutte, gaat Nederland toe naar een situatie waarin het virus zal worden „vertraagd’ met 
nieuwe, ‘slimmere’ maatregelen: het uitbreiden van het aantal situaties waarin je een 
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‘coronatoegangsbewijs’ moet laten zien (zoals op het werk) en het inperken van de toegang tot 
horeca en evenementen van ‘3G’ (gevaccineerd, genezen of getest) tot ‘2G’ (gevaccineerd en 
genezen). 

De lockdown light die het kabinet nu afkondigt, tekende zich al een tijdje af. Afgelopen 
woensdag werd met 16.364 positieve coronatests een nieuw record gevestigd. Ondanks de 
hoge vacccinatiegraad in Nederland van 84,4 procent van de volwassen inwoners is het aantal 
besmettingen zo opgelopen dat afgelopen vrijdag 330 mensen op de IC’s lagen. Anderhalf jaar 
geleden waren dat er vier keer zo veel, maar toen kwam alle reguliere zorg stil te liggen – met 
enorme achterstanden tot gevolg. Een dergelijke situatie mag zich niet opnieuw voordoen, zo 
zei De Jonge. 
 
De verantwoordelijke ministers hebben er twee dagen voor nodig gehad om de knoop door te 
hakken – tot vrijdag vier uur ‘s middags is er gesproken, zo liet een duidelijk vermoeide De 
Jonge doorschemeren. Het kabinet neemt dan ook een stap die het dacht niet meer te hoeven 
nemen. RIVM-directeur Jaap Van Dissel zei half oktober nog geen nieuwe lockdown meer te 
verwachten; minister De Jonge zei eerder te verwachten dat Nederland met QR-controles en 
vaccinaties corona deze winter wel onder controle zou kunnen houden. 

Maar nog voordat het griepseizoen echt is begonnen heeft het kabinet zich laten verrassen 
door de grilligheid en onvoorspelbaarheid van het virus. Dat is een constante. Het kabinet 
voorzag al verschillende malen het einde van de crisis: in juni 2020 bijvoorbeeld, toen de 
eerste lockdown ten einde kwam, en ook afgelopen najaar, toen het kabinet de meeste 
maatregelen afschafte en de hoop uitsprak per 1 november eens voor altijd van alle 
maatregelen af te kunnen. 

Het gevolg is dat Nederland zich nu in een kwetsbare positie bevindt, waarin niet alleen de 
besmettingen snel stijgen, maar ook het burgerlijke ongemak over de maatregelen groeit. 
Basisregels, zoals de 1,5 meter afstand, worden steeds minder opgevolgd, bleek uit 
gedragsonderzoek van het RIVM. Koninlijke Horeca Nederland liet vrijdag dreigend weten dat 
een deel van de branche de nieuwe sluitingstijd aan zijn laars zal lappen. 

Het kabinet heeft dat deels aan zichzelf te wijten. Vanuit de wetenschap is er regelmatig 
gewaarschuwd dat de vaccins verlichting zouden brengen, maar geen panacee zouden blijken. 
Waar wetenschappers spraken over een jarenlange strijd,presenteerde het kabinet corona 
altijd als een tijdelijke ontwrichting. Afgelopen mei presenteerde het kabinet een ambitieus 
‘openingsplan’ waarin de coronamaatregelen stap voor stap zouden worden afgebouwd, op 
weg naar het nieuwe normaal. Daarbij werd er geen aandacht besteed aan een tegengestelde 
ontwikkeling: scenario’s waarin het virus weer sneller zou rondgaan. De WRR en de 
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) presenteerden in september 
een advies met daarin vijf toekomstscenario’s. In slechts twee daarvan (‘terug naar normaal’ 
en ‘griep +’) kunnen maatregelen grotendeels achterwege blijven. 

Gezien de grote onzekerheden pleit het WRR-rapport voor een lange termijn-visie, waarin 
wordt gepland op onzekerheden. Toen enkele weken geleden de besmettingen weer begonnen 
op te lopen, was er rond het kabinet te horen dat dat niet problematisch was: vroeg of laat 
moeten mensen toch immuniteit opbouwen voor een virus dat niet meer verdwijnt. Nu lopen 
de ziekenhuizen opnieuw vol en moeten de cafés al om acht uur dicht. Minister De Jonge bleef 
hardnekkig optimistisch: ‘We zeggen niet dat het virus na de winter weg is. Maar ik denk wel 
dat we er steeds beter mee leren leven.’ Bron: NRC, 12 november 2021.  

Louis Van Gaal: ‘Ik begrijp dat corona belangrijker is dan voetbal, maar 
dit is niet logisch nadenken’  

Louis Van Gaal vindt het heel jammer dat het Nederlands elftal dinsdag de laatste wedstrijd 
in de WK-kwalificatie tegen Noorwegen zonder publiek moet spelen in De Kuip.  
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‘De clubs hebben veel geld geïnvesteerd in de coronacheck’, zei Van Gaal op een afsluitende 
persconferentie voor het uitduel van zaterdag met Montenegro. ‘Ik begrijp dat corona 
belangrijker is dan voetbal, maar dit is niet logisch nadenken. Ik snap deze maatregel niet. Ik 
ben geen expert.’ 

Van Gaal vervolgde: ‘Als je een maatregel neemt, moet je dat controleren en handhaven. Dat 
is niet gebeurd. Ik woon in Portugal, daar gebeurt het wel. Zo’n 98 procent van de bevolking 
is gevaccineerd en daar liggen de bedden niet vol met coronapatiënten. Maar het heeft ook 
met leiderschap te maken. Meneer Rutte is leider van dit volk en daar mag je wat van vinden.’ 

‘In Portugal handhaven winkelketens bijvoorbeeld. Maar de Portugees is ook volgzaam, die 
gaat niet discussiëren of hij een mondkapje op moet of niet. Er zijn regels en daar wordt op 
gehandhaafd. Niet door handhavers, maar door winkelketens. Nederlanders denken het altijd 
beter te weten. Ik denk het ook beter te weten, maar ik heb er ook verstand van. Dat is het 
grote verschil.’  

‘Maar we moeten hier niet over politiek praten’, stelde Van Gaal. ‘We spelen hier eerst tegen 
Montenegro, dat is voor ons een belangrijke wedstrijd. Je kan er alles over vinden, maar het 
is een belangrijke wedstrijd. Elk land zou een hoog vaccinatiecijfer willen hebben, Portugal 
heeft dat bereikt. Ik woon in dat paradijs.’ 

Van Gaal hoorde vanmiddag definitief dat er geen publiek is tegen Noorwegen. ‘We weten 
natuurlijk hoe het is om zonder publiek is. Al kan je met de steun van het publiek altijd iets 
meer.’  

Van Gaal vindt het vooral ook vervelend voor de supporters. ‘Er is een grote kans dat het 
verbondenheid van het volk omhoog was geschoten bij succes. Dat gaat nu verloren, omdat 
het stadion leeg is. Zeg dat wij van Noorwegen winnen, dan zijn we gekwalificeerd. Dat mooie 
moment haal je weg uit het stadion, ook voor de spelers. Als je het interview met Virgil Van 
Dijk leest waarin hij oproept om ons te steunen: dat gaat nu natuurlijk helemaal de mist in. 
Het is triest. Ja, ik vind het echt heel jammer.’  Bron: AD, 12 november 2021.  

Meevaller Oranje: Steven Jovetic ontbreekt bij Montenegro vanwege 
corona 

Stevan Jovetic (Hertha BSC) mist zaterdag de thuiswedstrijd van Montenegro tegen het 
Nederlands elftal. De aanvaller van het land heeft positief getest op corona en zit inmiddels 
thuis in quarantaine. 

Jovetic heeft geen symptomen, vertelde bondscoach Miodrag Radulovic op een 
persconferentie. Zij sterspeler heeft de laatste drie dagen ook niet getraind. „We voldoen aan 
alle veiligheidseisen’, benadrukte een woordvoerder van de nationale ploeg van Montenegro. 
„Hij heeft de afgelopen dagen geen contact gehad met zijn medespelers. We weten dat er geen 
andere spelers besmet zijn geraakt.’ 

Jovetic is de sterspeler van Montenegro, samen met verdediger Stéfan Savic van Atlético 
Madrid. De oud-voetballer van onder meer Manchester City, Internazionale, Fiorentina en AS 
Monaco miste in september ook de verloren uitwedstrijd van Montenegro tegen het Nederlands 
elftal (4-0). Hij scoorde afgelopen zondag nog voor zijn huidige club Hertha BSC tegen Bayer 
Leverkusen (1-1). 

Bondscoach Radulovic kan ook niet beschikken over de geblesseerde Stefan Mugosa en Nikola 
Vukcevic. Aleksandar Scekic testte vorige week al positief op corona bij zijn club Partizan 
Begrado. Aanvaller Mugosa en Scekic waren basisspelers van Montenegro tijdens het uitduel 
met Oranje in Eindhoven. Bron: De Telegraaf, 12 november 2021. 
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Corona-uitbraak in ziekenhuis Maastricht 

De verpleegafdeling van de interne geneeskunde in het Maastricht UMC+ heeft te maken met 
een corona-uitbraak. Er liggen nog vijf patiënten besmet met Covid-19 op de unit. Dat waren 
er zeventien. Ook raakten zeven medewerkers besmet.  Bron: De Limburger, 12 november 
2021. 

Veel studenten ervaren psychische problemen, ook door corona 

Een groot aantal universitaire en hbo-studenten heeft het afgelopen jaar last gehad van 
mentale problemen. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Trimbos-instituut, het 
RIVM en GGD GHOR Nederland. 

Het onderzoek, de zogenoemde Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van 
Studenten, werd uitgevoerd onder ruim 28.000 studenten. Meer dan de helft van de studenten 
(51 procent) ervaart psychische klachten, van wie 12 procent in ernstige mate. Het is de eerste 
keer dat de mentale gezondheid van studenten voor heel Nederland in kaart is gebracht. 

In het onderzoek komt naar voren dat een groot percentage van de studenten rondliep met 
problemen als uitputtingsklachten, eenzaamheid en prestatiedruk. Maar er zijn ook 
studenten die het nog moeilijker hadden: 26 procent laat weten soms gedacht te hebben liever 
dood te zijn. 

De voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), Lisanne de Roos is geschrokken 
van de resultaten. ‘Het is schrikbarend om te zien dat zoveel studenten moeite hebben om 
hun hoofd boven water te houden en dat een op de vier studenten zelfs heeft aangegeven af 
en toe of vaker de wens te hebben gehad dood te zijn. Na vandaag kan niemand meer zeggen 
dat mentale problemen slechts bij enkele studenten voorkomen.’ 

Het onderzoek vond plaats in de derde coronagolf van het voorjaar van 2021. Tussen mei en 
juni konden de studenten hun ervaringen delen. De onderzoekers laten weten dat de 
coronagolf niet de enige oorzaak is van de mentale problemen, maar wel mogelijk zorgt voor 
een uitvergroting van deze klachten. 

Demissionair minister Van Engelshoven (Onderwijs) zegt in een eerste reactie dat de 
uitkomsten reden zijn ‘tot grote zorg’. ‘We gaan hier, met de grootste urgentie, samen met 
studenten, hogescholen, universiteiten, de ggz en de onderzoekers mee aan de slag.’ 

‘Met het Nationaal Programma Onderwijs zijn we gestart met investeringen om de mentale 
gezondheid van studenten te verbeteren, maar dit moet een vervolg krijgen’, vervolgt ze. ‘En 
de stress en druk bij studenten komt van meerdere kanten dan alleen het onderwijs. Ook de 
financiële situatie van studenten en de perspectieven voor studenten op de arbeids- en 
woningmarkt kunnen een rol spelen.’ Bron: NOS, 12 november 2021. 

Bloedbank: 61 tot 65-jarigen hebben minste antistoffen tegen corona 

Records komen in zicht. Komende week zou weleens kunnen uitgroeien tot de week met de 
meeste besmettingen van de hele coronapandemie, nadat de vorige zo’n 75.000 besmettingen 
opleverde. Dat alleen is nog niet zo erg. Maar ook de ziekenhuizen zien de piek zich vertalen 
in volle zalen – ook omdat andere zorg moet doorgaan en de capaciteit in Nederland ver 
achterloopt op andere landen. 

Gevaccineerde mensen tussen de 61 en 65 jaar hebben een stuk minder antistoffen tegen 
corona dan gevaccineerde mensen in andere leeftijdsgroepen. Dat zei arts-microbioloog bij 
bloedbank Sanquin Hans Zaaijer dinsdagavond aan tafel bij Op1. Volgens Zaaijer is dat 
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precies de groep die via de huisarts het AstraZeneca-vaccin heeft gekregen. „Het lijkt dat dat 
een vaccin is dat minder goede, hoge antistoffen geeft dan de mRNA-vaccins.’ 

Sanquin onderzocht de hoeveelheid antistoffen bij ongeveer 1400 gevaccineerde bloeddonors. 
Daaruit bleek onder meer dat hoe langer geleden iemand gevaccineerd is, hoe lager de 
antistoffen zijn. Volgens Zaaijer hebben de allerjongste donors, van 18 tot 25 jaar, gemiddeld 
bijna acht keer meer antistoffen in hun bloed dan de mensen uit de groep van 61 tot 65 jaar. 
Ook een oudere groep, van 71 tot 75-jarigen, heeft gemiddeld twee keer zoveel antistoffen in 
het bloed, terwijl deze groep eerder gevaccineerd is dan de 61- tot 65-jarigen. 

Eerder werd al bekend dat het coronavaccin van AstraZeneca, net als dat van Janssen, in 
heel zeldzame gevallen een combinatie van stolselvorming in de aderen en een verlaagd aantal 
bloedplaatjes kan veroorzaken. Die riskante combinatie staat bekend als trombose met 
trombocytopenie syndroom (TTS). Beide vaccins zijn aan het begin van de vaccinatiecampagne 
in Nederland aan mensen toegediend. 

In het voorjaar werd besloten om vooral nog gebruik te maken van de zogeheten mRNA-vaccins 
van Pfizer/BioNTech en Moderna. Bij die vaccins doen de genoemde ernstige bijwerkingen 
zich niet voor. Het middel van AstraZeneca wordt al maanden niet meer gebruikt. Dat van 
Janssen is wel nog beschikbaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beschouwt 
beide vaccins overigens nog wel als veilig. Bron: De Telegraaf, 10 november 2021.  

Congres D66 gaat niet door vanwege onzekerheid over coronaregels 

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: De Telegraaf, 
10 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 
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, 
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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, 12 
november 2021. 

Limburgse burgemeesters vragen ’Den Haag’ dringend om specifieke 
coronamaatregelen voor Limburg 

De Limburgse burgemeesters vragen in een brief aan minister Hugo De Jonge 
(Volksgezondheid) de hulp van het landelijk Outbreak Management Team (OMT) om de 
coronacrisis in Limburg het hoofd te kunnen bieden. 

De coronabesmettingen stijgen in deze provincie het hardst in Nederland, met enorme 
capaciteitsproblemen voor de ziekenhuizen tot gevolg staat er in de brief die in het bezit is 
van De Limburger. Daarom is een specifiek handelingspakket voor Limburg hard nodig om de 
crisis het hoofd te bieden. 

In de brief aan minister De Jonge staat de volgende noodkreet: ’Wij verzoeken u daarom om 
het OMT opdracht te geven bij het advies, dat het woensdag zal uitbrengen aan het kabinet, 
een aparte paragraaf te schrijven voor Limburg. Wanneer het kabinet vrijdag niet met stevige 
verdergaande landelijke maatregelen komt, dan vragen we u tenminste aan te geven wat voor 
Limburg nodig is, om de druk op de zorg zo snel mogelijk terug te dringen.’ 

De burgemeesters wijzen erop dat Limburg kampt met ’uitzonderlijk hoge 
besmettingsaantallen en ziekenhuis- en ic- opnames’. Daardoor loopt de druk op de zorg 
’onverantwoord hoog’ op. De oproepen vanuit de ziekenhuizen en van huisartsen ’persoonlijke 
en indringend aan burgemeesters gericht’ zijn niet aan dovemansoren gericht. Er is behoefte 
aan ’stevige maatregelen’ zo schrijven de burgemeesters. Als voorbeeld noemen zij het 
schrappen van alle grootschalige ’elfde van de elfde’ (start van het carnavalsseizoen) 
evenementen in onze provincie’ 

De burgemeesters willen ’meehelpen de problemen in de zorg zo snel mogelijk te terug te 
dringen’ maar daarvoor ontbreekt het hen aan ’deskundigheid’ zo schrijven ze. Ze willen weten 
welke maatregelen zo snel mogelijk leiden tot verlichting van de druk op de zorg in Limburg, 
’waarbij tegelijkertijd de overige maatschappelijke belangen zoveel mogelijk worden 
beschermd’. 

Omdat de burgemeesters niet zoals het kabinet de beschikking hebben over de deskundigheid 
van het OMT willen ze dat orgaan inschakelen. ’De burgemeesters in Limburg missen deze 
steun in de rug en zouden graag een dergelijk deskundig advies van het OMT voor Limburg 
ontvangen om zich maximaal gezekerd te weten van de effectiviteit van hun beslissingen’. 

De brief is ondertekend door waarnemend gouverneur Remkens, burgemeester Penn-te Strake 
van Maastricht en burgemeester Scholten van Venlo, de beide voorzitters van de 
Veiligheidsregio’s in Limburg. Bron: De Telegraaf, 12 november 2021. 

’Ruim 84 procent 18-plussers volledig gevaccineerd’ 

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 
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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. Bron: De Telegraaf, 12 november 2021. 

GGD’en stoppen met prikbussen vanwege aankomende winterweer 

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: De Telegraaf, 12 november 
2021. 

Opnieuw meer dan 11.000 nieuwe coronabesmettingen afgelopen etmaal 

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. Bron: De Telegraaf, 12 
november 2021. 

Zorgmedewerkers Engeland vanaf 1 april verplicht gevaccineerd 

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. Het is de eerste sector waar in het Verenigd Koninkrijk 
een coronavaccinatie verplicht wordt. Andere landen hebben vaccinaties al wel verplicht voor 
bepaalde sectoren. Bron: De Telegraaf, 12 november 2021. 

Veel jongeren positief getest, besmetting gebeurde vaak op school 

Het aantal coronabesmettingen stijgt vooral onder jongeren. In de afgelopen week testten bijna 
6300 kinderen van 10 tot en met 14 jaar positief. Dat is 60 procent meer dan de week ervoor. 
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Onder 5- tot en met 9-jarigen nam het aantal gevallen met 56 procent toe en onder 15- tot 
19-jarigen met bijna 43 procent. 

De besmettingen gebeuren relatief vaak op school of op de kinderopvang. Als het lukt om de 
bron van een besmetting te vinden, gaat het in bijna 10 procent van de gevallen om een school 
of kinderdagverblijf. 

Meer dan de helft van de mensen werd aangestoken door een gezinslid of huisgenoot. De 
thuissituatie blijft de belangrijkste setting van besmetting. Daarnaast raken relatief veel 
mensen besmet doordat ze bezoek over de vloer krijgen of doordat ze zelf bij iemand op bezoek 
gaan. 

Bij de besmettingen op scholen en kinderdagverblijven gaat het niet alleen om kinderen, maar 
ook om medewerkers. In de afgelopen week testten iets meer dan 2700 leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers positief. Dat is het hoogste aantal sinds april. 

Door het hoge aantal positieve tests wordt het wel steeds moeilijker om de bron te achterhalen. 
In drie op de tien gevallen lukt het om een setting te ontdekken, het laagste percentage sinds 
de vierde golf in juli. Bron: De Telegraaf, 12 november 2021.  

Ruim 5500 positieve tests in zorg, hoogste aantal sinds januari 

Het aantal coronabesmettingen in de zorg loopt snel op. In de afgelopen week registreerde het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meer dan 5500 positieve tests onder 
mensen die in de zorg werken. Dat is het hoogste aantal sinds half januari, vlak na het begin 
van de vaccinatiecampagne. Mensen die in de zorg werken, waren in januari als eersten aan 
de beurt om de coronaprik te krijgen. 

Het RIVM noteerde in de laatste zeven dagen 5518 positieve tests onder zorgmedewerkers. Het 
kan zijn dat hier mensen tussen zitten die eerder te horen kregen dat ze het virus onder de 
leden hebben, maar dat het RIVM nu hun beroep noteerde. 

Een week eerder waren er 4589 nieuwe gevallen in de zorg aan het licht gekomen, en de week 
daarvoor 3152. In september, vlak voor het begin van de huidige golf, waren er wekelijks 
enkele honderden positieve tests onder zorgmedewerkers. 

In de weekcijfers van 19 januari meldde het RIVM dat het in de week ervoor 5862 positieve 
tests onder zorgmedewerkers had geregistreerd. 

Dat de zorgmedewerkers positief zijn getest, wil niets zeggen over de plek waar ze het hebben 
opgelopen. Dit kan ook thuis, in een café of waar dan ook zijn gebeurd. Maar een 
zorgwerknemer die het virus onder de leden heeft, kan meestal even niet werken. Dan heeft 
de zorg steeds minder mensen beschikbaar om voor steeds meer patiënten te zorgen. 

Zorgmedewerkers kunnen, net als ouderen, vanaf 6 december een boosterprik krijgen. Dat 
moet hun afweer tegen het coronavirus een oppepper geven. Bron: De Telegraaf, 12 november 
2021. 

Bijna 77.000 coronabesmettingen afgelopen week, nog net geen record 

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. 



106 
 

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. 

Vorige week meldde het RIVM bijna 54.000 nieuwe gevallen, de week ervoor bijna 39.000. 

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, bijna zeven maanden 
geleden. Verreweg de meeste overleden mensen waren al op hoge leeftijd. Ze zijn allemaal in 
de afgelopen twee weken gestorven. 

Door het stijgend aantal coronabesmettingen 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. 

Meer dan 400.000 mensen lieten zich vorige week testen zodat ze naar een restaurant, café, 
bioscoop of theater konden gaan. Dat is een record. Van hen had 0,72 procent het coronavirus 
onder de leden, het hoogste percentage sinds juli. 

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is redelijk stabiel. 
Het staat dinsdag op 1,19. Dat cijfer schommelt de laatste paar weken rond de 1,2. Dat 
betekent niet dat het aantal positieve tests gelijk blijft, maar dat het ongeveer in hetzelfde 
tempo blijft toenemen. Het gaat wel over de situatie van zo’n twee weken geleden. Nieuwere 
cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Bron: De Telegraaf, 12 november 2021. 

Tandheelkundefaculteit ACTA dicht na corona-uitbraak 

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) sluit de deuren voor studenten en 
medewerkers vanwege een corona-uitbraak. Alleen de spoedbehandelingen gaan door. 

„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’, schrijft ACTA in een persbericht. 

ACTA blijft gesloten tot en met zondag 14 november. Bron: De Telegraaf, 12 november 2021. 

Bijna 1650 coronapatiënten in ziekenhuizen 

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 
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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. 

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: De Telegraaf, 12 november 
2021. 

De Jonge tegen kritische Kamer: GGD schaalt al sneller op 

De Tweede Kamer loopt te hoop tegen de grote drukte bij GGD’en die de toeloop van 
testaanvragen niet overal aankunnen. Veel partijen willen weten of er wel tijdig en voldoende 
is opgeschaald, nu het aantal coronabesmettingen snel oploopt. Demissionair zorgminister 
Hugo De Jonge wees op de enorme snelle opschaling van de GGD’en. „De laatste 1,5 week is 
veel meer opgeschaald dan was gepland. Dat is een waanzinnige prestatie’, aldus De Jonge. 

De GGD is volgens hem van 40.000 testen per dag opgeschaald naar 75.000, in anderhalve 
week tijd, terwijl dat eigenlijk enkele weken zou duren, aldus de minister. Hij is er blij mee 
dat zoveel mensen zich laten testen op het coronavirus, waartoe het kabinet ook oproept. Er 
zijn daarvoor 195 testlocaties beschikbaar. 

Maandag hebben ruim 103.000 mensen een testafspraak kunnen maken. Ook de tijd tussen 
het maken van de afspraak en de uitslag van de test is de afgelopen dagen 30 uur, en dat is 
nog ruim binnen de norm van 48 uur, aldus De Jonge. 

Maar veel partijen vinden het moeilijk te verkroppen dat er nu tóch problemen met de 
capaciteit ontstaan, terwijl de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames al weken oplopen. 
Wat kan er binnen het huidige systeem nog worden gedaan om verder en sneller op te schalen, 
wilde VVD-Kamerlid Aukje de Vries weten. 

PvdA’er Attje Kuiken drong er op aan om nú al strengere maatregelen te treffen, maar dat 
wees De Jonge van de hand. Vrijdag besluit het kabinet daarover op basis van een advies van 
de experts van het Outbreak Management Team (OMT). Die komen woensdag bij elkaar, 
donderdag wordt het kabinet bijgepraat op het Catshuis. Bron: De Telegraaf, 12 november 
2021. 

Volledige basisschool in Zaandam gesloten vanwege coronabesmettingen 

De basisschool Et Buut en de kinderopvang van Freekids in Zaandam gaan dicht vanwege de 
oplopende coronabesmettingen. De school schakelt over op thuisonderwijs. Dit besluit is 
genomen door de directies na overleg met de GGD scholengroep en het bestuur van Zaan 
Primair. 

„De gehele school gaat in quarantaine en daarom is er ook geen noodopvang beschikbaar’, 
schrijft de directie aan de ouders. „In de afgelopen weken hebben wij u meerdere malen 
moeten informeren over een positieve testuitslag (Covid-19) in ons team en in de groepen. De 
besmettingen lopen nog steeds dagelijks op. Het is naar ons oordeel niet langer mogelijk om 
op deze manier het onderwijs veilig en goed te organiseren.’ 

Omdat ze ieder risico op verdere besmettingen willen voorkomen, is besloten de school 
preventief en na dinsdagmiddag te sluiten. Woensdag is een vrije dag geworden en donderdag 
begint het thuisonderwijs weer. Maandag zijn kinderen weer welkom op school, mits ze een 
negatieve pcr-test van de GGD kunnen laten zien of het afgelopen halfjaar al corona hebben 
gehad. Wie niet wil testen, kan zijn kind pas op maandag 22 november weer naar school laten 
gaan, tenzij er klachten zijn. Bron: De Telegraaf, 12 november 2021. 
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In België wordt boosterprik bij Janssen-vaccin aangeraden 

Wie is ingeënt met het Janssen-vaccin doet er goed aan 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. 

De Belgische Hoge Gezondheidsraad boog zich op verzoek van minister van Volksgezondheid 
Frank Vandenbroucke over de vraag of het Janssen-vaccin een zogeheten booster vergt. Dat 
is zo, ook bij mensen die jonger zijn dan 65 jaar, concludeert de raad volgens omroep RTBF. 

België besloot al eerder om ouderen en mensen die kwetsbaar zijn voor het coronavirus een 
derde, of in het geval van het Janssen-vaccin een tweede, dosis toe te dienen om de afnemende 
afweer op te peppen. Nederland wacht nog op advies, maar het kabinet heeft zich al wel 
voorgenomen in de loop van het voorjaar iedereen een booster aan te bieden. 

Ongeveer 363.000 Belgen zijn met het Janssen-vaccin ingeënt. EU-landen verwachtten 
aanvankelijk veel van het in Leiden ontwikkelde vaccin, maar leunen inmiddels vooral op 
zogeheten mRNA-vaccins als die van Pfizer en Moderna. Bron: De Telegraaf, 12 november 
2021. 

Chinese autoriteiten: we hebben ’volksoorlog’ nodig 

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, 12 november 2021. 

Uitzondering maximaal vier bezoekers thuis tijdens Sinterklaas, 
kerstdagen en Chanoeka 

Mocht het advies om maximaal vier bezoekers thuis uit te nodigen ook tijdens 
de feestdagen nog gelden, dan wordt er een uitzondering gemaakt voor Sinterklaas, eerste en 
tweede kerstdag, en de Joodse feestdag Chanoeka. Dat schrijft demissionair minister Hugo 
De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. 

Vooralsnog geldt het advies voor de komende drie weken en vervalt het per 4 december. Vanaf 
dan gaan er waarschijnlijk andere coronaregels gelden, zoals het gebruik van 
coronatoegangsbewijzen in meer sectoren en de 2G-maatregel. Die houdt in dat alleen 
gevaccineerden of mensen die corona hebben gehad nog een toegangsbewijs krijgen. Totdat 
dit wettelijk kan, geldt onder meer het advies voor een limiet aan thuisbezoek. 
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Onder het advies vallen geen kinderen tot en met 12 jaar. Vorig jaar gold tijdens kerst het 
dringende advies om niet meer dan drie gasten uit te nodigen. Bron: AD, 13 november 2021.  

OMT heeft kabinet aangeraden geen nieuwe maatregelen in te voeren 
voor contactberoepen, essentiële winkels en hoger onderwijs 

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet aangeraden geen nieuwe 
maatregelen in te voeren voor contactberoepen, essentiële winkels als supermarkten en 
het hoger onderwijs. Voor alle drie die sectoren kondigden demissionair premier Mark Rutte 
en coronaminister Hugo De Jonge toch maatregelen aan op de coronapersconferentie 
vrijdagavond.  

Op mbo's en in het hoger onderwijs wordt de maximale groepsgrootte teruggebracht naar 75 
mensen. Het OMT ontraadde ’in het belang van de ontwikkeling van kinderen en jongeren nu 
aanvullende maatregelen te treffen in het onderwijs’.  

Essentiële winkels zoals de supermarkt moeten vanaf zaterdag om 20.00 uur de deuren 
sluiten. Contactberoepen zoals kappers dienen om 18.00 uur te stoppen met hun werk. 
Maatregelen daar vindt het OMT ‘(nog) niet nodig’.  

Wel had het OMT graag gezien dat alle evenementen, behalve kinderfeesten zoals 
Sinterklaasintochten, verboden zouden worden. In plaats daarvan kwam het kabinet met een 
dagelijks verbod op evenementen na 18.00 uur.  

Ook wilde het team van adviseurs een al dan niet gedeeltelijke sluiting van de sport- en 
cultuursector, maar dat bleef grotendeels uit. Publiek bij sportwedstrijden is vanaf zaterdag 
voor in ieder geval drie weken niet meer toegestaan. Bioscopen, theaters en musea krijgen te 
maken met een maximale groepsgrootte van 1250 personen per ruimte, voor wie een zitplaats 
verplicht is.  

Over de politiek gevoelige 2G-maatregel, waardoor alleen gevaccineerden of mensen die corona 
hebben gehad een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen, zei het OMT dat die ‘overwogen kan 
worden’. Het is nog de vraag of de Tweede Kamer instemt met de invoering van deze maatregel. 
Eerder was onder meer de ChristenUnie kritisch en ook andere partijen vrezen een verdere 
tweedeling in de samenleving als de regel wordt ingevoerd. Er wordt nog gewerkt aan de 
benodigde wetgeving. 

De Jonge zei over deze mogelijke nieuwe regel dat hij ondernemers wil laten kiezen of ze deze 
willen gebruiken. Die keuzevrijheid is met name bedoeld voor de horeca. Als een café of 
restaurant ervoor kiest alleen gevaccineerde of herstelde mensen toe te laten, zouden verder 
geen beperkingen gelden. Als ook ongevaccineerden met een negatieve test welkom zijn, moet 
iedereen een vaste zitplaats hebben. Het kabinet wil 2G verplichten voor evenementen. Bron: 
AD, 13 november 2021.  

OMT wil meer onderzoek voor advies voor vuurwerkverbod 

Het Outbreak Management Team (OMT) wil eerst meer onderzoek doen voordat het met een 
advies komt over een vuurwerkverbod aankomende jaarwisseling. Het idee is dat zo'n 
verbod ziekenhuizen ontlast omdat er minder vuurwerkslachtoffers zorg nodig hebben.  

Maar de experts schrijven in het advies aan het kabinet nu niet te beschikken over de 
‘relevante gegevens’ om hier een uitspraak over te doen. Het kabinet had het OMT gevraagd 
te kijken naar een mogelijk vuurwerkverbod. Het OMT schrijft niet wanneer het denkt wel 
voldoende informatie te hebben. 
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Op de coronapersconferentie van vrijdagavond zei demissionair premier Mark Rutte al dat het 
kabinet nog ‘heel even de tijd neemt’ om tot een besluit te komen. Wanneer de beslissing valt, 
is nog niet bekend. 

De afgelopen jaarwisseling gold er ook een vuurwerkverbod zodat er minder 
vuurwerkslachtoffers in de al overbelaste ziekenhuizen terecht zouden komen. Het aantal 
slachtoffers nam toen flink af. Bron: AD, 13 november 2021.  

Mensen die meewerkten aan reclamecampagne over vaccineren worden 
geterroriseerd op social media 

Verschillende mensen die voor de overheid hebben meegewerkt aan een reclamecampagne 
over vaccineren gaan gebukt onder ‘social mediaterreur’. Dat schrijft demissionair 
coronaminister Hugo De Jonge aan de Tweede Kamer. Daardoor zou het lastig zijn 
om deelnemers te vinden voor de reclamespotjes. 

SP'er Maarten Hijink vroeg zich af of ongevaccineerden die na een ic-opname van corona zijn 
hersteld hun verhaal kunnen vertellen in de communicatiecampagne. Maar volgens De Jonge 
is het door de haat op social media ’heel lastig om mensen te vinden die zich willen uitspreken 
over vaccineren in de communicatiecampagne’. Daarom worden nu ook indirect betrokkenen 
zoals zorgmedewerkers en familieleden van patiënten ingeschakeld om een rol in de campagne 
te spelen. Bron: AD, 13 november 2021.  

Efteling gaat vanaf zondag coronapas gebruiken  

Bezoekers van de Efteling komen vanaf zondag niet meer binnen zonder een 
coronatoegangsbewijs (CTB). Het attractiepark in het Brabantse Kaatsheuvel heeft daartoe 
besloten op dwingend advies van de gemeente, meldt het op zijn website. Reden is het 
kabinetsbesluit om mensen weer verplicht 1,5 meter afstand te laten houden op plekken waar 
geen CTB verplicht is.  

Het kabinet kondigde eerder aan een CTB verplicht te gaan stellen voor pretparken en 
dierentuinen. Onduidelijk is nog wanneer deze maatregel wordt doorgevoerd. Vooruitlopend 
hierop scant de Efteling vanaf zondag al de QR-codes van bezoekers aan de poort. ‘Het is voor 
ons gewoonweg niet mogelijk om in dit korte tijdsbestek alle bewegwijzering en belijning 
opnieuw aan te brengen en zo de 1,5 meter afstand te garanderen. Ons park is 65 hectare 
groot en we hebben tweehonderd locaties. We kunnen dus niet anders dan nu al een CTB 
vragen bij de entree, als we ons aan de maatregelen willen houden’, aldus het pretpark.  

De Efteling zegt niet blij te zijn deze stap te moeten zetten. ‘We voelen ons gedwongen om nu 
deze keuze te maken en het doet pijn dat we niet de toegankelijkheid kunnen bieden die we 
al bijna 70 jaar nastreven, vanuit de gedachte dat iedereen in de Efteling welkom is.’  

Op initiatief van de gemeente komt vanaf zondag op het Efteling-parkeerterrein ook 
een testlocatie van Testen voor Toegang, voor zowel inwoners van de gemeente Loon op Zand, 
als gasten van de Efteling. Bron: AD, 13 november 2021. 

Coronatoegangsbewijs verplicht om Efteling te kunnen bezoeken: 
controles aan de deur 

De Efteling verplicht gasten vanaf zondag 14 november om een coronatoegangsbewijs te laten 
zien bij de deur. Volgens het attractiepark is het niet meer mogelijk om de Efteling te bezoeken 
zonder geldig coronatoegangsbewijs. 

Een coronatoegangsbewijs (CTB) was eerder alleen verplicht in alle restaurants met 
zitplaatsen, op alle terrassen die horen bij een horecalocatie, 4D-filmavontuur Fabula, Efteling 
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Museum, Stoomtrein Station de Oost, parkshow Raveleijn en het Efteling Theater. Dat leverde 
veel commentaar op. Vanaf zondag wordt dus iedereen bij aankomst gecontroleerd op een 
geldig coronatoegangsbewijs. 

Dat gebeurt op dringend advies van de gemeente. Het bewijs is verplicht voor iedereen vanaf 
13 jaar. Vanaf 14 jaar moeten gasten ook een identiteitsbewijs kunnen tonen. Op initiatief 
van de gemeente is vanaf aanstaande zondag ook een testlocatie van Testen voor Toegang op 
het parkeerterrein van de Efteling. Hiervoor dienen bezoekers een afspraak te maken via 
testenvoortoegang.nl. Daarnaast is het ook mogelijk om ter plekke een test af te nemen 
wanneer je geen afspraak hebt gemaakt. 

Het kabinet kondigde eerder aan een CTB verplicht te willen gaan stellen voor pretparken en 
dierentuinen. Onduidelijk is nog wanneer deze maatregel wordt doorgevoerd. Toch voert de 
Efteling het bezoek met QR-codes al in. In parken waar dit namelijk niet gebeurt, moeten 
bezoekers anderhalve meter afstand houden. Door een CTB-controle te houden, hoeft het park 
geen nieuwe belijning aan te brengen of aanpassingen te doen in alle bewegwijzering in het 
park. Bron: AD, 13 november 2021.  

In Melbourne wordt geprotesteerd tegen vaccinatieplicht 

In de Australische stad Melbourne zijn vandaag duizenden mensen op de been gekomen om 
te protesteren tegen nieuwe vaccinatie-eisen van de staat. De lokale overheid werd door 
sommigen vergeleken met het naziregime en ook klonk hier en daar de oproep tot geweld tegen 
politici.  
 
83 procent van de Australiërs boven de 16 jaar is volledig ingeënt. Het halen van een 
coronaprik gebeurt in het gehele land op vrijwillige basis, maar diverse deelstaten en regio's 
stellen een vaccinatieplicht in voor een groeiend aantal beroepen. Ook krijgen 
ongevaccineerden geen toegang tot bijvoorbeeld restaurants en concerten. 

In de staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is, geldt volledige vaccinatie vanaf 
vandaag als vereiste voor bouwvakkers. De demonstratie verliep rustig, maar lokale media 
toonden video's waarop betogers nepgalgen meedroegen met daaraan drie stroppen. Ook 
werd premier Andrews afgebeeld met een hitlersnor. 

‘We worden geregeerd door waanzinnige medische bureaucraten’, sprak politicus Craig Kelly 
van de Verenigd Australië-partij tegen de betogers. In reactie riepen sommige demonstranten 
op tot geweld tegen politici. Daarbij werden geen namen genoemd. Over het algemeen scharen 
Australiërs zich achter de vaccinaties. 

In Victoria, met een kwart van de 25 miljoen mensen tellende Australische bevolking de op 
een na dichtstbevolkte staat, ligt de vaccinatiegraad op 87 procent. De staat heeft inmiddels 
zes lockdowns achter de kiezen, en zat in totaal bijna negen maanden op slot. Er werden 
vandaag 1221 nieuwe besmettingen gemeld en vier sterfgevallen. Bron: AD, 13 november 
2021. 

Ruim 5.4 miljoen mensen keken naar de persconferentie 

Er keken gisteren ruim 5,4 miljoen mensen naar de persconferentie over de nieuwe 
coronamaatregelen, meldt Stichting KijkOnderzoek. De persconferentie werd live uitgezonden 
op NPO1, RTL4 en SBS6. Veruit de meeste kijkers - 3.586.000 - schakelden 
naar NPO1. 1.469.000 mensen keken naar RTL4 en 361.000 volgden de uitzending bij SBS6. 
De vorige persconferentie op 2 november trok ongeveer 5 miljoen kijkers. Bron: AD, 13 
november 2021. 
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Een op de drie Amerikanen ouder dan 65 heeft boosterprik gehad 

Een op de drie Amerikanen ouder dan 65 heeft inmiddels een aanvullende coronaprik gehad, 
meldt het Centrum voor Ziektecontrole en -Preventie. In totaal zijn in de VS nu 437.352.000 
doses vaccin toegediend. Er werden in totaal 551 miljoen doses aan de afzonderlijke staten 
geleverd. 

Op steeds meer plaatsen is het tonen van een vaccinatiebewijs noodzakelijk, wat veel 
Amerikanen aanzet tot vaccineren. ‘Deze week haalden we gemiddeld 300.000 
eerste prikken per dag bij mensen boven de 12 jaar’, zegt de perschef van het Witte Huis, Jen 
Psaki. Voor de maatregelen lag dat aantal op minder dan 250.000 per dag. 

Een federale rechtbank heeft opnieuw een forse streep door Bidens vaccinatieplicht voor 
bedrijven met meer dan 100 werknemers gehaald. Een lagere rechter oordeelde, na een klacht 
van een groep bedrijven, dat de prikplicht 'ernstige grondwettelijke problemen' met zich 
meebracht en schorste de maatregel. Die schorsing blijft overeind. Bron: AD, 13 november 
2021.  

In Leeuwarden blijven de cafés vanavond open  

In Leeuwarden blijven de cafés vanavond open. Dat zegt Ton Eijer, eigenaar van feestcafé 
Shooter's en voorzitter van de afdeling Leeuwarden van Koninklijke Horeca Nederland in 
dagblad  Trouw. Eijer spreekt namens veertig horeca-ondernemers uit de Friese hoofdstad. 

‘We willen met de actie laten zien dat we klaar zijn met de maatregelen. Het is mooi geweest. 
Telkens weer is er iets aan de hand en wordt er aan het knopje horeca gedraaid. We hebben 
de afgelopen anderhalf jaar altijd braaf meegewerkt: met openingstijden, QR-codes, 
zitplaatsen, looproutes, het beperken van mensen.’ 

Het gaat volgens Eijer om een eenmalige actie. ’We weten dat het niet mag. Wij hebben als 
horeca ook een opvoedende taak, naar onze klanten toe, hoe die zich 's nachts moeten 
gedragen. Maar de frustratie heeft nu een bepaald niveau bereikt. Soms moet je een 
beetje dwars zijn.’ Bron: AD, 13 november 2021.  

In Leeuwarden blijven de cafés vanavond open: ‘Het mag niet, maar soms 
moet je even dwars zijn’ 

Ze zijn er klaar mee, de cafés in Leeuwarden: vanochtend hebben veertig horeca-ondernemers 
besloten de aangescherpte coronamaatregelen in ieder geval vanavond aan hun laars te 
lappen en na 20:00 gewoon open te blijven.  

Cafébaas Ton Eijer, eigenaar van muziekcafé Scooter’s en voorzitter van de afdeling 
Leeuwarden van Koninklijke Horeca Nederland, vertelt waarom. ‘We hebben altijd braaf 
meegewerkt. Maar soms moet je dwars zijn.’ 

Waarom blijven jullie vanavond open, terwijl het kabinet heeft beslist dat horecazaken om 
20:00 moeten sluiten? 

‘We willen met de actie laten zien dat we klaar zijn met de maatregelen. Het is mooi geweest. 
Telkens weer is er iets aan de hand en wordt er aan het knopje horeca gedraaid. We hebben 
de afgelopen anderhalf jaar altijd braaf meegewerkt: met openingstijden, QR-codes, 
zitplaatsen, looproutes, het beperken van mensen.  

‘En nu kunnen we net een paar weken een soort van normaal onze bedrijven runnen. En 
moeten we het wéér allemaal omgooien. 
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‘U moet bedenken: zaken hier in Leeuwarden hebben net de kelders vol met tanks bier gezet, 
dat ze nu dus niet meer kwijt kunnen. We zijn net een beetje de personeelstekorten te boven: 
we hebben nét allemaal studenten ingewerkt voor de avonduren, die kunnen we nu weer 
ontslaan. En wie weet duurt het tot januari, of langer. De onzekerheid duurt te lang, de 
frustratie zit ons tot hier, dus hebben we gezegd: nu is het klaar.’ 

Is het alleen vanavond, of gaat u gaat de komende drie weken ook niet eerder dicht? 

‘Voor nu is dit een eenmalige actie. We weten dat het niet mag. Wij hebben als horeca ook een 
opvoedende taak, naar onze klanten toe, hoe die zich 's nachts moeten gedragen. Maar de 
frustratie heeft nu een bepaald niveau bereikt. Soms moet je een beetje dwars zijn.’  

Jullie zeggen, het is wel een keer klaar. Maar daar denkt het virus blijkbaar anders over. 

‘Volgens het RIVM zelf komt 2,9 procent van alle besmettingen uit de horeca. Dan zijn deze 
maatregelen buiten proportie. Daarnaast hebben we als horeca altijd heel actief meegedacht. 
Over schoonmaken, controles, looproutes, polsbandjes in het centrum Leeuwarden om gasten 
die al gescand zijn binnen te laten. Maar er wordt telkens weer iets nieuws van ons gevraagd. 

‘Bij het overleg waren de veertig horeca-ondernemers van Leeuwarden aanwezig. Het zijn niet 
alleen de feestcafés zoals het mijne die zich nu verzetten - ook bij de meest brave eettentjes 
zit het tot hier.’ 

Bent u niet bang dat dit soort acties er juist voor zorgt dat we nóg langer in de 
coronaproblemen zitten? 

‘Nee, denk ik niet. We zijn bewust van het virus. We moeten ermee leren leven, ermee leren 
omgaan. Ik denk eerder dat het zwabberbeleid van de overheid ervoor zorgt dat we langer in 
de problemen blijven. Hier wordt eerst heel lang gepraat over het 2G-beleid: in Oostenrijk 
doen ze dat gewoon. In Portugal, waar 98 procent van de mensen al is gevaccineerd, krijg je 
gewoon een zware boete als je niet meedoet. Maar hier? Zwabberbeleid. Waar niemand iets 
van begrijpt.’  

En wat als het bevoegd gezag vanavond voor de deur staat? 

‘Wij gaan geen barricades opwerpen of met straatstenen gooien. Als handhaving langskomt 
en die zegt: jullie moeten dicht, dan sluiten we netjes de deuren. Maar we willen echt een 
boodschap afgeven: we zijn er klaar mee.’ Bron: Trouw, 13 november 2021. 

Overeenstemming in Oostenrijk over invoering vergaande beperkingen 
voor niet-gevaccineerden  

Onder de negen Oostenrijkse deelstaten lijkt op brede schaal overeenstemming te zijn over 
het invoeren van vergaande beperkingen voor niet-gevaccineerden. Bondskanselier Alexander 
Schallenberg en minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein houden morgen een 
videobijeenkomst met de leiders uit de deelstaten.  

Tijdens dat overleg hopen ze tot een overeenkomst te komen voor een lockdown voor 
inwoners die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Een verordening hiertoe moet 
daarna nog wel worden goedgekeurd door het parlement. Zaterdag werd in Oostenrijk 
een nieuw dagrecord van ruim 13.000 coronabesmettingen geregistreerd. 

Bovendien heeft het land een vaccinatiegraad van 65 procent, wat veel lager is dan in de 
meeste West-Europese landen. Zeker twee deelstaten, Salzburg en Opper-Oostenrijk, lieten al 
weten na het weekend over te gaan op een lockdown voor ongevaccineerden. Een groot aantal 
deelstaten lijkt voorstander van een landelijke lockdown. Bron: AD, 13 november 2021.  
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Drukte bij landelijk afsprakennummer GGD 

Ook vandaag is het weer een drukte van belang bij het landelijke afsprakennummer van de 
GGD, aldus koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Gisteren werden 83.817 nieuwe 
testafspraken gemaakt en ruim 83.000 testen afgenomen. 

Tot 11.00 uur vanochtend hebben al 55.000 mensen geprobeerd te bellen met het landelijk 
telefoonnummer 0800-1202. Wie geen gehoor krijgt, wordt gevraagd het later nog eens te 
proberen. De lijn is elke dag te bellen van 08.00 tot 20.00 uur. 

De afgelopen dagen stonden de telefoons in het callcenter ook al roodgloeiend. Zo werden 
er maandag ruim 100.000 testafspraken gemaakt en meer dan 77.000 tests afgenomen. 
Testen voor toegang kan niet via de GGD. Bron: AD, 13 november 2021.  

Rusland meldt afgelopen 24 uur 39.256 nieuwe coronabesmettingen 

De Russische gezondheidsdienst meldt het afgelopen etmaal 39.256 positie coronatests te 
hebben afgenomen. Daarnaast werden 1241 sterfgevallen door toedoen van Covid-19 
geregistreerd. Rusland sloot vorige week vrijwel alle werkplekken in een poging de 
besmettingscijfers omlaag te brengen. Bron: AD, 13 november 2021.  

Merkel dringt erop aan bij niet-gevaccineerden om toch een 
coronavaccinatie te heroverwegen 

De Duitse bondskanselier Merkel dringt er in een videobericht bij ongevaccineerde 
landgenoten op aan om hun besluit tot het niet halen van een coronaprik te heroverwegen. 
‘Er liggen ons moeilijke weken in het verschiet’, zegt Merkel. ‘Jullie kunnen zien dat ik 
me ernstig zorgen maak.’ 

Duitsland noteert vandaag de hoogste besmettingscijfers sinds het uitbreken van de 
pandemie. ‘Ik vraag iedereen die nog niet is ingeënt met nadruk dit alsnog in overweging te 
nemen.’ De besmettingsgraad is de afgelopen zeven dagen gestegen naar 277,4 per 100.000. 
Het record in december vorig jaar lag op 197,6.  

Het Robert Koch-instituut, de Duitse tegenhanger van ons Rijksinstituut 
voor  Volksgezondheid en Milieu, meldt vandaag 45.081 nieuwe coronabesmettingen in de 
afgelopen 24 uur. Daarnaast werden 228 overlijdens ten gevolge van het virus geregistreerd. 
In totaal raakten 4.987.971 Duitsers besmet en overleden er 97.617.  

De landelijke overheid en de leiders van de zestien Duitse deelstaten overleggen komende 
week over strengere maatregelen. ‘Het is belangrijk dat de deelstaten en de federale overheid 
samenwerken en zich gezamenlijk achter uniforme maatregelen stellen’, aldus Merkel. Die 
samenwerking bleek in eerdere gevallen minder goed. 

Duitsland wil voor de kerst zo'n 12.000 militairen klaarstomen om bij te springen in de 
gezondheidszorg, die als gevolg van de coronacrisis overbelast dreigt te raken, meldt Der 
Spiegel zaterdag. 

Tot nu toe zouden al zo'n 630 soldaten zijn uitgezonden. De militairen zullen ook assisteren 
bij de boosterprikken en coronatests in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Tijdens eerdere 
kritieke momenten van de coronapandemie werden in Duitsland al eens zo'n 10.000 soldaten 
ingezet. Bron: AD, 13 november 2021.  
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Update RIVM 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 13.902 coronabesmettingen aan het licht 
gekomen. Dat is het op twee na hoogste aantal ooit. Op donderdag en op vrijdag waren er 
meer dan 16.000 positieve tests. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven 
dagen 93.573 bevestigde gevallen. Gemiddeld komt het neer op 13.368 positieve tests per dag, 
het hoogste niveau ooit. Het gemiddelde stijgt voor de 44ste achtereenvolgende dag. 

Het RIVM kreeg afgelopen dag 33 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de 
besmetting is overleden. Ook vrijdag waren er meer dan dertig sterfgevallen. Eind maart kwam 
het aantal gemelde sterfgevallen voor het laatst twee dagen op rij boven die grens uit. Maar 
dat het overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze mensen de afgelopen dag zijn 
gestorven. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 178 
coronapatiënten, gemiddeld ruim 25 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 29 maart. 

Overigens zorgt een telecomstoring bij GGD GHOR, die vanochtend begon en vanmiddag weer 
is opgelost, de komende dagen voor een vertraging in het doorgeven van de 
besmettingscijfers aan het RIVM en bij het bron- en contactonderzoek, aldus de koepel van 
de GGD's. GGD GHOR meldt dat er hard wordt gewerkt om de achterstand in te lopen. 

De GGD en het RIVM konden nog niet zeggen of de storing invloed had op het aantal 
besmettingen dat vandaag is gemeld. Mensen die nog wachten op hun testuitslag krijgen daar 
door de storing mogelijk ook pas later bericht van dan gebruikelijk.  

De afgelopen dag zijn er 267 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen. Dat zijn er acht 
meer dan een dag eerder. De verpleegafdelingen namen 228 coronapatiënten op en de 
intensive cares 39. Bron: AD, 13 november 2021. 

 

Jessica Spierings en Jan-Willem Kerklaan © Frank de Roo   
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Hoe gaat het er achter de schermen bij Ikea aan toe?  
 
Het zijn de afgelopen decennia vertrouwde blauwe blokkendozen in het landschap geworden: 
Ikea is niet meer weg te denken. De Barendrechtse vestiging bestaat 20 jaar. Een portret van 
een jarige die geen feestje viert, maar wel graag alles samen doet. ‘Het is hier net Hotel 
California.’   
 
Een doordeweekse dag, net voor openingstijd. Op het parkeerdek voor de ingang staan 
groepjes mensen, een stuk of 25, te wachten. Als het woonwarenhuis om tien uur de deuren 
opent, schieten nog eens tientallen bezoekers uit geparkeerde auto’s en komt er binnen een 
‘mierenstroom’ richting roltrap op gang. In een mum van tijd verzamelt zich een lange rij 
mensen voor het restaurant om na een coronacheck de dag te beginnen met een ontbijtje of 
gebakje. Bron: AD, 13 november 2021.   
 

 

Een winkelier uit Eindhoven besloot vrijdag ongevaccineerden te weigeren in zijn winkel. Na 
een sloot aan bedreigingen heeft hij het briefje weggehaald. © Bert Jansen  
 
Winkelier bedreigd in Eindhoven na besluit alleen gevaccineerden binnen 
te laten 
 
Een Eindhovense winkelier is zaterdag overspoeld met dreigementen nadat hij had besloten 
alleen nog gevaccineerden in zijn winkel binnen te laten. Inmiddels heeft hij de brief op zijn 
voordeur, waar zijn toelatingseis opstond, verwijderd.  

De winkelier zegt uitgemaakt te worden voor NSB’er, krijgt foto's opgestuurd waarin 
vergelijkingen worden gemaakt met toegangseisen voor Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
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en krijgt telefoontjes waarin woedende mensen zeggen dat ze ‘hem wel weten te vinden’. ‘Het 
gaat maar door’, zegt hij. Bron: AD, 13 november 2021.  

Reacties op eerste boosterprikken: ‘Dank, ook namens de zwijgende 
meerderheid’ 

Er is ook reden om positief te reageren en niet alleen maar ‘zuur’. En ook Sligro neemt afstand 
van de plofkip: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. 
Hieronder staan alle brieven die in de krant van zaterdag 13 november verschenen. Je kunt 
zelf een reactie insturen  via  brieven@ad. 

Dankbaar voor snelle boosterprik 

Na wekenlang elke dag weer dezelfde zure reacties in actualiteitenprogramma’s te hebben 
moeten aanhoren, zou ik daar voor de verandering eens iets positiefs tegenover willen 
plaatsen. Zonder ook maar enig initiatief te hebben hoeven ondernemen, heb ik begin oktober 
een uitnodiging van de GGD mogen ontvangen. Het betrof de derde vaccinatie, die al op 
zaterdag 23 oktober daadwerkelijk is gezet. Op dat moment had onze overheid dus al een 
aanvang genomen met de zogenaamde boosterprik. De reden waarom ik deze invitatie heb 
gekregen is verre van aangenaam (onderliggende ziekte), maar ik weet dat er duizenden 
lotgenoten eenzelfde inenting hebben mogen ontvangen. Daarom nu eens een keer hulde aan 
minister De Jonge, premier Rutte en alle andere betrokkenen, voor de uitvoering van jullie 
zware en ondankbare functie. Heel veel dank, ook namens de overgrote maar zwijgende 
meerderheid. Bertus Sterk, Vijfheerenlanden. 

Veel wegkijkers als het gaat om volle ziekenhuizen 

Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken, lijkt het wel. En de politiek wordt het ook maar niet 
eens. In de Tweede Kamer is de meerderheid bang voor uitsluiting. Dat belooft wat voor een 
nieuw kabinet waaraan nog steeds wordt gewerkt, maar wel in dezelfde samenstelling en 
zonder een meerderheid in de Eerste Kamer. Nederland is/wordt onbestuurbaar met 19 
partijen in de Tweede Kamer. Samen doen, is de oproep. Maar er zijn veel doven in het land. 
En wegkijkers als het gaat om de volle ziekenhuizen. Kijk in de landen om ons heen, daar gaat 
het ook niet van een leien dakje, maar wel beter. L. Wesenhagen, Maassluis. Bron: AD, 13 
november 2021.  

Veel horecazaken gaan zich niet houden aan de nieuwe sluitingstijd 

Veel horecazaken lijken zich niet te gaan houden aan de nieuwe sluitingstijd van 20.00 uur 
die vanaf zaterdag geldt. Een rondgang door het ANP in verschillende steden maakt duidelijk 
dat veel ondernemers niet van plan zijn de deuren eerder dicht te gooien. 

In onder andere Den Haag, Leeuwarden, Zwolle, Utrecht en Breda zijn veel ondernemers niet 
bereid de deuren om 20.00 te sluiten. Volgens horecaondernemer Johan de Vos van 
de Bredase afdeling van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is het beleid van het kabinet niet 
uit te leggen. Hij is naar eigen zeggen niet doof en blind voor de problemen in de zorg. Maar 
tijdens de persconferentie vrijdag werd er volgens hem bijna met geen woord gerept over de 
problemen daar, maar ging het vooral weer over de beperkingen voor de horeca. 

De Vos wijst ook op eerdere beloftes die werden gedaan. ‘Per 1 november zouden we van de 
maatregelen af zijn. Als ondernemer neem je weer mensen aan, breng je je voorraad op orde 
en dan krijg je dit.’ Wat De Vos maar ook andere ondernemers steekt, is het gebrek aan 
duidelijkheid over steun in de sector. 

Ook Dennis Kaatman, kroegbaas in Zwolle, wijst op die tekortkoming in het beleid. Volgens 
hem zijn ook in Zwolle veel kroegen na 20.00 nog open. ‘Hoe kun je ons dichtgooien als er nog 
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niets bekend is over compensatie.’ Kaatman wijst er vooral op dat de natte sector keihard 
wordt gepakt. ‘We snappen dat er wat moet gebeuren om de coronacijfers omlaag te krijgen. 
Maar dit is niet de manier. De pot is leeg.’  

Maarten Hindeloopen van de Haagse KHN-afdeling denkt dat verschillende ondernemers in 
de stad zich niet aan de nieuwe sluitingstijd zullen houden. Volgens hem is het ergste wat er 
kan gebeuren, dat je een waarschuwing krijgt. Hij wijst daarbij ook op de onduidelijkheid over 
compensatie. ‘Wij gaan om 20.00 uur dicht als het kabinet ook met duidelijkheid komt ‘, zegt 
hij. 

Ook in Utrecht piekeren diverse kroegen er niet over om al om 20.00 uur te sluiten en 
kondigen aan pas dicht te gaan als ze gedwongen worden. 

Bij KHN is er begrip voor de ondernemers die besluiten om niet om 20.00 de deur op slot te 
draaien. KHN-voorzitter Robèr Willemsen wees er vaker op dat er weinig coronabesmettingen 
toe te schrijven zijn aan de sector. Bron: AD, 13 november 2021.  

Meerdere kroegen in Utrecht weigeren vanavond om 20.00 uur te sluiten. 
Restaurants passen zich wel aan 

Utrechtse restaurants passen massaal hun openingstijden aan om klanten ondanks de 
nieuwe coronamaatregelen te kunnen ontvangen voor het diner. Diverse kroegen piekeren er 
ondertussen niet over om al om 20.00 uur te sluiten en kondigen aan pas dicht te gaan als 
ze gedwongen worden.  

Eigenaren van restaurants en café's hebben geen goed woord over voor de verplichting om 
gasten uiterlijk om 20.00 uur de deur te wijzen, vanwege de nieuwe coronamaatregelen van 
het demissionaire kabinet. Ze zien vandaag een regen van annuleringen over zich uitgestort 
en vrezen vooral doordeweeks nauwelijks nog klanten te ontvangen. Bron: AD, 13 november 
2021.  

Bredase horeca zegt zaterdag ook na 20.00 uur open te blijven uit protest 
tegen coronabeleid 

De cafés in Breda zijn zaterdagavond niet van plan om zich te houden aan de verscherpte 
coronamaatregelen. In plaats van 20.00 uur zullen zij ‘gewoon’ tot middernacht openblijven. 
Volgens Farid Bicane van café Nassau Breda doen ongeveer 80 procent van alle horecazaken 
in de binnenstad mee aan de actie.  

Na maanden van sluiting en gedeeltelijke openingen is er duidelijk een grens bereikt binnen 
de Bredase horeca. De  Facebookpost van kroegbaas Farid Bicane liegt er dan ook niet om. 
Volgens hem worden restaurants en cafés gebruikt als zondebok, terwijl deze maar 
verantwoordelijk zijn voor 2.9 procent van alle besmettingen. Bron: AD, 13 november 2021.  

Meerdere kroegen in Utrecht weigeren vanavond om 20.00 uur te sluiten. 
Restaurants passen zich wel aan 

Utrechtse restaurants passen massaal hun openingstijden aan om klanten ondanks de 
nieuwe coronamaatregelen te kunnen ontvangen voor het diner. Diverse kroegen piekeren er 
ondertussen niet over om al om 20.00 uur te sluiten en kondigen aan pas dicht te gaan als 
ze gedwongen worden. 

Eigenaren van restaurants en cafés hebben geen goed woord over voor de verplichting om 
gasten uiterlijk om 20.00 uur de deur te wijzen, vanwege de nieuwe coronamaatregelen van 
het demissionaire kabinet. Ze zien vandaag een regen van annuleringen over zich uitgestort 
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en vrezen vooral doordeweeks nauwelijks nog klanten te ontvangen. Bron: AD, 13 november 
2021.   

Horeca in Leeuwarden sluit toch om 20.00 uur 

De horeca in Leeuwarden sluit toch om 20.00 uur. Dat heeft burgemeester Sybrand van 
Haersma Buma van Leeuwarden afgesproken met de horecawoordvoerder Ton Eijer, zegt een 
woordvoerder van de gemeente.  

Eerder lieten horeca-ondernemers in Leeuwarden weten niet bereid te zijn om de deuren dan 
te sluiten. Als horeca-ondernemingen openblijven, hangt hen een dwangsom van 10.000 euro 
boven het hoofd, aldus de woordvoerder.  

In andere steden als Den Haag, Zwolle, Utrecht en Breda gaan ook geluiden op van cafés die 
vanavond langer willen open blijven uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen.   

 ’We gingen er niet vanuit dat de gemeente zou dreigen met een boete. Die kan niemand 
betalen’, legt Eijer uit tegenover Omrop Fryslân. Hij zegt dat er in de appgroep nog overleg is 
tussen de horecaondernemers. ‘Maar ik denk niet dat iemand een boete wil, daar zit niemand 
op te wachten. Dat is ook niet het doel van deze actie. Wat we willen bereiken is aandacht van 
het publiek, dat er een gesprek gaande is.’  

In andere steden als Den Haag, Zwolle, Utrecht en Breda gaan ook geluiden op van cafés die 
vanavond langer willen open blijven uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen. Bron: 
AD, 13 november 2021.  

Gemeente driget mei twangsom, hoareka Ljouwert dochs 20.00 oere ticht 

De Ljouwerter hoareka sjocht ôf fan it plan om nei 20.00 oere de doarren iepen te hâlden. De 
gemeente makke dúdlik dat der oars in twangsom folget dy't oprinne kin oant 10.000 euro. 

It is gewoan in twangmiddel fan de boargemaster’, seit Ton Eijer, foarsitter fan Koninklijke 
Horeca Nederland yn Ljouwert. Ut namme fan de hoareka yn de stêd makke hy earder op de 
dei bekend út protest tsjin de nije coronamaatregels de doarren iepen te hâlden nei 20.00 
oere. 

As de hoarekasaken beslute om wol iepen te bliuwen, sil foar de oertrêding in boete folgje. Dy 
soe dan fuortendaalks betelle wurde moatte. ‘Wy giene der net fanút dat de gemeente driigje 
soe mei in twangsom. Dat kin net ien betelje’, ferklearret Eijer. 

De hoarekafoarsitter joech oan dat der noch diskusje wie yn de appgroep mei de 
ûndernimmers. ‘Mar ik tink dat net ien in boete hawwe wol, dêr sit net ien op te wachtsjen. 
Dat is ek net it doel fan dizze aksje. Wat wy berikke wolle is omtinken foar de hoareka, dat 
der in petear op gong komt.’ De ûndernimmers soene ek gjin nocht yn ûngeregeldheden 
hawwe. 

Boargemaster Sybrand Buma hat ek begrepen dat de hoareka in needgjalp oan in grut publyk 
bekend meitsje woene. ‘Dat hebben ze wel bereikt, het is in alle landelijke media voorbij 
gekomen. Het is heel duidelijk dat er hele grote zorgen zijn en dat men heel erg ontstemd is 
dat men weer de klappen krijgt in de coronacrisis.’  

Op sneontemiddei hat de gemeente lang oerlis hân mei de hoareka, ferklearje Buma en Eijer 
beiden. ‘Er is gekeken naar wat het doel en de gevolgen zijn van het middel, het open houden 
van de horeca. Dat middel is voor niemand plezierig. Door de deuren open te houden bereik 
je meer polarisatie dan dat je een boodschap overbrengt’, sa fynt Buma.  



120 
 

Boargemaster Sybrand Buma erkent dat de gemeente it úteinlik net akseptearje sil. ‘De 
bedoeling van Ton Eijer is om aan te duiden: 'tot hier en niet verder.' Maar voor een gemeente 
is het zo dat als men aankondigt vrij massaal de regels te overtreden, de gemeente nooit kan 
zeggen: dit is goed. De gemeente zou de horeca niet open laten, na een aankondiging die zó 
scherp is neergezet.’  

De gemeente giet der dus fanút dat der nei 20.00 oere dus gjin protest is. Buma: ‘Het mooiste 
is dat je voorkomt dat het zover komt. Ik heb de indruk dat we op dat pad zijn. Maar dit zijn 
wel mijn woorden. De horeca beslist uiteindelijk zelf wat ze doen.’ Bron: Omrop Fryslân, 13 
november 2021. 

Kroeggangers in Leeuwarden blijven massaal op straat hangen  

Kroeggangers in Leeuwarden blijven na het sluiten van de cafédeuren om 20.00 uur massaal 
op straat hangen in de Friese stad. Zo blijkt uit beelden die op Twitter worden gedeeld.  

In Leeuwarden wordt de sfeer minder. De ME heeft zich gemeld in het centrum van de Friese 
stad waar kroeggangers zich verzamelden nadat zij om 20.00 uur de cafés moesten verlaten.  

De politie in Leeuwarden heeft vanavond bij het gerechtsgebouw op het Zaailand de ME 
ingezet om een grote groep mensen te verwijderen die onder meer met vuurwerk gooiden. De 
groep mensen, die om 20.00 uur de uitgaansgelegenheden moesten verlaten wegens de 
coronamaatregelen die om die tijd ingingen, negeerden bevelen van de politie om weg te gaan. 
Bron: AD, 13 november 2021. 

Politie heeft vijftien relschoppers gearresteerd in centrum van 
Leeuwarden 
 
De politie heeft zaterdagavond vijftien relschoppers gearresteerd in het centrum 
van Leeuwarden. Ook werd bij het gerechtsgebouw op het Zaailand de ME ingezet om een 
grote groep mensen te verdrijven die onder meer met vuurwerk gooiden. 

De groep, die om 20.00 uur de uitgaansgelegenheden moest verlaten wegens de 
coronamaatregelen die om die tijd ingingen, negeerde bevelen van de politie om weg te gaan. 
Inmiddels is de rust in de Friese hoofdstad weer teruggekeerd, meldt de politie. Wel zijn er 
nog agenten aanwezig om toezicht te houden in de stad. 

Toen om 20.00 uur de cafés sloten, verzamelden honderden zingende en feestende 
mensen zich voor het gerechtsgebouw op het Zaailand. Ze hielden geen 1,5 meter afstand en 
staken ook zwaar vuurwerk af. 

Eerder hadden horecaondernemers aangegeven de deuren niet te zullen sluiten om 20.00 
uur. Maar na een gesprek tussen burgemeester Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden 
en de horecawoordvoerder Ton Eijer is besloten dat de cafés toch dichtgingen om die tijd. 
Horecaondernemers die open zouden blijven, riskeerden een dwangsom van 10.000 euro. 
Bron: AD, 14 november 2021. 

Horeca in Breda trekt zich niets aan van de nieuwe coronamaatregelen 

Van alle steden lijkt vooral de horeca in Breda zich weinig gelegen te laten liggen aan de 
nieuwe coronamaatregelen, die sinds vanavond om 20.00 uur gedurende drie weken voor de 
uitgaansgelegenheden van kracht zijn.  

In tegenstelling tot veel andere steden was in het centrum van Breda, zoals de Havermarkt en 
de Haven, sprake van grote drukte en volle terrassen met de biertap wagenwijd open. Alleen 
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op de Grote Markt was het rustiger. In het straatbeeld in de binnenstad van Breda waren 
nauwelijks ordehandhavers of politie te zien. 

Wel kondigde burgemeester Paul Depla aan het protest van de horeca nog even door de 
vingers te zien, maar daarna te zullen handhaven, 'zoals we dat altijd' doen. In Maastricht 
bleef Café Forum open, maar toen handhaving ingreep ging de zaak om 20.30 uur alsnog 
dicht. De kroegbaas kreeg een waarschuwing. 

In Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden en Groningen hielden de meeste 
horecaondernemers zich wel aan tijdelijke regels onder de milde lockdown. Hetzelfde gold voor 
Roermond. De binnenstad en de buitenwijken oogden zaterdagavond uitgestorven. Bron: AD, 
13 november 2021.   

Brand in basisschool Eindhoven, leslokaal uitgebrand 

Bij basisschool De Vijfkamp in Eindhoven is zondagochtend een grote brand ontstaan. Een 
leslokaal is daarbij volledig uitgebrand. 

De brand is ontstaan in de directiekamer van het schoolgebouw en vanuit daar overgeslagen 
naar het lokaal. De brandweer is bezig met het blussen van de brand met drie blusvoertuigen. 
Er wordt geprobeerd te voorkomen dat het vuur overslaat naar de rest van het gebouw. Er is 
niemand gewond geraakt.  

De brandweer controleert het dak van het gebouw.  De oorzaak van de brand is nog onbekend. 
De politie is bezig met een buurtonderzoek. Bron: AD, 14 november 2021.  

Bonaire heeft nieuwe maatregelen aangekondigd  
 
Bonaire heeft nieuwe maatregelen aangekondigd nu het aantal coronabesmettingen groeit. 
Vanaf maandag mogen niet meer dan 25 personen in een ruimte bijeenkomen voor een privé-
bijeenkomst, dat was tot nu toe vijftig personen. 

Doel is besmettingen in binnenruimtes zoals thuis, op school of op het werk tegen te gaan. 
De afgelopen weken zijn veel mensen op dit soort plekken besmet geraakt, heeft gezaghebber 
Edison Rijna bekend gemaakt. 

Voor professionele bijeenkomsten met meer dan 50 mensen moeten organisatoren een plan 
van aanpak indienen. Bezoekers van een zang en dansevenement moeten met een QR-code 
hun vaccinatiebewijs tonen of een negatief testbewijs. De overheid vraagt mensen verder 
zoveel mogelijk thuis te werken. 

Bonaire heeft te maken met een stijging van het aantal besmette personen. Zaterdag lag het 
aantal op 156, tien dagen eerder was dat nog 105. Op 25 oktober ging het om 82 personen. 
Daarmee telt het eiland, dat ruim 20.000 inwoners heeft, relatief veel besmettingen. Op het 
grotere Curaçao (ruim 150.000 inwoners) gaat het om honderd geïnfecteerden, Sint Maarten 
(ruim 43.000 inwoners) heeft er slechts 29. 

Verder kent Bonaire een hoog vaccinatiepercentage. Bijna 85 procent van de 18-plussers is 
minimaal één keer geprikt; bijna 75 procent is volledig gevaccineerd. Van de 12- tot 18-jarigen 
is ruim 58 procent minimaal één keer geprikt. Bron: AD, 14 november 2021. 
 
Uit het niets dook deze belangrijke achttiende eeuwse 
sinterklaastekening op en werd daarna snel verkocht 
 
Een jarenlang verloren gewaand achttiende eeuwse werk van de belangrijke kunstenaar 
Cornelis Troost, werd uit het niets gevonden door handelaar Tertius Van Oosthuyzen. Vlak 
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na de onthulling is de tekening van een traditioneel sinterklaasvierende familie verkocht. De 
presentatie van het werk was vandaag in kunstbeurs PAN.   
 
Kunsthandelaar Tertius Van Oosthuyzen wist dat het ergens op de wereld moest zijn, het als 
verloren beschouwde werk van Cornelis Troost, een van de belangrijkste Nederlandse 
kunstenaars uit de achttiende eeuw. De originele tekening was sinds 1772 onvindbaar. Twee 
jaar geleden dook het heel even op, toen het was uitgeleend aan het Teylers Museum, maar 
daarna verdween het snel weer in een onbekende privécollectie.  
 
Desondanks was de tekening alom bekend in Nederland. De voorstelling, waarop te zien is 
hoe een welgestelde familie sinterklaas viert, is een van de meest gereproduceerde prenten 
van Nederland. Het hing vroeger in veel kinderkamers, en de afbeelding staat in meerdere 
boeken. Ook het Rijksmuseum heeft een vroege kopie. Maar het origineel? ‘Na een jarenlange 
zoektocht was het een groot raadsel’, aldus Van Oosthuyzen. ‘Tot ik op een avond bij vrienden 
was, en het wonder gebeurde. Ze zeiden dat ze nog een werk van Cornelis Troost hadden in 
de opslag. En het was dit werk. Een bizar verhaal.’   
 

 
 
Sint-Nicolaasfeest’ van Cornelis Troost © Tertius Gallery 
 
Alsof sinterklaas zijn pakjesavond vervroegde, zo voelt het. Zeker nu Van Oosthuyzen kan 
onthullen dat het werk vlak na de onthulling al is verkocht. De nieuwe eigenaar wordt niet 
bekendgemaakt, en de prijs evenmin. De kans is volgens Van Oosthuyzen wel groot dat het 
ooit in een museum komt te hangen.  
 
De tekening laat zien hoe een gefortuneerde Amsterdamse familie het sinterklaasfeest viert, 
rond 1740 in een grachtenpand. De deur staat nog open, wat betekent dat de Sint net is 
vertrokken. ‘Pieten waren er nog niet om te helpen. Die kwamen was veel later’, aldus 
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kunsthistoricus Charles Dumas. ‘Sinterklaas werd wel gevierd met suikergoed, taaitaai en 
speculaaspoppen. Bedoeld voor kinderen die braaf waren, en er was natuurlijk ook de roe.’ 
 
Wie goed kijkt naar het schilderij, ziet dat een typisch sinterklaastafereel gaande is. Het 
jongetje op de grond smult van de snoep, het meisje is blij met een pop. ‘De dienstmaagd 
helemaal links staat echter met een huilend jongetje. In haar ene hand heeft ze snoepgoed, 
maar in haar gespschoen: de roe.’ Volgens Dumas heeft de tekening veel invloed gehad op de 
manier waarop het feest werd gevierd. De kern van dit toch wat stichtelijke feest: kinderen 
ijver en gehoorzaamheid bijbrengen.  
 
Kunsthistorici zien bovendien in veel details dat het hier om een typisch Hollands en 
welgesteld gezin moet gaan. Vader (rechts) draagt een kamerjas, pantoffels en muts, zoals in 
die tijd gebruikelijk was. Op tafel staat een kraantjeskan met zoete mokkakoffie. Het Perzisch 
tapijt wordt beschermd door een ‘morskleed’. De sleutels die de moeder bij zich draagt, laten 
zien dat zij de dienst in het huishouden uitmaakt. ‘Er wordt thee gedronken. Dat was alleen 
weggelegd voor de happy few.’ 

Dat het schilderij is teruggevonden, zorgt voor blijdschap bij kunsthistoricus Dumas. ‘Het 
komt niet vaak voor dat een eeuwenlang verloren gewaand kunstwerk opeens boven water 
komt, maar nu is dat toch het geval. Troost is de belangrijkste Nederlandse kunstenaar uit 
de achttiende eeuw. Door deze aanvulling kunnen we de kennis over hem vergroten.’ Bron: 
AD, 13 november 2021. 

 

Marco Borsato  @ facebook 

Naar aanleiding van de persconferentie op vrijdag 12 november heb ik nieuws voor jullie over 
de aankomende shows in België en Nederland.  
 
De shows in België op: 24/11 en 26/11 in Brussel en op 19/12 en 20/12 in Antwerpen 
gaan gewoon door zolang er akkoord is van de Belgische Overheid.  
 
Voor de shows in Nederland op 30/11 en 01/12 in Patronaat Haarlem wordt momenteel naar 
andere data gezocht.  Heb je voor deze data tickets gekocht bij de officiële verkooppunten, dan 
ontvang je hierover automatisch bericht.  Voor de overige shows kan er pas na de volgende 
persconferentie duidelijkheid worden gegeven. Bron: Facebook, Marco Borsato, 13 november 
2021.  
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Kensington annuleert drie concerten: ‘We hopen op begrip in deze grillige 
tijd’ 
 
Amper twee dagen nadat Kensington bekendmaakte dat zanger Eloi de band gaat verlaten, 
laat de groep nu ook weten dat hun drie concerten in december niet door kunnen gaan. ‘Het 
is even een Wet van Murphy week momenteel, maar we hopen op jullie begrip in deze grillige 
tijd’, aldus Kensington.  
 
Eergisteren maakte zanger Eloi Youssef (34) de band na vijftien jaar te verlaten. Sprake van 
ruzie of onenigheid zou er niet zijn. ‘Maar wel een verschil in toekomstvisie’, luidde zijn 
verklaring op Instagram. Hij stelde dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk en dat hij de 
afgelopen jaren ‘alles had geleerd wat hij kon leren’.  Fans van Kensington reageerden 
bedroefd op het vertrek van Eloi, maar hij kon ze enigszins geruststellen: de laatste concerten 
met Eloi staan gepland op 3 en 4 september 2022 in Ziggo Dome. 
 

 
Kensington, met Niles Vandenberg, Eloi Youssef, Casper Starreveld en Jan Haker. © 
Brunopress/Patrick van Emst  
 
Alsof het vertrek van de zanger niet al vervelend genoeg is, moet de band nu ook nog eens 
noodgedwongen drie concerten annuleren, zo laten ze vandaag weten. ‘Lieve mensen, door de 
gisteren aankondigde maatregelen zijn wij helaas gedwongen onze drie concerten in Ziggo 
Dome op 2, 3 en 4 december a.s. te annuleren’, valt er te lezen op Instagram. De band doet er 
ondertussen alles aan om een passende oplossing te vinden. Tickethouders krijgen zo snel 
mogelijk bericht, aldus Kensington.  
 
De groep realiseert zich dat de timing van de geannuleerde concerten allesbehalve goed 
uitkomt. ‘Het is even een Wet van Murphy week momenteel, maar we hopen op jullie begrip 
in deze grillige tijd’, sluiten ze hun bericht af. Bron: AD, 13 november 2021.  

Politieagent gebeten door eigen hond tijdens onrustige nacht in Drachten 

Nadat gisteravond om 00.00 uur de kroegen dicht moesten, werd het onrustig op straat in het 
Friese Drachten. Honderden feestgangers bleven buiten. Nadat er ruzies ontstonden, moest 
de politie ingrijpen. Eén agent is afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij door een politiehond 
werd gebeten, meldt de Leeuwarder Courant.  
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Op beelden op sociale media is te zien hoe een agent flink gegrepen wordt door een politiehond. 
De agent moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Hoe het nu met hem gaat is nog niet 
bekend.  

De politie kwam in actie nadat enkele honderden mensen na de sluiting van de kroegen onrust 
veroorzaakten in het centrum van Drachten. De politie is daarbij bekogeld met vuurwerk. Ook 
een ambulance werd bestookt met vuurwerk. Volgens lokale media zijn er in ieder geval twee 
mensen gearresteerd.  

Ook in Den Haag werden gisteravond politieagenten bekogeld met vuurwerk en stenen. Dat 
gebeurde tijdens een lawaaidemonstratie van demonstranten die protesteerden tegen de 
coronamaatregelen. Meerdere mensen zijn aangehouden. Bron: AD, 13 november 2021.   

Laatste keer uitgaan: onrust in Drachten, 'agenten bekogeld met 
vuurwerk'  

 

Drachten  @ Noordernieuws 

Het was vrijdag voorlopig de laatste uitgaansavond: niet iedereen dacht na middernacht 
meteen naar huis te gaan. Zo werd het onrustig in Drachten, waar honderden jongeren na 
sluiting op straat bleven hangen. 

Luid geschreeuw en geruzie op de laatste horeca-avond op de Kaden in Drachten. Veel mensen 
namen het ervan zo lang het nog kon, maar om 00.00 uur werden de gasten uit de kroegen 
en discotheek gezet. Enkele honderden feestgangers bleven vervolgens op straat hangen. Op 
verschillende plaatsen zouden er ruzies zijn ontstaan en klappen uitgedeeld. De politie kwam 
massaal ter plaatse. In ieder geval twee mensen zijn gearresteerd. 

Een agent werd door een politiehond in zijn arm gebeten. Beelden daarvan gaan rond op 
sociale media. De politieman moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Hoe het met hem 
gaat is onduidelijk. De politie en ook een ambulance werden bekogeld met vuurwerk, meldt 
een persfotograaf. Bron: De Leeuwarder Courant, 13 november 2021.  
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Handhavers in zicht? Utrechtse kroegen stromen op commando leeg 

Utrechtse winkels, kroegen en restaurants hebben zich grotendeels aan de covidmaatregelen 
gehouden. In hartje Utrecht werden een paar waarschuwingen uitgedeeld aan niet-
essentiële winkels. Enkele kroegen waar gasten later dan tot 20.00 uur bleven hangen, kregen 
handhavers over de vloer.  

Het lijkt wel of het afgesproken werk is. Hét moment dat twee medewerkers van de dienst 
Handhaving in zicht komen, stroomt café Gras van de Buren leeg. Het is 20.25 uur. De kroeg 
waar de hele zaterdag het gerucht over ging dat ze open zouden blijven, kiest uiteindelijk toch 
eieren voor zijn geld. Op een boete van 5000 euro zitten ze hier niet te wachten.  Bron: AD, 13 
november 2021. 

Het zien van handhavers leidde vaak alsnog tot sluiting van Utrechtse cafés. © Angeliek De 
Jonge 

Prikken in kerken of bewust een dorp verderop: zo moet de 
vaccinatiegraad verder omhoog 
 
Met priklocaties op alternatieve plekken probeert het kabinet de komende weken 800.000 
mensen alsnog te bewegen tot een prik tegen corona. Speerpunt zijn dertig gemeenten waar 
de vaccinatiegraad achterblijft.  
 
Demissionair minister Hugo De Jonge noemt de pop-up-locatie in de Adventkerk in 
Amersfoort als lichtend voorbeeld. De opening van een priklocatie in dit gebedshuis leidde 
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hier tot een toestroom van mensen. Ook een priklocatie in het Maasstad Ziekenhuis in 
Rotterdam-Zuid geldt als ‘zeer succesvol‘. 
 
In Rotterdam helpen de specialisten van het ziekenhuis mee. Ze proberen de mensen bij de 
vaccinatiestraten goed te informeren over het nut van een vaccinatie.  
 
Het kabinet heeft 800 postcodegebieden geselecteerd waar de komende drie maanden met 
extra inzet de vaccinatiegraad omhoog moet. Het gaat om een aantal grote steden én om 
middelgrote en kleinere gemeenten in onder andere Limburg, de zogenoemde Biblebelt, 
Flevoland en Zuid-Holland.  
 
Wat in de ene plaats werkt werkt elders weer niet. In de Biblebelt-gemeenten blijkt het vaak 
effectiever om in een dorp of gemeente verderop een priklocatie te openen. ‘Om de anonimiteit 
van de mensen die een vaccinatie komen halen te kunnen waarborgen’, zo weet de minister.  
 
In 800 postcodegebieden waar de vaccinatiegraad achterblijft loopt de campagne ‘Prikken 
zonder Afspraak’. De GGD’s hebben 25 bussen op de weg voor testen en/of vaccineren. ‘Met 
het intensiveren van de aanpak worden naar schatting 800.000 twaalfplussers bereikt die nog 
geen prik hebben gehad‘, aldus De Jonge.  
 
Momenteel kunnen mensen zich op 23 locaties zowel laten testen als vaccineren. Dat verlaagt 
de drempel om een prik te nemen; wie binnenkomt voor een test kan met een vaccinatie de 
bus verlaten. De opkomst voor ten minste één vaccinatie in Nederland was tot en met 7 
november 87,9 procent (achttienplus). Van alle volwassenen had 84,4 procent een dubbele 
vaccinatie op zak. 
 
Voor de bevolking vanaf 12 jaar ligt dat een stukje lager; 86,0 procent had één prik, 82,5 
procent had er twee. Voor de leeftijdsgroepen van jonger dan 40 jaar ligt de vaccinatiegraad 
op dit moment nog onder de 75 procent. 
 
Op diverse alternatieve priklocaties wil het kabinet gratis zelftesten en mondkapjes voor 
sociale minima neerleggen. Het Armoedefonds heeft sinds de zomer ruim 300.000 zelftesten 
verspreid aan sociale minima. Het kabinet zegde eerder 500.000 zelftesten toe, maar komt 
vanwege de naderende winterperiode met nog eens 250.000 zelftesten voor de minima over de 
brug. Ook via de Voedselbanken worden gratis zelftesten verspreid. Bron: AD, 13 november 
2021.  
 
In Duitsland is het aantal coronabesmettingen de vijf miljoen gepasseerd 

Het aantal coronabesmettingen dat Duitsland heeft vastgesteld sinds het begin van de 
pandemie is de vijf miljoen gepasseerd. Het RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM, 
maakte zondag melding van 33.498 nieuwe coronabesmettingen. 

Duitsland ziet het aantal besmettingen de afgelopen weken weer snel oplopen. Daardoor 
neemt ook de druk op de zorg toe. Het Duitse blad Der Spiegel heeft bericht dat het Duitse 
leger nog eens 12.000 militairen wil inzetten voor ondersteunende taken. De troepen kunnen 
bijvoorbeeld assisteren bij het vaccineren en testen van mensen.  

Ook buurlanden van Duitsland noteerden de afgelopen tijd recordaantallen nieuwe 
coronabesmettingen. Nederland besloot tot lockdown-achtige maatregelen en in Oostenrijk 
wordt zondag topoverleg gevoerd over een mogelijke lockdown voor ongevaccineerden. Bron: 
AD, 14 november 2021.  

 
Amersfoort opent donderdag tijdelijke priklocatie in Adventkerk: ‘Hoop 
dat dit helpt’ 
 
De gemeente Amersfoort opent komende donderdag in de Adventkerk een tijdelijke priklocatie 
voor ongevaccineerden. Alleen inwoners van Amersfoort kunnen terecht in het gebouw aan de 
Ringweg Kruiskamp. 
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De vaccinatielocatie zal acht donderdagen open zijn van 14.00 uur tot 20.00 uur. Inwoners 
die zich willen laten informeren over het vaccin kunnen op dezelfde dagen terecht bij de 
informatiewinkel van Indebuurt033, die op loopafstand van de Adventkerk ligt. 

 

De Adventkerk in Amersfoort werd in augustus ingericht als vaccinatielocatie, prikken kan er 
zonder afspraak. © AS Media  
 
‘Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, want een hoge 
vaccinatiegraad helpt bij de bestrijding van het coronavirus en het eerder los kunnen laten 
van maatregelen’, aldus burgemeester Lucas Bolsius.  
 
‘Ook zien we dat de mensen die nu ziek worden en in het ziekenhuis belanden meestal niet 
gevaccineerd zijn. De drempel om je te laten vaccineren is lager als je geen afspraak hoeft te 
maken. Ik hoop dat dit helpt voor wie alsnog een vaccinatie wil halen.’  
 
Amersfoort heeft momenteel nog een priklocatie in de Rijtuigenloods. Die sluit komende 
maandag. De GGD gaat vanaf eind deze maand over tot prikken in de buurt om 
ongevaccineerden alsnog te kunnen bereiken. De Rijtuigenloods deed sinds 15 februari dienst 
als vaccinatielocatie. Bron: AD, 23 augustus 2021. 
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Sebastiaan Simon (34) moet bij de priklocatie in Barneveld een kwartiertje wachten nadat hij 
het Janssen-vaccin toegediend heeft gekregen. © Saskia Berdenis van Berlekom    
 
Eerst écht geen coronaprik, nu tóch maar wel: ‘Ik wil graag naar dat 
hotelletje met mijn gezin’  
 
Ze durfden het niet aan, hadden geen tijd of weigerden op principiële gronden. De 
vaccinatiebereidheid onder Barnevelders bleef tot deze maand met iets meer dan vijftig 
procent ver achter bij de rest van Nederland. Krap drie weken later heeft bijna zeventig procent 
van de inwoners een eerste prik in de arm. En ook elders is die trend zichtbaar.  
 
Sebastiaan Simon (34) moet deze donderdagochtend op de parkeerplaats van de 
Kapteijnstraat nog even bijkomen. Zojuist heeft hij in de prikbus, die iedere week Barneveld 
aandoet, een eerste prik in de bovenarm gekregen. Hij deed het niet alleen omdat hij graag 
een QR-code wil hebben om de kroeg in te komen. ‘Ik ben een echte kroegtijger, ik was er 
zonder ook wel in gekomen’, grinnikt hij. Bron: AD, 1 oktober 2021. 
 
Concertzalen moeten hun hele agenda omgooien na het aankondigen van 
de nieuwe coronamaatregelen 
 
Concertzalen moeten hun hele agenda omgooien na het aankondigen van de nieuwe 
coronamaatregelen. Vrijdagavond maakte demissionair premier Mark Rutte bekend dat 
culturele instellingen maximaal 1250 mensen mogen ontvangen, die allemaal een QR-code en 
een zitplaats moeten hebben. 
 
Het neerzetten van stoeltjes in een concertzaal vermindert de capaciteit flink. Waar in de grote 
zaal van Paradiso in Amsterdam ruim 1500 mensen kunnen staan, kunnen met stoelen 
slechts zo'n 600 mensen worden toegelaten. ‘Een grote teleurstelling. Alles moet omgegooid 
worden’, laat een woordvoerder van de zaal weten. Vrijwel alle concerten in de grote zaal 
worden geannuleerd of verplaatst, zo ook het concert van Guus Meeuwis op 14 november. Het 
is simpelweg niet rendabel of artiesten zien het niet zitten om voor een zittend publiek te 
spelen.  
 
Bij het Utrechtse TivoliVredenburg moet de planning eveneens flink op de schop. De Grote 
Zaal heeft al stoelen, maar de zaal Ronda - waar de meeste popconcerten zijn - heeft die niet. 
Daarom worden de concerten van onder anderen Frank Boeijen en Duncan Laurence naar die 
zaal - met enkel zitplaatsen - verplaatst. Toch is dat niet altijd mogelijk, laat een woordvoerster 
weten. Vaak is de Grote Zaal al geboekt voor andere concerten.  

Voor de nieuwe concertzaal Amare in Den Haag betekenen de maatregelen dat het Open 
Festival geen doorgang kan vinden, laat een woordvoerder weten. Het publiek loopt daarbij 
door het gebouw om verschillende installaties en optredens te zien. Ook is de horeca een groot 
onderdeel van het evenement. Die mag na 20.00 uur niet meer open zijn. De organisatie 
probeert het evenement te verplaatsen. Bron: AD, 13 november 2021. 

Bezoekers van concerten, film in de bioscoop of theatervoorstelling 
kunnen na 20.00 uur geen drankje meer bestellen 

Bezoekers van concerten, een film in de bioscoop of een theatervoorstelling kunnen na 20.00 
uur geen drankje meer bestellen. Daar was na het aankondigen van de nieuwe 
coronamaatregelen enige onduidelijkheid over, maar volgens verschillende poppodia en 
bioscoopketen Pathé moet de bar na achten toch echt dicht. 

Vrijdag kondigde demissionair premier Mark Rutte tijdens de persconferentie nieuwe 
maatregelen aan. Zo mogen concert-, bioscoop- en theaterzalen maximaal 1250 mensen 
ontvangen, moeten die allemaal een vaste zitplaats hebben en een coronatoegangsbewijs laten 
zien. Horecabedrijven moeten om 20.00 uur de deuren sluiten. 
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Vrijdagavond wisten verschillende zalen nog niet wat dat voor hun horecagelegenheden zou 
betekenen, maar die informatie werd zaterdag duidelijker. Poppodia zijn wel op zoek naar 
andere oplossingen, zoals het verkopen van 'emmertjes' ijs met blikjes of flesjes voor 20.00 
uur, die mee de zaal in kunnen. Het is nog niet duidelijk of dat is toegestaan. Bron: AD, 13 
november 2021. 

 

Bloemenzee die de doodsteek van de horeca gedenkt in Helmond. © Daphne Broers 
 
Bloemenzee voor Helmondse N8Club, politie dreigt met aanhouding: 
‘Voelt alsof horeca wordt vermoord’ 
 
De maat is vol voor Thomas van Kooten (28) van de Helmondse N8Club aan de Steenweg. De 
nieuwe regels zijn een ‘doodsteek voor de horeca, vindt hij. Vandaar die zee van bloemen en 
kaarsjes bij hem voor de deur.  
 
Hij blijft ‘gewoon’ open tot middernacht deze zaterdag, is zijn plan. En dat heeft hij ook al 
doorgegeven aan de mensen van handhaving. ‘Ik ga niet dicht. Ik weiger het. Dan maar een 
boete, ik zal hem accepteren. Niet dat ik het kan betalen, maar de tent op slot gooien: dat kan 
ik ook niet betalen.’ Bron: AD, 13 november 2021. 
 
Horecabaas Johan De Vos heeft begrip voor actie ondernemers: ‘De koek 
is op een gegeven moment op’ 
 
Johan de Vos, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Breda, zegt alle begrip te hebben 
voor de actie van de horeca-ondernemers, die zaterdag na 20.00 uur gewoon openblijven. ‘We 
worden zonder steun en zonder einddatum waarop verandering mogelijk is de bietenbrug 
opgestuurd. De koek is op een gegeven moment op.’  
 
De cafés in Breda zijn zaterdagavond niet van plan om zich te houden aan de verscherpte 
coronamaatregelen. In plaats van 20.00 uur zullen zij ‘gewoon’ tot middernacht openblijven. 
Ongeveer tachtig procent van alle horecazaken in de binnenstad zou meedoen aan de actie. De 
Vos vindt dan ook dat het demissionair kabinet de protestactie eigenlijk alleen zichzelf kan 
aanrekenen. Zo zegt hij het onbestaanbaar te vinden dat het zorgpersoneel nog steeds geen 
betere beloning krijgt, terwijl zij juist nu zo belangrijk zijn.   
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Net als de horeca-ondernemers wijst De Vos naar het lage besmettingspercentrage binnen de 
cafés en restaurants van 2,9 procent. Dat de overheid toch steeds als eerste naar de kroegen 
kijkt qua maatregelen komt volgens hem vooral voort uit gemak. ‘We zijn een van de strengst 
gereguleerde sectoren van Nederland. In tegenstelling tot de kerken kan de overheid ons dus 
makkelijker dwingen.’ 
 
De Vos verwacht dat de kroegen en restaurants hun protest zullen doorzetten zolang de 
overheid niet met honderd procent compensatie over de brug komt. Hij wil dan ook af van het 
idee dat het momenteel allemaal goed geregeld is met de steunpakketten in zijn sector. ‘Heel 
Nederland wordt voorgeschoteld dat er voor tachtig miljard aan steun is uitgekeerd, maar het 
merendeel daarvan zijn leningen.’ Volgens De Vos moest een gemiddelde ondernemer bij de 
vorige compensatierondes iedere maand zo’n 35 procent zelf bijleggen. 
 
Ook wijst de KHN-voorzitter van de afdeling Breda naar de schuldenberg die momenteel 
minder goed zichtbaar is voor de buitenwacht. Zo hebben bijvoorbeeld veel horecabedrijven 
een huurachterstand bij AB-InBev. ‘Verder staat er bij de Belastingdienst zo’n achttien miljard 
euro open aan schulden en die moeten aankomende oktober ook gewoon worden 
terugbetaald.’  Bron: AD, 13 november 2021. 
 
Horeca verdeeld: zowel sluiting als verzet vanavond 
 
Door het hele land is de horecasector in verzet gekomen tegen de opgelegde sluitingstijd van 
20.00 uur. In onder meer Den Haag, Breda en andere steden zijn veel zaken nog ‘gewoon’ 
geopend. Toch geven ook gemeenten gehoor aan de maatregel, zoals Leeuwarden en 
Eindhoven waar alles op tijd dicht is gegaan. Koninklijke Horeca Nederland heeft in een 
spoedoverleg met minister Grapperhaus gepleit voor aanpassing van de maatregel. 
 
Veel ondernemers zijn woest om het feit dat de regering heeft besloten dat horecazaken hun 
deuren vanaf acht uur vanavond moeten sluiten. De nieuwe coronamaatregel geldt in ieder 
geval voor drie weken. Vele dreigden vandaag al met het openhouden van hun zaak. Zij voegen 
vanavond de daad bij het woord. Dat gebeurt onder  meer in Den Haag, Alkmaar, Breda en 
Zwolle. 
 
De cafés in Breda houden zich zaterdagavond niet aan de verscherpte coronamaatregelen. 
Veel cafés zijn om 20.00 uur nog ‘gewoon’ geopend en zullen dat tot middernacht ook blijven. 
Volgens Farid Bicane van café Nassau Breda doen ongeveer 80% van alle horecazaken in de 
binnenstad mee aan de actie. Burgemeester Paul Depla zegt begrip te hebben voor de actie en 
grijpt - vooralsnog - niet in. 
 
Johan De Vos van de Bredase afdeling van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) vindt dat het 
beleid van het kabinet niet uit te leggen is. Hij is naar eigen zeggen niet doof en blind voor de 
problemen in de zorg. Tijdens de persconferentie vrijdag werd er echter volgens hem bijna met 
geen woord gerept over de problemen daar, maar ging het vooral weer over de beperkingen 
voor de horeca. De Vos: ‘Per 1 november zouden we van de maatregelen af zijn. Als ondernemer 
neem je weer mensen aan, breng je je voorraad op orde en dan krijg je dit.’ Wat De Vos maar 
ook andere ondernemers steekt, is het gebrek aan duidelijkheid over steun in de sector. 
 
Dat geldt ook voor Dennis Kaatman, kroegbaas in Zwolle. Hij wijst op die tekortkoming in het 
beleid. Volgens hem zijn ook in Zwolle veel kroegen na 20.00 nog open. ‘Hoe kun je ons 
dichtgooien als er nog niets bekend is over compensatie. We snappen dat er wat moet 
gebeuren om de coronacijfers omlaag te krijgen, maar dit is niet de manier. De pot is leeg.’ 
Ook Kaatman zegt ‘net weer een beetje op stoom’ te zijn. Hij vreest ook voor de inkomens van 
de ambulante medewerkers die onzeker zijn geworden. Veel van het personeel is bijvoorbeeld 
student en afhankelijk van het loon. 
 
Maarten Hindeloopen van de Haagse KHN-afdeling denkt dat verschillende ondernemers in 
de stad zich niet aan de nieuwe sluitingstijd zullen houden. Volgens hem is het ergste wat er 
kan gebeuren, dat je een waarschuwing krijgt. Hij wijst daarbij ook op de onduidelijkheid over 
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compensatie. ‘Wij gaan om 20.00 uur dicht als het kabinet ook met duidelijkheid komt’, zegt 
hij. 
 
In zowel Leeuwarden als Eindhoven hebben de horeca - anders dan verwacht en aangekondigd 
- toch hun deuren om acht uur gesloten. Op het Stratumseind in Eindhoven is het inmiddels 
erg rustig. De Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland riep vrijdag op om open 
te blijven, maar is daarop teruggekomen. ‘We hebben besloten niet te doen wat ze in Breda 
doen.’ Ook in Den Bosch houden de ondernemers zich aan de regels en zijn de meeste gesloten 
inmiddels. 
 
In Leeuwarden is het besluit genomen na overleg tussen burgemeester Sybrand van Haersma 
Buma en de horeca. Eerder lieten horeca-ondernemers in Leeuwarden weten niet bereid te 
zijn om de deuren dan te sluiten. Als horeca-ondernemingen openblijven, hangt hen een 
dwangsom van 10.000 euro boven het hoofd, aldus de woordvoerder. 
 
Koninklijke Horeca Nederland heeft in een spoedoverleg met demissionair minister Ferd 
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ervoor gepleit gasten langer in de horecagelegenheden te 
laten verblijven, mits zij voor 20.00 uur zijn binnengekomen. De organisatie wil dit ‘inloop tot 
20 uur-model’ volgende week met Grapperhaus en minister Stef Blok (Economische Zaken) 
in een nieuwe spoedbijeenkomst bespreken.’ 
 
‘Gasten die dan binnen zijn, mogen zo lang blijven als de oorspronkelijke sluitingstijd’, zo wil 
KHN in het gesprek naar voren brengen. ‘Deze methode brengt niet meer vervoersbewegingen 
met zich mee en voorkomt het zogenaamde kroeghoppen waar het OMT bang voor is.’ Verder 
zouden daardoor ophopingen in de publieke ruimte rond 20.00 uur worden voorkomen en de 
kansen op feestjes thuis en ook op illegale feesten verkleinen, aldus KHN. Een datum voor het 
overleg is nog niet bekend.  
 
 Bij de KHN is er overigens begrip voor de ondernemers die hebben besloten om niet om 20.00 
de deur op slot te draaien. KHN-voorzitter Robèr Willemsen wees er vaker op dat er weinig 
coronabesmettingen toe te schrijven zijn aan de sector. Bron: AD, 13 november 2021.  
 
Eindhovense horeca sluit toch deuren: ‘Of je doet allemaal mee, anders 
niet’ 
 
De horeca aan het Stratumseind in Eindhoven heeft zaterdag om 20.00 uur toch de deuren 
gesloten. Anders dan eerder gedacht, want de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca 
Nederland riep vrijdag op om open te blijven. ‘We hebben besloten niet te doen wat ze in Breda 
doen.’ 
 
Rond 20.00 uur stromen de cafés en restaurants leeg aan het Stratumseind. De politie is met 
zo’n vijftien man en twee paarden aanwezig. Het lijkt wel twee uur 's nachts, zegt een 
omstander. Zo druk is het en de sfeer heeft iets weg van het einde van een lange 
uitgaansnacht. De horecabezoekers keren daarna langzaamaan huiswaarts.  
 
Tom van Brussel stond zaterdag voor een dilemma: sluiten of toch openblijven? Hij is mede-
eigenaar van Café Bar ‘t Lempke op Stratumseind en lid van de 
ondernemersvereniging. ’Gister en vanmorgen hebben we geïnventariseerd wat andere 
horecaondernemers willen doen. Sommigen van hen besloten om 20.00 uur dicht te gaan. Zij 
kunnen bijvoorbeeld overdag lunch serveren. Uiteindelijk bleven er twintig ondernemers over 
die vanavond open wilden blijven. Je moet dit met zijn allen doen of helemaal niet. Dus hebben 
we besloten ons aan de regels te houden en om 20.00 uur dicht te gaan.’ 
 
Hij gaat verder: ‘Ondanks dat ik het totaal niet eens ben met de maatregelen, denk ik ook niet 
dat we de publieke opinie voor ons winnen als we mensen nu vol gaan gooien met bier. De 
gemeente heeft ons ook laten weten te gaan handhaven. Die krijgen dit nieuwe beleid ook 
zomaar naar zich toe geslingerd natuurlijk. Daar moeten zij ook maar mee zien te dealen.’ 
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Ruud Bakker, van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, zei eerder 
tegen deze krant het plan te steunen de horeca na 20.00 uur open te houden. Inmiddels is 
besloten dat ze daar vanavond niet meer aan meedoen. ‘Wij zijn in goed overleg met de 
gemeente. We hebben besloten dat we als Eindhoven niet gaan meedoen aan wat ze in Breda 
gaan doen.’ 
‘Het klopt dat we dat eerder van plan waren. Maar vanmorgen om 10 uur hebben we een goed 
en constructief overleg met de gemeente gehad. We wachten nog het precieze advies van de 
overheid af. Dat volgt dinsdag.’  
 
Of hij denkt dat de 20.00 uur-sluiting dan nog kan veranderen? ‘Ja, want er zijn wel meer 
dingen geroepen in Den Haag. Voor je het weet, gaan ze weer veranderen. We willen kijken 
welke speelruimte de gemeente krijgt om zelf invulling aan de regels te geven. Zolang ze nog 
in gesprek zijn, blijven wij rustig.’ Bron: ED, 13 november 2021. 
 
Bredase horeca trekt zich niks aan van sluitingstijd: veel cafés na 20.00 
uur nog geopend, waarschuwing dreigt 
 
De cafés in Breda houden zich zaterdagavond niet aan de verscherpte coronamaatregelen. 
Veel cafés zijn om 20.00 uur nog gewoon geopend. Ze zullen ‘gewoon’ tot middernacht 
openblijven. Volgens Farid Bicane van café Nassau Breda doen ongeveer 80 procent van alle 
horecazaken in de binnenstad mee aan de actie. 
 
De horeca in Bredase binnenstad trekt zich niks aan van de sluitingstijd om 20.00 uur. Het 
merendeel van de kroegen is nog gewoon open, met name op de Havermarkt. Op de Grote 
Markt zijn een stuk minder cafés nog geopend: ongeveer dertig procent. Van controle of 
handhaving lijkt op dit moment nog geen enkele sprake. Er is geen controleur te bekennen.  
 
Burgemeester Depla snapt dat de aangekondigde maatregelen bij veel mensen een gevoel van 
uitzichtloosheid en frustratie oplevert. ‘En dat is begrijpelijk. We zijn allemaal klaar met 
Corona en de invloed die het virus heeft op onze levens. De horeca krijgt opnieuw restricties 
die binnen een dag impact hebben op hun zaak en medewerkers. Dat zorgt voor grote 
onzekerheid. Zeker ook omdat er nog geen duidelijkheid is over de invulling van 
steunpakketten voor de horeca.’ Volgens Depla is het hun goed recht dat ze haar stem hier 
over laten horen. ‘En daar is ook zeker begrip voor. Vanavond is er dan ook de ruimte voor de 
horeca in Breda om een statement te maken. Zoals bij de demonstratie van de horeca op 25 
september. Op deze manier kan de horeca kortstondig aandacht vragen voor hun zaak.’ 
 
Volgens sommige kroegbazen heeft burgemeester Paul Depla hen te kennen gegeven dat hij 
de overtreders een last onder dwangsom zal opleggen, oftewel een waarschuwing. De meeste 
ondernemers hebben hoop dat de burgmeester zijn barmhartige kant laat zien. Depla zelf 
wilde vanmiddag nog niet reageren op de vraag hoe hij zou optreden als de horeca in zijn stad 
de coronaregels zou overtreden.  
 
‘We zijn zeker niet blind voor de situatie in de zorg, maar ik weet zeker dat over drie weken de 
situatie nog niet is veranderd’, zegt horecabaas Patrick van Asch. ‘We willen simpelweg meer 
zekerheid van de overheid.’ 
 
Na maanden van sluiting en gedeeltelijke openingen is er duidelijk een grens bereikt binnen 
de Bredase horeca. De Facebookpost van kroegbaas Farid Bicane liegt er dan ook niet om. 
Volgens hem worden restaurants en cafés gebruikt als zondebok, terwijl deze maar 
verantwoordelijk zijn voor 2.9 procent van alle besmettingen. 
 
‘Ik denk dat we het heel netjes doen met de QR-controles aan de deur. We hebben in dit land 
dan ook last van een zorgcrisis en geen coronacrisis.’ Bicane wijst verder naar Koninklijke 
Horeca Nederland die eerder al opriep geen gehoor te geven aan de nieuwe regels. 
 
Ook meerdere cafés in Bergen op Zoom en Roosendaal zijn niet van plan om te sluiten rond 
20.00 uur. De actie is niet zo massaal als in Breda, waar tachtig procent van de cafés in de 
binnenstad volgens Farid Bicane van café Nassau Breda tot middernacht openblijft. Harold 
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van der Meer, voorzitter van de Bergse horeca, heeft gehoord dat ook enkele Bergse 
ondernemers open willen blijven. ‘Maar er zijn ook twee zaken die zeker dicht gaan. Zij hebben 
recent een boete gekregen omdat ze na middernacht nog gasten binnen hadden zitten.’ 
 

 
Veel cafés zijn na 20.00 uur nog geopend. © Peter Ullenbroeck  

Naast woede over de verkorte openingstijden is er bij de ondernemers ook weinig vertrouwen 
in de aankomende steunpakketten vanuit Den Haag. Volgens Bicane zullen veel cafés in het 
vierde kwartaal namelijk minder dan vijftig procent omzetverlies draaien waardoor zij geen 
steun ontvangen. Dit terwijl veel ondernemers ook al gekort werden hierop in de drie maanden 
daarvoor wegens de opening in oktober. ‘De steun kwam sowieso pas in 2021 op peil,  2020 
heeft ons allemaal tienduizenden euro’s gekost.’  

Voor vanavond verwacht Bicane een gekkenhuis, maar ook gezelligheid. Bang voor een 
gedwongen sluiting, zoals gebeurde bij restaurant Waku Waku in Utrecht, is hij niet. ‘Tachtig 
procent van de stad blijft vanavond open, dus als ze dat doen houd je geen horeca in Breda 
meer over.’  

Of de ondernemers van plan zijn om de coronamaatregel ook na zaterdag te negeren durft 
Bicane nog niet te zeggen. ‘Dat hangt ook een beetje af van de reacties, maar soms moet je 
een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn.’ Bron: AD, 13 november 2021.  

Burgemeester Breda heeft begrip voor actie horeca en grijpt nog even 
niet in 

Burgemeester Paul Depla van Breda zegt begrip te hebben voor de actie van de horeca in 
Breda die vanavond besloot om, in weerwil van de coronaregels, na 20.00 uur open te blijven.  

In een persbericht dat de gemeente zonet liet uitgaan, zegt Depla ondermeer: ‘De horeca krijgt 
opnieuw restricties die binnen een dag impact hebben op hun zaak en medewerkers. Dat zorgt 
voor grote onzekerheid. Zeker ook omdat er nog geen duidelijkheid is over de invulling van 
steunpakketten voor de horeca.’ Bron: BN De Stem, 13 november 2021.  
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Tilburgers Errol Gevers en Geoffrey Ibes van Nondejeu. © Bart Gotink/BD  
 
Eén Tilburgse kroegeigenaar houdt zaken wel open: ‘We krijgen geen 
steun, dus wat moet ik anders?’  
 
Vrijwel alle Tilburgse horecazaken waren netjes om 20.00 uur dicht. Vrijwel, want Geoffrey 
Ibes weigert ook na 20.00 uur de deuren te sluiten van Poolcentrum 4 Friends en van 
Nondejeu, dat hij samen met Errol Gevers runt. ‘We krijgen hier vrijwel geen steun. Dus wat 
moet ik anders?’  
 
De Korte Heuvel is om kwart over acht al vrijwel leeg, op het Piusplein hangen nog plukjes 
mensen die net de kroeg uitkomen. Vrijwel overal in Tilburg zit de deur van restaurants en 
cafés netjes op tijd dicht, op twee plekken na. Jeu-de-boules baan en spellenparadijs 
Nondejeu op het Pieter Vreedeplein en Poolcentrum 4 Friends in de Koestraat vertikken het 
vooralsnog de nieuwe coronamaatregelen na te leven. Dus wordt er daar nog gewoon gespeeld 
en gedronken na acht uur. Bron: AD, 13 november 2021.  
 

Horeca in Roosendaal en Bergen op Zoom blijft deels open na 20.00 uur 

Meerdere cafés in Bergen op Zoom en Roosendaal zijn niet van plan zich  zaterdagavond te 
houden aan de aangescherpte coronamaatregelen die voorschrijven dat ze om 20.00 uur dicht 
moeten. 

Grandcafé Chagall op de Markt in Roosendaal steunt de landelijke acties tegen het 
coronabeleid. ‘Uit protest blijven wij, bij voldoende klandizie, open’, zo melden ze op hun 
Facebookpagina. En zo zijn er volgens Koen Bakker, voorzitter van de Roosendaalse horeca 
en eigenaar van restaurant het Hooihuis meer.   

‘Het beeld is wisselend. Ondernemers maken een eigen keuze. Sommigen laten na 20.00 uur 
niemand meer binnen, maar sturen ook niemand naar huis.’  Anderen blijven tot middernacht 
open. Zelf heeft hij na 19.00 uur geen reserveringen meer opgenomen. ‘Maar ook ik stuur niet 
mensen om 20.00 uur direct naar huis.’  

‘Wij als horeca vinden het bijzonder moeilijk om te zien dat we weer als boeman worden 
afgeschilderd, ondanks de bijzondere lage cijfers’, meldt de Vereniging Horeca Oude Markt 
Roosendaal. ’Wij in de VHOM zien en voelen met verschillende meningen. We kunnen niet als 
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één naar buiten treden, maar zullen het protest als groep steunen maar er zullen ook 
individuele beslissingen genomen worden. We blijven ondernemers.’ 

De actie is niet zo massaal als in Breda, waar 80 procent van de cafés in de binnenstad volgens 
Farid Bicane van café Nassau Breda tot middernacht openblijft.  

Harold Van der Meer, voorzitter van de Bergse horeca, heeft gehoord dat ook enkele Bergse 
ondernemers open willen blijven. ‘Maar er zijn ook twee zaken die zeker dicht gaan. Zij hebben 
recent een boete gekregen omdat ze na middernacht nog gasten binnen hadden zitten.’  

Hij begrijpt de frustratie van de horeca-ondernemers die nu weer de klos zijn omdat de 
coronacijfers oplopen en de zorg het amper aan kan. ‘Ze moeten in de zorg minder piepen en 
meer handelen. Ook wij hebben te maken gehad met een groot personeelsgebrek, maar 
hebben dat opgelost. Ik heb geen vacature van de zorg voorbij zien komen de afgelopen 
maanden.’  Bron: BN De Stem, 13 november 2021.  

Zijn traditionele Voedselbanken achterhaald? 
 
De inhoud van ieder boodschappenmandje in de supermarkt ziet er anders uit. Dus kant-en-
klaarpakketten bij de Voedselbank zijn ook achterhaald, vinden veel mensen. Zijn 
Voedselbankwinkels, waar mensen zelf hun boodschappen mogen kiezen, de oplossing? 

Naar Rotterdams voorbeeld wordt er ook in Den Haag geëxperimenteerd met zogeheten 
Voedselbankwinkels. Hier kunnen mensen, in plaats van voorgesorteerde pakketten ophalen, 
zelf boodschappen uitkiezen en zo de regie wat er ‘s avonds op het bord belandt iets meer zelf 
nemen. Bron: AD, 13 november 2021. 

 

De Verswinkel van de Voedselbank Den Haag aan de Zoutkeetsingel. © Voedselbank 
Haaglanden 
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Hoe het honderd jaar oude Parkgebouw in Rijssen worstelt met corona: 
‘Helft van de bezoekers blijft weg 
 
Als kind zat Jolanda Agteresch op de eerste rij als vader Harm met de Rijssense Revue in het 
Parkgebouw stond. Nu heeft ze er de leiding en worstelt ze, net als haar collega’s, met de 
coronacrisis. Een rapport van de Raad voor Cultuur spreekt van wegblijvende bezoekers en 
een stuwmeer aan oude voorstellingen. ‘Niemand weet waar dit eindigt.’ 
 
Het goede nieuws is dat het gebouw er nog staat en dat het, misschien wel meer dan ooit, 
voldoet aan de eisen die de stichters er in 1914 aan stelden. Jolanda Agteresch, de huidige 
directeur van het Parkgebouw in Rijssen, kent de woorden uit de oprichtingsakte uit haar 
hoofd. „Dit gebouw moest er zijn ‘tot ontspanning en vermaak van arbeiders en ter 
vermeerdering van kennis’. Juist in de coronatijd is gebleken hoe waardevol dit gebouw is voor 
de Rijssense gemeenschap. We hebben tal van nieuwe dingen bedacht, vaak via een 
livestream. De reacties waren hartverwarmend.’  
 
Ze is de dochter van de legendarische komiek Harm Agteresch, beter bekend als Harm oet 
Riessen. Talloze keren stond hij met de Rijssense revue in de grote zaal van het ruim honderd 
jaar oude gebouw. In het restaurant hangt nog zijn portret. ‘Ik kijk er wel eens naar, maar 
niet te vaak. Mijn vader zei altijd: ‘As de leu oe portret an de muur hangt, bi’j dood’. Helaas 
klopt dat ook. Ik mis hem zeer, maar ik kijk toch liever vooruit.’ 
 
Werken in het Parkgebouw was voor Jolanda Agteresch een levenslange droom. Veertien jaar 
al bekleedt ze de functie van manager van wat in schouwburgland als een middelgroot theater 
wordt beschouwd. Achter de oude muren verbergt zich een moderne, van alle gemakken 
voorziene zaal voor vierhonderd bezoekers. Plaatselijke sponsoren financieren de 
programmering, terwijl de gemeente een jaarlijkse subsidie levert ten behoeve van het gebouw 
en het personeel, bestaande uit 4,5 fte’s.  
 

 

 
Theaters worstelen nog steeds met corona. Directeur Jolanda Agteresch. © Lenneke Lingmont 
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‘We hebben een solide basis in de gemeenschap, het verenigingsleven en de plaatselijke 
zakenwereld. Repetities, uitvoeringen, recepties: het vindt hier allemaal plaats, naast 
uiteraard de professionele voorstellingen en concerten.’ 
 
Toch herkent ook Jolanda Agteresch zich helemaal in het beeld dat de landelijke Raad voor 
Cultuur schetst in een gisteren gepubliceerd rapport over de cultuurwereld na corona. Een 
rapport dat nog eens bevestigt hoe zwaar de sector getroffen is en hoezeer de diverse 
instellingen, gezelschappen en theaters nog worstelen met de naweeën van het virus. Zo stelt 
de raad vast dat een deel van het publiek nog steeds wegblijft, dat er een tekort dreigt aan 
personeel, in het bijzonder technici, en dat er een stuwmeer is aan oude en doorgeschoven 
voorstellingen. Mede door het laatste is er in de Nederlandse schouwburgen en concertzalen 
onvoldoende plek voor nieuwe producties.  
 
Ook in Rijssen is het oude normaal nog ver weg. Gemiddeld zo’n 50 procent is de zaalbezetting 
waar er in vorige seizoenen vaak sprake was van uitverkochte zalen. ‘Onze bezoekers zijn vaak 
toch ouderen. Die voelen zich nog geremd. De effecten van nieuwe maatregelen en oplopende 
besmettingen zien we onmiddellijk terug. Veel mensen durven het gewoon nog niet aan. We 
hebben ze ook pas laat geïnformeerd over ons nieuwe seizoen. Bij de meeste voorstellingen is 
de onderlinge afstand dan ook helemaal geen probleem. Er is ruimte genoeg om optimale 
veiligheid te kunnen garanderen.’  
 
Bijzonder in Rijssen is dat het lopende seizoen volledig uit oude voorstellingen bestaat. Om 
van het eindeloze geschuif en terugstorten van entreegelden af te zijn, besloot het Parkgebouw 
al in een vroeg stadium om het volledige seizoen 2020/2021 door te schuiven naar een volgend 
jaar. 
 
‘Dat scheelde een heleboel ergernis en frustratie. Het schiep ook rust en zelfs optimisme. En 
het mooie is: de sponsoren en ook de bezoekers hebben er in grote meerderheid mee 
ingestemd. Ze hebben hun geld niet teruggevraagd, wat mede de reden is dat we het financieel 
uiteindelijk heel aardig hebben gered. De echte financiële problemen zullen mogelijk ontstaan 
in de loop van dit seizoen. Als het publiek niet terugkomt, leidt dat onherroepelijk tot een 
tekort.’  
 
Ruim veertig professionele voorstellingen zijn er in het Parktheater. Het feit dat het allemaal 
uitgestelde producties zijn, bevestigt wat de Raad voor Cultuur al vaststelt. „In combinatie 
met alle amateurvoorstellingen, zoals bijvoorbeeld de Rijssense Revue straks, zitten we 
helemaal vol. Ruimte voor iets nieuws zie ik helaas niet. Ik besef dat dat een ramp is voor 
theatermakers, maar het is helaas niet anders.’  
 
Dat er een tekort is aan technici, heeft ze inmiddels al gemerkt. ‘Gezelschappen die hier 
komen, doen steeds vaker beroep op onze mensen. Vroeger hadden ze die zelf. Zzp’ers zijn 
nauwelijks te vinden. Die hebben inmiddels allemaal andere banen gevonden en zitten vast. 
Of zich dat ooit weer zal herstellen? Niemand die het weet.’  
 
Juist de onzekerheid op lange termijn remt de vreugde die er ook in Rijssen is over het feit dat 
het Parkgebouw weer open is. ‘Bij de eerste keer hadden we het gevoel dat we aan het oefenen 
waren, maar bij de tweede keer voelde het als vertrouwd.’ De suggesties die de Raad voor 
Cultuur doet voor meer geld, tijd en ruimte zijn haar uit het hart gegrepen.  
 
‘We kruipen uit het dal, maar er is veel meer nodig. Alle compensatieregelingen zijn per 1 
oktober gestopt. Een nieuwe steun in de rug zou meer dan welkom zijn. Niet alleen het 
Parkgebouw, alle theaters hebben dat nodig. Wat een schouwburg betekent, heb ik gemerkt 
toen ik hier als kind op de eerste rij zat te kijken naar mijn vader. Ik zwaaide naar hem, al 
zwaaide hij nooit terug. Wat hij wel teruggaf, was het besef hoe waardevol dit alles is, al meer 
dan honderd jaar.’ Bron: Tubantia Reggestreek, 10 november 2021. 
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Voormalig slager George Kinkhuis geeft uitleg over varkensvlees. Links Wim Tijink. © Wouter 
de Wilde  
 
Slachtvisite druk ondanks verplichte coronacheck: publiek in Enter ziet 
waar karbonade vandaan komt 
 
Het was feest in Enter. De stichting Enters Erfgoed had veel visite over de vloer en in het 
midden daarvan hing een varken aan de ladder. De inmiddels 26-jarige traditie van de 
slachtvisite trok ondanks coronacheck en polsbandje nog aardig wat publiek.  
 
Het was voor menig toeschouwer een mooie mogelijkheid om weer eens te zien waar de 
karbonade en de speklappen vandaan komen. Er was niet alleen plek voor het geslachte 
varken, maar ook voor verschillende standjes, waar hapjes te proeven waren die mede van 
varkensvlees waren gemaakt. Voormalig slager George Kinkhuis had een aandachtig gehoor 
toen hij haarfijn uitlegde hoe een varken ervan binnen uitziet, en welke onderdelen onder 
welke naam bekend staan. Een verhaal doorspekt met anekdotes. Zoals het verhaal hoe er na 
het slachten een emmer met bloed in de auto omkieperde. „Dan köj de auto wa vekoopn, want 
dee lucht kriegj der nooit meer oet.’  Bron: Tubantia Reggestreek, 11 november 2021.  
 
Geen tweede Oktoberfest in Enter: te weinig kaarten verkocht 
 
Er komt zaterdagavond geen tweede Oktoberfest in zalencentrum De Kröl aan de Enterse 
Dorpsstraat. Het muziekfeest is door de organisatie niet afgelast vanwege coronamaatregelen, 
maar omdat er te weinig toegangskaarten in de voorverkoop zijn verkocht. Tijdens de avond 
zou de twee orkesten Die Salländer en Cesticka optreden. 
 
Het eerste Oktoberfest van Enter stond in het najaar van 2019 op de kalender, eveneens bij 
De Kröl. De organisatie was destijds in handen van de Muziekvereniging Enter. Op het podium 
verschenen die avond Die Midland Steier, Erna Kerkhof en Jan Nitert. Verder werkten het 
jeugdorkest van de vereniging en een skihut-dj mee. De zaal was twee jaar geleden goed 
gevuld. Toen werden in de voorverkoop 200 kaarten verkocht. Bron: Tubantia Reggestreek, 
13 oktober 2021. 
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Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland: „Vaak helpt het alleen al dat je naar 
vaccinweigeraars luistert.’ © Wouter de Wilde  
 
Coronacrisis maakt van Wierdenaar Marc Kaptein bekende Nederlander: 
‘Ik voel me meer arts dan zakenman’ 
 
Marc Kaptein, geboren en getogen in Wierden, werd een bekende Nederlander door de 
coronacrisis. Als ambassadeur van de farmaceutische sector ziet hij het gevecht tegen het 
Covid-19-virus als een schaakspel. 
 
Even de benen strekken in Plan Oost, de Wierdense wijk waar de nu 51-jarige Marc Kaptein 
opgroeide. Bij het trapveldje aan de Kruizemunthof wijst hij naar de ietwat hoger gelegen 
bomen aan de rand. ‘Als het ’s winters gesneeuwd had, kreeg ik als jongen het gevoel dat ik 
met mijn slee een wintersportberg afdaalde. Maar het heuveltje stelt niks voor, het mag 
eigenlijk niet eens die naam dragen’, zegt hij lachend.  
 
Voor het ventje van weleer was het Wierden van toen al een uitgestrekte wereld, vandaag de 
dag ziet Marc Kaptein de wereld als een groot dorp. Die wereld verandert ook nog eens 
voortdurend, en Kaptein weet dat als geen ander. Als medisch directeur Nederland van het 
internationale farmaceutische concern Pfizer werd hij bijna van de ene op de andere dag een 
bekende Nederlander, toen in 2020 de ontwikkeling van het coronavaccin op gang kwam. Hij 
werd een veelgevraagd gast aan de tafels van talkshows en nieuwsprogramma’s op televisie. 
Maar op het plein van zijn vroegere basisschool, toen de Kardinaal Alfrink geheten en nu Het 
Galjoen, herkent deze vrijdagmiddag geen enkele ouder hem. De hedendaagse televisieroem 
is in Wierden betrekkelijk. Bron: Tubantia Reggestreek, 6 november 2021.  
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Exterieur van discotheek Lucky © Frans Nikkels DTCT  
 
Vanaf zaterdag kun je ook een coronatest doen bij discotheek Lucky in 
Rijssen  
 
In het Grand Café van de Rijssense discotheek Lucky kun je vanaf aanstaande zaterdag 
terecht voor een gratis coronatest. CovidTestNederland, dat al meerdere testlocaties in deze 
regio heeft, opent een locatie in de bekende uitgaansgelegenheid. Testen moet wel op afspraak. 
 
Wie volgens de huidige coronamaatregelen niet is gevaccineerd en tóch een geldige QR-code 
wil hebben om bijvoorbeeld naar het café te gaan, heeft een coronatest nodig om te kunnen 
laten zien dat hij of zij niet besmet is met het coronavirus. Via www.testenvoortoegang kan 
een afspraak worden gemaakt voor zo'n test.  
 
De locatie in discotheek Lucky opent zaterdag 6 november vanaf 14.30 uur de deuren. De 
uitslag van de test is gemiddeld binnen twintig minuten - en maximaal na twee uur - bekend. 
Een testafspraak maken is gratis.  
 
Het is de bedoeling dat de Rijssense testlocatie zeven dagen per week vanaf 08.00 uur is 
geopend. Parkeren is gratis, de ingang van het Grand Café van Lucky zit aan de Galvanistraat. 
Bron: Tubantia Reggestreek, 4 november 2021.  
 
Marokko gaat reizigers onderwerpen aan extra coronasneltest 

Marokko gaat reizigers die arriveren op de vliegvelden en in de havens onderwerpen aan een 
extra coronasneltest. Wie het virus toch onder de leden blijkt te hebben, komt het land niet 
in en moet op kosten van de vervoersmaatschappij worden teruggebracht naar de plaats van 
herkomst. De enige uitzondering geldt voor personen die een permanente verblijfsvergunning 
hebben. 
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De regering presenteerde deze maatregel zaterdag bovenop de negatieve PCR-test van 
maximaal 48 uur oud die bezoekers al moesten overleggen. Ook zijn zij verplicht bij aankomst 
een vaccinatiebewijs te laten zien. In het Noord-Afrikaanse land is de coronapas vereist om 
toegang te krijgen tot publieke gelegenheden. 

Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 24,3 van de 36 miljoen inwoners ingeënt tegen Covid-
19. Ook is al een begin gemaakt van het toedienen van een boosterprik. Marokko beëindigde 
afgelopen woensdag de avondklok, die in maart 2020 werd ingesteld om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. Bron: AD, 13 november 2021. 

Ook dieren worden besmet en sterven door besmetting met coronavirus 

Het coronavirus kan ook gevaarlijk zijn voor dieren. In een Amerikaanse dierentuin 
stierven drie sneeuwpanters aan Covid-19. Sommige dierentuinen in de VS vaccineren hun 
dieren inmiddels met een experimenteel medicijn. In ons land bleken vooral nertsen gevoelig 
voor het virus. Bron: AD, 14 november 2021.  

Drie sneeuwpanters in dierentuin VS overleven coronavirus niet 

Drie sneeuwpanters zijn in een Amerikaanse dierentuin overleden nadat ze besmet waren 
geraakt met het coronavirus. De Lincoln Children’s Zoo in Nebraska noemt de dood van de 
dieren Ranney, Everest en Makalu in een verklaring ‘hartverscheurend.’  

De dierentuin in Lincoln had vorige maand bekendgemaakt dat naast de sneeuwpanters ook 
Sumatraanse tijgers positief hadden getest. Verzorgers hadden alarm geslagen omdat de 
dieren verdachte symptomen vertoonden. De sneeuwpanters stierven volgens de zoo door 
complicaties die verband houden met hun coronabesmetting. De tijgers Axl en Kumar lijken 
inmiddels wel volledig te zijn hersteld.  

Wereldwijd zijn volgens cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit zeker 252 
miljoen coronabesmettingen gemeld onder mensen, maar volgens Amerikaanse media zijn 
blijken ook allerlei diersoorten kwetsbaar. Gevlekte hyena’s, tijgers, leeuwen, jaguars en 
andere dieren hebben positief getest in Amerikaanse dierentuinen.   

Sommige dierentuinen in de VS proberen hun dieren te beschermen tegen het coronavirus 
met een experimenteel vaccin van het bedrijf Zoetis. Dat vaccin is speciaal ontwikkeld voor 
dieren. In een dierentuin in Cincinnati zijn inmiddels zo'n tachtig dieren ingeënt tegen het 
virus. Het is onduidelijk of de dieren in de Lincoln Children’s Zoo ook waren ingeënt, de 
dierentuin wil daar niets over zeggen. 

In Nederland kwam corona bij dieren vooral in het nieuws door de besmetting van nertsen. 
Op 69 bedrijven die nertsen fokten, was er sprake van een besmettingshaard. Daarnaast zijn 
er in ons land tot nu toe enkele tientallen gevallen bekend van honden en katten met 
corona. Uit onderzoeken blijkt dat dit vooral gebeurde als iemand in het huishouden corona 
had. De kans is volgens de rijksoverheid klein dat een hond of kat besmet raakt. Ook hebben 
honden en katten meestal geen of weinig klachten. Bron: AD, 14 november 2021. 

Coronavirus ontdekt bij grote nertsenfokkerij in Zeeland (Landerd), 
10.000 dieren worden geruimd 

Bij een nertsenfokkerij in Zeeland (gemeente Landerd) zijn zo'n 10.000 dieren besmet met het 
coronavirus. Dat meldt de gemeente vrijdag. Het bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd. 

De besmettingen zijn aan het licht gekomen door meldingen van ziekteverschijnselen bij de 
dieren.  
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Bij twee andere bedrijven zijn vandaag ook duizenden besmettingen vastgesteld. Het gaat om 
een bedrijf in Egchel (5.750 dieren) en in Grashoek (9.000 dieren).   

In totaal zijn nu 62 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard, waardoor tienduizenden 
dieren zijn geruimd. De nertsen worden gedood met apparatuur die al in de stallen aanwezig 
is. Er wordt dan gebruikgemaakt van vergassing.  

 ‘Mensen die contact hebben met besmette nertsen lopen een groter risico om besmet te 
worden met corona’, zo staat te lezen op Rijksoverheid.nl. Maar het OMT-Z constateert dat 
het risico voor omwonenden verwaarloosbaar is. In luchtmonsters die zijn genomen buiten de 
stallen wordt bij onderzoeken geen virus aangetroffen.  

Ook is er een vergelijking gemaakt met virusdeeltjes die zijn aangetroffen bij coronapatiënten 
in de omgeving van eerdere besmette nertsenbedrijven. Daaruit blijkt dat het virus dat is 
gevonden bij hen niet afkomstig is van de nertsenbedrijven.  

Er gelden nog altijd strengere hygiëneregels en een landelijk vervoersverbod voor nertsen. 
Nertsenhouders kunnen een beroep doen op een stoppersregeling, waardoor zij hun bedrijf 
kunnen opdoeken zonder er veel bij in te schieten.  

Voor de coronacrisis was al bepaald dat nertsenfokkerijen vanaf 2024 hun deuren moeten 
sluiten. Dat werd onlangs teruggebracht naar 2021. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit 
om alle nertsenhouders vervroegd uit te kopen. Bron: AD, 2 oktober 2020.  

 
Een nertsenfokkerij waar dieren met het coronavirus zijn besmet wordt geruimd. Op vier 
nertsenbedrijven waar het coronavirus is vastgesteld is de NVWA bezig met het doden van de 
dieren. © ANP 

Levenswerk nertsenfokker stort in: ‘Ik heb waarschijnlijk al mijn mensen 
en dieren besmet’ 
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Hij was een van de twee eerste nertsenfokkers in het land bij wie corona werd aangetroffen. 
Martijn van den Boogaard uit Beek en Donk kijkt terug en vooruit. ‘Aan een serieus plan-b 
ben ik nog amper toegekomen.’ 

Op één moment in het gesprek schiet Martijn van den Boogaard vol. Terwijl zijn vrouw in de 
huiskamer van achter de laptop met een schuin oog toeziet op hun drie spelende kinderen, 
blikt hij in de keuken terug op die 7de juni. Met hulp van reeds gestopte collega’s ruimde hij 
toen een slordige 7000 moederdieren en meer dan 33.000 pups op zijn nertsenhouderij in 
Beek en Donk. Verdwenen was hun constante kwetteren en piepen, weg hun indringende 
geur. Bron: AD, 15 augustus 2020.  

Advocaat doet aangifte tegen Bredase burgemeester Depla voor opruiing 
en negeren coronaregels 

Michel Van Stratum van Advocatenbureau Van Stratum uit Nootdorp doet aangifte tegen 
burgemeester Paul Depla van Breda. De burgemeester zei zaterdagavond begrip te hebben 
voor de actie van de horeca in Breda die besloot om, in weerwil van de coronaregels, na 20.00 
uur open te blijven. De advocaat doet aangifte van opruiing en het negeren van de 
coronamaatregelen.  

‘Zoals bekend heeft het kabinet op advies van deskundigen besloten dat het aantal 
besmettingen omlaag moet ter bestrijding van het Covid-19 virus’, schrijft Van Stratum in een 
brief aan het Openbaar Ministerie. ‘Horeca, zoals cafés en restaurants, moeten dicht om 20.00 
uur en een vaste zitplaats is verplicht. De gemeente Breda is daarvan niet uitgezonderd.’  

De advocaat vindt dat de burgemeester van een gemeente daarbij ‘een belangrijke 
voorbeeldfunctie heeft voor het maatschappelijk leven’ en ‘het voorkomen van besmetting van 
burgers’.  

Hij stelt dat Depla openlijk heeft opgeroepen tot het negeren van die regels en zich dus 
strafbaar heeft gemaakt aan overtreding van genoemde wet- en regelgeving. ‘In verband met 
voornoemde strafbare feiten doe ik hierbij klacht c.q. aangifte, om ook duidelijk te krijgen wat 
een burgemeester van een grote stad in deze lastige tijden wel en niet behoort te doen.’  

In een persbericht dat de gemeente Breda gisteren liet uitgaan, zegt Depla onder meer: ‘De 
horeca krijgt opnieuw restricties die binnen een dag impact hebben op hun zaak en 
medewerkers. Dat zorgt voor grote onzekerheid. Zeker ook omdat er nog geen duidelijkheid is 
over de invulling van steunpakketten voor de horeca.’ 

Depla zegt verder dat: ‘De horeca wil haar stem hier over laten horen. Dat is hun goed recht. 
En daar is ook zeker begrip voor. Vanavond is er dan ook de ruimte voor de horeca in Breda 
om een statement te maken. Zoals bij de demonstratie van de horeca op 25 september. Op 
deze manier kan de horeca kortstondig aandacht vragen voor hun zaak.’ De gemeente gaat 
vanaf nu wel weer handhaven. Bron: AD, 14 november 2021.  

Hoe het centrum van Breda veranderde in een protest, veel horecazaken 
bleven ook na 20.00 uur open 

De horeca in Breda hield zich zaterdagavond niet aan de verscherpte coronamaatregelen. 
Cafés waren na 20.00 uur gewoon geopend. Veel zaken bleven de hele avond open. Volgens 
Farid Bicane van café Nassau Breda deed ongeveer tachtig procent van alle horecazaken in 
de binnenstad mee aan de actie.  

Burgemeester Depla liet zaterdagavond weten dat de horeca korte tijd een 'statement’ mocht 
maken. Na 21.00 uur konden zaken een last onder dwangsom verwachten, een officiële 
waarschuwing.   

De horeca in de Bredase binnenstad trok zich niks aan van de sluitingstijd om 20.00 uur. 
Veel kroegen weigerden te sluiten. De meeste zaken rondom de Havermarkt waren de gehele 
avond open. Op de Grote Markt waren maar een paar cafés geopend, maar toch was het daar 
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erg druk. In de binnenstad was rond 22.00 uur veel politie aanwezig, maar de sfeer was 
gemoedelijk.  

 
De cafés blijven zaterdag na 20.00 uur gewoon open. © MaRicMedia / Tom van der Put  

Burgemeester Depla snapt dat de aangekondigde maatregelen bij veel mensen een gevoel van 
uitzichtloosheid en frustratie oplevert, liet hij in een persverklaring weten die kort na 20.00 
uur door de gemeente werd verspreid. Daarin liet Depla ook weten dat de gemeente korte tijd 
niet ging ingrijpen. De horeca mocht van hem een ‘statement’ maken.  

Volgens zijn woordvoerder betekende dat dat de horeca tot ongeveer 21.00/21:30 uur open 
mocht blijven zonder dat dat repercussies had. ‘Daarna is het afgelopen en zullen we als 
gemeente noteren wie er nog wel open is. Deze zaken kunnen een last onder dwangsom 
verwachten. Hoeveel? Dat zal een bedrag van enkele duizenden euro’s zijn bij een volgende 
overtreding.’ Het is niet duidelijk of er werkelijk waarschuwingen op zaterdagavond zijn 
gegeven.   

Bicane looft de burgemeester. ‘Hij heeft oog voor onze problemen, daar ben ik heel blij mee. 
Ik heb eerder zestig medewerkers moeten ontslaan. Toen we weer open mochten, heb ik pas 
weer kunnen aannemen. En wat moet ik nu? Ik weet niet eens of ik compensatie krijg voor de 
uren dat ik nu niet open mag zijn. Ik kan gewoon niet anders dan dit protest. Ik heb geen 
keus, sta met de rug tegen de muur en veel collega's met mij.’  

Patrick van Asch, kroegbaas van onder meer Bruxelles, denkt er al niet veel anders over. ‘We 
zijn zeker niet blind voor de situatie in de zorg, maar ik weet zeker dat over drie weken de 
situatie nog niet is veranderd. We willen simpelweg meer zekerheid van de overheid.’ Ook zijn 
zaken waren zaterdagavond nog gewoon open, al ziet hij dat niet als een protestactie.  

‘Dit is voor mij een gewone zaterdagavond. Ik heb ook mijn personeel te betalen en doe dit 
niet om tegendraads te zijn.’ Volgens Van Asch had het allemaal niet zo ver hoeven komen als 
het kabinet direct honderd procent compensatiesteun had toegezegd. ‘We zijn nu een 
uitgewrongen theedoek waar de laatste druppel wordt uitgeknepen. Ik ben grotere speler, 
maar heb daardoor ook grotere schulden.’ 

Thomas van Café Shots Shooterbar aan de Vismarktstraat stond zaterdagavond gelaten voor 
zijn zaak. Het dreigement van dwangsommen doet hem na twintig maanden coronabeleid niets 
meer. ‘Ik kan niet in andermans portemonnee kijken, maar die van mij is leeg. Ik ben ook 
geen ondernemer geworden om steun te ontvangen.’   



146 
 

Hij heeft nog een tweede bar in Eindhoven. Maar die is wel dichtgegaan om 20.00 uur, al had 
hij het daar ook liever anders gezien. ‘Ik heb daar een andere beslissing genomen omdat het 
idee om open te blijven niet stadsbreed gedragen werd. Met 120 man in de zaak alleen maak 
ik dan geen statement.’  

Het uitgaanspubliek maakte zaterdagavond  massaal gebruik van de actie van de horeca om, 
in weerwil van de coronaregels, langer open te blijven. Anneke Van der Pasch en haar vriendin 
Ester van der Bijl zitten na te genieten op een bankje bij het Mexicaanse restaurant 
Popocatepetl. Ze zijn een paar dagen op vakantie en aangenaam verrast door de actie van de 
ondernemers.  

Zelf hebben ze ook forse kritiek op het coronabeleid. ’Ik vind het een goede actie. Dit beleid 
speelt ons uit elkaar’, zegt Anneke. ‘Het is belangrijk om samen te kunnen komen.’ Dat de 
druk op de ziekenhuizen toeneemt, zien ze vooral als het gevolg van tientallen jaren aan 
bezuinigingen op de zorg.  

Na maanden van sluiting en gedeeltelijke openingen is er duidelijk een grens bereikt binnen 
de Bredase horeca. De Facebookpost van café-eigenaar Farid Bicane liegt er dan ook niet om. 
Volgens hem worden restaurants en cafés gebruikt als zondebok, terwijl deze maar 
verantwoordelijk zijn voor 2.9% van alle besmettingen.  

‘Ik denk dat we het heel netjes doen met de QR-controles aan de deur. We hebben in dit land 
dan ook last van een zorgcrisis en geen coronacrisis.’ Bicane wijst verder naar Koninklijke 
Horeca Nederland die eerder al opriep geen gehoor te geven aan de nieuwe regels.  

Ook meerdere cafés in Bergen op Zoom en Roosendaal waren niet van plan om te sluiten rond 
20.00 uur. Rond 20.00 uur waren alle cafés daar toch gesloten.  

Naast woede over de verkorte openingstijden is er bij de ondernemers ook weinig vertrouwen 
in de aankomende steunpakketten vanuit Den Haag. Volgens Bicane zullen veel cafés in het 
vierde kwartaal namelijk minder dan 50 procent omzetverlies draaien waardoor zij geen steun 
ontvangen. Dit terwijl veel ondernemers ook al gekort werden hierop in de drie maanden 
daarvoor wegens de opening in oktober. ‘De steun kwam sowieso pas in 2021 op peil, 2020 
heeft ons allemaal tienduizenden euro’s gekost.’  

Of de ondernemers van plan zijn om de coronamaatregel ook na zaterdag te negeren durft 
Bicane nog niet te zeggen. ‘Dat hangt ook een beetje af van de reacties, maar soms moet je 
een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn.’ Bron: AD, 14 november 2021.  

Springend en stuiterend wachten op de Sint 
 
Enthousiasme, zenuwen en een hoop verwachtingen vochten zaterdagmiddag om voorrang. 
Sinterklaas is weer in het land en werd door hordes kinderen welkom geheten in Eindhoven. 
 
Ja, hoor. Daar zit-ie. Die baard, die mijter. Kan niet missen. Het is ‘m echt. Ramin Noor (4) 
knalt zaterdagmiddag bijna uit elkaar van enthousiasme. Verkleed als Piet staat hij samen 
met moeder Margreet in de rij om Sinterklaas te ontmoeten. Ramin steekt zijn vinger omhoog 
en roept: ‘Ik ben Piet!’ Bron: AD, 13 november 2021. 
 

Ruim 1,6 miljoen mensen zien Sinterklaas coronaproof arriveren: minder 
dan voorgaande jaren 

De intocht van Sinterklaas is zaterdag op televisie gezien door ruim 1,6 miljoen mensen. Zij 
zagen hoe de sint en zijn pieten na veel gedoe toch aankwamen bij het Grotepietenhuis. Het 
aantal kijkers is minder dan in 2020.  

De landelijke intocht was dit jaar, net als de vorige editie, alleen te volgen via televisie. Ook 
was er dit jaar, wederom geen publiek welkom, waardoor de locatie waar de sint voet aan wal 
zou zetten vooraf niet bekend werd gemaakt. Het schip vol met cadeautjes kwam gedurende 
de reis naar Nederland met enige regelmaat stil te liggen, maar meerde zaterdag met flinke 
vertraging uiteindelijk toch aan. 
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De aankomst van Sinterklaas was dit jaar omgeven met mysteries. De hele week ging het in 
het Sinterklaasjournaal over niets anders dan waar de sint toch was. De kinderen konden 
vrijdag al opgelucht ademhalen, want de goedheiligman was al op eigen houtje in het 
Grotepietenhuis gearriveerd.  

Vorig jaar zaten ruim 2,2 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd voor de eerste ‘coronaproof’ 
intocht. In 2019 zagen 1,7 miljoen mensen hoe de sint in Nederland arriveerde. Bron: AD, 14 
november 2021. 

 

Als de ‘Sintmobiel’ via de de Kamp de oude binnenstad doorkruist is Sinterklaas op vertrouwd 
terrein. © Saskia Berdenis van Berlekom  
 
Coronaproof-intocht pakt goed uit in Amersfoort: Zie ginds komt de 
Sintmobiel 
 
Elk nadeel heeft zo zijn voordeel: nog nooit maakten zoveel kinderen in Amersfoort de intocht 
van Sinterklaas van dichtbij mee als afgelopen zaterdag in coronatijd. De geïmproviseerde 
rijtoer van de Sint door zo'n beetje alle wijken van de stad was met 25 kilometer mogelijk zelfs 
de langste van het land. 
 
Zo rustig als het op de anders volgepakte kade van de oude stadshaven was, zo druk was het 
op menige plek langs de route die de Sintmobiel in drieënhalf uur aflegde. De traditionele 
intocht per boot ging niet door omdat het organiserende Sinterklaascomité Amersfoort zoveel 
niet op corona gecheckt publiek bij elkaar onverantwoord vond. Het inhalen van de 
goedheiligman dreigde niet door te gaan in de zelfverklaarde Sinterklaasstad van Nederland 
totdat de gemeente op het nippertje met de rijtoer op de proppen kwam. Bron: AD, 13 
november 2021.  
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Update RIVM 
 
Afgelopen etmaal zijn er 12.052 positieve coronatests geregistreerd. Dat cijfer kan vertekend 
zijn. GGD GHOR Nederland liep zaterdag vertraging op bij het doorgeven van testuitslagen 
aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  
 
De vertraging kwam door een storing bij een leverancier van de GGD'en. Die storing was in de 
loop van zaterdag verholpen, maar het effect ervan is ook in de komende dagen mogelijk 
zichtbaar in de dagelijkse cijfers.  
 
Het aantal van 12.052 is iets lager dan de voorgaande dagen, maar voor een zondag is het 
bijzonder hoog. Sinds het begin van de epidemie is er maar één zondag geweest met nog meer 
positieve tests: 20 december vorig jaar. Op die dag meldde het RIVM net geen 13.000 nieuwe 
gevallen. Tot deze week was dat het dagrecord voor Nederland.  
 
In Amsterdam kreeg afgelopen etmaal het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag: 
500 mensen hoorden daar dat ze corona hebben opgelopen. In Utrecht ging het om 263 
mensen, in Rotterdam om 245. In Den Haag testten 236 mensen positief en in Eindhoven 
220. In slechts drie gemeenten werden geen nieuwe besmettingen geregistreerd: Vlieland, 
Rozendaal en Schiermonnikoog.  
 
Doordat het aantal positieve tests hoger ligt dan op de vorige zondagen, blijft het gemiddelde 
oplopen. In de afgelopen zeven dagen meldde het RIVM 94.252 positieve tests, gemiddeld 
13.465 per dag. Dat is een nieuw record.  
 
Het gemiddelde stijgt voor de 45e achtereenvolgende dag. De laatste keer dat het gemiddelde 
zo lang onafgebroken omhoog ging, was in september en oktober vorig jaar, aan het begin van 
de tweede golf. Toen steeg het gemiddelde 57 dagen op rij.  
 
Het RIVM kreeg afgelopen dag zeven meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de 
besmetting is overleden. Dat is vergelijkbaar met vorige zondagen. Wanneer een coronapatiënt 
in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven. Die 
sterfgevallen zijn dan terug te zien in de cijfers die het RIVM dinsdag meldt.  
 
In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM het overlijden van 173 coronapatiënten, 
gemiddeld bijna 25 per dag. Bron: AD, 14 november 2021.  
 
Israël overweegt reisverbod naar lidstaten EU 
 
Israël overweegt een reisverbod uit te vaardigen naar lidstaten van de Europese Unie waar de 
meest recente coronagolf momenteel overheen spoelt. ‘We zouden een deel van die landen 
weer als rood kunnen inschalen. Dan mag men daar niet meer naartoe’, zei Nachman Asch, 
directeur van het Israëlisch ministerie van Gezondheidszorg, zondag op de nieuwssite Ynet. 

Momenteel geldt in Israël code oranje voor onder meer Nederland, Oostenrijk en Denemarken. 
Daarmee waarschuwt de overheid potentiële bezoekers voor de gevaren die ze lopen. 
Duitsland, tot dusver bestempeld als reisbestemming met weinig kans op besmetting, wordt 
waarschijnlijk vrijdag aan het lijstje toegevoegd. Bron: AD, 14 november 2021. 

Australië begint met vaccineren van kinderen onder 12 jaar 

Australië begint waarschijnlijk in januari met het vaccineren van kinderen onder de twaalf 
jaar. De Australische minister van Volksgezondheid zegt dat het dit jaar nog niet lukt om te 
starten met het inenten van kinderen tussen de 5 en 12 jaar, omdat 
de gezondheidsautoriteiten de veiligheid nog onderzoeken. ‘Ze werken zo hard ze kunnen’, 
aldus Greg Hunt. Bron: AD, 14 november 2021. 
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Niet doen’, zegt Bruls tegen café-eigenaren die overwegen na 20.00 uur 
open te blijven 

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, heeft 
kroegbazen opgeroepen om cafés na 20.00 uur te sluiten, zoals de coronaregels voorschrijven. 
In Breda bleef een deel van de cafés na die tijd gewoon geopend.  

‘Niet doen’, zei Bruls bij televisieprogramma WNL over horecaondernemers die mogelijk ook 
overwegen om zich niet aan de regels te houden. ‘In mijn stad weten ze het. Kroegen die zich 
moedwillig niet aan de regels houden, gaan gelijk dicht. En dan niet voor één avond. Misschien 
volgt dan ook nog een boete.’ 

In Breda bleven de cafés langer dan 20.00 uur open, en in Leeuwarden vonden na de 
kroegsluiting rellen plaats. Elders in het land waren volgens Bruls kleine incidenten, zo was 
het bijvoorbeeld op Urk ‘onrustig’. Maar in veruit de meeste steden hielden de meeste 
horecaondernemers zich goed aan de nieuwe milde lockdownregels. ‘De meeste 
horecaondernemers volgen de regels op, maar het borrelt wel. Er is veel teleurstelling’, aldus 
Bruls. Hij vond dat de eerste avond van de nieuwe lockdown ‘in zijn algemeenheid goed was 
verlopen.’  

De open kroegen in Breda noemde Bruls ‘niet fraai’. Maar de voorzitter van het 
veiligheidsberaad had ook begrip voor de Breda burgemeester Paul Depla. ‘In zijn stad was 
eerder op de dag, bij de Sinterklaasintocht, veel politie-inzet nodig. Dan heb je niet genoeg 
mensen tot je beschikking.’ 

In de toekomst sluit Bruls een 2G-beleid niet uit, waarbij een strikter onderscheid wordt 
gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, zoals in Oostenrijk wordt ingevoerd. 
‘Het gaat ontzettend ver, en ik mag hopen dat het niet nodig is. Maar aan de andere kant, als 
we niet in staat zijn om ons gedrag aan te passen, moet je de juiste maatregelen nemen. Waar 
het ons burgemeesters om gaat: maak heldere keuzes. Dus kies voor een 2G-beleid, óf een 
langere lockdown, waar iedereen last van heeft.’ De oproep voor een heldere keuze was aan 
de nationale overheid gericht. Bron: AD, 14 november 2021.  

In Breda zijn zaterdagavond 25 horecazaken na 20.00 uur opengebleven 

In Breda zijn zaterdagavond in totaal 25 horecazaken ook na 20.00 uur nog opengebleven. 
Dat blijkt volgens de gemeente Breda uit waarnemingen door handhavers. De Bredase 
horeca kreeg van burgemeester Paul Depla een uur extra, tot 21.00 uur, de ruimte voor het 
maken van een statement. Maar na die tijd moesten ze van de burgemeester toch echt hun 
deuren sluiten.  

Handhavers keken tot 22.30 uur wie er nog open was, daarna niet meer. Dit omdat daarna 
ondersteuning moest worden geboden bij een verkeersongeval. De zaken die in overtreding 
waren van het coronabeleid krijgen een maatregel opgelegd. Die kan bestaan uit een 
waarschuwing of een boete. 

‘De zaken die in overtreding zijn geweest kunnen binnen enkele dagen een brief van de 
gemeente verwachten waarin hen een maatregel wordt opgelegd. De zwaarte van die maatregel 
is afhankelijk van eventuele eerdere overtredingen, en kan zijn een waarschuwing/ last onder 
dwangsom of een boete’, aldus een woordvoerster van de gemeente. Bron: AD, 14 november 
2021.  
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Oostenrijk voert lockdown in  voor ongevaccineerden 

In Oostenrijk wordt maandag een lockdown ingevoerd voor mensen die niet volledig zijn 
gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is de uitkomst van topoverleg tussen bondskanselier 
Alexander Schallenberg en leiders van deelstaten. 

De Oostenrijkse autoriteiten zien zich genoodzaakt in te grijpen omdat het aantal 
coronabesmettingen weer snel oploopt. Een conceptversie van het lockdownplan was al 
uitgelekt. Daar stond in dat mensen die niet zijn gevaccineerd of hersteld van het virus hun 
woning alleen mogen verlaten voor essentiële activiteiten, zoals boodschappen doen en 
werken. 

Oostenrijk heeft een vaccinatiegraad van ongeveer 65 procent. Schallenberg noemde dat 
vorige week 'beschamend laag'. Ongevaccineerde mensen krijgen in Oostenrijk al te maken 
met beperkingen. Het land stapte deze maand over op een zogenoemd 2G-model. Dat houdt 
in dat sommige binnenlocaties, zoals restaurants en bioscopen, alleen toegankelijk zijn voor 
mensen die zijn gevaccineerd of genezen van Covid-19. Invoering van die regel leidde al tot 
rijen bij vaccinatiecentra. Bron: AD, 14 november 2021.  

Drukte bij callcenter GGD 

Het is onverminderd druk bij het callcenter van de GGD waar mensen naartoe kunnen bellen 
voor een coronatestafspraak. Van zondag 08.00 uur tot 12.00 uur zijn er 47.000 afspraken 
ingepland, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. 

Dat zijn ongeveer evenveel afspraken als een week geleden op hetzelfde tijdstip, maar twee 
keer zoveel als twee weken geleden, aldus de organisatie. 

De drukte bij de afsprakenlijn is 's ochtends het grootst, licht een woordvoerster van de 
organisatie toe. Eerder deze week meldde GGD GHOR dat er tussen 08.00 en 08.01 uur 's 
ochtends al 15.000 mensen hadden gebeld. ‘We zien in de ochtend echt een enorme piek. 
Mensen zijn misschien met klachten wakker geworden en bellen dan direct.’ De organisatie 
roept mensen op om het later op de dag nog eens te proberen als ze de telefoonlijn 's ochtends 
niet kunnen bereiken vanwege de drukte. De afsprakenlijn is tot 20.00 uur geopend. Bron: 
AD, 14 november 2021. 

België wil extra maatregelen voor het nachtleven 

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil extra maatregelen voor 
het nachtleven, vertelt hij aan VTM Nieuws. Hij zou discotheken alleen willen toelaten voor 
mensen die gevaccineerd zijn, eventueel met een test erbovenop. 

‘We zullen discotheken niet kunnen openhouden als we geen extra maatregelen doorvoeren’, 
aldus de minister. ‘Ik vind dat wie naar een discotheek wil gaan, gevaccineerd moet zijn. Als 
er zo veel virus rondgaat - en ook gevaccineerde mensen kunnen anderen besmetten - moet 
je je daarnaast afvragen of je zelfs aan gevaccineerde mensen niet zou moeten vragen om 
zichzelf ook te testen.’ Bron: AD, 14 november 2021. 

Overleg tussen minister en koninklijke horeca Nederland 

Koninklijke Horeca Nederland voert komende dinsdag overleg met demissionair minister Ferd 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Ook demissionair minister Stef Blok van 
Economische Zaken en Klimaat schuift bij dat overleg aan, liet KHN zondag weten. 

‘In dit overleg willen we kijken naar 'smart solutions', hoe maatregelen eventueel beter of 
slimmer kunnen worden gemaakt en toegepast én uiteraard naar de financiële compensatie’, 
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zei een woordvoerster van KHN. ‘Zo pleit KHN voor het 'inloop tot 20.00 uur-model', waarbij 
gasten slechts tot 20.00 uur bij een horecagelegenheid naar binnen mogen. Gasten die dan 
binnen zijn, mogen zo lang blijven als de oorspronkelijke sluitingstijd. Een slimme maatregel, 
waarbij het kroeghoppen wordt voorkomen en de uitstroom over de avond wordt verspreid.’ 

Verder zouden daardoor ophopingen in de publieke ruimte rond 20.00 uur worden voorkomen 
en de kansen op feestjes thuis en ook op illegale feesten verkleinen, aldus KHN. Bron: AD, 14 
november 2021.  

Horeca in Breda gaat zondag wel deuren sluiten om 20.00 uur 

De horeca in Breda is van plan om zondag wel de deuren om 20.00 uur te sluiten. ‘We wachten 
het gesprek met Grapperhaus dinsdag af’, zegt de woordvoerder van KHN afdeling Breda. ‘Als 
daar niks uit komt, dan komen er weer acties.’ Hoe die er dan uit gaan zien kon hij nog niet 
zeggen. 

Dinsdag is er overleg tussen Koninklijke Horeca Nederland (KHN), demissionair minister Ferd 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en demissionair minister Stef Blok van Economische 
Zaken en Klimaat over de coronamaatregelen en over steun voor de horeca. 

In Breda bleven zaterdagavond 25 horecagelegenheden na 20.00 uur open. In verband met de 
huidige opleving van het coronavirus, moeten restaurants en cafés sinds zaterdag om die tijd 
de deuren sluiten.  

Zoals vooraf aangekondigd, leken de meeste horecazaken in het centrum van Breda zich 
zondagavond dus wél aan de nieuwe coronaregels te houden. Cafés en restaurants deden om 
20.00 uur de deuren op slot. 

Een dag eerder bleven 25 horecazaken in de Brabantse stad uit protest tegen de nieuwe 
maatregelen langer open. Een woordvoerder van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca 
Nederland zei zondag al dat de zaken nu zouden sluiten.  

Dinsdag is er overleg van KHN met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid) en demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat. Als daar 
niks uitkomt, volgen er volgens de woordvoerder van KHN Breda mogelijk weer acties. Bron: 
AD, 14 november 2021.  

In Nederlandse ziekenhuizen worden 1863 coronapatiënten behandeld 

De Nederlandse ziekenhuizen behandelen momenteel 1863 coronapatiënten, meldt het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is opnieuw een stijging ten 
opzichte van een etmaal geleden, toen er nog 1790 mensen met corona een ziekenhuisbed 
bezet hielden. 

Op de intensive cares liggen momenteel 377 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die 
door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn per saldo 12 patiënten meer dan een dag 
eerder. Er werden 32 nieuwe mensen met corona opgenomen op de ic's, maar doordat er ook 
mensen overleden of de afdeling verlieten, nam het totaal aantal opgenomen patiënten minder 
hard toe. 

Op de ic's liggen ook patiënten zonder corona. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die na een zware 
operatie nog een tijdje goed in de gaten moeten worden gehouden. Zondag liggen er 436 van 
zulke patiënten op de intensive cares. Dat is een afname van 42 patiënten ten opzichte van 
een dag eerder. Daardoor daalde de totale bezetting op de ic's naar 813 bedden. 
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Zorgmedewerkers op de verpleegafdelingen verzorgen nu 1486 coronapatiënten, per saldo 61 
meer dan een etmaal geleden. Er werden 186 nieuwe mensen met Covid-19 in de klinieken 
opgenomen, maar doordat ook op de verpleegafdelingen weer bedden vrijkwamen nam het 
aantal mensen dat ligt opgenomen minder snel toe. 

Zaterdag werden er in totaal 267 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen, het 
hoogste aantal sinds half mei. De laatste keer dat er meer dan 1800 patiënten met Covid-19 
werden behandeld in een ziekenhuis was ook in mei. 

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te verdelen, kan het LCPS patiënten 
verspreiden over het land. Zaterdag werden er vijf patiënten naar een andere regio verplaatst. 
Het LCPS meldde aanvankelijk dat er vrijdag geen patiënten waren verplaatst, maar zondag 
werd duidelijk dat het er vrijdag negen waren. Bron: AD, 14 november 2021.   

Besmettingen? We leggen de schuld bij anderen 

De kans dat over drie weken de nieuwe coronamaatregelen versoepeld kunnen worden, is 
minimaal. Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft hoog en deskundigen vinden de 
vrijdagavond afgekondigde maatregelen niet ver genoeg gaan om het tij te keren. Iedereen wijst 
naar iedereen, schrijft Hans van Soest in dit commentaar.  

Het gebrek aan steun voor de maatregelen is zorgwekkend. We houden ons al langer niet meer 
aan de regels zoals thuis blijven bij klachten of regelmatig handen wassen. Zelfs nu 
ziekenhuizen het werk weer niet aankunnen en mensen wederom te horen krijgen dat hun 
operatie wordt uitgesteld omdat alle aandacht moet gaan naar nieuwe coronapatiënten die in 
doodsnood zijn, dringt de ernst niet door tot iedereen.   

In meerdere gemeenten moest de politie ingrijpen, omdat uitgaanspubliek boos was dat de 
kroegen om 20.00 uur dicht gingen zaterdagavond. In Breda weigerden kroegbazen 
demonstratief hun deuren te sluiten. De burgemeester besloot niet meteen in te grijpen, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn collega in Leeuwarden, al had dat ook met gebrek aan 
politiecapaciteit te maken.  

De Bredase burgemeester Depla vindt dat we ook begrip moeten hebben voor 
horecaondernemers die door de nieuwe maatregelen bedreigd worden in hun voortbestaan. 
Nou is het onmiskenbaar zo dat het leed onder deze ondernemers niet kan worden overschat: 
financieel zitten ze veelal aan de grond, velen slapen al een jaar niet meer. Het nieuwe 
steunpakket waar het kabinet mee komt, moet dan ook royaal zijn.  

Maar regels gelden voor iedereen. Het coronatoegangsbewijs is destijds mede ingevoerd zodat 
de horeca open kon blijven ondanks de pandemie. Uit onderzoek bleek dat 40 procent van de 
horecabazen weigerde het beleid te handhaven. Dan is het wrang voor de goedwillende 
ondernemer te zien dat die schreeuwers nu ook weigeren zich aan de nieuwe avondsluiting te 
houden: het begrip bij de rest van de samenleving voor hun situatie wordt er niet groter door. 

Daarom had ook in Breda zaterdag gehandhaafd moeten worden. Al anderhalf jaar wijst 
iedereen naar iedereen: wij zijn niet de schuld van de besmettingen, kijk maar naar anderen. 
Maar als niemand zijn verantwoordelijkheid neemt, is straks nog een veel ingrijpender 
lockdown nodig om het virus in bedwang te houden. Bron: AD, 14 november 2021.  

Eerste avond milde lockdown 

Alkmaar is een van de steden waar horecaondernemers zich tegen de nieuwe maatregelen 
verzetten. Ze hebben onderling afgesproken zaterdag langer open te blijven, vertellen ze aan 
het begin van de avond. In hun zaken laten ze na 20 uur geen nieuwe mensen meer toe, maar 
worden gasten die op dat moment binnen zijn nog wel gewoon bediend. 
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Peter Visser van restaurant Pluim aan de Ritsevoort is een van die Alkmaarse ondernemers. 
Zijn dagen zijn een rollercoaster, vertelt hij. ‘Gisteravond in zak en as na de persconferentie. 
Vandaag kon ik als de Sinterklaas van Alkmaar even alles vergeten en nu moeten we dan om 
20 uur dicht. Zoveel tegenstrijdigheid.’ 

Hij ziet het nut er niet van in om zijn zaak om 20 uur te sluiten. „Deze lockdown van drie 
weken gaat ons niet helpen. Besmettingen vinden vooral thuis plaats. Ik kijk langzamerhand 
met steeds meer wantrouwen naar de politiek. Weer wordt de horeca gestraft, terwijl wij twee 
jaar lang alles gedaan hebben wat van ons is gevraagd, tot voor politieagent spelen aan toe. 
Ik ga de borden niet van de tafel trekken als mijn gasten nog lekker zitten te eten. Ik zie onze 
actie als een moedeloze poging om te laten zien dat dit de oplossing niet is. Het is dweilen met 
de kraan open: ze moeten de kraan repareren.’ 

Rond het Waagplein, het hart van het Alkmaarse uitgaansgebied is de politie prominent 
aanwezig. Agenten gaan er ontspannen het gesprek aan met beveiligers van horecazaken. 

Een stel dat net gegeten heeft, besluit om wel gewoon naar huis te gaan. ‘We hebben best 
begrip voor de horeca, maar aan deze actie meedoen, gaat ons te ver’, vertellen de twee. ‘De 
overheid is niet de schuldige, we hebben met een pandemie te maken. De mensen zouden veel 
meer zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.’ 

De man van het stel ergert zich aan mensen die zich niet laten vaccineren. ‘Wij komen net 
terug uit Scandinavië. Daar zie je deze problemen niet, omdat mensen daar wel 
verantwoordelijkheid nemen. Respect voor iedereen, maar deze horeca-actie vind ik niet 
helemaal op z’n plaats.’ 

Een woordvoerder van de gemeente laat weten: ‘De nieuwe maatregelen houden ons allemaal 
en zeker de horeca ook bezig. Gelukkig zijn we goed met elkaar in gesprek. Neemt niet weg, 
dat de maatregelen die in Nederland gelden, ook in Alkmaar van toepassing zijn. We 
handhaven volgens de lijn die we de gehele coronaperiode volgen. We gaan eerst het gesprek 
aan en pas daarna nemen we indien nodig maatregelen. Bij excessen zullen we direct 
ingrijpen.’ 

Rond 21 uur is café-eigenaren te verstaan gegeven dat ze dicht moeten op last van de 
burgemeester. „Ik geef maar gehoor aan de oproep’, zegt een van de ondernemers. ‘Ik wil m’n 
vergunning niet kwijtraken. Ons punt hebben we wel gemaakt.’ 

De meeste kroegeigenaren lijken rond 21.30 uur dat voorbeeld te hebben gevolgd. 

‘Nee, wij gaan niet dicht. De rek is eruit’, zegt de vastberaden eigenaar Thomas van café Shots 
in het centrum van Breda, even voor sluitingstijd 20 uur. ‘Ik zie wel wat er gebeurt. Ik heb 50 
mensen in dienst en we zijn er klaar mee. Telkens zijn wij de sigaar. Ja, het zal, die 
steunpakketten. Als ik honderd procent vergoed krijg, ga ik dicht. Ik moet mijn personeel 
betalen. Dat lijkt wel helemaal uit beeld te zijn geraakt.’ 

Ook café de Barbier gaat niet dicht om 20 uur. ‘We zien wel wat er gebeurt. Moet je kijken hoe 
druk het nog is. Mensen zijn er klaar mee’, zegt een medewerker die buiten een sigaret staat 
te roken. 

Het publiek lijkt vooralsnog evenmin aanstalten te maken. Zowel binnen als buiten is even 
voor 20 uur nog volop bedrijvigheid. ‘Hier blijven ze open’ zegt een twintiger met een pilsje in 
de hand. „Kom op, onze generatie is er helemaal klaar mee.’ 

Een gemeentelijke handhaver merkt wel op dat het minder druk is dan gebruikelijk voor een 
zaterdagavond. ‘Zaterdag is normaal volle bak. Dus het publiek voelt wel dat de situatie niet 
normaal is. Deze week volgen verdere gesprekken tussen horecamensen en de gemeente. Dan 
worden verdere beslissingen genomen.’ 
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Burgemeester Paul Depla meldt het protest zaterdagavond nog even door de vingers te zien, 
maar daarna te zullen handhaven, ‘zoals we dat altijd’ doen. Volgens hem is „er ruimte voor 
de horeca in Breda om een statement te maken’, zoals eerder ook op 25 september gebeurde. 
Depla: ‘Op deze manier kan de horeca kortstondig aandacht vragen voor hun zaak.’ Hij 
kondigde aan handhavers op pad te sturen, ‘maar die zullen alleen observaties doen.’ Aan de 
hand van die observaties zullen de overtreders later worden aangesproken. 

Op het Rembrandtplein en het Thorbeckeplein in Amsterdam zag het zaterdagavond even na 
sluitingstijd nog zwart van de mensen. Tegen 20.30 uur was het gebied al aardig leeg. De 
eerste avond van de ’milde lockdown’ lijkt gemoedelijk te verlopen in het centrum van de 
hoofdstad. 

Net zaten de aanschuiftafels buiten nog vol, 20 uur exact pakt Rosa, serveerster van café De 
Heeren van Amstel de kaarsjes van tafel. Ze had geen moeite de tent leeg te krijgen, zegt ze. 
‘Om vijf uur ’s nachts luisteren ze heel wat slechter.’ 

Christopher uit Hannover heeft net met drie vrienden 300 euro afgerekend bij outbackcafé 
Coco’s. Hij is nog een beetje in shock van dat bedrag en op slag nuchter. ‘We zijn al om 14 
uur uur begonnen, dus we vinden het niet zo erg dat de tent nu sluit.’ 

Jens Visser en Kees Buzink uit Haarlem hebben een paar biertjes gedronken op het terras. 
‘Nu gaan we naar de nieuwe James Bond, in bioscoop Tuschinski. We verbazen ons hoe 
geruisloos alles leeg is gelopen.’ Ze verheugen zich al op het moment dat wanneer de film is 
afgelopen, de binnenstad uitgestorven is. 

De grote uitgaansgebieden in Den Haag zijn kort na 20 uur stil. Door de ramen van gesloten 
cafés en restaurants is hooguit nog wat personeel te zien dat aan het opruimen en 
schoonmaken is. Op straat druipt het uitgaanspubliek af. ‘Het was de hele avond al heel 
rustig’, zegt horecaondernemer en voorzitter van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca 
Nederland, Maarten Hinloopen. ‘Als alles zo vroeg dicht moet, heeft uitgaan niet heel veel zin.’ 
Hij heeft ook niet gehoord van collega-ondernemers die tegen de regels in open bleven. Volgens 
Hinloopen is door het lopende overleg met minister Grapperhaus „de angel eruit.’ Blijven 
protesteren heeft dan weinig zin. ‘We zijn geen Don Quichot.’ 

In Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Groningen hielden de meeste horecaondernemers zich 
eveneens aan de tijdelijke regels onder de milde lockdown. Hetzelfde gold voor Roermond. De 
binnenstad en de buitenwijken oogden zaterdagavond uitgestorven. 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft zaterdag in een spoedoverleg met demissionair 
minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ervoor gepleit gasten langer in de 
horecagelegenheden te laten verblijven, mits zij voor 20 uur zijn binnengekomen. De 
belangenorganisatie zegt in een verklaring op de website van KHN volgende week met 
Grapperhaus en minister Stef Blok (Economische Zaken) in een nieuwe spoedbijeenkomst dit 
’inloop tot 20 uur-model’ te willen bespreken. 

‘Gasten die dan binnen zijn, mogen zo lang blijven als de oorspronkelijke sluitingstijd’, zo wil 
KHN in het gesprek naar voren brengen. ‘Deze methode brengt niet meer vervoersbewegingen 
met zich mee en voorkomt het zogenaamde kroeghoppen waar het OMT bang voor is.’ 

Verder zouden daardoor ophopingen in de publieke ruimte rond 20 uur worden voorkomen 
en de kansen op feestjes thuis en ook op illegale feesten verkleinen, aldus KHN. Bron: De 
Telegraaf, 14 november 2021. 

Twee gezinsleden bekende tv-familie Jelies hebben corona 

Twee gezinsleden van familie Jelies uit Tollebeek - bekend van het tv-programma Een Huis 
Vol - hebben corona. Het gezin met negen kinderen is de afgelopen dagen in quarantaine 
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geweest, maar maakt het uitstekend. ‘Het is eigenlijk wel een fijne tijd, we hebben alle 
afspraken afgezegd.’ De Jelies hebben geen vaccinatie genomen.  

Vader Johan Jelies blijft het benadrukken: ‘Wij hebben geluk dat de klachten meevallen, maar 
we beseffen goed dat er mensen zijn die veel zwaarder getroffen zijn. En die mensen willen we 
vooral een hart onder de riem steken.’  

De afgelopen dagen kreeg Jantine (12) klachten. ‘Ze was wat hoesterig. Niks ernstigs. Maar 
we hebben wel meteen gezegd: we gaan de deur even niet uit en testen ons eerst.’ Uit de testen 
kwam naar voren dat Jantine en moeder Janneke corona hebben, de andere gezinsleden niet. 
‘De allerjongsten hebben we niet getest.’  

Sindsdien zit het bekende tv-gezin in quarantaine. Maar niet tegen hun zin. Johan: ‘Het is 
eigenlijk wel een fijne tijd. We hebben alle afspraken afgezegd en doen nu alles samen.’ Is dat 
niet lastig, ‘gevangenzitten’ in een huis met negen kinderen?  ‘Nee, we hebben alle aandacht 
voor elkaar. Bij anderen blijven we op afstand, maar onderling doen we dat niet.’  

Jelies heeft net als de rest van het gezin geen vaccinatie genomen. ‘We willen het eerst 
afwachten. We zagen mensen om ons heen die corona kregen en er gewoon op eigen kracht 
uitkwamen, dat willen wij ook.’ Dus spijt, nu er twee corona hebben, heeft Johan niet. ‘Maar 
laat ik vooropstellen dat ik degene die wel een prik heeft genomen, ook erg dapper vind. Wij 
hebben een andere keuze gemaakt. En we hoopten corona te krijgen, want dan ben je daarna 
ook niet zo vatbaar.’ 

Het gezin krijgt hulp van andere inwoners van Tollebeek. ‘Bij Sint Maarten, hingen ze zakjes 
snoep aan onze deur. We krijgen steunbetuigingen. En de boodschappen laten we gewoon 
bezorgen.’ Bron: De Stentor, 14 november 2021.  

 

De familie Jelies  ©  Freddy Schinkel  
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Oppositiepartij in Oostenrijk verzet zich tegen 2G-maatregelen en 
lockdown 

De oppositiepartij in Oostenrijk, de rechtse FPÖ, verzet zich tegen de zogenoemde 2G-
maatregelen en de lockdown die maandag ingaat voor mensen die niet ingeënt zijn. De partij 
kondigt voor zaterdag een demonstratie aan.  

Ook dient de partij een klacht in bij het constitutionele hof van het land, omdat volgens hen 
de maatregelen in strijd zouden zijn met de grondwet. 

Miljoenen mensen in Oostenrijk zijn nog niet ingeënt. Er is een vaccinatiegraad van 64 
procent. Bedroevend laag, aldus de zittende regering. Daarom komt er een lockdown, ook 
gezien de oplopende positieve coronatesten in het land. Mensen in lockdown  mogen alleen 
nog voor noodzakelijke activiteiten naar buiten, zoals boodschappen doen, werken, een 
wandeling of het halen van een prik. FPÖ-leider Herbert Kickl noemt dit een ‘corona-
apartheidssysteem’. Bron: AD, 14 november 2021. 

Ook vervalste scanner-app CoronaCheck in omloop 

Na een nagemaakte CoronaCheck-app is er nu ook een frauduleuze scanner-app in omloop, 
bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. Met de scanner-app kunnen aan de deur de 
coronapassen worden gecontroleerd. 

De valse scanner-app kleurt bij alle QR-codes groen, ook al zijn ze verlopen, geblokkeerd of 
zijn het zelfs codes die helemaal niet afkomstig zijn van de CoronaCheck-app. Volgens de 
makers is hij bedoeld voor ondernemers die mensen niet willen ‘buitensluiten’. De valse 
scanner-app toont zelfs de juiste initialen als mensen met een legitieme QR-code worden 
gescand, beloven de makers. 

‘In de wet staat dat je als ondernemer de scanner-app moet gebruiken die wij aanbieden’, zegt 
een woordvoerder van het ministerie. ‘Doe je dat niet, dan is het net alsof je helemaal niet 
controleert.’ Het ministerie zegt aangifte te doen ‘als dat nodig is’; dat is nu niet gebeurd. ‘Het 
verspreiden van de app is op zichzelf niet strafbaar, gebruik ervan wel.’ 

 
 
De echte scanner-app  @ NOS 
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Het ministerie wijst erop dat handhavers kunnen controleren of ondernemers wel de juiste 
scanner-app gebruiken, maar voor het ongeoefende oog is het verschil nauwelijks zichtbaar. 
Ook het icoontje van de echte app is nagemaakt. 

Vanaf zaterdag wordt de QR-code mogelijk uitgebreid naar pretparken en dierentuinen, als 
onderdeel van een nieuw pakket maatregelen. Ook moet de CoronaCheck-app sinds deze week 
worden gebruikt om de sportschool of het zwembad in te gaan; daarop nam de vraag naar 
valse QR-codes toe. 

Vorige week meldde de NOS dat er nog steeds op grote schaal QR-codes werden uitgewisseld. 
Er was zelfs een nagemaakte CoronaCheck-app in omloop waarin gebruikers uit 63 
verschillende codes konden kiezen. 

Sindsdien heeft het ministerie actie ondernomen: uitgewisselde QR-codes die op grote schaal 
worden verspreid, worden nu relatief snel geblokkeerd. Het uitwisselen van QR-codes kan 
daardoor alleen nog in kleinere kring. 

Om dat makkelijker te maken hebben de makers hun app bijgewerkt. Gebruikers kunnen nu 
vanuit de nagemaakte CoronaCheck-app andermans QR-code scannen. Dat kan bijvoorbeeld 
van een vaccin, herstelbewijs of een negatieve test zijn. Vervolgens wordt die gescande code 
opgeslagen en kunnen mensen die in hun eigen namaak-app laten zien bij de ingang. 

Daarbij worden bij het scannen wel andermans initialen en geboortedatum en -maand 
getoond. ‘Ik denk dat inmiddels wel duidelijk is hoe belangrijk de controle op de ID-kaart is’, 
stelt een woordvoerder van het ministerie. Bron: NOS, 13 november 2021. 

Meer valse buitenlandse QR-codes vanaf vandaag op zwarte lijst 

Het ministerie van Volksgezondheid kan vanaf vandaag meer malafide buitenlandse 
coronatoegangsbewijzen blokkeren, heeft demissionair minister De Jonge aan de Tweede 
Kamer laten weten. Tot nu toe was dit juridisch nog niet mogelijk voor alle valse QR-codes uit 
het buitenland. 

Onderzoek van de NOS liet eerder vandaag zien dat frauduleuze QR-codes nog altijd breed 
worden gedeeld via apps als Telegram. Sinds half oktober kunnen zulke neppe 
coronatoegangsbewijzen in principe worden geblokkeerd. Dat is tot nu toe bij 23 onechte codes 
gebeurd. 

Bij QR-codes uit het buitenland gold echter een juridische belemmering: die konden alleen op 
de zwarte lijst terechtkomen als overduidelijk sprake was van een valse naam. Veelvuldig 
gedeelde (valse) coronatoegangsbewijzen van 'echte mensen' konden nog niet worden 
geblokkeerd. Het demissionaire kabinet wil de juridische blokkade nu opheffen met een 
spoedregeling, die morgen ingaat. 

Vanaf morgen wordt de QR-code op veel meer plaatsen gebruikt, omdat het aantal 
coronabesmettingen sterk toeneemt. Onder meer in sportscholen, musea en op terrassen 
moeten mensen een QR-code laten zien. Bij de amateursport in de buitenlucht was dat 
aanvankelijk ook het plan, maar na forse kritiek werd daarvan afgezien.  
 
Coronatoegangsbewijzen worden op verschillende manieren vervalst. Zo zijn er kant-en-klare 
apps waarmee misbruik mogelijk is en gingen er QR-codes rond op naam van Adolf Hitler en 
de Franse president Macron. Die zijn inmiddels geblokkeerd. 
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Het blokkeren van een QR-code werkt via een 'zwarte lijst' in de scanner-app, die door 
medewerkers in bijvoorbeeld de horeca wordt gebruikt. Als zij een QR-code scannen die op de 
zwarte lijst staat, dan kleurt het scherm rood. 

Overigens staat het aantal van 23 geblokkeerde QR-codes in schril contrast met de alleen al 
65 illegale codes die in een kant-en-klare Android-app worden aangeboden. In de meeste 
gevallen betrof het daar Europese codes. Mogelijk worden die dus vanaf middernacht 
geblokkeerd. Bron: NOS, 6 november 2021. 

QR-codes nog steeds breed gedeeld, veel malafide codes nog niet 
geblokkeerd 

Coronatoegangsbewijzen, die officieel op naam van een individuele gebruiker staan, worden 
nog altijd breed gedeeld via apps als Telegram. Ook zijn er kant-en-klare apps en websites 
waarmee misbruik mogelijk is, blijkt uit onderzoek van de NOS. Tegelijkertijd zijn er tot dusver 
23 veelvuldig gedeelde QR-codes geblokkeerd, blijkt uit een analyse van de zogenoemde deny 
list in de CoronaCheck-app. 

Maar veel vaak gedeelde codes doen het dus nog. 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 
ministerie van Volksgezondheid. ‘Alleen als er overduidelijk sprake is van een nepnaam 
kunnen we een QR-code blokkeren.’ 

Zo gingen er QR-codes op naam van Adolf Hitler en de Franse president Macron rond, die 
vervolgens werden geblokkeerd. ‘We werken aan regelgeving om ook gedeelde codes van echte 
mensen te kunnen blokkeren, technisch is dat zo geregeld.’ 

Sinds kort geeft de scanner-app voor medewerkers in bijvoorbeeld de horeca een 
waarschuwing als er een Europees certificaat wordt gescand: in dat geval moet de legitimatie 
worden gecheckt. Overigens moet dat bij Nederlandse codes ook, maar dan wordt die melding 
niet getoond. 

Sinds half oktober is het mogelijk om QR-codes te blokkeren. Het gaat daarbij om tien 
buitenlandse en dertien binnenlandse QR-codes, die volgens het ministerie op grote schaal 
zijn uitgewisseld met anderen. Bij de buitenlandse codes gaat het dus om QR-codes op een 
nepnaam die eigenlijk niet uitgegeven hadden mogen worden. 

Het blokkeren van een QR-code werkt via een 'zwarte lijst' in de scanner-app, die door 
medewerkers in bijvoorbeeld de horeca wordt gebruikt. Scannen ze een QR-code die op de 
zwarte lijst staat, dan kleurt het scherm rood. 

Het totale aantal van 23 geblokkeerde codes steekt schril af tegen de alleen al 65 illegale QR-
codes die in een kant-en-klare Android-app worden aangeboden. Uit een steekproef van de 
NOS blijken de meeste codes inderdaad een groen vinkje op te leveren, hoewel het in de meeste 
gevallen wel om Europese codes gaat. De app wordt gedeeld in een Telegram-kanaal met circa 
45.000 leden. 

De app is bijna niet van echt te onderscheiden; het bijbehorende fietsje uit de CoronaCheck-
app is ook aanwezig. Een 'verbetering' ten opzichte van de eerdere versies is dat de fietsers de 
andere kant op gaan als gebruikers op ze tikken; dat was juist een belangrijk onderscheid 
tussen de echte apps en de namaakvarianten. 
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Het gebeurt minder massaal, maar des te vernuftiger is een andere vorm van fraude: een 
GGD-medewerker of een arts omkopen. Die kan dan een vaccinatie- of herstelbewijs 
aanmaken, waardoor je een perfect werkende, niet van 'echt' te onderscheiden QR-code krijgt. 
De GGD heeft medewerkers op non-actief gesteld die dat zouden hebben gedaan en ook drie 
huisartsassistenten worden daarvan verdacht. 
 
Het gaat om een aangepaste versie van de website waar het ministerie vorige 
maand aangifte tegen deed, en die dezelfde mogelijkheden bood. Daarbij hebben de nieuwe 
verspreiders ervan het aantal beschikbare QR-codes meer dan verdubbeld. 

Voor iPhone-gebruikers wordt de broncode van die bewuste website gedeeld, waarna de 
gebruiker die zelf ergens op internet kan plaatsen. Daardoor is het bijna onmogelijk om de 
site uit de lucht te halen. Daarvoor zou elke individuele QR-code moeten worden geblokkeerd. 

De nagemaakte corona-apps met bijbehorende valse codes worden gedeeld door tegenstanders 
van de QR-code. ‘Wij zijn volledig tegen de QR-code, maar willen de mensen met een zwakke 
rug toch een alternatief aanbieden waarmee ze aan het systeem kunnen meedoen’, schrijven 
ze. 

De app werd donderdagochtend nog bijgewerkt: ‘De niet-werkende codes zijn eruit gehaald en 
we hebben er een paar toegevoegd. Ook gaat het fietsplaatje nu de andere kant op, als je erop 
klikt’, schrijven de makers. 

Dat het veelal om buitenlandse codes gaat en dat gebruikers van de scanner-app worden 
gewaarschuwd, vinden ze geen probleem: ‘Praat Engels als je de app gebruikt ;-)’. 

Het ministerie roept mensen op om weg te blijven van de malafide QR-codes: ‘We gebruiken 
dit systeem van coronatoegangsbewijzen om de kans op besmettingen te verkleinen. Juist nu 
aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames stijgen, is dat heel belangrijk’, schrijft een 
woordvoerder. 

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid voegde daar vanmorgen voor aanvang van de 
ministerraad aan toe dat er op fraude een maximumstraf van vier jaar staat. ‘En dit is echt 
fraude. Gebruik je creativiteit voor iets anders’, zei hij. ‘Steek je tijd in het halen van een 
vaccinatie.’ Bron: NOS, 6 november 2021.  

Paniek in Duitse discotheek na ontduiking coronacontroles 

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er gewonden gevallen toen paniek uitbrak in een 
discotheek in de Noord-Duitse stad Friesoythe, meldt de lokale politie. 

De chaotische situatie ontstond toen het personeel van de horecagelegenheid de bezoekers 
aanspoorde de ruimte te verlaten, omdat meerdere gasten de controle op hun vaccinatiestatus 
hadden ontdoken voordat ze naar binnen gingen. Daardoor kon de discotheek niet langer 
garanderen dat alle aanwezigen waren ingeënt tegen het coronavirus, zegt de politie, die 
bovendien vaststelde dat de discotheek de maximale bezettingsgraad had overschreden. 

Na de oproep het etablissement direct te verlaten, raakten sommige gasten in paniek. Om de 
daaropvolgende stormloop richting de uitgang te controleren, opende de politie de 
nooduitgangen. Meerdere mensen moesten uiteindelijk worden behandeld voor 
hyperventilatie of raakten bewusteloos. 

Ook in Nederland moeten horecabezoekers aantonen dat ze zijn ingeënt tegen Covid-19. Voor 
discotheekbezoek zal de coronapas vermoedelijk echter zelden worden getoond. Vanaf 
zaterdag 18.00 uur dienen horecagelegenheden immers om 20.00 uur te sluiten in het kader 
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van de aangescherpte coronamaatregelen. Gedanst kan er voorlopig ook al niet worden: 
horecabezoekers moeten op een stoel of barkruk zitten. Bron: De Telegraaf, 14 november 
2021. 

Plan kabinet voor 2G: over drie weken geen coronapas meer na test 

Het demissionaire kabinet gaat voorbereidingen treffen om mensen alleen nog een 
coronatoegangsbewijs te geven als ze volledig zijn gevaccineerd of corona hebben gehad. De 
bewindslieden mikken op een invoering van het 2G-systeem over drie weken, bevestigde 
minister De Jonge op de coronapersconferentie. 

Ondernemers krijgen binnen dit plan de keuze van het kabinet of zij deze maatregel in hun 
zaak willen overnemen of een negatieve test ook goed vinden (3G). Die keuzevrijheid is met 
name bedoeld voor de horeca, maar heeft consequenties. 

Als een café of restaurant ervoor kiest alleen gevaccineerde of herstelde mensen toe te laten, 
gelden verder geen beperkingen. Wanneer ook mensen met een negatieve testuitslag welkom 
zijn, moet iedereen in de zaak op een vaste plek zitten en mag er bijvoorbeeld niet gedanst 
worden of aan de bar gestaan worden. 

Voor de invoering moet de wet worden veranderd. De voorbereiding daarvan gaat nu beginnen 
maar is wel ingewikkeld. Voorwaarde voor de invoering is dat de Tweede Kamer er vooraf 
toestemming voor geeft. Bij kleinere coronamaatregelen is toestemming achteraf voldoende. 

Minister De Jonge sprak van een dilemma. Het 2G-systeem beperkt de mogelijkheden van 
mensen die niet zijn gevaccineerd en evenmin genezen van corona. ‘Ik snap dat mensen zich 
iets meer gedwongen voelen om toch die kant op te gaan. Maar wij moeten de maatschappij 
ook veilig houden. Als we met 2G een café langer open kunnen houden of een festival laten 
doorgaan dan is het onze taak om die keuze te maken.’ 

Het kabinet wil ook in de wet vastleggen dat anderhalve meter afstand weer verplicht wordt. 
En het coronatoegangsbewijs wordt ook nodig in dierentuinen en pretparken, maar ook dat 
moet nog juridisch worden voorbereid. Bron: NOS, 14 november 2021. 

Amsterdamse burgemeester roept op om verdraagzaam te zijn 

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema roept in een videoboodschap  op 
verdraagzaam te zijn nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt. Verdeeldheid helpt niet, 
zegt ze.   

Volgens de burgemeester krijgen artsen en verpleegkundigen al te lang geen adempauze en 
hebben handhavers vaker te maken met agressie. ‘Dat moeten we niet willen.’ 

Hoewel dit volgens de burgemeester niet de strengste maatregelen zijn, knaagt het dat 
de vrijheid uitblijft die in het vooruitzicht is gesteld.  

De burgemeester vraagt haar stadgenoten aan elkaars gezondheid te denken, de maatregelen 
op te volgen en verdraagzaam te zijn Bron: AD, 14 november 2021. 

Akkoord over cao academische ziekenhuizen, geen nieuwe staking 
 
Zorgbonden en werkgeversorganisatie NFU zijn het gisteren eens geworden over een nieuwe 
cao voor werknemers in de universitaire ziekenhuizen (umc's). Een derde staking die op 25 
november gepland stond, gaat daardoor niet door. 
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Wel moeten de leden van de vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV nog instemmen met de nieuwe 
arbeidsvoorwaarden. In de nieuwe cao komt er structureel meer loon bij en zijn er afspraken 
gemaakt over het terugdringen van de werkdruk. Het gaat om minimaal 75 euro bruto per 
maand extra voor iedere werknemer. Daarnaast wordt het minimumloon per 1 januari 2022 
verhoogd naar 14 euro. 

Ook krijgen werknemers een toeslag als roosters binnen 72 uur worden gewijzigd, een betere 
toelage voor onregelmatige diensten en komt er meer rusttijd na een bereikbaarheidsdienst of 
na een nachtdienst. 

‘We zijn blij dat umc-werknemers eindelijk worden gehoord en dat de twee actiedagen en de 
dreiging van een derde zondagsdienst tot een doorbraak hebben geleid’, zegt FNV-bestuurder 
Elise Merlijn. Ze is blij dat er een akkoord is over een structurele verbetering in plaats van 
een incidentele salarisverhoging. CNV-onderhandelaar Aaldert Mellema zegt dat het maximale 
eruit is gehaald. 

Directeur Caroline van den Brekel van LAD en FBZ-onderhandelaar Brigitte Sprokholt vinden 
dat alle werknemers wat aan het akkoord hebben. En ‘waardoor niet langer tweespalt wordt 
gezaaid tussen werknemers onderling. Dat was voor ons een heel belangrijk punt’, zegt Van 
den Brekel. 

Voor de staking van donderdag de 25e had een recordaantal van 366 afdelingen van de 
academische ziekenhuizen zich aangemeld. Minimaal 10.000 zorgmedewerkers zouden gaan 
actievoeren. Ze wilden net als tijdens de stakingen in september en oktober zogenoemde 
'zondagsdiensten' draaien, wat betekent dat ze alleen spoedzorg leveren. Daar valt ook de 
coronazorg onder. 

Er zijn acht academische ziekenhuizen in Nederland: het Amsterdam UMC, het VU Medisch 
Centrum (ook in Amsterdam), het Erasmus MC in Rotterdam, het LUMC in Leiden, Maastricht 
UMC+, het Radboudumc in Nijmegen, UMC Groningen en UMC Utrecht. Bron: NOS, 12 
november 2021.   

De weerstand tegen de coronaregels verklaard: ‘Grondrechten worden ten 
onrechte als breekijzer gebruikt’ 

Volgens hoofddocent Ingrid Leijten van de Universiteit Leiden worden de grondrechten ten 
onrechte als breekijzer gebruikt in het coronadebat. Maar ze kan de weerzin tegen de nieuwe 
regels wel verklaren. 

Dat horecazaken in Breda zaterdag de coronaregels negeerden valt te verklaren, stelt 
hoofddocent Ingrid Leijten van de Universiteit Leiden. Ze maakt zich zorgen over het dalend 
vertrouwen in de overheid.  

Kunt u verklaren waarom de vlam zo vaak in de pan slaat? Nu hielden horecazaken in Breda 
zich weer niet aan de vervroegde sluitingstijd. In Leeuwarden braken rellen uit.  

Ingrid Leijten, gepromoveerd op grondrechten: ‘We leven weliswaar in een democratie, maar 
zijn niet gewend om de werking ervan zo direct te ervaren. De overheid maakt voortdurend 
wetten en neemt continu maatregelen, maar in de coronatijd worden vandaag maatregelen 
afgekondigd die morgen ingaan en waarvan we de gevolgen al meteen voelen.‘  

‘Normaal hebben we niet zo’n last van beperkingen van onze grondrechten, maar nu voelt de 
macht van de overheid al snel als een bedreiging, ook al kunnen we ons natuurlijk nog steeds 
wenden tot onze volksvertegenwoordigers in het parlement of de rechter.‘  
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‘In dit specifieke geval - dat geldt meestal bij coronamaatregelen - gaat het om maatregelen 
waar politieke speelruimte in zit. Er is niet één juiste oplossing: de horeca moet om 20 uur 
dicht, maar dat had ook pakweg 22 uur kunnen zijn. Dit kan willekeurig overkomen. Het 
wordt in deze tijd pijnlijk duidelijk dat ook een democratie niet altijd goed functioneert, al is 
het nog steeds het beste systeem dat we hebben.’ 

‘In het algemeen: omdat we grondrechten als het recht op gelijke behandeling, 
onaantastbaarheid van het lichaam en andere vrijheden als absoluut zien. Zo werkt dat niet 
in een samenleving, daar is beperking van grondrechten aan de orde van de dag. Dat kan 
onmogelijk anders, dat moeten we niet meteen zien als een fout van de overheid.‘ 

Ze vult aan: ‘Een coronapas is niet per definitie discriminatie. Grondrechten worden als 
breekijzer gebruikt in de discussie terwijl ze ons in werkelijkheid echt wel beschermen, ook 
bij nieuwe maatregelen. Het zou voor burgers goed zijn meer te weten over de werking van 
grondrechten en de democratie. Dat zou al veel onvrede schelen.’ Maar ze zegt ook: ‘Aan de 
kant van de overheid mogen de strategie en de communicatie beter.’  

‘Aan de kant van de overheid mogen de strategie en de communicatie beter. Ook een 
demissionaire regering moet haar werk doen, maar zet dan wél een concrete visie uiteen. 
Vertrouwen win je ook met standvastigheid en rechtlijnigheid. In Nederland zien we juist dat 
vertrouwen tekortschieten. Daarbij komt dat we net een toeslagenaffaire hebben gehad. 
Bovendien stevenen we af op een ‘oude’ coalitie die van een nieuwe bestuurscultuur nog niet 
veel werk lijkt te maken.’  

Hoe kijkt u aan tegen verplichte QR-codes en de komende 2G-samenleving? Wordt het verzet 
van sommigen dan nog sterker? 

‘Tot nu toe was er geen sprake van discriminatie omdat iemand die zich niet had laten 
vaccineren, nog steeds de keuze had om zich te laten testen. Als ongevaccineerden straks op 
bepaalde plekken helemaal niet meer welkom zijn, dan moet de overheid daar wel een heel 
goed verhaal bij hebben. Dan heb je het over een verdergaande inbreuk op grondrechten die 
een bijzonder stevige rechtvaardiging vereist.’ 

‘Als overheid moet je daar niet omheen willen draaien. Geef gewoon toe dat je daar heel ver 
mee gaat en onderbouw met goede argumenten waarom dat toch nodig is. Daarmee alleen al 
wek je vertrouwen en voorkom je mogelijk nieuwe confrontaties met de eigen bevolking.’ Bron: 
AD, 14 november 2021.  

In Israël worden kinderen tussen 5 en 12 jaar gevaccineerd 

Israël geeft groen licht om kinderen tussen de 5 en 12 jaar met het Pfizer-vaccin in te enten.  

Het gaat om hetzelfde Pfizer-vaccin dat Israël voor de rest van de bevolking gebruikt, alleen 
is de dosis drie keer zo klein. De regering volgt het advies van een raad van specialisten 
daarover. 

Israël loopt voor op de meeste landen als het gaat om vaccineren. Zo hebben 4 miljoen van de 
9 miljoen inwoners al hun derde vaccinatie gehad. Bron: AD, 14 november 2021.  

Dinsdag is er overleg tussen KHN en minister 

Zoals vooraf aangekondigd, leken de meeste horecazaken in het centrum van Breda zich 
zondagavond wél aan de nieuwe coronaregels te houden. Cafés en restaurants deden om 
20.00 uur de deuren op slot.  
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Een dag eerder bleven 25 horecazaken in de Brabantse stad uit protest tegen de nieuwe 
maatregelen langer open. Een woordvoerder van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca 
Nederland zei zondag al dat de zaken nu zouden sluiten.  

Dinsdag is er overleg van KHN met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid) en demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat. Als daar 
niks uitkomt, volgen er volgens de woordvoerder van KHN Breda mogelijk weer acties. Bron: 
AD, 14 november 2021. 

Pastoor John Van de Laar uit Uden, steun en toeverlaat tijdens de eerste 
golf, met corona op ic van Bernhoven 

Pastoor John Van de Laar (56) van de parochie Sint Petrus is acuut opgenomen op de intensive 
care van ziekenhuis Bernhoven. Van de Laar heeft corona en een longontsteking. Hij heeft het 
sacrament der zieken ontvangen.  

Pastoor Van de Laar is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. Het parochiebestuur meldt dat 
bezoek niet mogelijk is maar roept parochianen op om te bidden voor hun geliefde pastoor.  

Pastoor Van de Laar stond tijdens de uitbraak van corona in maart 2020 midden in de 
brandhaard die deze regio was. In een maand moest hij 34 mensen uit zijn parochie 
begraven.   

Schrap zetten ‘het liet hem niet onberoerd, zo vertelde hij in een interview met het Brabant 
Dagblad: ’Ik moet mezelf de laatste tijd nogal vaak schrap zetten. Om de emoties de baas te 
blijven in de kerk, in het crematorium, op de begraafplaats. Het is zo veel.’  

Hij deed in die periode ook gewoon de ziekenzalving, helemaal ingepakt in het ziekenhuis of 
zorgcentrum. ‘Schort voor, handschoenen aan, mondkapje en spatbril op. Als je zo wordt 
ingepakt, weet je hoe laat het is. Ik neem een wattenstaafje mee met olie, het potje laat ik 
buiten omdat ik het anders op de kamer moet achterlaten’, zei hij destijds.  

Hij gaf aan niet bang zijn te zijn om op die manier het virus op te lopen. ‘Ik voel me wel veilig 
hoor, in zo’n pak. Ze zeggen dat ik meer risico loop op straat dan zo ingepakt in het 
zorgcentrum of ziekenhuis. Ik krijg er wel nóg meer bewondering door voor de mensen in de 
zorg: ik draag de uitrusting maar een kwartiertje en vind het al uiterst benauwend. Mijn 
leesbril beslaat meteen door de spatbril die eroverheen gaat.’  

John Van de Laar volgde Theo Van Osch op als pastoor van de grote parochie Sint Petrus 
waar ook Boekel en Zeeland onder vallen. De strenge regels van zijn voorganger liet hij vrijwel 
meteen varen. Onder leiding van Van de Laar kwam er letterlijk en figuurlijk weer meer lucht 
en vrijheid in de kerk en liturgie, tot vreugde van veel parochianen.  Bron: BD, 14 november 
2021.  

In Oostenrijk is de lockdown voor niet gevaccineerden ingegaan 

In Oostenrijk is afgelopen nacht de lockdown ingegaan voor mensen die niet volledig zijn 
gevaccineerd tegen het coronavirus. Zij hebben een geldige reden nodig om hun woning te 
verlaten, zoals boodschappen doen, werken en doktersbezoek. De maatregel treft 1,6 miljoen 
mensen. Mensen die de regels overtreden, riskeren forse boetes. Niet meedoen aan een 
controle kost maximaal 1450 euro. Overtreding van de regels op het werk kost tussen de 500 
en 3600 euro. Wie een illegaal feest of evenement organiseert waar ook ongevaccineerden 
komen, krijgt een boete van 30.000 euro, meldt het Oostenrijkse dagblad Kronen Zeitung. In 
principe zal er bij iedere reguliere politiecontrole ook naar het vaccinatiebewijs worden 
gevraagd 
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De lockdown die zeker tien dagen gaat duren, moet de besmettingen omlaag brengen en de 
regering hoopt dat meer mensen zich nu laten inenten tegen het coronavirus. Bron: AD, 15 
november 2021.  

In VK is nog geen noodzaak over te schakelen naar plan B 

De Britse premier Boris Johnson ziet, ondanks de stijgende Europese coronacijfers, nog geen 
noodzaak om over te schakelen naar 'plan B', zoals hij het verplichten van mondkapjes, 
coronapassen en thuiswerken, noemt. ‘We zien op dit moment niets in de cijfers dat de 
noodzaak voor plan B suggereert’, zegt Johnson. 

‘We houden vast aan het huidige plan, maar moeten zeker erkennen dat er in delen van 
Europa een infectiestorm woedt.’ De premier houdt er rekening mee dat die storm de 
oversteek naar het Verenigd Koninkrijk kan maken en zegt: ‘De beste bescherming voor ons 
land is als iedereen zijn boosterprik komt halen.’ Bron: AD, 15 november 2021.  

In België stromen ziekenhuizen vol met coronapatiënten 

Het coronavirus grijpt ook in België weer snel om zich heen. De ziekenhuizen stromen vol en 
waarschuwen de golf aan coronapatiënten binnenkort niet meer aan te kunnen. Reden voor 
premier Alexander De Croo het nieuwe coronaberaad, over strengere maatregelen, te 
vervroegen naar aanstaande woensdag.  

Experts adviseren om thuiswerken te verplichten tot na de kerstvakantie, het nachtleven te 
sluiten en toegang via de coronapas alleen te laten gelden voor mensen die volledig 
gevaccineerd zijn of recent hersteld van een coronabesmetting. De zogenoemde 2G-
regel. Meerdere ministers bepleiten een vaccinatieplicht.  

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is er bijvoorbeeld voorstander van 
om mensen tot inenten te kunnen verplichten. De belangrijkste corona-adviseurs van de 
Belgische deelregeringen willen ook dat kinderen vanaf negen jaar in de klas en in bijvoorbeeld 
winkels een mondkapje gaan dragen. Bron: AD, 15 november 2021.  

In Engeland komen ook mensen tussen 40 en 49 in aanmerking voor 
boosterprik 

Ook Britten tussen de 40 en 49 jaar komen vanaf vandaag in aanmerking voor 
een aanvullende coronavaccinatie, meldt Sky News. De Britse overheid heeft het 
vaccinatieprogramma naar deze groep uitgebreid om een nieuwe infectiegolf tijdens de 
koudere wintermaanden af te zwakken en de kans op nieuwe restricties tijdens de kerstdagen 
te voorkomen. 

Voorwaarde is dat gegadigden minstens zes maanden geleden hun tweede dosis hebben 
ontvangen. ‘We hebben het zelf in handen’, aldus de voorzitter van de conservatieve partij, 
Oliver Dowden. ‘Als je de booster haalt wanneer je de uitnodiging komt, is dat de beste 
verdedigingsmuur die we tegen corona hebben.’ Mensen boven de 50 konden al langer een 
boostershot halen. Bron: AD, 15 november 2021.  

Coronapatiënten van Limburg naar Noord-Nederland: ‘Het is een militaire 
operatie’ 

Vooral in Limburg en de regio Zwolle lopen de ziekenhuizen over door het snel groeiende aantal 
coronapatiënten. Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) helpt door 
zoveel mogelijk patiënten naar andere ziekenhuizen te vervoeren. ‘Er zijn nergens bedden vrij, 
die moeten ziekenhuizen vrij máken.’  
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‘We hebben een extra bed vrij gekregen in Noord-Holland.’ Geneeskundestudent Sander (24) 
kijkt naar de lijst patiënten die wachten op overplaatsing. Het zijn er vandaag 33, een deel 
staat al een dag aangemeld. Met name Limburg is oververtegenwoordigd. Sander: ‘We hebben 
contact gezocht met Limburg om te kijken in welk ziekenhuis overplaatsing het hardst nodig 
is.’ Chef patiëntenevacuatie Bert Pronk knikt bedenkelijk. ‘Als zij vinden dat hun patiënten 
zo’n lange reis aan kunnen.’ Bron: AD, 15 november 2021.  

Nieuwe coronamaatregelen hebben geen gevolgen voor verloop van 
rechtszaken 

De nieuwe coronamaatregelen hebben geen gevolgen voor het verloop van rechtszaken, laten 
de rechtbanken weten. Ze benadrukken dat het belangrijk blijft dat mensen naar de 
rechtbank komen als ze daarvoor zijn uitgenodigd.  

Alleen als mensen vanwege gezondheidsredenen niet kunnen komen, zal gekeken worden of 
een zitting eventueel digitaal moet worden gehouden. In de gerechtsgebouwen is het verplicht 
een mondkapje te dragen in de openbare ruimtes.  

Het is niet nodig om een coronatoegangsbewijs te laten zien. Verder wordt er in de 
rechtbanken 1,5 meter afstand gehouden. Daardoor is de ruimte voor publiek en pers 
beperkt, zij worden gevraagd zich aan te melden voor een zitting. Bron: AD, 15 november 
2021.  

Rusland meldt 1211 coronadoden in een week 

Rusland registreerde vandaag 1211 overlijdens ten gevolge van Covid-19, dicht bij het 
recordaantal van vorige week. Toen werden er 1241 sterfgevallen gemeld. De afgelopen 24 uur 
testten 38.420 Russen positief op het coronavirus. Bron: AD, 15 november 2021.  

In Kent staat man terecht vanwege versturen verdacht pakketje naar 
vaccinfabriek 

In het Engelse Kent staat vandaag een 53-jarige man terecht, wegens het versturen van 
een verdacht pakje naar een vaccinfabriek in Wockhardt. De productielocatie, waar 
het AstraZeneca-vaccin in flesjes wordt gedaan en verpakt, moest in januari 
worden ontruimd toen het postpakketje binnenkwam. De politie en het explosievencommando 
kwamen er aan te pas om het pakketje te onderzoeken. Het bleek loos alarm. 

Verdachte Anthony Collins, uit Chatham Hill, houdt vol dat hij het pakketje niet heeft 
gestuurd om de indruk te wekken dat het zou kunnen exploderen. Justitie is er echter van 
overtuigd dat de man angst wilde zaaien. De vaccinproductie is nooit in gevaar geweest, klinkt 
het. De 400 medewerkers van de fabriek konden, nadat het pakketje was afgevoerd, hun werk 
hervatten. Bron: AD, 15 november 2021.  

China meldt 7.4 miljoen toegediende vaccins 

China heeft gisteren 7,4 miljoen coronavaccins toegediend, meldt de nationale 
gezondheidscommissie. In totaal zijn er 2,39 miljard coronaprikken gezet in het Aziatische 
land met een bevolking van ruim 1,4 miljard mensen. Bron: AD, 15 november 2021.  

Het is een stuk rustiger op de weg 

'Het is echt een stuk rustiger dan voorheen', meldt de ANWB op de eerste maandag van 
het nieuwe thuiswerkadvies. Sinds vrijdag geldt de aanbeveling om weer zoveel mogelijk thuis 
te werken, daardoor is het een relatief rustige ochtendspits. 
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Rond 08.00 uur, wanneer het meestal het drukst is op de weg, stond er zo'n 92 kilometer file. 
Om kwart voor negen was daar nog 10 kilometer van over. ‘En die waren het gevolg van 
een ongeval en wegwerkzaamheden', aldus de ANWB. ‘Vorige week stond er rond dit tijdstip 
nog ongeveer 100 kilometer file.’ Bron: AD, 15 november 2021.  

Maori-stam vraagt vaccinweigeraars te stoppen met  hun ceremoniële 
dans 

Een Maori-stam die Nieuw-Zeelands oudste en bekendste haka uitvoert, 
vraagt vaccinweigeraars te stoppen met het gebruik van de ceremoniële dans bij hun 
protesten. De demonstranten voerden de Ka Mate - in 1820 bedacht door oorlogsleider Te 
Rauparaha van de Ngāti Toa-stam - de afgelopen weken uit om hun anti-vaccinatieboodschap 
kracht bij te zetten.  

‘We delen hun standpunt niet en willen niet dat onze voorouders of stam worden 
geassocieerd met hun boodschap’, zeggen de Ngāti Toa in een verklaring. ‘Wij vragen de 
demonstranten die de Ka Mate gebruiken om een andere haka te kiezen.’ Hoewel er veel haka's 
zijn die door de stammen bij diverse gelegenheden worden uitgevoerd, is de Ka Mate de 
bekendste. Hij wordt ook gebruikt bij sportevenementen.  

Van alle Maori in Nieuw-Zeeland heeft 76 procent minstens één coronaprik gehad. 60 procent 
van de inheemse bewoners van Aotearoa, zoals zij Nieuw-Zeeland zelf noemen, is volledig 
ingeënt. Premier Jacinda Ardern liet vandaag weten dat het 'een worsteling' is om 
sommige jonge Maori van het nut van inenting te overtuigen. Er zouden onder hen veel 
misverstanden leven over de vaccinaties. Bron: AD, 15 november 2021.  

 

© Getty Images — Vaccindemonstranten wordt vriendelijk gevraagd een andere haka op te 
voeren. 

Tsjechië meldt afgelopen 24 uur 9199 nieuwe coronabesmettingen  

Tsjechië heeft de afgelopen 24 uur 9199 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, twittert de 
Johns Hopkins-universiteit die, middels een eigen telling, het wereldwijde aantal 
besmettingen en sterfgevallen bijhoudt sinds het begin van de pandemie. Het afgelopen 
etmaal worden ook 50 overlijdens gemeld. Bron: AD, 15 november 2021.  
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Horeca van Breda heeft zich wel gehouden aan de nieuwe 
coronamaatregelen 

Zoals vooraf aangekondigd, leken de meeste horecazaken in het centrum van 
Breda zich zondagavond wél aan de nieuwe coronaregels te houden. Cafés en restaurants 
deden om 20.00 uur de deuren op slot. 

Een dag eerder bleven 25 horecazaken in de Brabantse stad uit protest tegen de nieuwe 
maatregelen langer open. Een woordvoerder van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca 
Nederland zei al dat de zaken nu zouden sluiten. 

Dinsdag is er overleg van KHN met demissionair minister Grapperhaus  van Justitie en 
Veiligheid en demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat. Als daar 
niks uitkomt, volgen er volgens de woordvoerder van KHN Breda mogelijk weer acties. Bron: 
AD, 15 november 2021. 

Tussen zondag en maandag zijn er 19.200 nieuwe coronabesmettingen 
vastgesteld 

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn er ongeveer 19.200 positieve 
coronatests geregistreerd, zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, 
vandaag tegen een commissie van de Tweede Kamer.  

Het cijfer valt hoger uit door een storing in het weekeinde. Het RIVM komt vanmiddag rond 
15.15 uur met de exacte cijfers. Het aantal van 19.200 zou een nieuw record zijn. Volgens 
Kuipers is het aantal ziekenhuisopnames 'verzevenvoudigd'. 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen bijna 2000 coronapatiënten, zegt hij. De piek is echter 
nog niet bereikt. ’We zitten nu al op 250 ziekenhuisopnames per dag’, zei Kuipers. ‘Het stijgt.’ 
Bron: AD, 15 november 2021. 

Spanje geeft farmaceut Hipra groen licht om experimenteel 

coronamedicijn te testen 

De Spaanse medicijnautoriteit heeft farmaciegroep Hipra het groene licht gegeven om 
een experimenteel coronamedicijn te testen op 1000 vrijwilligers, meldt premier Pedro 
Sanchez. De proef is de zogenoemde fase 2-studie met het Spaanse vaccin. Bron: AD, 15 
november 2021.  

Weergaloze Van Gerwen breekt record: ‘Als de echte Michael komt 
opdagen, kan niemand mij verslaan’ 

‘Ik kom niet terug, ik ben terug’, zei Michael van Gerwen eerder al. De drievoudig 
wereldkampioen voegde gisteravond in Wolverhampton de daad bij het woord. Met een 
indrukwekkend gemiddelde van 115,19 zette hij bij de Grand Slam of Darts een nieuw record 
in de boeken en gaf opnieuw een signaal af aan alle concurrenten. Bron: AD, 15 november 
2021. 

Tachtig plussers worden uitgenodigd voor boosterprik 

Bij tachtigplussers vallen aanstaande donderdag de eerste uitnodigingsbrieven voor 
de boostershots op de mat. De GGD kan in principe op 19 november beginnen met 
vaccinaties, zegt Mariska van Blankers van het RIVM. 
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Volgens Jaap Eikelboom van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland kunnen er vanaf week 
7 700.000 prikken per week worden gezet op 85 locaties. Bron: AD, 15 november 2021. 

Minister gaat in gesprek met horeca 

Minister Grapperhaus van Justitie heeft vandaag gereageerd op 
de gebeurtenissen van afgelopen weekend in en rondom de horeca. Hij zei onder meer in 
gesprek te willen gaan met de horeca om te bekijken hoe het beter kan. Bron: AD, 15 
november 2021. 

GGD overbelast, testafspraak maken niet mogelijk  

Er proberen zoveel mensen een afspraak te maken voor een coronatest dat een afspraak 
maken in grote delen van het land niet mogelijk is. De GGD is overbelast. 

In geen van de vier grote steden is op dit moment voor vandaag of morgen nog een 
testmogelijkheid te reserveren. Wie digitaal probeert via coronatest.nl krijgt het verzoek om te 
bellen met 0800-1202, maar ook daar is het zo druk dat de lijnen overbelast zijn. ‘Er bellen 
op dit moment zoveel mensen dat wij geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben', meldt het 
bandje met het verzoek om op een later tijdstip terug te bellen.  

‘Het is extreem druk. We blijven opschalen om iedereen te kunnen helpen’, zegt GGD-
woordvoerster Jacqueline Toonen. Volgens haar is het nog wel mogelijk om morgen getest te 
worden, alleen een afspraak daarvoor maken lukt nu niet. ‘We doen ons best om iedereen zo 
snel mogelijk in te plannen voor een testafspraak. De drukte maakt dat mensen soms wat 
langer moeten wachten of wat verder moeten reizen om getest te worden. Wij vragen hier 
begrip voor. Aan mensen die er niet direct doorheen komen vragen we om hun telefoon niet 
op de automatische redial te zetten, maar het later op de dag nog eens te proberen.’  

 
De melding van coronatest.nl © AD  

Niet alleen in de Randstad is het druk. In bijvoorbeeld, Breda, Eindhoven en Maastricht lukt 
het evenmin om een testafspraak te maken. Ook inwoners van Groningen kunnen niet eerder 
dan morgen worden getest en worden verwezen naar testlocaties in naburige plaatsen, zoals 
in Grijpskerk twintig kilometer verderop.  
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De vijfde golf lijkt geen piek te kennen. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 
ongeveer 19.200 positieve coronatests geregistreerd. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van 
het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag gezegd tegen een commissie van de Tweede 
Kamer. Het cijfer valt hoger uit door een storing in het weekeinde. Het aantal van 19.200 zou 
een nieuw record zijn. 

Afgelopen donderdag en vrijdag waren er meer dan 16.000 positieve tests. Dat is tot nu toe 
het record. 

Met de omstreeks 19.200 positieve tests van maandag erbij zouden er in de afgelopen week 
bijna 102.000 besmettingen aan het licht zijn gekomen. Gemiddeld waren er dan ruim 14.500 
positieve tests per dag afgelopen week. Het zou de eerste keer sinds het begin van de epidemie 
zijn dat het weektotaal boven de 100.000 uitkomt. Bron: AD, 15 november 2021.  

Honderden ingrepen en behandelingen zijn afgelopen weken afgezegd 

Honderden ingrepen en behandelingen zijn de afgelopen weken afgezegd in ziekenhuizen. 
Het frustreert patiënten die soms dag en nacht met pijn moeten leven. Ook de artsen zijn 
bezorgd. ‘Mensen die bij ons binnenkomen, zijn zieker dan voor de pandemie.’ 

De oversterfte neemt weer toe, zo laat Jaap van Dissel vandaag weten. In de week van 28 
oktober tot en met 3 november 2021 zijn in totaal 3365 sterfgevallen gemeld, terwijl normaal 
gesproken in deze tijd van het jaar tussen de 2651 en 2977 sterfgevallen worden verwacht. 
Vooral in de oudere leeftijdscategorieën (65-94 jaar) neemt de sterfte toe, maar ook in de 
leeftijdsgroepen 35-44 jaar en 55-64 jaar gingen meer mensen dood. Bron: AD, 15 november 
2021.  

Oversterfte neemt toe, ouderenartsen roepen op: ‘Breng corona niet naar je 
oma’ 

De cijfers bij het nieuws van vrijdag: nooit eerder testen zo veel Nederlanders positief, en dat is 
ook in de verpleeghuizen zichtbaar. Ondertussen lopen de sterftecijfers verder op.  

Ruim zeshonderd verpleeghuislocaties, bijna een kwart van het totaal, kampen met een 
recente coronabesmetting. In september was dat bij minder dan 5 procent van de locaties het 
geval. Dagelijks testen circa 175 bewoners van verpleeghuizen positief, een maand eerder circa 
33. De sterftecijfers stijgen ook, maar zijn met gemiddeld 11 gemelde gevallen per dag nog een 
stuk lager dan in de winter. Toen overleden geregeld meer dan 60 verpleeghuisbewoners op 
een dag. Nanda Hauet, directeur van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde 
Verenso, maakt zich grote zorgen. De boosterprikken die binnenkort worden gezet, gaan 
volgens haar helpen om bewoners minder ziek te maken, maar uitbraken zijn met de huidige 
aantallen besmettingen niet te voorkomen. Hauet vraagt om betere naleving van de 
maatregelen. ‘Het virus wordt immers binnengelopen door bezoek of personeel. Breng corona 
niet naar je oma!’  

De Nederlandse besmettingscijfers zijn hoger dan ooit tevoren. Het RIVM meldde vrijdag 
16.287 positieve testen, bijna evenveel als het recordaantal van 16.331 op donderdag. Voor 
het eerst sinds het begin van de coronacrisis is het weekgemiddelde hoger dan 13 duizend 
meldingen per dag. In een week tijd steeg het aantal positieve testen met 49 procent. Hoewel 
het aantal gemelde besmettingen niet goed te vergelijken is met eerdere golven, toen minder 
werd getest, betekent dit wel dat het virus zich razendsnel verspreidt.  

De zogeheten oversterfte stijgt snel. In de eerste week van november stierven in Nederland 
bijna 600 personen meer dan verwacht. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau 
voor Statistiek (CBS). Het CBS telde in die week 3.495 sterfgevallen, beduidend meer dan de 
verwachte omstreeks 2.900. De week ervoor overleden 450 meer mensen dan normaal voor 
de tijd van het jaar.  
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Bij personen van 80 jaar of ouder was de oversterfte het hoogst: er stierven zo’n 300 meer 80-
plussers dan het CBS zou verwachten als er geen coronapandemie was. Maar in alle 
leeftijdsgroepen nemen de sterftecijfers toe.  

Over de eerste week van november meldde het RIVM 139 sterfgevallen door covid-19, veel 
minder dan de oversterfte die het CBS meldt. Voor coronasterfte geldt geen meldingsplicht. 
Daardoor zijn niet alle sterfgevallen bekend bij het RIVM. Bron: De Volkskrant, 12 november 
2021. 

Baudet  vergelijkt nieuwe coronamaatregelen met situatie van Joden 
tijdens WO2. 

Ministers Grapperhaus en De Jonge hebben woest gereageerd op de uitspraken van FVD-
voorman Thierry Baudet. In een filmpje vergeleek hij de nieuw aangekondigde maatregelen 
met de situatie van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bron: AD, 15 november 2021.   

 
Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet tijdens een politieke rally. © Getty Images 

Is Thierry Baudet ‘staatsgevaarlijk’ of moeten we hem vooral niet serieus 
nemen? 

Opiniemakers en politici worstelen met de vraag of ze de steeds verdergaande uitspraken van 
FVD-leider Thierry Baudet moeten blijven negeren of juist moeten bestrijden. ‘Hij bewandelt 
de parlementaire weg niet meer.’ 

Thierry Baudet vindt de kabinetsplannen voor een strenger coronatoegangsbeleid te 
vergelijken met de situatie van de Joden in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw, schreef hij 
zondag op sociale media. Ook noemde Baudet koning Willem-Alexander zaterdag op een 
campagnebijeenkomst van Forum voor Democratie ‘die slappe lul’, omdat die zijn 
handtekening zet onder het beleid van minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge.  Bron: 
AD, 15 november 2021.   
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Wordt het niet eens tijd om Forum voor Democratie te verbieden? 

De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, en de mogelijkheid bestaat in Nederland om 
partijen te verbieden. 

Al jaren worden we overspoeld door onversneden racisme, fascisme, antisemitisme, seksisme 
en homofobie door Thierry Baudet en de zijnen. Aanvankelijk verdoezeld met 
pseudowetenschappelijke prietpraat, maar de laatste jaren steeds openlijker en banaler. 
Wordt het niet eens tijd om na te denken over een verbod op Forum voor Democratie? 

Een hoop Nederlanders, (voor- en tegenstanders) zullen het vermoedelijk niet meteen eens 
zijn met de suggestie om Forum te verbieden. Is dat geen beperking van de vrijheid van 
meningsuiting of een aantasting van de democratie? Maar de vrijheid van meningsuiting is 
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niet absoluut, en de mogelijkheid bestaat in Nederland om partijen te verbieden. Dat is toch 
niet voor niets zo? 

Op verzoek van het Openbaar Ministerie kan de rechter een vereniging (en dus politieke partijen) 
ontbinden en verbieden. Het moet dan getoetst worden aan onderstaand artikel uit het 
Burgerlijk Wetboek (art. 2:20 lid 1-2) 

Een rechtspersoon waarvan het doel in strijd is met de openbare orde, wordt door de 
rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie ontbonden. Alvorens de ontbinding uit te 
spreken kan de rechtbank de rechtspersoon in de gelegenheid stellen binnen een door haar 
te bepalen termijn zijn doel zodanig te wijzigen dat het niet meer in strijd is met de openbare 
orde. 

Volgens mij kun je op basis van het racistische en fascistoïde gedachtengoed van Forum en 
de uitingen van diverse leden betogen dat het doel van Forum in strijd is met de openbare 
orde, en dat de partij dus verboden en ontbonden zou kunnen worden. Het zou ook niet voor 
het eerst in de parlementaire geschiedenis zijn, het is vier keer eerder voorgekomen dat 
partijen verboden werden. Denk bijvoorbeeld aan de NSB die in 1945 verboden werd, of als 
meest recente voorbeeld aan het verbod het op de Centrumpartij ’86 in 1998. Nadat CP’86 in 
1997 werd veroordeeld als criminele organisatie die zich stelselmatig schuldig maakte aan 
het aanzetten tot vreemdelingenhaat werd de partij in 1998 verboden verklaard en ontbonden 
door de rechtbank in Amsterdam. Opnieuw verenigen werd daarbij tot op zekere hoogte ook 
uitgesloten. 

Afgezien van de moderne marketing en het feit dat een deel van de achterban inmiddels niet 
meer herkenbaar is als skinhead bestaan er weinig verschillen tussen Forum en de 
Centrumpartij van weleer. Het zou weinig mensen opvallen als FvD het 
verkiezingsprogramma van CP’86 uit 1993 een op een over zou nemen. Het blijkt zelfs 
herkenbaarder dan ik had verwacht. Misschien is het opvallendste verschil wel dat de 
retoriek van Forum radicaler is dan die van de Centrumpartij. 

Volgens mij is het vreemd dat de ene partij in Nederland eind jaren negentig wel verboden 
werd en een soortgelijk (mogelijk radicalere) partij in hetzelfde Nederland anno 2021 niet. Je 
zou het bijna rechtsongelijkheid noemen. Het voornaamste verschil tussen toen en nu? Het 
tijdsgewricht. 

In de tussenliggende jaren zijn xenofobie en racisme steeds meer genormaliseerd geraakt; 
bijvoorbeeld door politieke leiders als Bolkestein, Fortuyn, Verdonk en Wilders, en autocraten 
als Poetin, Trump en Bolsonaro in het buitenland. Baudet, die aanvankelijk als het redelijk 
alternatief voor Wilders werd gepositioneerd, voegde nog wat fascisme en seksisme aan de 
mix toe en steeds meer mensen zijn dat gaan accepteren als normaal en zelfs geloofwaardig. 
Bedenkelijke websites, maar steeds vaker ook de tradionele media, droegen ook hun steentje 
bij en inmiddels kunnen we op Facebook zien dat er steeds meer Nederlanders zijn die 
openlijk pronken met radicaal- en extreemrechts gedachtengoed. Regelmatig onderstreept 
met grof racisme en bedreigingen. 

Natuurlijk is het verbieden van een politieke partij een zwaar middel. Het is een soort 
noodrem. Maar het is geen uniek middel. In België werd bijvoorbeeld in 2004 het Vlaams 
Blok verboden, en ook Duitsland kent het middel. Het is een gemankeerd middel, maar toch 
is een noodrem geen overbodige luxe. In een democratie net zo min als in een trein, zo wijst 
de geschiedenis uit. 

Ik ben er dus voor om een verbod op Forum voor Democratie (en de PVV, die de toets volgens 
mij ook niet zou doorstaan) te onderzoeken. Ik begrijp dat het verbieden van politieke partijen 
een zeer zwaar middel is met waarschijnlijk grote gevolgen. Het zou tot een hoop onrust en 
mogelijk zelfs onlusten en geweld leiden. En gekozen volksvertegenwoordigers kunnen niet 
afgezet worden. Er zullen nieuwe radicale partijen ontstaan. 
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Toch zijn dat gelegenheidsargumenten die niet in de weg mogen staan van het algemene doel: 
het waarborgen van de democratie en onze grondrechten. Het grootste verschil tussen de 
Centrumpartij en Forum is het succes van die laatste. En dat heeft geresulteerd in een 
racistische en fascistoïde rot die diep is doorgedrongen in onze parlementaire democratie. 
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. 

Als een verbod op partijen als Forum een legitiem middel blijkt, is er geen reden hier geen 
gebruik van te maken om onze democratische rechtsstaat te beschermen. En degenen die 
menen dat zo’n verbod een veel te zwaar middel is moeten zich eens heel hard afvragen waar 
de grens dan wél ligt. Bron: Joop, 24 oktober 2021. 

Ongevaccineerde zus tegen broer en zus: ‘Jullie vinden toch alles wat ik 
zeg belachelijk’ 

Corona-twist De ene zus gelooft dat corona wordt gebruikt om iedereen onder controle te 
krijgen. De andere zus vindt haar asociaal. Ga dan maar eens gezellig een verjaardag vieren. 

Broer Piet is dinsdag jarig en hij heeft broer Henk en zijn vijf zussen uitgenodigd voor een 
feestje bij hem thuis, met de partners. Gezellig, Piet. We komen. Maar wacht, appt zus Anna. 
Vier van ons zijn niet gevaccineerd. Met z’n tienen bij elkaar gaan zitten? Alleen als de 
ongevaccineerden een zelftest doen. Doen we niet, zeggen de ongevaccineerden. Als het zo 
moet, komen we niet. Oké, zegt broer Piet. Dan geen verjaarsfeestje. Nou, nou, zegt broer 
Henk, de oudste van het stel. Moet het echt zo? Als we afstand houden, dan kan het toch? 
Nee, zegt Anna. Het kan niet. Je kunt zelf besmet raken. Je kunt anderen besmetten. Nu is 
ze de enige die niet naar de verjaardag van broer Piet gaat. Dat voelt, zegt ze, wel een beetje 
oneerlijk. 

Het is afgelopen maandag en we zijn bij Anna Paans (79) thuis in haar appartement op het 
Noordereiland in Rotterdam. Broer Henk, Henk Bosman (81), is er ook. En zus Carla is er. 
Carla (74) wil niet met haar achternaam – die van haar man – in de krant. Ze denkt zo anders 
over corona en het vaccin dan de meeste mensen, dat ze voorzichtig moet zijn, zegt ze. „Je 
weet niet wat je over jezelf afroept.’ 

Dat Carla anders denkt, dat weten Henk en Anna. Maar wat ze precies denkt en waarom – 
nee. Ze hebben bij het begin van de pandemie afgesproken dat ze het er maar beter niet over 
konden hebben. Nu zitten ze bij elkaar om het er toch over te hebben, op verzoek van NRC. 
 
Ze zijn opgegroeid in Overschie, Rotterdam-Noord. Hun moeder was huisvrouw en werkte later 
bij de bakker. Hun vader werkte bij de plantsoenendienst. Hij was ook ouderling en diaken 
en lid van het schoolbestuur. Ze waren gereformeerd en bij de kerkscheuring van 1944, de 
Vrijmaking, kozen ze voor de meest orthodoxe kant. Niets nieuws onder de zon, zegt Henk, 
Prediker citerend. Die kerkscheuring leidde ook tot tweedracht in families. Maar zijn ouders 
waren geen scherpslijpers. Ze bleven omgaan met gereformeerden die niet met de Vrijmaking 
waren meegegaan.  
 
Henk ging na de mulo naar de handelsavondschool en werkte zijn hele leven bij een technisch 
handelsbedrijf, uiteindelijk als verkoopleider. Kogellagers waren zijn specialiteit. Getrouwd, 
vier kinderen, op zondag naar de kerk. Hij is gereformeerd gebleven. Anna niet en Carla ook 
niet. 

Carla ging na de mulo de verpleging in en woonde en werkte zeventien jaar met haar man in 
Israël. Daar, zegt ze, ben je gewoon christen. Ze gaat nu met haar man, een architect, naar 
de diensten van de Messiaanse gemeente. Ze heeft drie kinderen. 

Anna heeft ook drie kinderen, van wie een geadopteerd. Zij werkte bij Trouw en het AD, en ze 
was tekstschrijver voor reclamebureaus. Ze was getrouwd met de schrijver en journalist 
Boudewijn Paans. Die is in juli gestorven. Toen ze in de jaren zestig volgens de dominee in 
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zonde was gevallen en uit de kerk werd gezet, zwegen haar ouders. Dat is, zeggen Henk, Anna 
en Carla, in hun familie altijd de manier geweest om de vrede te bewaren. Zwijgen als je het 
ergens niet mee eens was. Verschillen accepteren. Of negeren.  
 
Dus konden ze tot de pandemie in harmonie verjaardagen, Sinterklaas en Oud en Nieuw 
vieren. Ze liepen een paar keer het Pieterpad, de wandelroute van Groningen naar Limburg. 
Al was het wel na zo’n tocht dat Anna voor het eerst erg schrok van wat één van de zussen 
zei: dat premier Rutte in een netwerk van pedofielen zat. Het was ’s avonds bij een glas wijn 
en Anna dacht: we hebben het nooit over Rutte en nu opeens dit? De pandemie was toen al 
begonnen.  

En een mondkapje? Dat doe je ook niet. Waarom niet, Carla? Dat is toch niet zo moeilijk? Doe 
het voor de maatschappij. Anna Paans (79) 

En nu zegt Carla: „In maart 2020 geloofde ik al dat er meer in het spel was dan alleen corona. 
Er is al heel lang een beweging gaande om een wereldregering te vormen. Daar verdiepten we 
ons al in toen we nog in Israël woonden. Eerst had je de VN, toen de Club van Rome en nu 
heb je het World Economic Forum met de Great Reset van Klaus Schwab. Armoede bestrijden, 
het klimaat redden, het klinkt mooi allemaal. Maar het doel is om iedereen onder controle te 
krijgen. Daar wordt corona voor gebruikt.’  
 
Ze ontkent niet dat het coronavirus bestaat: het is alleen geen nieuw virus en het vaccin is 
geen echt vaccin. ‘Het is experimentele gentherapie.’ De anderhalve meter afstand is bedoeld 
om mensen uit elkaar te drijven en verder onder controle te krijgen. 

Henk en Anna wachten tot Carla is uitgepraat en dan zegt Henk: ‘Ik dacht wel dat je zo dacht. 
Mijn ogen gaan niet opeens open of zo.’ 

Anna: „Maar ik moet wel zeggen dat ik die gedachtewereld niet begrijp. Ik hoor zoveel waarvan 
ik denk.’ Ze onderbreekt zichzelf en zucht. ‘Carla is altijd belangrijk voor me geweest. Ze heeft 
me bijgestaan bij de geboorte van mijn kinderen. Ik kan het goed met haar dochters vinden.’ 
Ze pakt het boek Waarheidszoekers van de filosoof Cees Zweistra van tafel. ‘Het gaat over 
complotdenkers’, zegt ze. ‘Ik probeer je te begrijpen, Carla, maar er is zoveel waarvan ik denk: 
het is nergens op gestoeld.’  
 
Henk: ‘Mijn grootste bezwaar is dat deze mensen wantrouwen zaaien door degenen die op een 
ordentelijke manier boven ons zijn gesteld, in diskrediet te brengen. Rutte pedofiel, De Jonge 
handlanger van farmaceutische industrie.’ 

Carla: ‘Heb ik dat gezegd?’ 

Henk: ‘Rutte en De Jonge zíjn niet het beest uit Openbaring, Carla. En zonder bewijs zeggen 
dat het wel zo is, dat vind ik.’ Het lijkt er even op dat er een krachtterm zal vallen. Maar hij 
zegt: ‘Dat vind ik verkeerd. Het verklaart de spanning hier in deze kamer, bij mij in de kerk 
en in de hele samenleving.’ 

Henk heeft er geen moment aan getwijfeld of hij zich zou laten vaccineren. Hij ziet het vaccin 
als een gave van God. Anna heeft ook geen moment getwijfeld. ‘Niet omdat ik zo bang ben om 
ziek te worden of dood te gaan. Ik heb me laten vaccineren ter bescherming van de 
samenleving.’ 

‘Dat is het argument, ja’, zegt Carla. ‘Dat het gaat om onze gezondheid. Maar als dat werkelijk 
zo was, waarom mogen de middelen die tegen corona helpen dan niet worden gebruikt? Vanaf 
het begin is er aangestuurd op een vaccin en zo wordt stapje voor stapje ons immuunsysteem 
ondermijnd. Ik ben dankbaar dat ik in mijn familie nog geen ernstige gevolgen van de 
vaccinaties heb gezien. Maar je houdt je hart vast.’ 
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‘Ik hoor nu voor het eerst’, zegt Henk, ‘dat die anderhalve meter dus ook bedoeld is om ons 
uit elkaar te drijven. Dat is toch eigenlijk wel heel erg.’ 

‘Dat is het ook’, zegt Carla. 

‘Ik bedoel: dat jij dat zégt.’ Henk doet zijn best om rustig te blijven. ‘Dat kan je toch niet 
volhouden, Carla. Dat kán je niet volhouden. Denk aan het oude volk Israël. Daar hielden ze 
ook afstand als er een besmettelijke ziekte heerste. Melaatsen werden in quarantaine 
geplaatst. Daar is toch niets satanisch aan?’ 

‘Maar Henk, dat gebeurde alleen als mensen besmet waren.’ 

‘Dat is nu toch ook zo? Grote groepen mensen dreigen besmet te raken.’ 

‘Dreigen, ja. Je drijft mensen uit elkaar omdat er iets onzichtbaars zou zijn waarmee ze elkaar 
ziek kunnen maken. Dat is toch dwaas? Ik ben niet besmet. Ik heb geen verschijnselen, niks. 
Waarom zou ik afstand moeten houden?’ 

En een mondkapje?’, zegt Anna. ‘Dat doe je ook niet. Waarom niet, Carla? Dat is toch niet zo 
moeilijk? Doe het voor de maatschappij.’ 

Carla staat op om een glas water te halen. Als ze weer zit zegt ze dat ze een kaartje bij zich 
heeft waarmee ze zichzelf met een beroep op de Grondwet – integriteit van het lichaam – 
vrijstelt van het dragen van een mondkapje. Je kunt het bestellen via internet. Ze zegt dat ze 
geen behoefte voelt om nog langer door te praten. ‘We worden het toch niet met elkaar eens.’ 

‘Dat denk ik ook niet’, zegt Henk. ‘Maar ik probeer toch de dingen te vinden waar we het 
misschien wel over eens kunnen worden, zoals het volgen van een paar eenvoudige regels 
gedurende een bepaalde periode, zodat we het virus de baas kunnen worden.’ 

Als je weet wat een mondkapje voor gevolgen heeft voor je zuurstof’, zegt Carla, ‘dan noem je 
dat geen eenvoudige regel.’ 

‘En wat’, vraagt Anna, ‘zijn volgens jou de gevolgen van het vaccin?’ 

Niet volgens mij’, zegt Carla. ‘Volgens mensen die het weten. Vanmorgen heb ik nog een 
verhaal gelezen van iemand die topman bij Pfizer is geweest. Ik kreeg het via één van de app-
groepen waar ik in zit. Hij zegt dat binnen twee jaar heel veel mensen zullen overlijden, zeker 
als ze boosters krijgen. Hij noemt het massamoord.’ 

‘Hm, hm’, zegt Anna. ‘En waarom lezen we dat niet in de gewone kranten?’ 

Carla klinkt nu bijna wanhopig. ‘Omdat er een plan achter zit, Anna. Een kwaadaardig plan 
en daar zijn de gewone kranten een onderdeel van. Hoe kan ik jullie nou overtuigen? Jullie 
vinden toch alles wat ik zeg belachelijk.’ 

‘Niet belachelijk’, zegt Henk. ‘Ongefundeerd.’ 

‘Er speelt zoveel achter de schermen wat jij niet weet, Henk.’ 

‘O ja?’, zegt Henk. ‘En jij weet dat wél?’ 

‘Ja, want ik verdiep me erin.’  

Wist jij dat in de qr-code het getal 666 staat? Het merkteken van het beest. Carla (74) 
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Henk kan zijn boosheid niet meer helemaal onderdrukken. ‘Ga me er nou niet van betichten 
dat ik me niet heel grondig in alles verdiep. Het probleem is, Carla, dat ik naar andere 
informatie kijk dan jij.’ 

‘Wist jij’, zegt Carla, ‘dat in de QR-code het getal 666 staat, het merkteken van het beest, en 
dat er op dit moment al mensen zijn die een chip in hun hand krijgen waarmee.’ 

‘Carla’, roept Henk. ‘Hou op!’ 

‘Goed’, zegt Anna. ‘Ik ga een glas wijn inschenken. Jij ook, Carla?’ Ze wacht Carla’s antwoord 
niet af. ‘Jij neemt ook.’ 

Dan komt Henk terug op de verjaardag van broer Piet. Is Anna echt zo bang voor 
ongevaccineerden? 

‘Niet bang’, zegt Anna. ‘Ik vind het gewoon asociaal.’ 

‘Ik ben ook niet bang’, zegt Carla. ‘Ook niet voor mensen die gevaccineerd zijn, al weet ik dat 
ze me kunnen besmetten.’ 

‘Dat is waar’, zegt Henk. 

Rutte en De Jonge zíjn niet het beest uit De Openbaring, Carla. En zonder bewijs zeggen dat het 
wel zo is, dat vind ik verkeerd 

Henk Bosman (81) 

Maar Carla bedoelt wat anders dan hij denkt. In de vaccins zitten gifstoffen en die worden 
uitgeademd, zegt ze. ‘Daar kun je als ongevaccineerde mee besmet raken.’ 

‘Oké’, zegt Henk, opeens moedeloos. ‘Oké.’ 

Carla gebruikt nu elke ochtend een detox van appelciderazijn en baking soda om dat tegen te 
gaan. Ze zal er steeds meer van nodig hebben, want de vaccins worden sterker. En de boosters 
beginnen nu ook in Nederland. 
 
Vrijdag, na het bekend worden van de nieuwe maatregelen, zegt Carla aan de telefoon: ‘Het 
verbaast me niet, dit is de strategie. De ongevaccineerden zullen geïsoleerd worden en de 
schuld krijgen. Daar bereid ik me psychisch op voor. Maar wat ze ook doen, ik ga geen injectie 
nemen, al kost het me mijn leven. De eindtijd is begonnen. Ik vertrouw op de Heer.’ Bron: 
NRC, 12 november 2021. 

Corona: de rubber-en-tegelgeneratie wil het liefst dood. Spring dan! 

Arthur van Amerongen las een onderzoek over de impact van de coronapandemie op de 
psychische gesteldheid van jongeren: ‘Nederland is reddeloos verloren, dat is wat ik uit het 
onderzoekje concludeer. Deze generatie studenten, normaliter het zout der aarde, kan nog 
niet eens een deuk in een pakje boter schoppen.’ 

Ik weet hoe zwaar u het heeft met de nieuwe lockdown, de dreigende uitschakeling van het 
Nederlands elftal voor het Wereldkampioenschap in de islamofascistische dictatuur Qatar én 
het kutweer dus ik ga u niet de ogen uitsteken met zwoele verhalen uit en over 
surfersparadijs Ericeira. Het is hier overigens geen pretje, want iedere ochtend is het 
pittoreske Atlantische dorpje gehuld in dikke mist, en dat het hele jaar door. Wel goed voor 
de druiven natuurlijk en dus voor de wijn maar ook daar ga ik u niet mee vervelen. Ik wil 
namelijk iets heel anders aankaarten, want van de week las in het Algemeen Dagblad dat de 
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helft van de Nederlandse studenten psychische klachten zoals angst en somberheid ervaart, 
van wie 12 procent zelfs in ernstige mate. Tot een doodswens aan toe! Daar zakte spontaan 
mijn bermuda van af en op zo’n moment begin ik echt te schuimbekken: watjes, millennials, 
rubberentegelgeneratie, quinoaknagers, weekdieren, sneeuwvlokjes!  Bron: HP De Tijd, 14 
november 2021.  

Verpleeghuizen slaan alarm na terugkeer corona: ‘Wat komt er verder nog 
op ons af?’ 

Zorgbestuurders in Den Bosch en omgeving maken zich grote zorgen nu het coronavirus 
terugkeert in verpleeghuizen. ‘Paniek is er niet, maar we zitten wel met smart te wachten op 
de derde vaccinatie voor onze bewoners.’  

Het is bittere noodzaak dat bewoners van verpleeghuizen zo snel mogelijk een derde vaccin 
tegen het coronavirus - de boosterprik - krijgen, stelt directielid Jan Kees Metz van Zorggroep 
Elde Maasduinen. ‘Het aantal besmettingen stijgt helaas weer met de dag. Het gaat bij ons nu 
om 25 cliënten, verdeeld over 12 locaties. En bijna dertig medewerkers. Bron: BD, 15 
november 2021. 

Corona bij de viskraam 

‘Ik ga u niet beschermen’ en ‘jij moet eens uit je tunnel komen’, schreeuwde ze tegen de 
duidelijk door de ziekte aangedane man. 

Sta ik gezellig in één van de twee rijtjes bij de viskraam klaar om als goede en afvallige 
katholiek op een vrijdag verse zeevangst in ontvangst te nemen. Staat er een mevrouw van 
dik in de vijftig, zonder mondkapje, superstoer te doen en met zeer luide stem te verkondigen 
dat ze absoluut géén coronavaccinatie gaat nemen. Haar man en zoon gingen dat ook 
helemaal niet doen. Wat de regering ook doet en beslist, ze ging er niet aan beginnen. ‘Ik hou 
mijn rug recht’ schalde over het winkelpleintje. Met een kwaad hoofd klaagde ze erover dat 
ze niet overal meer naartoe kan door de maatregelen. 

De personeelsleden reageerden kalm. Ze waren wel gevaccineerd en dat vonden ze wel prima 
zo. Maar in de andere rij wordt een man boos over de harde toon van de vrouw en sprak haar 
daarop aan. ‘Mevrouw, ik heb kanker’, zei hij, terwijl hij zijn baseballpetje optilde om zijn 
spiegelgladde hoofd te laten zien. ‘Ik kan al vele maanden nergens naartoe omdat er mensen 
zijn die zich niet willen vaccineren of helemaal niets willen doen’. Dat had hij beter niet 
kunnen zeggen. Hij kreeg de toorn van de vrouw over zich heen. ‘Ik ga u niet beschermen’ en 
‘jij moet eens uit je tunnel komen’, schreeuwde ze tegen de duidelijk door de ziekte aangedane 
man. Al stemverheffend stiefelde ze daarna het pleintje over, waarna de rust weerkeerde. Ze 
had overigens niet in de gaten dat achter haar helemaal niemand meer in de rij stond en de 
rij achter de protesterende man was aangegroeid tot acht mondkapjes dragende klanten, 
keurig op 1,5 meter afstand. 

Als zoiets gebeurt vraag je je echt af waar we terecht zijn gekomen in onze samenleving. Hier 
zie je het doorgeslagen ik-ik-ik-denken botsen op de ontnomen vrijheden van mensen die 
niets aan hun situatie kunnen doen, bijvoorbeeld door een ziekte waar corona rampzalige 
gevolgen kan hebben. Je zag hier het grote gebrek aan inlevingsvermogen. Zeg maar: het 
gedrag van de een die niets wil doen ten koste gaat van de andere die niets kán doen. Maar 
ook zie je dat veruit de meeste mensen gewoon wèl rekening met elkaar willen houden! Best 
leerzaam: corona bij de viskraam. Bron: Joop, 14 november 2021. 

Drielse Veer voert 'corona-halfuurtje' in voor scholieren 

Het Drielse Veer voert het 'corona-halfuurtje' voor scholieren weer in. Van 7.30 tot 8.00 uur 
mogen bij het veer tussen Driel en Oosterbeek alleen scholieren oversteken: dan geldt geen 
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maximum van twaalf passagiers. Het veer voert dit in om zo alle scholieren op tijd over te 
kunnen zetten.  

Dat deed het veer tijdens de vorige lockdown ook al. Ook toen mochten in dat halfuurtje alleen 
scholieren met het veer mee. De scholieren moeten dan overigens wel een mondkapje dragen. 

Op alle overige tijden mogen er maximaal twaalf passagiers per keer met het veer mee en 
moeten zij anderhalve meter afstand bewaren. Een mondkapje is dan niet verplicht. Bron: 
Omroep Gelderland, 15 november 2021. 

Corona ook spelbreker voor driebanders Dallinga.com 

Ook de eredivisie driebanden blijft niet gespaard van afgelastingen vanwege het coronavirus. 
De wedstrijd van Dallinga.com uit Sluiskil tegen Den Haag gaat zondagmiddag niet door. 
 

 
 
Peter De Backer  @Omroep Zeeland 
 
De wedstrijd tussen de nummer zeven en tien in de eredivisie zou gespeeld worden in Zeeuws-
Vlaanderen, maar de Haagse ploeg heeft afgezegd vanwege coronabesmettingen binnen het 
team. Daarmee komt opnieuw een Zeeuwse sportploeg dit weekend niet in actie vanwege het 
coronavirus. Eerder werden al de voetbalwedstrijden van Hoek en Goes en het restant van 
Oranje Wit-Kloetinge afgelast. Bron: Omroep Zeeland, 14 november 2021. 
 
Corona in Hollands Midden stijgt harder dan landelijk; dertien 
overledenen in Alphen 
 
Het aantal coronabesmettingen in Hollands Midden is tussen maandag 8 en zondag 14 
november (week 45) met precies duizend toegenomen tot 4826. Het zijn er 26 procent meer 
dan het recordaantal van vorige week. De stijging gaat harder dan het landelijke percentage 
van 15 procent. Vooral Alphen aan den Rijn valt op met een toename van 49 procent en ook 
met dertien van de in totaal zestien sterfgevallen. Bron: Leidsch Dagblad, 15 november 2021. 
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Vakbond FNV Spoor heeft zijn leden opgeroepen om te weigeren een QR-
code te tonen  
 
Vakbond FNV Spoor heeft zijn leden opgeroepen om te weigeren een QR-code te tonen om 
naar het werk te gaan. De FNV Spoor Divisieraad NS Reizigers heeft dit naar aanleiding van 
de persconferentie over de aangescherpte coronaregels bekendgemaakt. ‘Wij zijn voor een hoge 
vaccinatiegraad, maar we zijn tegen het wegnemen van werknemersrechten’, licht 
vakbondsbestuurder Henri Janssen toe.  

Volgens de vakbond zorgt bet coronabeleid van het demissionair kabinet voor grote 
onzekerheid bij werknemers. Zo leidt het voorbereiden van wetgeving waarmee het 
coronatoegangsbewijs door werkgevers gecontroleerd kan gaan worden tot veel discussie en 
verdere polarisering op de werkvloer, aldus de bond. 

‘Wij gaan mensen niet uitsluiten op basis van hun keuze om zich niet te vaccineren. Dat kan 
ook niet, want als mensen zich bijvoorbeeld om medische redenen niet laten vaccineren, dan 
moet je ze alternatief werk aanbieden. En alternatief werk aanbieden kan niet, want er is 
overal een tekort aan personeel.’ 

‘De overheid moet dit beleid niet bij de werkgever neerleggen. Het gaat om het uitsluiten van 
werk en inkomen.’ FNV had NS na de persconferentie van 2 november gevraagd om een 
standpunt over de coronamaatregelen. De spoorvervoerder zou toen hebben aangegeven de 
persconferentie van 12 november af te willen wachten. ‘Wij wachten nu niet meer af wat NS 
gaat zeggen. We zeggen nu al dat dit niet gaat gebeuren.’ 

De komende weken wordt gewerkt aan een wetswijziging om nieuwe maatregelen voor de 
langere termijn mogelijk te maken. Daarbij zal onder meer worden ingezet op de mogelijkheid 
voor ondernemers om te werken met een 2G-systeem waarbij een negatieve test geen 
coronatoegangsbewijs is. De coronapas wordt dan ook verplicht in niet-essentiële winkels en 
kan ook op de werkvloer worden gevraagd. 

FNV Spoor vindt dat de plannen van het kabinet en andere betrokkenen bij de corona-aanpak 
leiden ‘tot een gevaarlijk hellend vlak’. De vakbond wil daarvan ‘wegblijven’. ‘Op kantoor en in 
personeelsverblijven is vanwege de thuiswerkmaatregelen genoeg ruimte voor medewerkers 
om zich aan de 1,5 meterregel te houden, waardoor de QR-test daarvoor niet nodig is’, aldus 
Janssen. 

In de trein is het voor conducteurs en reizigers moeilijker om afstand te houden, vindt de 
vakbondsbestuurder. Janssen vindt het 2G-systeem disproportioneel en ineffectief. ‘Het is een 
zwaar middel om alle medewerkers te checken of ze gevaccineerd zijn. Daarnaast reizen veel 
van deze medewerkers met de trein, samen met zo’n 800.000 reizigers van wie ze ook niet 
weten of ze gevaccineerd zijn. Dat is schijnveiligheid.’ De bond roept leden op om niet mee te 
werken aan het 2G-systeem en zal de medewerkers hierin steunen. 

De bond zegt meegezogen te worden in discussies over de QR-code bij bars en restaurants of 
bioscopen. FNV Spoor geeft aan te gaan ‘over werk en inkomen van de medewerkers’ en niet 
over ‘hoe leden hun vrije tijd willen inrichten en hun inkomen willen spenderen’. De bond 
roept leden op om andere maatregelen 1,5 meterregel en de mondkapjesplicht te respecteren 
op het werk. Bron: Spoorpro, 15 november 2021. 
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Patrick Vandermoere overwon corona dankzij een experimenteel medicijn dat nu is 
goedgekeurd. © VDS 

Doodzieke Patrick (60) geneest van corona dankzij experimentele 
therapie 

‘Halve dag aan het infuus met antistoffen en ik voelde me ‘s ochtends weer beter.’ Hij is door 
het oog van de naald gekropen, beseft hij, en dus haalt Patrick Vandermoere (60) nu alles uit 
het leven. ‘Vijf maanden lang had ik geen energie meer, ik ging enkel achteruit. Het zou mijn 
dood geworden zijn.’ Een experimentele behandeling in het UZ Gent redde zijn leven. Die 
behandeling — met Ronapreve van farmabedrijf Roche — werd donderdag officieel 
goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap. Bron: HLN, 15 november 2021.  

Er lijkt iets geknakt in Nederland: ruim de helft denkt dat het leven nooit 
meer wordt als voor corona 

Door het vooruitzicht met nieuwe zware maatregelen lijkt er iets geknakt in het land. Iets meer 
dan de helft (53 procent) denkt dat hun leven nooit meer wordt als voor corona, een 
verdubbeling van januari. Ook zijn we voorlopig niet van maatregelen af.  

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel. Het 
jaar begon nog hoopvol. Zeventig procent verwachtte in januari dat Nederland eind deze 
maand van de maatregelen verlost zou zijn. Maar nu het zover is en er toch weer een 
'lockdown' lijkt te komen, begint de uitzichtloosheid echt toe te slaan. Zevenenvijftig procent 
denkt nu dat we tot eind volgend jaar, ergens in 2023 of zelfs daarna nog aan maatregelen 
vastzitten. 

Dat er mogelijk een najaar met zware maatregelen voor de deur staat, valt mensen rauw op 
hun dak. Hoewel het met de meesten (59 procent) goed gaat, zegt een kwart (26 procent) dat 
het slechter gaat dan een maand geleden, toen er nog weinig aan de hand leek. De huidige 
situatie is vooral voor jongeren een knauw. Achtendertig procent van de 18-35 jarigen zegt 
dat het slechter met ze gaat dan de vorige maand. 

'Ontgoocheling', 'een rotgevoel', 'een blijvende brok in mijn keel' zijn enkele beschrijvingen van 
het gevoel dat ondervraagden hebben. Veel gevaccineerden verwijten daarbij 
ongevaccineerden dat er dit najaar maatregelen nodig zijn: ‘Het voelt beklemmend. Ik dacht 
echt dat de uitrol van het vaccin eindelijk het antwoord zou bieden. Maar door een koppige 
minderheid die 'm niet wil, is mijn hoop daarop verdwenen.’ 
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Maar ook hoe burgers worden geïnformeerd door het kabinet helpt niet mee, blijkt uit het 
onderzoek. De communicatie over het doel (59 procent) en de duur (72 procent) van 
maatregelen die het neemt wordt door ruime meerderheden onduidelijk gevonden. Ook over 
de redenen waarom het deze maatregelen neemt en andere niet is het kabinet volgens een 
meerderheid (71 procent) onduidelijk.  

Maar het meest ontevreden zijn mensen met het perspectief dat het kabinet hen biedt, of beter 
gezegd, het gebrek aan perspectief. Negenenzeventig procent vindt dat het onduidelijk 
communiceert over wanneer de coronacrisis volgens het kabinet eindigt. ‘Er wordt geen enkel 
perspectief gegeven, en als dat wel gegeven wordt, komt het niet uit’, aldus een ondervraagde. 
En een ander: ‘Door het afschaffen van die 1,5 meter deden ze alsof het allemaal voorbij was. 
Ik voel me echt op het verkeerde been gezet nu er weer een 'lockdown' komt.’  

Het onderzoek is gehouden op 11 en 12 november 2021, voor de persconferentie van het 
kabinet. Aan het onderzoek deden 22.401 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het 
onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, 
opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden.  Bron: 
EenVandaag, 12 november 2021. 

Manueel therapeut Henk Mohr (85) stopt ermee: ‘Corona maakt dat ik 
iets voorzichtiger aan moet doen’ 

Veel Edenaren kennen hem als dokter ‘nek’. Kreeg je een huilbaby dan ging je naar manueel 
therapeut Henk Mohr (85). Na 55 jaar dagelijks patiëntjes te hebben ontvangen, heeft Mohr 
besloten te stoppen. ‘Op mijn leeftijd moet ik iets voorzichtiger zijn nu corona door het land 
gaat.’ 

Twee jaar geleden dacht de therapeut nog niet aan stoppen. In een interview in deze krant liet 
hij destijds weten: ‘mijn werk is gewoon te mooi en leuk om mee te stoppen’. Tot op hoge 
leeftijd behandelde hij dagelijks patiënten. Veelal huilbaby’s met het KISS-syndroom. Een 
aandoening waardoor de kindjes het bovenste deel van hun nekgewrichten slecht kunnen 
bewegen.  

‘Denk maar aan een keukenla. Die loopt als een trein, tot hij er scheef in zit’, was de uitleg 
van Mohr.  ’De pijn die het kindje heeft kun je vergelijken met opstaan, nadat je drie kwartier 
met je benen omhoog op tafel naar voetbal hebt zitten kijken.’  

Al in de jaren negentig introduceerde Mohr een revolutionaire methode voor zuigelingen met 
dit syndroom. In 2002 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau tijdens een 
congres over huilbaby's in de Reehorst. Volgend jaar mag hij de James Gerlagprijs in 
ontvangst nemen. Deze prijs wordt een keer in de vijf jaar uitgereikt aan een bijzonder persoon 
in de manuele therapie.  

De praktijk in Ede wordt overgenomen door kindermanueeltherapeut Stefan Lagerweij, die 
zijn praktijk in Bennekom heeft. ‘Een hele gedreven collega’, zegt Mohr. Zijn vak echt loslaten, 
doet de therapeut nog niet. ‘Ik ben bezig om een boek te schrijven over manuele therapie bij 
zuigelingen en schoolkinderen. Een Kiss-baby is zielig, maar een schoolkind met een matige 
motorieke ontwikkeling vind ik tragiek.’  

Het afscheid van Mohr is in verband met Covid in kleine kring gevierd. Bron: DG, 15 november 
2021.  

Corona explosie afgelopen week in Zuidplas en Waddinxveen 

De afgelopen week zijn het aantal besmettingen in de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen 
enorm opgelopen als een coronaexplosie. Het aantal besmettingen was in week 45 hoger dan 
ooit te voren. Afgelopen vrijdag werden er al nieuwe maatregelen genomen door het kabinet 
om het aantal besmettingen terug te dringen maar dat is nu nog niet zichtbaar. 
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In Waddinxveen kwamen er afgelopen week 242 nieuwe besmettingen bij en komt dan op 798 
besmettingen per 100.000 inwoners. Zuidplas melde er afgelopen week 282 nieuwe 
besmettingen bij waardoor daar per 100.000 inwoners nu 626 besmettingen zijn. De toename 
is dus groter in Waddinxveen. Beide gemeenten hebben afgelopen week drie inwoners 
opgenomen zien worden in het ziekenhuis door corona. 

Diverse activiteiten zijn inmiddels afgelast zoals het sinterklaasfeest en lichtjesavond in het 
oude dorp in Nieuwerkerk en de vrijwilligersmarkt in Waddinxveen. De historische vereniging 
van Moordrecht houdt haar oudheidkamer tot einde van het jaar dicht. Bron: Gouwe IJssel 
Nieuws, 15 november 2021.  

Corona boost voor kerstpakketten: ‘Krijg je niks, dan kun je denken: gaat 
het wel goed met het bedrijf?’ 

Corona stimuleert de verkoop van kerstpakketten. Kerstpakkettenidee noteert tot nu toe een 
orderstijging van liefst zestig procent ten opzichte van vorig jaar. Bovendien is de trend luxer 
en duurder. 

Volgens directeur Luke Coolen van Kerstpakkettenidee is het te vroeg voor een conclusie, 
maar feit is dat deze maandag – na het ingaan van nieuwe coronamaatregelen – de orders 
massaal binnenstromen. „Eigenlijk is het al een paar maanden een gekkenhuis. Grote 
bedrijven beginnen al in de zomer met bestellen, kleinere bedrijven zitten wat later in het 
seizoen. Nu het twijfelachtig is of kerstborrels kunnen doorgaan, kiezen steeds meer bedrijven 
voor een kerstpakket.’ 

Het Nederweertse bedrijf – een van de grotere spelers in de markt – was voorbereid op een 
grotere vraag dit jaar. „We hebben meer ingekocht, maar ook wij hadden deze grote toename 
niet verwacht’, aldus Coolen. „Ik denk dat we over een week of drie volledig uitverkocht zijn. 
Op het gebied van food is nog wel wat te regelen, maar vooral non-food is een probleem. Die 
voorraad is beperkt of zit nog vast in containers.’ 

En juist naar non-food is veel vraag dit jaar, aldus Coolen. „De pakketten zijn groter en luxer. 
Vorig jaar lag de gemiddelde waarde van een pakket tussen 30 en 40 euro, dit jaar is dat 
tussen 45 en 55 euro. Dat komt vooral door de toevoeging van luxe non-food artikelen. 
Trolleys, luxe borden, mooie windlichten, dat soort dingen.’ Dat de pakketten duurder zijn 
dan vorig jaar, komt volgens Coolen doordat bedrijven budget uit de werkkostenregeling over 
hebben. „Doordat uitjes niet konden doorgaan als gevolg van corona, kunnen ze dat nu aan 
een duurder kerstpakket uitgeven.’ 

De meeste werknemers komen dit jaar dus ook weer met een mooie doos thuis. Of zij daar 
prijs op stellen? „Ja, ik denk het wel. Het is een blijk van waardering.’ Maar dit jaar speelt ook 
nog iets anders, zegt Coolen. „Als medewerkers altijd een kerstpakket gehad hebben en er nu 
geen krijgen, dan kunnen ze in deze coronatijd misschien denken: ‘Gaat het wel goed met het 
bedrijf, heb ik volgend jaar nog wel een baan?’ Ook dat kan een reden voor bedrijven zijn om 
kerstpakketten te geven.’ Bron: De Limburger, 15 november 2021.  

Steyler Kaetelgerich opnieuw uitgesteld vanwege corona 

Corona trekt voor het tweede jaar op rij een streep door het Steyler Kaetelgerich. Het ludieke 
volkstribunaal gaat op 20 november niet door. 

In 2020 was het Kaetelgerich van de Duuvels uit Steyl het eerste grote carnavalsevenement in 
de buitenlucht dat afgelast werd. De Kaetelaers hadden een vooruitziende blik en trokken 
destijds al vroeg de stekker er uit. Nu wordt de carnavalsvereniging te elfder ure de dupe van 
een nieuwe coronagolf. Al maandenlang werd er gerepeteerd voor de nieuwe voorstelling. En 



183 
 

die komt er ook, zo laat het bestuur weten. „De rechters zullen hoe dan ook recht spreken wat 
krom is’, aldus secretaris Erik Goossens. 

Een kleinschalige versie opvoeren is voor de Steyler Duuvels geen mogelijk alternatief. „Deze 
unieke traditie verdient een groot podium. Dat kunnen we nu helaas niet bieden.’ 

Met de annulering liepen de Kaetelaers vrijdag vooruit op de persconferentie van het kabinet. 
„De oplopende coronacijfers spreken voor zich. Dit is het enige juiste signaal richting de 
overvolle ziekenhuizen’, aldus Goossens. Bron: De Limburger, 15 november 2021. 

’Diabetes-onderzoek mag niet stagneren door nieuwe corona-regels!’ 

Halsoverkop moest het diner van de stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) worden 
afgezegd, na de persconferentie over de nieuwe corona-maatregelen. Het diner zou vanavond 
naar verwachting €1,5 miljoen opleveren, een bedrag dat noodzakelijk is om nieuw onderzoek 
te starten. Een vervolg-onderzoek waarmee de stichting wetenschappers opnieuw dichter 
hoopte te brengen bij de genezing van diabetes type 1. 

‘Dat geld is keihard nodig’, verzekert DON-oprichter Maarten de Gruyter, die zelf diabetes 
patient is, evenals andere bestuursleden. Prof. Eelco de Koning, hoogleraar diabetologie in 
Leiden, boekte in het verleden al verrassende resultaten. Nu hij alles in de steigers heeft staan 
om door te pakken, wordt de geldstroom drooggelegd omdat het corona-virus nog teveel kans 
krijgt om zich te verspreiden. 

‘De zaal in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam was al volledig ingericht’, verzucht Floor 
Dijkgraaf. Zij is directielid van de 15-jarige stichting DON, waarvan de medewerkers vandaag 
alles op alles zetten om alsnog genoeg fondsen binnen te slepen. ‘De bloemen moeten nu naar 
bejaardenhuizen en het eten voor honderden mensen gaat naar de daklozenopvang.’ 

Ondertussen laat de stichting zich niet weerhouden. ‘Corona gaat ons niet belemmeren in wat 
we voor vanavond zijn begonnen’, verzekert Dijkgraaf. ‘De diabetes-patiënten mogen hun hoop 
niet verliezen door de pandemie. En dat hoeft ook niet’, steekt zij de 100.000 Nederlandse 
diabetici met type 1 een hart onder de riem, onder wie 10.000 kinderen. 

‘Voor degenen die in de zaal zouden zitten, volgt om 19.00 uur een veiling op internet. Bijna 
alle kopers van de dinertafels hoeven hun geld niet terug. ‘Een goed begin’, zegt Floor. ‘Omdat 
de veilingopbrengt waarschijnlijk minder opbrengt dan verwacht, hopen we ook op 
crowdfunding. Bron: De Telegraaf, 13 november 2021. 

Meer dan 50.000 nieuwe corona-besmettingen in Duitsland  

Het aantal besmettingen in Duitsland is voor het eerst in de coronapandemie 
boven de 50.000 gekomen. Het Robert Koch Institut meldde donderdag 50.196 
nieuwe coronabesmettingen. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per 
zeven dagen is donderdagmorgen gestegen naar 249,1. De regionale verschillen 
zijn groot. De Deutsche Krankenhausgesellschaf t, spreekbuis voor de 
ziekenhuizen,  waarschuwt dat een overbelasting van de IC's niet meer af te 
wenden is en roept alle ziekenhuizen op planbare operaties af te zeggen. 

Donderdagmorgen debatteert de Bondsdag over de corona-situatie. De beoogde 
coalitiepartijen hebben een wetsvoorstel voorgelegd dat regelt welke maatregelen 
kunnen worden genomen als eind november de Epidemische Lage von nationaler 
Tragweite afloopt, een noodsituatie die aan het begin van de pandemie werd 
afgekondigd. De rol van het parlement wordt weer groter als de noodsituatie is 
beëindigd. Tijdens de Epidemische Lage werden veel beslissingen genomen door 
de deelstaatregeringen en de Bondsregering gezamenlijk. 
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Beoogd bondskanselier Olaf Scholz kondigde tijdens het debat aan dat komende 
week de deelstaten en de bondsregering samenkomen om te overleggen over 
landelijke maatregelen. Dat kondigde demissionair kanselier Merkel 
woensdagavond ook al aan. Op dit moment neemt iedere deelstaat eigen 
maatregelen om de besmettingen in te dammen. 

Merkel zei woensdag dat het virus zich er niks van aantrekt dat er momenteel een 
demissionair kabinet is in Duitsland en dat de aankomende regering de handen 
vol heeft aan de coalitieonderhandelingen. Scholz maakte donderdag in de 
Bondsdag duidelijk dat iedereen samen de verantwoordelijkheid moet nemen om 
de vierde golf in te dammen. Bron: Duitsland Instituut, 11 november 2021.  

Ook de dierenziekenhuizen draaien overuren door corona: ‘Soms komt 
hulp te laat, dat is schrijnend’ 

Niet alleen de humane ziekenhuizen hebben het druk door de coronapandemie. Ook de 
dierenziekenhuizen in de regio Utrecht kampen met personeelstekorten en reguliere zorg die 
afgeschaald wordt. ‘We draaien overuren.’ 

Bij het Evidensia Dierenziekenhuis in Nieuwegein proberen ze daarom op te schalen. 
Waarschijnlijk gaan ze uitbreiden, daarnaast werkt het personeel extra. ‘We hoeven hierdoor 
gelukkig nog niet vaak ‘nee’ te verkopen, maar daar doen we dan ook onze stinkende best 
voor’, zegt één van de directeuren van het ziekenhuis Hendrik-Jan Kranenburg. ‘Mensen 
schrijven hier overuren om het te kunnen bolwerken, dat is een druk die op onze collega’s 
komt te vallen.’ Bron: AD, 11 november 2021. 

Corona: Drenthe uitzondering in donkerrood Nederland 

Nederland kleurt vanaf vandaag grotendeels donkerrood op de Europese waarschuwingskaart 
voor corona. Alleen Drenthe en Groningen zitten nog onder het hoogste Europese 
waarschuwingsniveau.  
 
Tot vandaag hadden Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht het hoogste 
waarschuwingsniveau op de kaart van coronabesmettingen in Europa. Daar komen vanwege 
het hoge aantal positieve tests Flevoland, Friesland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-
Holland bij.  
 
De Europese gezondheidsdienst ECDC begon ruim een jaar geleden met de kaarten. Het is 
voor het eerst dat zo veel Nederlandse provincies op het hoogste niveau staan.  
 
Limburg blijft de grootste brandhaard. In de afgelopen twee kalenderweken, de periode waar 
het ECDC naar kijkt, zijn daar 11.653 inwoners positief getest. Dat komt neer op 1043 nieuwe 
gevallen op elke 100.000 mensen, oftewel 1 op elke 96 Limburgers.  
Flevoland is de snelste stijger. Daar waren in de afgelopen twee kalenderweken iets minder 
dan 3100 positieve tests, een stijging van ruim 55 procent ten opzichte van de kaart van vorige 
week. In Overijssel steeg het aantal positieve tests het langzaamst, met ongeveer 25 procent. 
 
Het ECDC, de organisatie waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) bij aangesloten is, kijkt voor de kaarten 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.  
 
Hoewel Drenthe nog rood kleurt op het de Europese waarschuwingskaart, is het aantal 
coronabesmettingen in de afgelopen twee weken wel sterk toegenomen. In de afgelopen vier 
dagen werden boven de tweehonderd inwoners per dag positief getest. Bron: RTV Drenthe, 11 
november 2021.  
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Zaanse corona-besmettingen naar record 

Het besmettingsniveau in de Zaanstreek is de afgelopen week sterk gestegen. Het ligt nu op 
421 besmettingen per 100.000 inwoners per week, vorige week was dat 259, een stijging van 
63 procent. Sinds december van vorig jaar is het niet zo hoog geweest.  
 
De nieuwe golf wordt vooral duidelijk bij het aantal besmettingen, de ziekenhuisopnames 
stegen met drie in de afgelopen week. In november zijn tot dusver twee Zaans corona-
overlijdensgevallen gemeld bij het RIVM.  
 
Afgelopen weekend zijn strengere coronaregels van kracht: mondkapjes keerden terug bij 
contactberoepen en in winkels, en de coronapas moet op meer plekken worden getoond. Deze 
vrijdag volgt een persconferentie waar waarschijnlijk weer nieuwe strengere maatregelen 
worden aangekondigd. Bron: De Orkaan, Zaans Nieuws, 9 november 2021. 

Ziekenhuisdirecteuren verrast door uitspraken Aboutaleb: volwaardig 
ziekenhuis Spijkenisse niet realistisch 

De directeuren van het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in 
Dirksland keken raar op nadat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdag op 
Radio Rijnmond zei dat hij weer een volwaardig ziekenhuis voor reguliere zorg in Spijkenisse 
wil. Dat is helemaal niet realistisch, zeggen ze. Financieel niet, maar ook niet met het oog op 
het enorme personeelstekort in de sector.  
 
Het Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse ging in 2013 failliet toen de afdeling 
cardiologie op last van de inspectie en minister Schippers (VVD) werd gesloten. Het ziekenhuis 
verloor daardoor cliënten, had minder inkomsten en dat betekende het financiële einde in juni 
2013.  
 
Het ziekenhuis maakte een doorstart onder de vlag van drie regionale ziekenhuizen, maar 
heeft geen intensive care. Het Ikazia stapte later uit die samenwerking. In het Ruwaard 
werkten 900 medewerkers. In het Spijkenisse MC, dat financieel gezond is, nog geen 200. In 
het ziekenhuis zit tegenwoordig ook een zorghotel van Buurtzorg.  
 
Aboutaleb begon vrijdagavond op Radio Rijnmond zelf spontaan tegen presentator Ruud de 
Boer te praten over het ziekenhuis. Hij zei: ‘Toen ik aan de bel trok, toen het ziekenhuis in 
Spijkenisse (2013, red.) en later Havenziekenhuis (2017, red.) werden gesloten, heb ik tegen 
de verzekeraars gezegd: Dit kan echt niet. Op termijn hebben we bij gewone calamiteiten, 
bijvoorbeeld een grote explosie in de haven, te weinig bedden. De verzekeraars zeiden: in dat 
geval is er een calamiteitenziekenhuis in Utrecht, of je gaat naar Haaglanden. Allemaal echt 
flauwekulargumenten.’  
 
‘Ik wil’, vervolgde Aboutaleb, ‘direct de komende periode, het ministerie van VWS weet dat 
ook, het gesprek openen over een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse om weer reguliere zorg 
aan te bieden. De burgemeester van Nissewaard en ik willen samen optrekken - daar is het 
nu niet het moment voor in verband met de crisis - en op een rustig moment naar de capaciteit 
in de regio kijken.’  
 
Dat Aboutaleb zegt bij zorgverzekeraars aan de bel te hebben getrokken over de sluiting van 
het Ruwaard is opvallend. De Rotterdamse burgemeester, ook voorzitter van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, heeft zijn zorgen nooit openlijk uitgesproken in de tijd 
dat het einde van het Spijkenisser ziekenhuis dreigde.  
 
Peter Langenbach, directeur van het Maasstad Ziekenhuis, zegt na overleg met zijn collega's 
Koos Moerland (Dirksland) en Paul van der Velden (Spijkenisse): ‘Wij zijn ook verrast door de 
uitspraken van de heer Aboutaleb. Niemand wist hiervan of is betrokken bij deze uitspraken.’ 
 
Langenbach en zijn collega's zitten ook niet te wachten op een opwaardering van het 
Spijkenisse MC. ‘Het ziekenhuis past in zijn huidige vorm uitstekend in de samenwerking met 
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het Van Weel Bethesda en het Maasstad. Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet. 
Op deze manier kunnen we goede en betaalbare zorg leveren.’ 
 
Ook heeft de Rotterdamse regio volgens de directeuren voldoende ziekenhuizen en bedden. 
Langenbach: ‘Het probleem is het personeel. Dus als je er een gebouw met intensive care 
bijbouwt, heeft dat geen effect. Het trekt zelfs personeel uit andere ziekenhuizen weg.’  Bron: 
Rijnmond, 14 november 2021. 

Assen gaat stoppen met corona-polsbandjes 

Het loopt niet storm bij de VVV in Assen met mensen die een corona-polsbandje willen 
ophalen. Afgelopen weekend werden er slechts zeven bandjes uitgedeeld. Daarom hebben de 
betrokken partijen besloten om de stekker eruit te trekken.  
 
Vier weekenden lang konden Assenaren gebruik maken van het polsbandje, maar er is te 
weinig animo. Vorig weekend waren de openingstijden van de VVV al aangepast en werd er 
meer bekendheid aan het systeem gegeven. Dit mocht niet baten, vertelt Kjeld Vosjan, 
binnenstadregisseur van Assen. ‘Voor deze paar mensen is het zonde van het geld om open te 
blijven. Dit aantal kan de horeca zelf ook wel opvangen met scannen.’ 
 
Vosjan heeft wel een idee waarom dit initiatief niet werkt in Assen. ‘We moeten ook kijken wat 
voor horecastad we zijn. We zijn geen Groningen, waarbij je van café naar café hopt. Mensen 
gaan meestal gericht naar een horecazaak en daar word je toch al gecheckt. Het is voor de 
meeste Assenaren dan overbodig om langs de VVV te lopen om een bandje op te halen voor 
één café.’ Een andere reden die de binnenstadregisseur geeft, is dat er nooit rijen staan bij 
horecazaken om naar binnen te komen. Het polsbandje zorgt voor een betere doorstroom, 
maar die doorstroom wordt in Assen niet belemmerd.  
 
Het eerste weekend was een succes, met meer dan 250 bandjes. In dat weekend vond het 
bockbierfestival plaats waarbij deelnemers van café naar café hopten om bockbieren te 
proeven. Zo'n 170 deelnemers daarvan haalden een bandje. ‘Wat we wel gaan doen is als er 
een evenement aankomt, dat we dan gaan opschalen. Mensen kunnen dan wel een polsbandje 
ophalen bij de VVV. Het systeem heeft dan echt een meerwaarde. Dat hebben we het eerste 
weekend gezien.’  
 
Vosjan heeft wel het Drents Museum een aanbod gedaan, want daar moet sinds afgelopen 
weekend ook een coronabewijs gescand worden. ‘We hebben het museum aangeboden dat als 
ze de drukte niet aankunnen, ze bezoekers naar de VVV mogen verwijzen. Daar wordt de 
check gedaan en krijgen de mensen een bandje. Dit is alleen mogelijk tijdens de reguliere 
openingstijden van de VVV.’  
 
Het polsbandjes-initiatief is een samenwerking tussen binnenstadorganisatie Vaart in Assen 
en Koninklijke Horeca Nederland in overleg met de gemeente Assen. Bron: RTV Drenthe, 10 
november 2021.   
 

 H 
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Tijdens de Zuidlaardermarktweek kom je met een polsbandje de horeca binnen. Dat laat de 
gemeente Tynaarlo weten.  

Uitgaan in Assen kan vanaf vrijdag met coronapolsbandje 

Vanaf morgen is er een coronacheckpoint in de binnenstad van Assen. Bij het checkpoint 
kunnen mensen met de CoronaCheck-app en een legitimatiebewijs een polsbandje halen voor 
bezoek aan de horeca, evenementen, theater, bioscoop en museum. Het bandje is voor 24 uur 
geldig en heeft elke dag een andere kleur.  
 
Het checkpoint komt in de VVV in de Marktstraat en is op vrijdag en zaterdag open van 9.30 
- 23.00 uur en op zondag van 12.00 - 18.00 uur.  
 
Het coronacheckpoint is een initiatief van binnenstadsorganisatie Vaart in Assen en 
Koninklijke Horeca Nederland, in afstemming met de gemeente Assen. Kjeld Vosjan, 
binnenstadsregisseur is blij met het initiatief: ‘Met het bandjessysteem is de doorstroom 
sneller en willen we de druk verlichten bij ondernemers. Maar als blijkt dat het niet nodig is 
of dat er niet genoeg animo voor is, dan kunnen we altijd weer afschalen.’  
 
Hoewel het uitgaansleven van Assen niet te vergelijken is met dat van Groningen, wil Vosjan 
toch de gastvrijheid bieden die het bandjessysteem meebrengt: ‘Het is een stuk gastvrijheid 
toe naar de gasten, ook voor de bezoekers van Frida Kahlo. Die kunnen hierdoor en naar het 
museum, lunchen en andere horecagelegenheid bezoeken, zonder elke keer de QR-code te 
laten scannen.’ In de stad is het polsbandje dan ook de gehele dag geldig.  
 
Daarnaast komen er twee nieuwe Testen voor Toegang-locaties in Assen. De huidige locatie 
aan de Industrieweg is gesloten. Eén testlocatie komt in de binnenstad, naast DNK. De andere 
locatie komt bij De Bonte Wever. Bron: RTV Drenthe, 14 oktober 2021.  

Zuidlaardermarkt gaat werken met entree-polsbandjes voor horeca  

Het idee kwam bij de horeca vandaan en de gemeente Tynaarlo besloot dit van vrijdag 16 tot 
en met dinsdag 19 oktober in te voeren. De polsbandjes gelden alleen voor binnen in de 
horecazaken. Op de terrassen, bij de kermis, de paarden- en warenmarkt hoef je geen 
polsbandje te laten zien.  
 
Op vertoon van je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs kun je een polsbandje krijgen 
op twee plekken in het dorp: naast het Brinkhotel en op het brinkje voor restaurant De 
Vlindertuin. Het polsbandje is één dag geldig, tot middernacht wanneer de horeca de deuren 
sluit. Om drukte te vermijden adviseert de gemeente al eerder op de dag een bandje te halen. 
Bron: RTV Drenthe, 6 oktober 2021. 
 
Update RIVM 
 
Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 19.274 positieve coronatests geregistreerd 
bij het RIVM, ruim 7500 meer dan vorige week maandag. Het cijfer valt deels hoger uit door 
een storing in het weekeinde. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu nu 101.690 besmettingen. Het is daarmee voor het eerst dat het 
weektotaal boven de 100.000 uitkomt.   
 
Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, gaf eerder op de dag al aan 
dat het aantal bevestigde besmettingen rond de 19.200 zou uitkomen. Gemiddeld gaat het nu 
om 14.527 positieve tests per etmaal in de afgelopen zeven dagen. Dat gemiddelde stijgt al 
zo'n anderhalve maand.  
 
Landelijk liggen nu 1985 coronapatiënten in het ziekenhuis, 122 meer dan gisteren. Daarvan 
liggen er 380 op de Intensive Care, een toename van 3 vergeleken met de dag hiervoor.  



188 
 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 16. 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. Zondag werden 7 overlijdens geregistreerd. 

Sinds het begin van de uitbraak in februari vorig jaar zijn er ruim 2,2 miljoen mensen positief 
getest. Van ruim 18.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Bron: AD, 15 
november 2021.  

In Wenen hebben ouders massaal jonge kinderen aangemeld voor 
vaccinatie 

De autoriteiten in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zeggen dat ouders massaal jonge 
kinderen hebben aangemeld om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. De 
vaccinatiecampagne voor kinderen vanaf 5 jaar begon maandag en er zijn nu al zo'n 10.000 
afspraken gemaakt. 

Wenen heeft een Europese primeur met de vaccinatiecampagne voor de leeftijdsgroep tussen 
5 en 11 jaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau, de vaccinwaakhond van de EU, heeft 
nog geen coronavaccins goedgekeurd voor die leeftijdsgroep. Burgemeester Michael Ludwig 
van Wenen vindt echter dat de 'ernstige' situatie rond het coronavirus vraagt om een 
vastberaden aanpak. 

Oostenrijk ziet het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken weer snel oplopen. Het 
land koos ook als eerste EU-lidstaat voor een lockdown voor ongevaccineerden. De 
vaccinatiegraad in het negen miljoen inwoners tellende Oostenrijk is ongeveer 65 
procent. Bron: AD, 15 november 2021. 

 

Cees van Doodeweerd heeft hard een operatie nodig, maar de ingreep is al enkele keren 
uitgesteld. © Herman Stöver   
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Cees (67) lag al in de ambulance, maar de operatie ging door coronadrukte 
toch niet door: ‘Hebben het huilend moeten verwerken’ 
 
Honderden ingrepen en behandelingen zijn de afgelopen weken afgezegd in ziekenhuizen in 
de regio. Het frustreert patiënten die soms dag en nacht met pijn moeten leven. Ook de artsen 
zijn bezorgd. ‘Mensen die bij ons binnenkomen, zijn zieker dan voor de pandemie.’  
 
Cees van Doodeweerd (67) lag afgelopen woensdag al op de stretcher van de ambulance die 
hem naar het ziekenhuis zou brengen. Eindelijk van die dagelijkse pijn af, dacht hij opgelucht. 
‘Al twee maanden kan ik niet meer lopen, staan of zitten.’ 
 
Toen kwam het telefoontje. Geen plek meer voor de operatie die nodig is vanwege een ernstige 
hernia. Geen mensen om hem nadien te verzorgen. Alle aandacht is nodig voor de naar adem 
happende coronapatiënten. 
 
‘Het was alsof de grond onder mijn voeten wegzakte. Mijn vrouw en ik hebben het huilend 
moeten verwerken. Ook de ambulancebroeders waren aangedaan.’ 

Ik heb heftige medicatie om de pijn te stoppen. Maar van al de rommel die daar in zit, word je 

ook niet gelukkig. Bron: AD, 15 november 2021.   

Voor tweede jaar op rij gaan de kerstconcerten van André Rieu niet door 

Voor het tweede jaar op rij gaan de kerstconcerten van André Rieu in Maastricht niet door. 

Wegens de situatie rond corona vindt de violist het niet verantwoord om de shows door te 

laten gaan. De concerten stonden gepland op 16, 17 en 18 december in het congrescentrum 

MECC Maastricht. 

‘Het is met pijn in mijn hart dat ik deze beslissing heb genomen, want eigenlijk zouden we na 

negentien maanden zonder concerten niets liever willen dan op het podium springen en 

spelen’, laat Rieu weten in een verklaring. ‘Maar voor mijn gevoel is dit het enige goede om nu 

te doen.’ 

Op de concerten zouden in totaal 36.000 mensen afkomen. De shows zijn verplaatst naar 

volgend jaar. De al gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe data. Bron: AD, 15 november 

2021. 

 

 © Instagram André Rieu 



190 
 

Ernst Kuipers is blij met nieuwe coronamaatregelen 

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is blij met de nieuwe 
coronamaatregelen die het kabinet afgelopen weekeinde heeft ingevoerd. Na de vorige 
inperkingen bleven de aantallen positieve tests te hoog en dat zou ook leiden tot grotere druk 
op de ziekenhuizen, stelt Kuipers. ‘Dan ben ik blij dat een kabinet ervoor kiest, hoeveel 
weerstand er ook is en hoe lastig het ook is, om te zeggen: we voelen ons genoodzaakt een 
volgende set te doen. Er moet iets gebeuren, de aantallen moeten naar beneden.’ 

Of de maatregelen werken, moet wat hem betreft snel worden geëvalueerd. De conclusie 
daarover laat hij aan het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT). 

Over het zogenoemde 2G-beleid laat Kuipers zich niet uit. Dit beleid betekent dat mensen 
alleen nog ergens zouden worden toegelaten als ze zijn gevaccineerd of genezen van een 
recente besmetting. Een negatieve coronatest geldt dan niet meer. ‘Besmettingen moeten naar 
beneden. Dat je bij grotere evenementen mensen checkt in hoeverre ze beschermd zijn, dat 
vind ik heel verstandig. Of dat nou met 2G of 3G moet.’ 

Kuipers is bestuurder van het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC en een van de gezichten 
van de aanpak van het coronavirus. Hij maakt geen deel uit van het OMT. Bron: AD, 15 
november 2021.   

Bredase dj’s en artiesten opnieuw straat op tegen coronabeleid: ‘Kabinet 
doet maar wat’ 

‘Breda is er klaar mee’. Die boodschap wil de organisatie van de tweede muziekdemonstratie 
zaterdagmiddag in Breda nogmaals luid en duidelijk uitdragen. DJ Joost Eras: ‘De horeca is 
wederom de dupe van de coronamaatregelen. Het kabinet doet maar wat, zonder bewijs dat 
de maatregelen zin hebben en zonder visie.’   

De nieuwe beperkende maatregelen, afgelopen vrijdag afgekondigd door het kabinet, zijn 
volgens de organisatie uit de lucht gegrepen.  Bron: AD, 15 november 2021.  

Regio Gelderland-Zuid heeft nieuw Nederlands record gevestigd 

De regio Gelderland-Zuid heeft in de afgelopen dag een nieuw Nederlands record gevestigd. 
Nog nooit heeft een regio in één dag tijd zo veel positieve coronatests geregistreerd, vergeleken 
met het aantal inwoners. Dat cijfer kan voor een deel wel te maken hebben met een 
telecomstoring zaterdag bij de GGD'en. 

Vanuit Nijmegen en omstreken kwamen tussen zondagochtend en maandagochtend 975 
positieve tests. Omgerekend komt dat neer 172,9 gevallen op elke 100.000 inwoners. 
Amsterdam-Amstelland had het vorige record, met 150,3 positieve tests op elke 100.000 
mensen op 11 juli. 

GGD'en konden door de telecomstoring op zaterdag pas later hun testuitslagen doorgeven aan 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het cijfer van zondag viel daardoor 
te laag uit. Op maandag en mogelijk ook in de komende dagen kan het aantal positieve tests 
juist iets hoger uitvallen, doordat de gemiste meldingen alsnog binnenkomen. 

Gelderland-Zuid had op zondag inderdaad een buitengewoon laag aantal positieve tests. Die 
dip zou de piek op maandag kunnen verklaren. In Limburg-Zuid was zondag geen dip te zien, 
maar die regio kwam maandag ook boven het Amsterdamse record uit. In het zuiden van 
Limburg testten 971 inwoners positief, omgerekend 163,4 per 100.000 mensen. Ook 
Zeeland (159,6) en Noord-Holland Noord (151,2) verbraken het oude dagrecord. Bron: AD, 15 
november 2021. 
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Het nationale aftelmoment op Museumplein in Amsterdam op 
oudejaarsavond gaat niet door 

Het nationale aftelmoment op het Museumplein in Amsterdam op oudejaarsavond gaat niet 
door. Ook de door de gemeente georganiseerde nieuwjaarsvieringen en vuurwerkshows in de 
stadsdelen worden geannuleerd. Dat heeft burgemeester Femke Halsema besloten. 

Door de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en de extra 
coronamaatregelen zijn de vooruitzichten somber. Omdat het heel onzeker is hoe het verder 
zal gaan, en we nu al flinke investeringen moeten doen voor deze shows, is het niet 
verantwoord om door te gaan met de voorbereidingen, aldus de gemeente in haar verklaring. 
Bron: AD, 15 november 2021. 

Nieuw-Zeeland, Georgië, Servië en Moldavië hebben zich aangesloten 
bij  EU-systeem voor digitale coronacertificaten  

Nieuw-Zeeland, Georgië, Servië en Moldavië hebben zich aangesloten bij het EU-systeem voor 
digitale coronacertificaten (EU DCC). Daardoor worden coronapassen uit de 27 EU-lidstaten 
en deze vier landen vanaf morgen wederzijds erkend om het reizen gemakkelijker te maken. In 
totaal accepteren nu 49 landen wereldwijd de QR-codes van CoronaCheck. 

Met het certificaat kan de houder aantonen dat hij volledig is gevaccineerd, is hersteld van 
corona of recent negatief is getest. Het systeem valt onder regelgeving die 1 juli volgend jaar 
vervalt maar die mogelijk wordt verlengd. Daar wordt in het voorjaar naar gekeken, als de 
Europese Commissie met een rapport komt over het functioneren van het certificaat. 

Een woordvoerder beklemtoonde vandaag in Brussel nog maar eens dat het systeem is opgezet 
om reizen gemakkelijker te maken tijdens de coronapandemie. Landen kunnen altijd extra 
eisen hebben of de regels aanpassen voor reizigers uit een ander land waar te veel 
besmettingen zijn, zoals ook de website van de Rijksoverheid vermeldt. Bron: AD, 15 november 
2021. 

Duitsland gaat 3G-regel invoeren 

Duitsland is op weg naar strengere coronaregels voor de werkplek. Het gaat dan om invoering 
van de zogenoemde 3G-regel voor werknemers: ze moeten aantonen dat ze zijn gevaccineerd, 
genezen of negatief zijn getest. 

Volgens Duitse media wordt dat overwogen door de drie partijen die samen de nieuwe Duitse 
regering willen vormen. Het is nog onduidelijk welke gevolgen een weigering zal hebben voor 
werknemers. De sociaaldemocraten, Groenen en liberalen vinden 3G ook nodig in treinen en 
in regionaal openbaar vervoer. 

Over een vaccinatieplicht voor bepaalde beroepen is daarentegen nog niets besloten, 
benadrukten de Groenen. Eerder had een kopstuk van de linkse milieupartij nog beweerd dat 
daarover al overeenstemming was bereikt. De verplichte inenting tegen corona zou gaan 
gelden voor bijvoorbeeld het personeel van verzorgingshuizen en kinderdagverblijven. Bron: 
AD, 15 november 2021.   

Extreme drukte bij teststraten: lange rijen, oproep om afspraak te maken 

Het is extreem druk bij de testlocaties in de Rotterdamse regio. Lange rijen van soms meer 
dan een uur zijn het gevolg, net als lange wachttijden om telefonisch een afspraak te maken. 
De GGD Rotterdam-Rijnmond gaat daarom op vier plekken weer alleen op afspraak testen: bij 
Rotterdam The Hague Airport, bij De Kuip, in Middelharnis en in Zuidland. 
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Het idee is dat er zo in korte tijd weer meer mensen kunnen worden getest, zonder dat ze in 
de kou in de rij moeten staan tussen andere mensen die mogelijk corona hebben.  

Het maken van een afspraak was afgelopen dagen echter een frustrerende aangelegenheid, 
net als bij vorige coronagolven. Wie het online probeerde, kreeg soms geen opties of alleen 
testlocaties verder weg. Wie belde, kwam in een lange wachtrij terecht. Maandagmorgen was 
de oproep het vooral op een later tijdstip weer te proberen. 

De GGD hoopt dat regiogenoten met klachten toch weer een afspraak maken. Ook voor de 
locaties waarbij dit nog niet verplicht is, om te voorkomen dat iemand in de rij moet wachten. 
De testlocatie Kralingse Zoom gaat tijdelijk dicht om de handen in te kunnen zetten op de 
grote locaties. In totaal kunnen per dag 5300 testen worden gedaan. Afgelopen week was tot 
25 procent van de testen positief.  

Het totale aantal positieve testen in de regio Rotterdam-Rijnmond is, ondanks de storingen 
en de moeite om een testplek te vinden, in een week tijd met bijna 40 procent gestegen: van 
4732 naar 6549. De meeste besmettingen kwamen aan het licht in Rotterdam, daar waren 
3021 positieve testen (+44 procent). In Krimpen aan den IJssel was de stijging het grootst. 
Het aantal verdubbelde daar van 115 naar 236. Per 100.000 inwoners zijn daar ook de meeste 
besmettingen bekend.  

De GGD stelt ook niet iedereen die positief is getest te kunnen bellen. Het verzoek is te wachten 
tot de uitslag zichtbaar is op de website coronatest.nl en niet zelf contact op te nemen. 
Daarvoor is het te druk bij het callcenter. Wie niet kan inloggen om de uitslag te bekijken, 
wordt wel gebeld. De uitslag is binnen 48 uur na de test bekend, maar vaak eerder. Wie op 
z’n uitslag wacht, moet thuisblijven. Wie positief is, moet in isolatie. Bron: AD, 15 november 
2021. 

Belgische ziekenhuizen moeten helft van bedden op ic reserveren voor 
coronapatiënten 

De Belgische ziekenhuizen moeten vanaf vrijdag de helft van de bedden op de 
intensivecareafdelingen reserveren voor Covid-19-patiënten. Het gaat om ongeveer duizend 
van de tweeduizend beschikbare ic-bedden die moeten klaarstaan nu het coronavirus weer 
hard toeslaat in het land, heeft het federale ministerie van Volksgezondheid besloten na een 
evaluatie van de ziekenhuisbezetting in het land. 

Ook op de gewone afdelingen moet rekening worden gehouden met een toevloed aan 
coronazieken en moeten vier keer zoveel bedden worden vrijgehouden voor de Covid-
patiënten. Niet dringende ingrepen worden daarom opnieuw uitgesteld. Bron: AD, 15 
november 2021.  

Mailwisseling tussen Depla en Grapperhaus: ‘Soms moet ventiel 
kortstondig worden losgedraaid’  

Burgemeester Paul Depla heeft afgelopen weekeinde geregeld contact gehad met minister Ferd 
Grapperhaus over de actie van de Bredase horeca om zaterdagavond open te blijven. 
Grapperhaus zegt dat hij wil overleggen over ‘slimmere oplossingen voor de horeca’. 

Grapperhaus spreekt zich niet uit over de Bredase aanpak van de horeca afgelopen weekeinde. 
Dat blijkt uit een maandag vrijgegeven mailwisseling tussen Depla en de minister. 
Grapperhaus zegt dat hij ‘kennis heeft genomen van de beslissing van de politie en de 
gemeente Breda’ om de horeca langer open te laten dan volgens de landelijke regels was 
toegestaan.  Bron: AD, 15 november 2021.  
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Winkeliers hebben tienduizenden werknemers nodig voor controle 
coronapas 

Winkeliers hebben tienduizenden werknemers nodig om te kunnen controleren op het 
coronatoegangsbewijs. In totaal zouden er tussen de 300 miljoen en 500 miljoen checks per 
maand moeten worden verricht, zeggen branchevertegenwoordigers INretail, RND, 
Vakcentrum en de Nationale Winkelraad. Het demissionaire kabinet wil het 
coronatoegangsbewijs ook verplicht gaan stellen bij niet-essentiële winkels en dienstverleners. 
Bron: AD, 15 november 2021. 

 

Chantal van der Sar helpt in de lunchroom van haar moeder, maar krijgt telkens discussies 
aan de deur. © Nico Schouten  
 
Ongevaccineerde Chantal (15) dagelijks in discussie met klanten: 
‘Belachelijk dat je wordt uitgescholden’ 
 
Een moordenaar. Dat zou de pas 15-jarige Chantal Van der Sar zijn, omdat ze ongevaccineerd 
is. De tiener had afgelopen weekeinde weer eens een verhitte discussie met een klant van de 
lunchroom waar zij werkt. ‘Het enige dat ik kan doen is luisteren en sorry zeggen.’ 

Chantal Van der Sar probeert het zich niet zo aan te trekken. Ze is inmiddels wel gewend om 
in een discussie verzeild te raken met klanten van Stichting Iedereen een Maaltijd. De 
Zoetermeerse stichting van haar moeder Brenda Hartgering is sinds september gesloten, zodat 
zij niemand hoeven te weigeren vanwege de coronamaatregelen. Er is wel een afhaalloket. 
Bron: AD, 15 november 2021.  
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Café omzeilt coronaregels door bussen vol gasten mee naar België te 
nemen voor feesten 

Dan gaan we toch naar België, daar mogen de kroegen nog wel tot diep in de nacht open zijn. 
Dat dacht Thomas de Groot van jongerencafé De Sok in het Brabantse Schijndel. Hij weet op 
die manier de Nederlandse coronaregels te omzeilen. ‘Het is misschien op het randje, maar we 
voldoen aan alle regels.’ 

In Nederland moet de horeca sluiten om 20.00 uur sinds zaterdag. Daar heeft het Schijndelse 
café wat op gevonden. ‘We hebben heel wat moeten regelen, maar het is gelukt’, laat het café 
op Facebook weten. In de Belgische plaats Turnhout is een vestiging gevonden, waar de hele 
gelegenheid voor twee avonden naartoe verhuist. Met busladingen vol worden zo’n 250 gasten 
per avond naar Turnhout gebracht en na een feestavond om 02.00 uur weer naar Schijndel 
vervoerd. Bron: AD, 15 november 2021.  

Evenementensector heeft overheid om extra steun gevraagd 

De evenementensector heeft de overheid gevraagd om extra financiële steun als gevolg van de 
extra coronamaatregelen. Koepelorganisaties Alliantie van Evenementenbouwers, Event 
Platform en de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) vragen in een brief aan de Tweede 
Kamer om extra noodmaatregelen nu evenementen de komende weken alleen overdag, met 
vaste plaatsen en met een kleiner publiek mogen plaatsvinden. 

'U zult begrijpen dat deze restricties voor ondernemers in de evenementenbranche, die na 1,5 
jaar op slot te zijn geweest sinds september weer voorzichtig aan het opkrabbelen 
waren, opnieuw een gigantische klap in het gezicht zijn', schrijven de organisaties. 

Doordat de vrijdag aangekondigde maatregelen gelijk zaterdag zijn ingegaan moesten 
evenementen afgelopen weekend abrupt worden afgebroken. Ook op de lange termijn zijn er 
'grote effecten', aldus de branche.  

Om die reden vraagt de sector om hulp. 'Met de grootst mogelijke zorg en klem verzoeken wij 
u bovenstaande uiterst serieus te nemen om met elkaar te voorkomen dat een branche met 
een dergelijke maatschappelijke en economische betekenis niet in staat zal blijken zich van 
deze crisis te herstellen.' Bron: AD, 15 november 2021.  

ChristenUnie wil dat iedereen zich steeds laat testen voor toegang 

De ChristenUnie wil dat op de langere termijn iedereen, gevaccineerd of niet, zich steeds laat 
testen voor toegang. De partij doet dat als tegenvoorstel voor de plannen van het 
demissionaire kabinet. Daarin mogen mensen alleen naar bepaalde evenementen als zijn 
gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of eerder besmet zijn geweest. Premier Mark Rutte en 
zorgminister Hugo De Jonge verdedigen  dit zogenoemde 2G-beleid morgen in de Tweede 
Kamer.  

Aan het wetsvoorstel wordt nog gewerkt, dat wordt op zijn vroegst eind deze week verwacht. 
Maar de ChristenUnie toonde zich eerder al kritisch over deze mogelijke aanpak, die in andere 
landen al wel wordt gevolgd, omdat die tot polarisatie en een tweedeling in de 
maatschappij zou kunnen leiden. Mede daardoor is steun voor 2G in de Kamer nog onzeker. 

'1G', zo noemt de ChristenUnie het eigen voorstel, dat dus geen onderscheid meer maakt 
tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Iedereen die naar een planbaar evenement wil, 
moet een PCR-test ondergaan. Voor meer dagelijkse activiteiten kan een antigeentest volstaan. 
Dat mag ook een zelftest zijn.  
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Ook omdat de bescherming door vaccins afneemt is het volgens de ChristenUnie belangrijk 
dat de komende tijd meer wordt getest. Door besmettingen sneller op te sporen kan het virus 
worden vertraagd en de druk op de zorg worden verlicht, denkt de partij. 

Kamerlid Mirjam Bikker erkent dat vaccinaties 'absoluut' een bijdrage leveren in de strijd 
tegen het coronavirus. ‘Maar als we weten dat de vaccinatiegraad nooit 100 procent zal zijn, 
dat de beschermingsgraad van vaccinaties afneemt en dat vaccinatie niet bij iedereen werkt, 
zal dat nooit de hele oplossing zijn.’ Bron: AD, 15 november 2021. 

Willem-Alexander en Beatrix moeten ook coronapas laten zien 

Koning Willem-Alexander en prinses Beatrix zijn vanavond naar het DeLaMar Theater in 
Amsterdam gekomen voor het Nederlands Balletgala. Net als alle andere bezoekers 
moesten ook de koning en zijn moeder hun coronatoegangsbewijs volgens de geldende 
maatregelen laten zien. Bron: AD, 15 november 2021.  

 

© ANP — Koning Willem-Alexander en prinses Beatrix komen aan bij het DeLaMar Theater 
voor het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds '79. Tijdens het Balletgala waren 
onder meer optredens te zien van Het Nationale Ballet en Scapino Ballet Rotterdam.   

Grote zorgen om oplopende cijfers, OMT vergadert vrijdag over nut 2G 

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ziet het aantal opgenomen 
coronapatiënten oplopen. Er liggen nu 2000 mensen met corona in het ziekenhuis. ‘De stijging 
is er totaal niet uit. Ik durf niet te zeggen waar dit uitkomt.’  

Dat zei Kuipers tijdens een technische briefing over het coronavirus voor Kamerleden. De 
bestuurder van het Erasmus Medisch Centrum benadrukte dat de voorspelling was dat deze 
winter een piek van de ziekenhuisopnames zou worden bereikt van 1500. ‘Dat aantal zou pas 
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in januari gehaald worden, bij een aantal opnames van 150 per dag. We zitten nu al op 250 
patiënten per dag.’  

Met de huidige hoge besmettingscijfers zijn ‘stevige maatregelen’ nodig om de zorg 
beheersbaar te houden, zegt RIVM-baas Jaap van Dissel. ‘Onze conclusie is dat de 
besmettingen met meer dan 25 procent omlaag moeten om het reproductiegetal onder de 1 te 
krijgen.’ Dan worden er minder mensen besmet en krimpt de epidemie.   

Of daarvoor ook 2G moet worden ingezet, waarbij alleen mensen die genezen zijn van Covid-
19 of gevaccineerd zijn naar een restaurant of bioscoop kunnen, wil Van Dissel niet zeggen. 
‘Dat is een politieke keus.’ Wel gaat zijn Outbreak Management Team (OMT) vrijdag 
‘delibereren’ over het nut van coronatoegangsbewijzen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar 
2G. Ook het huidige systeem van 3G, waarbij ook geteste mensen welkom zijn, en 1G, waarbij 
iedereen - ongeacht vaccinatiestatus - eerst moet worden getest, worden meegenomen.  

Volgens Van Dissel worden met 3G en 2G risico's verlaagd. ‘Maar ook bij 2G heb je nooit 100 
procent garantie dat iemand toch het virus in de keel draagt.’ Als diegene iemand besmet die 
ook gevaccineerd is of antistoffen heeft door een eerdere infectie, ‘worden ziekenhuisopnames 
in die groep met 95 procent gedempt.’   

Van Dissel noemt 1G (iedereen testen) vooral een theoretische mogelijkheid, omdat hij zich 
afvraagt of Nederland daarvoor de testcapaciteit heeft. Hij kan zich toch voorstellen dat deze 
optie in ‘sommige gevallen’ meerwaarde heeft en geeft als voorbeeld een bijeenkomst met veel 
80-jarigen. ‘Als die het virus krijgen, is de kans groter dat ze ziek worden dan voor 20-jarigen.’ 
Een extra test kan dan verspreiding van het virus voorkomen, aldus Van Dissel. 

‘Het nut van een coronatoegangsbewijs hangt af van ‘situatie, risicosetting, incidentie (hoe 
vaak het virus voorkomt, red.) en uiteindelijk de vaccinatiegraad’, stelde Van Dissel. Maar dat 
staat of valt volgens hem ook met de mate waarin het 3G-systeem wordt nageleefd. Hij wees 
er ook op dat uit peilingen blijkt dat de QR-codes vaak niet of niet volledig worden 
gecontroleerd. ‘Als vijftig procent niet wordt gecheckt, dan is dat een lek.’  

Van de 250 mensen met corona die per dag in het ziekenhuis belanden, zijn er volgens ic-
baas Kuipers 100 gevaccineerd. Hij haalde studies uit Israël aan, waaruit bleek dat mensen 
na een periode van vier tot zes maanden na de volledige vaccinatie met Pfizer vaker besmet 
raakten met het coronavirus. ‘Hoe groter het interval na vaccinatie, hoe groter het risico dat 
men toch weer besmet raakt.’ Veertien dagen na het toedienen van een zogeheten booster 
‘ging het risico met een factor 10 naar beneden', zo bleek volgens Kuiper uit de studie. 

Kamerleden vroegen of er dan niet meer haast gemaakt moet worden met de 
boostercampagne. Kamerlid Pieter Omtzigt memoreerde dat in het Verenigd Koninkrijk 48 uur 
na het advies van de gezondheidsraad daar werd begonnen met ‘boosteren'. ‘Als u vandaag 
ampullen met vaccins krijgt, kunt u dan morgen prikken?’ wilde hij van Kuipers weten. ‘Het 
antwoord is ‘ja’. Hoe eerder hoe liever.’ Kuipers benadrukt dat ook de groep 60-plussers ‘zo 
snel mogelijk’ een boostervaccin moet krijgen. 

Het kabinet besloot de boostercampagne al te versnellen. Bij 80-plussers vallen aanstaande 
donderdag de eerste uitnodigingsbrieven op de mat, zegt Mariska Van Blankers van het RIVM. 
‘De GGD kan in principe op 19 november beginnen met vaccinaties.’ Ziekenhuizen kunnen 
vanaf vandaag vaccins bestellen, die bestellingen worden dan al morgen en woensdag 
geleverd, stelde Van Blankers. Ziekenhuizen en zorginstellingen met een eigen medische 
dienst vaccineren hun personeel zelf.    

De GGD prikt thuiswonende mensen en gaat daarvoor opschalen, vertelde Jaap Eikelboom 
van GGD-GHOR. In de zevende week van 2022, half februari, kunnen op 85 locaties per week 
700.000 prikken worden gezet. Volgens Eikelboom wordt de structuur ‘flexibel', wat betekent 
dat de ‘prikcapaciteit’ in sommige regio's groter zal zijn dan in andere gebieden. 
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Veel mensen die zich willen laten testen, kunnen online geen beschikbare testlocatie vinden. 
Het callcenter van de GGD is regelmatig overbelast. Toch is volgens Eikelboom de 
testcapaciteit bij de GGD de afgelopen twee weken verdubbeld. Tussen 5 en 12 november 
werden meer dan een half miljoen coronatests afgenomen. Bron: AD, 15 november 2021.  

Ministerie doet aangifte tegen aanbieder Testen voor Toegang om valse 
vaccinatiebewijzen 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan tegen een aanbieder van 
coronatests wegens ‘sterke vermoedens’ dat die valse vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven. Het 
bedrijf heeft geen toegang meer tot het systeem van de CoronaCheck en kan geen afspraken 
meer inplannen voor Testen voor Toegang. 

‘We streven ernaar om zo veel mogelijk frauduleus uitgegeven vaccinatiebewijzen te 
blokkeren’, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Er is aangifte gedaan bij de politie, 
die de zaak ‘heel serieus’ neemt. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op de 
hoogte gesteld. 

Mensen die nog een testafspraak hebben staan, worden door de aanbieder zelf geïnformeerd. 
Zij zullen een nieuwe afspraak moeten maken met een ander bedrijf. Het ministerie verwacht 
niet dat dit problemen zal geven, ook omdat het op doordeweekse dagen relatief rustig is. 

Voor de beschikbare testcapaciteit voorziet het ministerie evenmin problemen nu een 
aanbieder is weggevallen. Andere partijen zullen naar verwachting graag in dat gat willen 
springen, aangezien per test wordt afgerekend. 

Het ministerie benadrukt dat zowel het genereren als het kopen van een valse QR-code fraude 
is en dus strafbaar. ‘Je brengt je eigen gezondheid in gevaar en die van anderen om je heen.’ 
Gezien de huidige besmettingscijfers en de hoge druk op de zorg is dat ‘wel het laatste wat we 
kunnen gebruiken'. Bron: AD, 15 november 2021. 

Niet op vakantie vanwege corona? Het luxe toerisme bloeit als nooit 
tevoren 

Het luxe toerisme dat handen vol geld kost, boekt recordomzetten. Dure hotels en de 
verhuurbedrijven van vliegtuigen en kapitale jachten zagen hun winsten ondanks de 
pandemie stijgen en verwachten dat de groei alleen maar zal toenemen. In de statistieken is 
de ontwikkeling niet meteen terug te zien want die betreffen de hele toerismesector maar als 
het gaat on luxe villa’s met de service van een vijf sterren hotel, of om nachten aan boord 
dure jachten die aanmeren bij een strand, dan is de vraag enorm toegenomen. Oftewel: het 
soort toerisme dat alleen de rijksten zich kunnen veroorloven. 

El Pais zet een aantal cijfers op rij. In de zomermaanden juli, augustus en september werden 
er in Spanje dit jaar 44.114 vluchten met privé-vliegtuigen geboekt, met 90.929 passagiers 
aan boord. Een groei van respectievelijk 20 en 14 procent ten opzichte van 2019. 

De belangrijkste bestemming voor de rijkelui vormen de Balearen, de eilandengroep die onder 
meer Ibiza en Mallorca omvat. Pablo Carrington, oprichter van een hotelgroep met tarieven 
van tussen de 400 en 3500 euro per nacht, stelt dat de eilanden herontdekt worden omdat 
vermogende Europeanen geen verre reizen meer kunnen maken. Het aantal privé-vluchten 
naar Palma de Mallorca is zelfs met 62 procent gestegen. 

Winkels die de rijksten bedienen zien hun omzetten ook stijgen. De toeristen mogen dan wel 
in kleinere aantallen komen, ze geven veel meer uit. Per huishouden besteden ze op zo’n trip 
gemiddeld 17.500 euro. Ter vergelijking: het vakantiebudget van de gemiddelde Nederlander 
bedraagt zo’n 1.300 euro per jaar. 
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Andere bedrijven die zich specialiseren in het toerisme voor de rijken bevestigen de 
opvallende groei en zeggen dat die zelfs hun verwachtingen overtreft. Overigens zit de winst 
niet alleen in een toename van het aantal luxetoeristen, de branche heeft ook de tarieven 
verhoogd, met soms meer dan een kwart, waardoor de omzet stijgt en de vakanties een 
tegelijkertijd exclusiever karakter krijgen. Juist de bezetting van de duurste appartementen 
en suites is gegroeid. 

Hetzelfde geldt voor de luxe jachtenverhuur. Niet alleen in Spanje maar ook Italië, 
Griekenland en Kroatië. Daarbij gaat het om prijzen die voor een gewone vakantieganger 
onbetaalbaar zijn. ‘De meer luxueuze jachten werden makkelijker en sneller geboekt dan de 
standaard versies,’ verklaart een Kroatische verhuurder. 

Wat voor Spanje geldt, gaat overigens ook op voor de Cariben waar eveneens sprake is van 
een forse groei in de trek naar luxe bestemmingen. Bron: Joop, 15 november 2021. 

GGD-medewerkers opgepakt wegens grootschalige fraude met QR-codes 

Drie medewerkers van de GGD-locatie op Schiphol, die aangetrokken waren via een 
uitzendbureau, zijn door de marechaussee gearresteerd in een onderzoek naar grootschalige 
fraude met QR-codes. Dat  onthult RTL Nieuws. Tienduizenden valse QR-codes zouden op 
deze manier in omloop zijn gebracht. 

Eén van de verdachten wordt ervan verdacht haar wachtwoord te hebben afgegeven waarmee 
kon worden ingelogd op het systeem waarmee zij werkte, waarmee anderen QR-codes konden 
aanmaken. De drie verdachten, die werkten bij de GGD-locatie in de aankomsthal van 
Schiphol, zitten momenteel vast. (…) De valse QR-codes werden via verschillende kanalen 
aangeboden en verhandeld voor prijzen vanaf honderden euro’s tot soms wel duizend euro. 
De QR-codes staan op naam naar keuze en kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen 
tot onder andere horeca en evenementen, ook als iemand niet is gevaccineerd of geen test 
heeft gedaan. 

Justitie verklaart dat de een deel van de codes vandaag nog ongeldig wordt gemaakt. De 
fraude werd opgespoord door digitale rechercheurs van het ministerie van VWS. Na 
ontdekking van de fraude is het systeem verbeterd zodat beter vastgelegd wordt wie welke 
handelingen verricht. Het ministerie wijst er op dat de fraude niet alleen de gezondheid van 
de fraudeurs in gevaar brengt maar ook die van anderen. 

De politie waarschuwt dat niet alleen de handelaren in QR-codes strafbaar zijn maar ook de 
afnemers. Wie betrapt wordt op het gebruik van een valse QR-code kan een strafblad, boete 
en zelfs gevangenisstraf krijgen. De politie zegt actief onderzoek te doen naar de afnemers. 
Bron: Joop, 12 november 2021. 

Marc Van Ranst: wees eerlijk, 2G is bedoeld om iedereen te vaccineren 

De Belgische viroloog en Twitteraar van het Jaar Marc Van Ranst vindt dat politici die een 
2G-systeem introduceren, eerlijk moeten zijn over hun motieven. De bedoeling is om de 
vaccinatiegraad op te krikken, zei hij bij Buitenhof. ‘Daar moet je helder over durven zijn, 
dan moet je dat niet verstoppen.’ 

Introductie van het 2G-systeem ‘neigt naar vaccinatiedrang’, vindt ook OMT-lid Anja 
Schreijer. Zij verwacht dat we volgend jaar nog niet van de coronamaatregelen af zijn, al 
erkent ze dat het verdere verloop van de pandemie moeilijk valt te voorspellen. Zo zouden 
goed werkende medicijnen er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de maatregelen toch 
kunnen worden afgeschaft. 

Dat de epidemie nu weer zo oplaait, is het gevolg van het snel loslaten van de maatregelen, 
vinden Schreijer en Van Ranst. ‘Het was te snel’, aldus Schreijer. Van Ranst: ‘Zowel in 
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Nederland als in België zeiden de experts: doe maar rustig met het wegdoen van de 
maatregelen.’ De Belgische viroloog oordeelt nochtans mild over de politiek. ‘Mensen zijn de 
maatregelen beu. Als de bevolking iets wil, spitsen de politici hun oren.’ 

Dat vaccinaties niet voor de verlossing hebben gezorgd, hoeft volgens Van Ranst niet te 
verbazen. Door de Deltavariant hebben we nu in feite een heel ander, veel besmettelijker 
virus dan het coronavirus dat aanvankelijk opdook in Wuhan. Hij verwacht dat het virus zich 
op de lange termijn zal ontwikkelen tot een zwaar verkoudheidsvirus, net zoals eerdere 
coronavirussen die zijn overgesprongen op de mens. Bron: Joop, 14 november 2021. 

 

Baudet studeerde geschiedenis maar heeft ook daar niets van geleerd; Maarten Wolterink, 
cartoonist 

Proef met veelbelovende pleister voor langdurige bescherming tegen 
corona 

Emergex, een farmaceutisch bedrijf uit Oxford, heeft toestemming gekregen om in 
Zwitserland een proef uit te voeren met een nieuw vaccin tegen corona. Het middel maakt 
gebruik van zogeheten T-cellen die niet alleen bescherming bieden tegen het virus maar de 
indringer opsporen, aanvallen en uit het lichaam verwijderen. De tot nu toe gebruikte vaccins 
hechten zich aan het virus en voorkomen zo de verspreiding. De door Emergex ontwikkelde 
methode zou veel effectiever zijn. Het nieuwe vaccin wordt toegediend via een kleine pleister 
met micronaalden die het middel injecteren. Door die techniek moet het vaccineren ook 
makkelijker worden. Een ander voordeel is dat het vaccin drie maanden lang houdbaar blijft 
op kamertemperatuur. 

De proef van het in 2016 opgerichte Emergex, dat zich specialiseert in de toepassing van T-
cellen, wordt uitgevoerd in Lausanne met 26 vrijwilligers. Zij krijgen een hoge en lage dosis 
toegediend om de effecten te kunnen bestuderen. Volgend jaar juni zijn naar verwachting de 
eerste voorlopige resultaten bekend. Zelfs als die gunstig zijn, zal het nog tot 2025 duren 
voordat de pleisters op de markt komen. 
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De huidige vaccins roepen een afweerreactie van het lichaam op met antistoffen. Nadeel 
daarvan is dat het effect na verloop van tijd afneemt waardoor er boosters nodig zijn. Met de 
benadering van Emergex duurt de bescherming langer, wellicht zelfs tientallen jaren. Vorige 
week werd uit onderzoek duidelijk dat de natuurlijke afweer met T-cellen er voor zorgt dat 
sommige mensen nooit corona krijgen terwijl ze wel zieken in hun omgeving hebben. 

Immunoloog Danny Altmann van het Danny Altmann, vraagt zich in The Guardian af of het 
nieuwe middel krachtig genoeg is om het virus solo te bestrijden of dat een combinatie met 
andere middelen toch beter zal blijken. De T-cellen-methode wordt al tientallen jaren 
onderzocht als middel tegen het griepvirus maar dat heeft nog niet het gouden ei opgeleverd. 
Bron: Joop, 15 november 2021. 

De feestdagen kunnen nog de komende vijf jaar verziekt worden door 
corona’ 

Corona gaat voorlopig niet verdwijnen en maatregelen om het virus onder controle te houden 
kunnen misschien wel nog vijf jaar lang nodig zijn. Die waarschuwing wordt afgegeven door 
de Britse hoogleraar epidemiologie Tim Spector, een vooraanstaand onderzoeker van de 
gevolgen van de pandemie. 

Spector, verbonden aan King’s College, wijst er op dat de regering en daardoor ook veel 
burgers de pandemie teveel als een zwart-wit kwestie beschouwen waarbij de pandemie ‘over’ 
is of ‘aan de gang’. Zo werd gedacht dat massale vaccinatie voldoende was om het virus te 
bedwingen. Dat blijkt in de praktijk tegen te vallen. De werkelijkheid is, zo zegt Spector, dat 
het virus zich niet makkelijk laat verjagen, dat er gepaste maatregelen nodig zijn en dat het 
virus de komende tijd waarschijnlijk ook nog wel door de bescherming die de vaccins bieden 
heen weet te breken. 

‘We hebben een combinatie van maatregelen nodig,’ stelt Spector. ‘We moeten het 
vaccinatieprogramma uitbreiden naar drie prikken. We moeten ons realiseren dat er echte 
doorbraakinfecties zullen komen, dat gevaccineerde mensen het virus nog steeds kunnen 
verspreiden en dat het in enige mate door onze bevolking zal blijven rondwaren. In welke 
mate dat is wordt grotendeels bepaald door ons zelfgenoegzaam gedrag en het versoepelen 
van de regels. Vorig jaar waren de maatregelen naar mijn mening te streng maar dit jaar zijn 
ze onvoldoende,’ verklaarde Spector tijdens een online interview met de Royal Society of 
Medicine. Omdat de maatregelen niet voldoen zijn kan het virus nog wel vijf winters het leven 
en de viering van kerst blijven hinderen. 

‘We moeten ons realiseren dat we manieren moeten zien te vinden om het virus zo onder 
controle te krijgen dat er niet zoveel levens verloren gaan. Dat doen we nu niet,’ verklaarde 
hij wijzend op de Britse maatregelen die grotendeels zijn afgeschaft. Dat heeft geleid tot een 
record aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Meer dan één op de vijftig Britten zijn nu 
besmet met corona. Spector stelt dat het beleid onverstandig is omdat de Britse 
gezondheidszorg ook zonder corona al zeer zwak is. Zeven procent van de bedden worden nu 
bezet door coronapatiënten. 

Er moet volgens Spector systematisch getest worden om vast te stellen waar de gevaren van 
doorbraakinfecties zich bevinden, schrijft de Mirror. De opperbestrijder van het virus in 
Nederland, RIVM-baas Jaap van Dissel, constateerde vorige week ook al dat het virus nog 
lang zal blijven rondgaan. Bron: Joop, 12 november 2021. 

Antivaxxers geven iedereen de schuld behalve zichzelf 

Op tv mag het programma De Slimste Mens dan populair zijn, op internet is het toch vooral 
smullen van De Domste Mens. En maak daar maar meervoud van want de competitie is 
hevig. NH Nieuws bijvoorbeeld brengt het verhaal van een paar echte kanjers. Ouders die 
zich beklagen dat hun kind niet naar zwemles kan vanwege de verplichte coronapas. Het 
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begint meteen al goed want het kind kan wel naar zwemles alleen mogen de ouders die ervoor 
kiezen zich niet te laten vaccineren het zwembad niet in. Dat wil zeggen niet zonder 
coronapas. Ze kunnen wel naar binnen als ze zich laten testen maar zo ver gaat de liefde 
voor het kind niet. 

‘Maar ik ga toch niet elke week mezelf testen?’, zegt de moeder. ‘Bovendien kan je niet eens 
altijd gelijk ergens terecht om te testen.’ Spijkerharde argumentatie waar geen speld tussen 
te krijgen is. De moeder die zegt dat de zwemles ‘heel belangrijk’ is voor haar kind wil het 
zwembad niet direct de schuld geven maar constateert fijntjes: ‘Er zijn ook zwembaden die 
hier niet aan meewerken. Deze overheidsregels zijn gewoon niet houdbaar.’ Je zou ook 
kunnen redeneren dat haar vaccinatieweigering niet houdbaar is maar dat gaat natuurlijk 
wel erg ver. 

Ze stelt dat het zwembad de regels moet negeren en haar toch binnen moet laten want zij 
moet immers bij haar kind zijn als het zich omkleedt. ‘Je kunt die kinderen toch niet buiten 
laten omkleden in de winter en in de kou laten staan?’ Kennelijk heeft ze nooit van Iceman 
gehoord. Buiten in de kou vernikkelen is juist goed voor je weerstand en je immuunsysteem, 
je weet wel dat ding in je lichaam dat er volgens de wappies voor zorgt dat je zonder vaccin 
kan als je het maar genoeg opvoert. 

De moeder is niet de enige. Dat maakt het voor het zwembad onmogelijk om uitzonderingen 
te maken en de kinderen door de medewerkers te laten begeleiden. Er zijn zoveel 
weigerouders dat er teveel kinderen zijn voor een dergelijke speciale service. De beheerder 
van het zwembad krijgt van de liefhebbende ouders nare reacties. ‘Er waren hele boze ouders, 
die mij verwijten dat het mijn schuld is als hun kind verdrinkt,’ noemt hij als voorbeeld. 
Dergelijke verwijten komen hard aan bij de professionals die met veel toewijding voor 
kinderen zorgen. 

De moeder klaagt dat haar kind dat speciale aandacht nodig heeft ook minder goed op school 
presteert als hij niet kan zwemmen. Maar je even laten testen om dat op te lossen, of beter 
nog een vaccin nemen om jezelf, kind en de samenleving te beschermen, nee dat gaat echt te 
ver. Vrijheid is ook belangrijker dan moederliefde. Bron: Joop, 10 november 2021. 

 

Brussel vernietigt ‘onbelangrijke informatie’; Maarten Wolterink, cartoonist  
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De coronapas, vloek of zegen? 

Waarom vinden we met een meerderheid dat we met de invoering van de coronapas, zeker als 
de 2G-variant straks wordt ingevoerd, dat 1e artikel van onze Grondwet zomaar opzij kunnen 
schuiven? 

 
foto: Ivan Radic 

Met de eventuele invoering van de 2G-variant van de coronapas wordt de ingezette, eenzijdige 
manier van de regering om het coronavirus te verwerken verder op scherp gezet en als gevolg 
hiervan neemt de polarisatie toe. Het beeld dat maandenlang door de regering en media is 
neergezet, namelijk dat de enige oplossing voor de coronacrisis het vaccineren is en dat 
ongevaccineerden asociaal en onverantwoordelijk, in feite misdadig, zijn, is dan volledig 
gematerialiseerd. Dit mantra is dan werkelijkheid geworden, door de ongevaccineerden voor 
een groot deel uit de openbare ruimte, maar wellicht ook hun werk te verbannen. 

Allereerst maar eens de positieve werking van de coronapas, in ieder geval op papier. Het 
maakt duidelijk dat vaccineren op korte termijn ervoor zorgt dat er minder mensen in het 
ziekenhuis en op de ic belanden. Bovendien maakt het daardoor mogelijk dat de economie 
voor een groot deel weer open kan. Dat is waar, maar een veel genuanceerdere en 
weerbarstigere werkelijkheid kondigt zich al aan. 

Laten we deze genuanceerde en complexe werkelijkheid schetsen aan de hand van een aantal 
vragen. Is de regering primair wel bezig met gezondheid als doel van het vaccineren en de 
coronapas? Want als men als doel gezondheid heeft, waarom dan enkel inzetten op het 
vaccineren en niet veel meer werk maken van preventie, zorgen voor je eigen gezondheid, 
ventilatie in ruimtes op het werk, horeca, winkels, behandeling van mensen die ziek zijn en 
het opschalen van de ziekenhuiszorg en de IC-capaciteit? Waarom wedden op dat ene paard, 
wanneer nu al snel blijkt dat de nu gebruikte mrna-vaccins minder effectief zijn dan men 
dacht en men gisteren eigenlijk al had moeten beginnen met de 3e prik? 

Hoever gaat men hierin, een 4e, een 5e prik, notabene van een vaccin waarin we nu in de 
experimentfase zitten en de bijwerkingen op zijn zachtst gezegd onduidelijk zijn en we dus 
ook totaal niet weten wat een 1e, 2e of 3e booster doet? Waarom heeft de regering geen 
contract getekend met de vaccins die op de oude manier zijn ontwikkeld en die wellicht 
minder bijwerkingen hebben en daardoor een grote groep ongevaccineerden wel over de 
streep zouden kunnen trekken? Waarom de hetze tegen ongevaccineerden zo opvoeren, 
terwijl blijkt dat juist ongevaccineerden die besmet raken beter en langer beschermd zijn 
tegen het virus dan de gevaccineerden? Niet voor niets verlengt men de status in de 
coronapas van mensen die het virus hebben doorgemaakt van een half naar een heel jaar, 
terwijl de houdbaarheidsdatum van het vaccin, afhankelijk van de leverancier, een stuk 
korter is. 
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Als we het werkelijk samen doen, betekent dat gevaccineerden en ongevaccineerden samen. 
Probeert de regering niet het zoeklicht te verplaatsen door de ongevaccineerden de schuld te 
geven van de huidige situatie, in plaats van de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
wanbeleid? Namelijk het tot twee keer toe de maatregelen veel te snel loslaten, het weigeren 
meer budget te verstrekken aan de zorg en het tekort daar op te lossen? 

Waarom bovendien de polarisatie zo verscherpen, als je weet dat deze splitsing in de 
samenleving zich in een later stadium niet zo makkelijk herstelt? Je verliest het al wankele 
vertrouwen van veel mensen in de politiek, maar ook ten opzichte van elkaar, zeker als je 
burgers elkaar laat controleren. Is het bewaren van eenheid in de samenleving, niet een van 
de dingen die je juist nu mag verwachten van een regering? Dat je juist tegenstellingen 
verbindt, in plaats van verscherpt? 

Daar waar de coronapas in eerste instantie was bedoeld om de ziekenhuiszorg te ontlasten 
en de economie weer open te gooien, wordt hij nu in hoge mate gebruikt om ongevaccineerden 
te dwingen zich te laten vaccineren. Waarom worden ongevaccineerden geweerd uit ruimtes 
waar bijna geen besmettingen plaatsvinden, zoals musea, restaurants, terrassen en straks 
winkels? Terwijl tegelijkertijd gevaccineerden, die wel degelijk en in toenemende mate besmet 
kunnen raken en de ziekte doorgeven, gewoon gezellig samen komen in cafés, evenementen, 
parties etc. terwijl hun vinkje op groen blijft staan? Waarom wordt er eventueel straks een 
2G-variant van de coronapas ingevoerd, terwijl testen juist de enige manier is om zeker te 
weten dat iemand niet besmettelijk is en het juist slimmer zou zijn iedereen te laten testen, 
zowel gevaccineerden als ongevaccineerden? 

Het zijn vragen, waar we het antwoord misschien niet op weten, maar die wel te denken 
geven. We moeten volgens mij sowieso als individu blijven nadenken in deze tijd, die wel eens 
dusdanig belangrijk zou kunnen zijn, dat er nu beslissingen worden genomen, die de rest 
van ons leven zouden kunnen bepalen. Als we zelf maar blijven nadenken, als we zelf maar 
de verantwoordelijkheid blijven nemen voor ons lichaam en onze gezondheid, als we zelf maar 
trouw blijven aan het 1e artikel van onze Grondwet. ‘Allen die zich in Nederland bevinden, 
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan.’ 

Waarom vinden we met een meerderheid dat we met de invoering van de coronapas, zeker 
als de 2G-variant straks wordt ingevoerd, dat 1e artikel van onze Grondwet zomaar opzij 
kunnen schuiven? Uit angst? Uit de enorme en onbewuste angst voor ziekte en dood, die 
wordt geraakt door dit virus en door de beelden die begin 2020 in onze media verschenen? 
Waarom zoveel macht aan een regering geven, die de laatste 10 jaar juist heeft laten zien 
voor veel burgers onbetrouwbaar te zijn en hen in de steek te hebben gelaten, zie alle 
problemen rond het UWV, zie de Toeslagenaffaire, zie de gaswinning in Groningen en de 
gevolgen daarvan? Waarom pikt de meerderheid zo makkelijk dit beleid, waarvan duidelijk is 
dat het op vele gebieden destructiever is dan het coronavirus zelf? 

Als we in angst en trauma worden geraakt, is een van de reacties die van een shutdown, het 
loslaten van eigen denken en verantwoordelijkheid en deze volledig in handen leggen van de 
autoriteit. Een collectieve reflex van de reddersdriehoek, van het virus is de vijand, ik als 
mens ben slachtoffer, de overheid en de medische wetenschap is de redder. Een soort van 
dierlijke overlevingsdrang, waarbij de eigen individualiteit wordt losgelaten. 

Onze collectieve shutdown geeft de regering een ongekende macht in handen, waarvan het 
maar de vraag is of ze deze ooit gaat loslaten en teruggeven aan zijn burgers. Geven we de 
regering met de coronapas niet een controlemiddel in handen, waarmee in een later stadium 
ook andere functies kunnen worden toegevoegd? Wordt met de coronapas niet een definitieve 
scheiding veroorzaakt tussen verschillende bevolkingsgroepen? Moeten we als individu niet 
juist nu opstaan en protesteren tegen de coronapas als middel om burgers te manipuleren 
en controleren? Een sticker plakken op je raam. Vaccinatie JA, Coronapas NEE. Vaccinatie 
NEE, Coronapas NEE. Het is een manier om de regie weer in eigen handen te nemen, zodat 
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we weer een overheid krijgen die zijn burgers dient in plaats van dat we nu een speelbal zijn 
van een niet te volgen coronabeleid. Bron: Joop, 12 november 2021. 

 

Marc-Jan Janssen, cartoonist  

Boris Johnson weigert mondkapje in ziekenhuis, ondanks uitbraak in 
parlement 

Een recente uitbraak van het coronavirus in het Britse parlement heeft premier Boris 
Johnson er niet van weerhouden zonder mondkapje op een ziekenhuis te bezoeken. Hij deed 
dat in het Hexham ziekenhuis in Northumberland, waar hij zich liet fotograferen met 
zorgpersoneel die allemaal wel een mondkapje droegen. Ook dat was voor de premier geen 
reden er dan zelf ook maar een te dragen. 

Volgens een woordvoerder van Johnson hield de premier zich desondanks strikt aan de 
geldende coronamaatregelen voor ziekenhuizen. Johnson zou net uit een bespreking zijn 
gekomen en niet op een medische afdeling zijn, en dus was het mondkapje niet nodig, aldus 
de voorschriften. Tijdens een bezoek aan een verpleegafdeling droeg Johnson het masker wel. 

Uit een interne memo in handen van The Guardian blijkt dat het Britse parlement het risico 
op een coronabesmetting binnen de eigen muren aanzienlijk acht. Tussen 4 oktober en 5 
november zijn er 114 bevestigde besmettingen ‘herleidbaar naar het parlementsgebouw’. 
Volgens enkele parlementsleden wordt er door veel collega’s onzorgvuldig omgesprongen met 
de coronamaatregelen. Zo wordt er nauwelijks afstand gehouden en lopen er nog altijd veel 
politici zonder mondkapje de kamers in en uit. 
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Johnsons weigering zelfs maar de minste beschermingsmiddelen te gebruiken, levert hem 
veel kritiek op vanuit de oppositie. Die verwijt de premier ook angstvallig weg te blijven uit 
het Parlement op het moment dat daar een debat plaatsvond rond Johnsons conservatieve 
collega Owen Paterson. Die kwam vorige week in opspraak wegens het overtreden van anti-
lobbyregels. Johnson nam vanuit Northumberland de trein terug naar Londen waardoor hij 
het debat miste. Een week eerder nam hij vanaf de klimaattop in Glasgow wel een privéjet 
om op tijd bij een dinerafspraak te zijn met een vertrouweling van Paterson. Bron: Joop, 10 
november 2021. 

 

@ The Guardian 

Antivaxxers krijgen rolberoerte omdat Sinterklaas is ingeënt 

Een uitspraak van Dieuwertje Blok over de vaccinatiestatus van Sinterklaas heeft tot grote 
consternatie geleid onder antivaxxers. De presentatrice van het 
Sinterklaasjournaal  meldde maandagochtend op Radio 538 dat de goedheiligman is ingeënt 
en mogelijk zelfs al een boosterprik heeft ontvangen. 

Hart van Nederland bericht dat geharnaste vaccinatiehaters dit nieuws nauwelijks 
aankunnen. Zij vinden dat ‘het kinderfeest’ wordt misbruikt. Een enkeling besluit Sinterklaas 
dit jaar zelfs te  boycotten omdat hij is ingeënt. ‘Wij vieren dit jaar maar kerst.’ (Misschien is 
het beter om haar niet te vertellen dat de Kerstman vorig jaar al werd gevaccineerd.) 

De ophef doet denken aan de cultuuroorlog die dit weekend in de VS oplaaide nadat Big Bird 
uit Sesamstraat bekendmaakte te zijn ingeënt. Conservatieven beschuldigden de 
Amerikaanse neef van Pino onder meer van communistische sympathieën. Bron: Joop, 8 
november 2021. 

Antivaxxers veranderen Triëst in nieuwe coronabrandhaard 

De Italiaanse stad Triëst was de afgelopen weken het kloppend hart van de demonstraties 
tegen de strenge coronamaatregelen in het land. Nu staat het om een hele andere reden in 
de schijnwerpers: de stad is veranderd in een coronabrandhaard. De besmettingen zijn 
volgens artsen een direct gevolg van de antivax-demonstraties. 

Nadat in Italië een vaccinatieplicht werd ingevoerd voor werknemers, barstten op veel 
plekken protesten uit, veelal georkestreerd vanuit extreemrechtse hoek. Zo vielen in 
Rome fascisten een kantoor van de oudste vakbond van het land binnen. Inmiddels lijken de 
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demonstraties in het hele land af te nemen, met uitzondering van Triëst waar de antivax-
beweging op volle kracht doorgaat.  

 

De lokale bevolking is de massale bijeenkomsten van ongevaccineerden, ook in Triëst 
dankbaar uitgelokt door extreemrechts, zat. De lokale bedrijfsvereniging ConfCommercio laat 
weten: ‘We moeten niet toestaan dat een minderheid van een minderheid wekenlang 
ondernemers stoort en de broodwinning van mensen in gevaar brengt.’ Een petitie die 
verklaart dat de inwoners van Triëst in wetenschap en het vaccin geloven, heeft binnen enkele 
dagen 50.000 handtekeningen verzameld. 

Sommige sympathisanten van de antivax-beweging, weerspreken dat de brandhaard het 
gevolg is van de samenkomst van ongevaccineerden. Zij wijzen erop dat Triëst grenst aan 
Slovenië, een land waar de vaccinatiegraad krap boven de 50 procent ligt. 
Gezondheidsexperts noemen dat onzin en zien wel een rechtstreeks verband met de 
demonstraties. Sinds die plaatsvinden verdubbelt het aantal besmettingen wekelijks, terwijl 
het aantal afgenomen tests gelijk blijft. 

Inmiddels bezetten ongevaccineerde covidpatiënten ongeveer 20 procent van de intensive 
care-bedden. Een gevaarlijke grens, waarschuwen ziekenhuizen. Regiopresident 
Massimiliano Fedriga is er klaar mee: ‘Dit is het moment om duidelijk te zeggen: genoeg 
idioterie’. Bron: Joop, 8 november 2021. 

Ministerie verzweeg ruim driehonderd miljoen aan afgekeurde 
mondkapjes 

De ruim dertig miljoen mondkapjes in bezit van de overheid waarvan vorige week bekend 
werd dat ze zijn afgekeurd, bleken pas het topje van de ijsberg. De Volkskrant meldt dat het 
ministerie van VWS ‘in alle stilte’ ruim 308 miljoen mondkapjes, brillen, schorten, jassen en 
handschoenen heeft afgekeurd. Het beschermingsmateriaal heeft naar schatting ruim 300 
miljoen euro gekost. 

De krant schrijft: 

Het ministerie nam in de officiële voorraadcijfers nooit mee dat er ook 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. 
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Niet alleen werd de onbruikbare voorraad niet in de boeken opgenomen, ook voor de Tweede 
Kamer werd dit verzwegen. De redenen waarom het materiaal is afgekeurd, lopen uiteen. Die 
variëren van een slechte pasvorm, tot verandering in regelgeving. Vanwege dat laatste werden 
ook alle door pandemieprofiteur Sywert van Lienden geleverde mondkapjes al afgekeurd. 
Daarnaast heeft het ministerie enkele miljoenen mondkapjes in bezit waarvan de 
houdbaarheidsdatum binnenkort verloopt. 

Wat VWS met het afgekeurde materiaal gaat doen, is nog onduidelijk. Volgens de Volkskrant 
onderzoekt het ministerie of er een andere bestemming voor gevonden kan worden. Zo niet, 
dan wordt het waarschijnlijk vernietigd. Nadat bekend werd dat de houdbaarheid van 
miljoenen mondkapjes verliep, werd opgeroepen die gratis te verstrekken. Dat wil het 
ministerie niet omdat dit voor ‘verstoring van de markt’ kan zorgen en commerciële 
mondkapjeshandelaars  benadeelt. Bron: Joop, 9 november 2021. 

Verbijstering over Hugo De Jonge die zonder mondkapje ouderen bezoekt 

Een bezoek van Hugo De Jonge aan demente ouderen heeft tot verbijsterde reacties geleid. 
De demissionaire minister van Volksgezondheid droeg bij zijn ontmoetingen met kwetsbare 
bejaarden geen mondkapje, zo is te zien op de foto’s die hij zelf verspreidde. 

Op de site van de Rijksoverheid staat over mondkapjes in verpleeghuizen: 

Komt u op minder dan 1,5 meter afstand van een bewoner? Dan krijgt u het advies om een 
medisch mondneusmasker te dragen. 

‘Do as I say, not as I do’, sneert een Twitteraar. Menigeen wijst erop dat de besmettingscijfers 
weer gevaarlijk hoog zijn en dat ouderen veel risico lopen – onder meer omdat Nederland, 
anders dan veel andere landen, nog niet is begonnen met het zetten van boostershots. Bron: 
Joop, 10 november 2021. 

Gezondheidsautoriteiten vrezen grote mazelenuitbraken 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Amerikaanse CDC vrezen grote 
mazelenuitbraken. Als gevolg van de coronapandemie zijn er wereldwijd miljoenen baby’s 
niet gevaccineerd tegen de extreem besmettelijke ziekte. 

Volgens de WHO werden er vorig jaar ruim 22 miljoen baby’s niet ingeënt. Dat zijn er drie 
miljoen meer dan een jaar eerder – de grootste afname in meer dan twintig jaar. 23 Landen 
besloten vorig jaar om vaccinatiecampagnes op de lange baan te schuiven. In landen als 
Indonesië, Brazilië en Nigeria nam de vaccinatiegraad daardoor af. Ook werd er vorig jaar 
veel minder getest op de mazelen dan in andere jaren. 

Met dank aan vaccinatiecampagnes loopt het aantal slachtoffers van de mazelen de laatste 
decennia sterk terug. Overleden er begin deze eeuw nog jaarlijks meer dan een miljoen 
kinderen aan de mazelen, inmiddels zijn dat er zo’n 60.000 per jaar. Volgens berekeningen 
van de WHO zijn er de afgelopen twintig jaar dertig miljoen dodelijke slachtoffers voorkomen 
door inentingen. 

In Nederland breekt er nog af en toe een epidemie uit onder bevolkingsgroepen die zich niet 
laten inenten, zoals bevindelijk gereformeerden en antroposofen. Bron: Joop, 11 november 
2021.  

Vol gas de lockdown in 

Stuurde het demissionaire kabinet maar op ziekenhuisopnames 
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foto: Peter Hessels 

De recente rapporten van KPMG en Nieuwsuur maken definitief duidelijk dat het kabinet 
Rutte-3 nooit heeft gestuurd op weinig corona-infecties, maar juist hoopt(e) op het verhogen 
van de weerstand van de bevolking met groepsimmuniteit door infectie. Deze vaststelling leidt 
samen met de opnieuw ingestorte zorg tot politieke opschudding, want het komt neer op 
onnodige doden en het breken van volksgezondheidswetten. De discussie in de Tweede 
Kamer spitst zich met het opnieuw instortende zorgstelsel nu ook steeds scherper toe op de 
vraag of de overheid moet sturen op ziekenhuiscapaciteit of op besmettingen. 

Maar deze framing van een politiek debat slaat datzelfde debat dood. Het kabinet stuurt 
inderdaad niet op lage besmettingen, ondanks dat de demissionaire ministers waar het 
uitkomt daar glashard over liegen. Maar Rutte-3 stuurt ook niet op ziekenhuiscapaciteit. Als 
dat zo was, zouden nu niet de planbare zorg worden uitgesteld, spoedeisende hulp op 
instorten staan, de ambulances in paniek zijn en de gangen van ziekenhuizen vol beginnen 
te stromen met Covid-patiënten. OMT-lid en IC-baas Diederik Gommers waarschuwde al 
maanden geleden dat een piek van 400 IC-patiënten met Covid in januari onhaalbaar is; 
zoveel patiënten halen we nu al in november en daarna is het bidden geblazen. 

Veel andere Europese landen sturen ook (mede) op IC-capaciteit, maar zorgen er voor dat er 
geen zorgtekort is. Italië accepteert bijvoorbeeld geen Covid-last van meer dan 30% in de 
ziekenhuizen en remt proactief om dat te voorkomen. Sinds de eerste chaos in Lombardije in 
de lente van 2020 is de zorg daarom onverkort beschikbaar gebleven. Een bijeffect is dat snel 
besmettingen afremmen en het instandhouden van WHO-richtlijnen, zoals proactief testen 
en maskerplicht, de maatschappij meer open houden. Nederlanders mochten bijvoorbeeld de 
afgelopen winter meestal niet vrij reizen en onze scholen waren maanden dicht. En ook nu 
heeft in Italië niemand het over nieuwe lockdownmaatregelen die in Nederland wel openlijk 
in beeld. 

Als het kabinet niet op lage besmettingen of ziekenhuiscapaciteit stuurt, waarop dan wel? 
Het antwoord onthulde RIVM-baas Jaap van Dissel in Kamerbriefings en een interview in het 
AD. Zijn rekenmodellen wijzen er op dat er nog 3.000 mensen met Covid op de IC kunnen 
komen. Dit werd later bijgesteld tot 5.000, want het virus muteert verder. Met een 
permanente IC-vulling van 400 mensen, georganiseerde zorgonthouding en beperkt 
bijprikken hoopt het ministerie (waar het RIVM onder valt) in het voorjaar ‘klaar te zijn’ en 
Covid achter zich te kunnen laten. Een hoop die ontspringt uit de gedachte dat Covid, in 
ieder geval na vaccinatie, op een ‘griep of neusverkoudheid’ lijkt. 
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Van Dissel doet aan wensdenken. Het virus vindt altijd een weg, ook voorbij de vaccins. De 
ziekenhuizen stromen nu al vol met gevaccineerden. Maar dergelijk denken stuurt wel de 
overheid. De ‘hopium’ van een snellere uitweg uit de pandemie met veel infecties drijft al 
sinds begin 2020 de aanpak. Bij 60% van de bevolking besmet zou de uitbraak uitdoven, zei 
ook toenmalig premier Rutte in zijn enige Nationale Toespraak ooit. Maar zoveel ziekte is 
ondraaglijk voor de zorg en volksgezondheid, de immuniteit houdt geen stand en het virus 
muteerde naar 2x en nu zelfs 3x besmettelijker dan toen de uitbraak begon. Ook nu die zeer 
ijdele hoop op groepsimmuniteit weg is, blijft de reflex van veel virus nu voor verlichting later 
(de logica van het griepdraaiboek) het beleid duwen. De enige verlichting die er voorlopig is, 
is de gaslighting die het beleid beschermt. 

Het kabinet stuurt dus wél op besmettingen. Politici en experts die oproepen tot een focus 
op besmettingen krijgen in zekere zin al hun zin, maar niet zoals ze hopen. Nederland wil 
geen derde winterperiode van chaos in de zorg en maatschappij. Maar krijgt die weer, 
misschien jarenlang, omdat RIVM en VWS zich maar niet los kunnen maken van een heilloze 
framing van veel virus als onderdeel van de oplossing, in plaats van het probleem. En zolang 
onze Tweede Kamer in die logica en het beleid meegaat, en zich laat voorleggen zonder 
consequenties, blijft een rationeel Nederlands coronabeleid een wensdroom van de WHO en 
onze Europese partners. Bron: Joop, 7 november 2021. 

Tandenstokers tegen corona 

Hij ging rechtop in zijn stoel zitten en greep naar alle producten in de schappen. Zodra we bij 
de tandenstokers waren, stopte ik het doosje in zijn handen. 

Job (17) is door een chromosoomafwijking verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. 

 
foto: Stephen Mitchell 

Ach, die lieve Job. Hij heeft nu bedacht dat hij alle coronazieken gaat genezen met 
tandenstokers. Zoals bij veel mensen met innovatieve ideeën speelt eigenbelang een grote rol. 
Want zodra iedereen beter is, kan Job naar Disneyland. 

De oorsprong van zijn overtuiging ligt in een bezoek aan het Kruidvat. Dat ging zo: We liepen 
de winkel binnen op de dag dat ik hem had verteld dat we helaas onze trip naar Disneyland 
Parijs begin november moesten annuleren, omdat ‘alle mensen ziek zijn’. Ik had hem 
uitgelegd dat corona (hij kent het woord) weer in opmars was en we pas een nieuwe reis 
konden boeken als ‘alle mensen beter zijn’. Alleen dan mocht hij zijn Disneyhelden een 
handje geven. 

Job was teleurgesteld en bleef vragen wanneer dat moment precies was, maar liet zich niet 
uit het veld slaan. We zouden ‘later’ gaan, en zijn geloof in ‘later’ is rotsvast. 

Terwijl we deze discussie voerden, duwde ik zijn rolstoel over de drempel van het Kruidvat. 
Kennelijk associeert hij deze winkel met geneesmiddelen, want hij vroeg meteen wat we 
gingen kopen om alle mensen beter te maken. 
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Ik (zuchtend): ‘Mama koopt alleen tandenstokers.’ 
Job (opgewekt): ‘Tandenstokers?’ 
Ik: ‘Stokjes om je tanden mee schoon te maken.’ 

Hij ging rechtop in zijn stoel zitten en greep naar alle producten in de schappen. Zodra we 
bij de tandenstokers waren, stopte ik het doosje in zijn handen. Job was de koning te rijk. 
Hij had nu iets om mee te rammelen én om iedereen mee beter te maken. ‘Als alle mensen 
beter zijn, gaan we naar Disneyland!’ Hij vertelde het ook maar vast aan de caissière. 

Job bleef herhalen dat zijn toverstokjes iedereen gingen helpen. Toen we thuiskwamen, 
geloofde ik heilig in zijn oplossing. Er waren vreemdere ideeën voorbij gekomen tijdens deze 
pandemie. Ik nam me voor het kabinet aan te schrijven met het verzoek vast wat miljoenen 
aan ons over te maken. Bron: Joop, 7 november 2021. 

Costa Rica verplicht corona-inenting voor kinderen 

Het coronavaccin wordt verplicht voor minderjarigen in Costa Rica. Dat heeft het ministerie 
van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt. 

Op dit moment is 73 procent van de Costa Ricaanse kinderen tussen de 12 en 19 
gevaccineerd tegen corona. Volgend jaar wil het land beginnen met het inenten van kinderen 
onder de 12. 

Inentingen voor ziektes als polio zijn al langer verplicht voor kinderen in het Midden-
Amerikaanse land. Ook krijgen alle kinderen het HPV-vaccin, dat beschermt tegen 
baarmoederhalskanker. 

Eerder dit jaar bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg dat 
het is toegestaan om kinderen verplicht in te enten. In een zaak die was aangespannen door 
Tsjechische ouders die waren beboet omdat ze hun kroost niet lieten vaccineren, oordeelde 
het Hof dat verplichte vaccinaties niet in strijd zijn met de mensenrechten. ‘Het doel moet 
zijn dat elk kind beschermd wordt tegen ernstige ziektes, door vaccinatie of door 
groepsimmuniteit’, aldus de Europese rechters. Bron: Joop, 6 november 2021.  

Mysterie waarom sommige mensen niet besmet raken met corona lijkt 
opgelost 

Sommige mensen die uitgebreid worden blootgesteld aan het coronavirus, raken niet besmet. 
Denk maar aan verpleegkundigen die maandenlang patiënten hielpen zonder bescherming 
en toch niet ziek werden. Waarom deze mensen niet geïnfecteerd raken, was tot nu toe een 
raadsel. 

Uit nieuw onderzoek blijkt dat een deel van de mensen die niet besmet raken, een 
razendsnelle afweerreactie heeft, schrijft The Guardian. De afweercellen (T-cellen) van deze 
mensen reageren sterk op het virus en ruimen de infectie vrijwel meteen weer op. Omdat hun 
afweer de virusinfectie zo snel bestrijdt, testen zij niet positief bij een coronatest. De 
wetenschappers constateerden bij deze mensen na blootstelling aan het coronavirus wél een 
toename van de T-cellen die op het virus reageren. 

Het sterke vermoeden bestaat dat deze groep immuun is met dank aan eerdere 
coronabesmettingen. Naast sars-cov-2 zijn er verscheidene andere coronavirussen die 
verkoudheden veroorzaken. De T-cellen van de mensen die geen covid-19 krijgen, 
‘herinneren’ zich de eerdere coronabesmettingen en komen direct in het geweer als ze sars-
cov-2 tegenkomen. 
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De ontdekking kan mogelijk helpen bij de ontwikkeling van nieuwe vaccins die veel langer 
beschermen tegen een besmetting. Ook bestaat er de hoop dat een vaccin dat gebruikmaakt 
van het afweermechanisme van de T-cellen een dam kan opwerpen tegen nieuwe mutaties 
van het coronavirus. Bron: Joop, 10 november 2021. 

 

Maarten Wolterink, cartoonist 

 

Aartsbisschop blijkt corona-ontkennende complotwaanzinnige 

In het Vaticaan kijkt niemand raar op van een verzinsel op zijn tijd. Wie heilig gelooft in de 
maagdelijkheid van Maria heeft nu eenmaal geen al te sterk ontwikkelde onzinradar. 
Desondanks leidden de corona-uitspraken van aartsbisschop Carlo Maria Viganò deze week 
zelfs bij de Heilige Stoel tot opgetrokken wenkbrauwen. 
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Op de Italiaanse tv verklaarde Viganò dinsdag dat ‘covid niet bestaat’. Volgens de 
aartsbisschop liegen de media ‘systematisch’ en is de vaccinatiecampagne niets anders dan 
een ‘satanische actie tegen God’. 

Zoveel onzin kon zijn collega Vincenzo Paglia niet verdragen. Paglia, die naast aartsbisschop 
ook nog eens voorzitter is van de Pauselijke Academie voor het Leven, wees er in een reactie 
op dat er alleen al in Italië 130.000 mensen zijn overleden aan corona. ‘Honderdduizenden 
mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Hoe kun je zeggen dat de pandemie niet bestaat?’ 

Paglia heeft nog wel wat zendingswerk te verrichten, want Viganò is bepaald niet de enige 
antivaxxer binnen de katholieke kerk. Verscheidene Amerikaanse kardinalen hebben zich 
uitgesproken tegen inentingen. Een van hen, de conservatieve Raymond Burke, belandde 
met covid-19 op de intensive care. Nadat hij uit het ziekenhuis werd 
ontslagen, verklaarde Burke dat de wereld en de kerk ‘geteisterd worden door zoveel 
verwarring en dwaling’ – een opmerkelijk staaltje projectie. Bron: Joop, 11 november 2021.  

Prins Carnaval test positief op corona 

Een dag voor de officiële aftrap van carnaval is de Prins Carnaval van Keulen, Sven 
Oleff, positief getest op corona. Alle activiteiten waaraan hij zou deelnemen, komen nu te 
vervallen, zo maakt het festivalcomité bekend. 

De besmetting kwam aan het licht tijdens een routinecontrole. Oleff is volledig gevaccineerd 
en heeft geen klachten. ‘Ik hoef niet uit te leggen hoe verdrietig ik ben’, verklaart Prins 
Sven tegenover de omroep WDR. ‘Maar veiligheid gaat boven alles – ook en vooral bij 
carnaval.’ Hij roept de inwoners van Keulen op om zich te laten vaccineren. 

De regio Noord- en Midden-Limburg besloot vorige week om de traditionele carnavalsstart op 
11 november in Roermond af te blazen. Op andere plaatsen gaan de festiviteiten wel door, 
ondanks grote zorgen van de ziekenhuizen. ‘Het samenkomen van duizenden mensen, 
alcohol en feest vormen geen goede cocktail’, waarschuwt het Catharina Ziekenhuis in 
Eindhoven bijvoorbeeld. Bron: Joop, 10 november 2021. 

Van Dissel: nog jaren nieuwe coronavarianten in Nederland 

De komende jaren blijven we last houden van het coronavirus. Dat zegt Jaap van Dissel in 
een gesprek met de NOS. Er zullen nieuwe coronavarianten blijven opduiken in Nederland, 
verwacht hij. Volgens de RIVM-directeur is dat mede het gevolg van het feit dat veel reizigers 
Nederland aan doen. ‘Nederland is toch een soort hub in Europa, met onze havens en 
luchthavens. Daar komen een heleboel personen bij elkaar.’ 

Terwijl Hugo De Jonge een nieuwe lockdown vrijdag niet wilde uitsluiten, verwacht Van 
Dissel niet dat we binnenkort weer allemaal thuis zitten. ‘We denken en hopen dat het niet 
hoeft.’ 

Of er vrijdag nieuwe maatregelen moeten worden genomen om de epidemie te beteugelen, 
hangt volgens Van Dissel af van het gedrag van de Nederlanders. Het RIVM houdt komende 
week een enquête om te bepalen of de bevolking de regels en adviezen beter naleeft. Ook kijkt 
het instituut naar de mobiliteit: de hoop is dat mensen weer meer thuis gaan werken en 
elkaar minder ontmoeten. 

De vraag is of veel mensen niet precies omgekeerd redeneren: omdat het erop lijkt dat er 
vrijdag nieuwe maatregelen aankomen, is dit het moment om nog snel even af te spreken. 
Vergelijk het met de mondkapjesplicht die vanaf zaterdag weer geldt: de afgelopen dagen 
liepen maar weinig mensen met een mondkapje in de supermarkt. 
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Van Dissel is echter optimistisch: ‘Ik denk dat de ernst toch bij iedereen wel helder is. Je 
hoopt dat mensen het oppikken en niet denken: het is nog niet verplicht dus ik doe het niet.’ 
Bron: Joop, 5 november 2021. 

 

Wappie in nood ziet redders als vijand; Arend Van Dam, cartoonist 

OMT wil nieuwe lockdown van twee weken, daarna 2G-beleid 

Het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van de regering in de 
coronacrisis, stelt dat er teruggegrepen moet worden op ‘lockdown-achtige maatregelen’ om 
de almaar toenemende verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat meldt de NOS op 
basis van anonieme bronnen. Volgens de bronnen is een lockdown onontkoombaar. De 
strenge maatregelen zouden twee weken lang van kracht moeten blijven. Het betekent dat 
theaters en bioscopen weer gesloten worden en evenementen verboden worden. 

Het OMT adviseert daarna over te gaan op een 2G-beleid zoals dat al in delen van Duitsland 
en heel Oostenrijk is ingevoerd. Het betekent dat een testbewijs geen middel meer is om 
toegang te krijgen. Alleen wie Gevaccineerd of Genezen is, krijgt dan nog een werkende QR-
code. 

Het kabinet vergadert nog over de vraag of het advies wordt overgenomen. Vrijdagavond 
worden op een persconferentie van het demissionaire duo Rutte en De Jonge de te nemen 
maatregelen officieel afgekondigd. 

Update: 

Het aantal positieve tests bereikte donderdag een recordaantal. Een op de duizend 
Nederlanders werd binnen een etmaal positief getest. Nu.nl meldt: 

Het RIVM heeft vandaag het grootste aantal positieve tests sinds het begin van de coronacrisis 
gemeld. In de afgelopen 24 uur testten 16.364 mensen positief op het coronavirus. Dat zijn er 
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meer dan op 20 december 2020, toen een recordaantal van 12.997 positieve tests werd gemeld. 
Het aantal positieve tests neemt al enige tijd toe. Zaterdag werd met 12.024 positieve tests nog 
het grootste aantal van dit jaar gemeld. 

Bron: Joop 11 november 2021. 

Notitieboek verdwenen in onderzoek naar pandemieprofiteur Sywert Van 
Lienden 

Een notitieboekje van een van de onderzoekers naar de praktijken van pandemieprofiteur 
Sywert van Lienden en zijn kompanen Camille van Gestel en Bernd Damme is op mysterieuze 
wijze verdwenen. Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis (CU), meldt dat aan 
de Tweede Kamer. Een ‘anoniem persoon’ heeft laten weten in het bezit te zijn van het 
verdwenen boek en heeft het niet teruggegeven. Het onderzoek naar de omstreden 
‘mondkapjesdeal’, waarbij professioneel talkshowgast Van Lienden tientallen miljoenen aan 
publiek geld bemachtigde door zich voor te doen als weldoener, wordt uitgevoerd door de 
forensische afdeling van Deloitte. 

De staatssecretaris schrijft: : 

Het onderzoeksbureau heeft mij geïnformeerd dat op 19 oktober jl. een notitieboek met 
persoonlijke aantekeningen over het onderzoek van een van de onderzoekers van het 
onderzoeksbureau vermist is geraakt. Als eigenaar van dit notitieboek is het onderzoeksbureau 
zelf verantwoordelijk om actie te ondernemen. Op 5 november jl. heeft het onderzoeksbureau 
mij nadere informatie gegeven. Hieruit kwam naar voren dat een anoniem persoon een 
schriftelijke melding bij het onderzoeksbureau heeft gedaan waaruit blijkt dat deze persoon het 
vermiste notitieboek in bezit heeft. Deze persoon heeft het notitieboek niet teruggegeven. Uit de 
nadere informatie bleek ook dat in het notitieboek persoonsnamen staan. 

Op initiatief van mijn ministerie heeft het onderzoeksbureau mij – na intensief overleg – op 9 
november jl. duidelijkheid gegeven over de ernst van dit lek en de volledige omvang en mogelijke 
gevolgen van deze vermissing. Daarbij heb ik ook vernomen dat het onderzoeksbureau de 
afweging heeft gemaakt om pas op 7 november jl. een melding van dit datalek te doen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Deze gang van zaken betreur ik ten zeerste. Ik bekijk welke 
gevolgen dit datalek heeft voor het vervolg van het onderzoek. 

  
Op 10 november jl. heb ik een brief van het onderzoeksbureau over de genoemde situatie 
ontvangen. Deze brief zal ik van een reactie voorzien en zodra dit heeft plaatsgevonden zal ik 
uw Kamer hierover informeren. Ik ben in overleg met het onderzoeksbureau om te borgen dat 
alle betrokken belanghebbenden zo snel mogelijk over de ontstane situatie worden 
geïnformeerd. Tot slot wil ik benadrukken dat ik mij onverkort blijf inzetten om op zo kort 
mogelijke termijn de onderste steen boven te krijgen bij het onderzoek naar de inkoop van PBM.  

Het onderzoek van Deloitte richt zich niet alleen op de Stichting Hulptroepen Alliantie en 
Relief Goods Alliance, die in allerijl werden opgezet door Van Lienden, maar ook naar de 
aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in het algemeen aan het begin van 
de coronacrisis. Bron: Joop 11 november 2021. 



215 
 

 

Goede bestemming gevonden voor Sywert-mondkapjes; Jean Gouders, cartoonist 

Notitieboek gevonden in onderzoek naar mondkapjesdeal van Van 
Lienden 

In het onderzoek naar de mondkapjesdeal van Sywert Van Lienden is een notitieboek van een 
van de onderzoekers met daarin persoonlijke aantekeningen vermist geraakt. Een 'anoniem 
persoon' zou het aantekeningboek in bezit hebben, schrijft demissionair staatssecretaris 
Blokhuis aan de Kamer. 

Degene die de notities in bezit heeft, maakte daar melding van bij onderzoeksbureau 
Deloitte dat het onderzoek uitvoert, maar heeft de aantekenen nog niet teruggegeven, 
Blokhuis spreekt van een datalek en bekijkt welke gevolgen dit heeft voor het verdere 
onderzoek. Bron: AD, 10 november 2021.    

Stichting Hulptroepen van Sywert Van Lienden maakte in coronajaar 
2020 bijna negen ton winst  

Stichting Hulptroepen Alliantie van initiatiefnemer Sywert Van Lienden heeft vorig jaar een 
winst van 896.507 euro in de boeken gezet. De stichting maakte de financiële gegevens over 
coronajaar 2020 bekend op de eigen website. De jaarrekening van de stichting is ook recent 
bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. 

Van Lienden en zijn partners maakten aan het begin van de coronacrisis met het ministerie 
van Volksgezondheid afspraken voor de aankoop van miljoenen mondkapjes, via de Stichting 
Hulptroepen Alliantie, waarbij ze zeiden ‘om niet’ te werken. Maar dat bleek niet waar. De drie 
oprichters, naast Van Lienden ook Camille van Gestel en Bernd Damme hadden een bedrijf 
opgezet waarmee ze in het geheim wel winst boekten, uiteindelijk ruim 28 miljoen euro.  



216 
 

Van Lienden zelf heeft altijd benadrukt dat de stichting zonder winstoogmerk werkte. De 
Volkskrant onthulde onlangs dat de stichting toezeggingen over financiële transparantie en 
verantwoording van de eigen site had gehaald. De bijna negen ton die de stichting verdiende 
wordt aangehouden als werkkapitaal. ‘Als er sprake is van overtollig werkkapitaal kan dit aan 
aandeelhouder Stichting Hulptroepen Alliantie toekomen als reserve. Het bestuur daarvan zal 
vervolgens kijken hoe dit besteed gaat worden’, zo is te lezen. 

Verder meldt de stichting dat er voor het eigen vermogen dat eventueel nog resteert wanneer 
de activiteiten worden gestopt, een ‘passende maatschappelijke bestemming’ wordt gezocht. 
Bron: AD, 16 november 2021.   

Politie gebeld voor FvD-lijsttrekker die zonder QR-code debatzaal 
binnendrong 

Peter Verstegen, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de gemeente Land van Cuijk, 
is uit de zaal gezet bij een lijsttrekkersdebat. Hij was op zich welkom, maar wel op vertoon 
van een QR-code. Die had hij niet. Even later wist hij via een alsnog de zaal binnen te glippen, 
maar dat duurde niet lang. 

Omroep Brabant meldt: 

Volgens een getuige heeft iemand anders de lijsttrekker toen via een zijdeur binnengelaten. ‘Hij 
stond ineens toch gewoon op het podium.’ Daar wilde hij deelnemen aan het debat, maar dat 
mocht niet. Andere lijsttrekkers verlieten demonstratief het podium. De debatleider vroeg de 
FVD-lijsttrekker een aantal keer te vertrekken, maar dat weigerde hij. Toen de burgemeester 
van Mill hem vervolgens vermanend toesprak, verliet hij het podium wel. Politie en mensen van 
handhaving waren opgeroepen, zij kwamen later nog naar het gebouw. 

Het debat werd mede georganiseerd door regionale krant de Gelderlander. Volgens 
hoofdredacteur Joris Gerritsen was de QR-plicht een voorwaarde van de locatie waar het 
debat werd gehouden. Hij noemt de FvD-actie ‘een manier om aandacht te trekken’. Bron: 
Joop, 5 november 2021. 

1 op de 50 Engelsen nu besmet met corona 

Maar liefst 1 op de 50 Engelsen was afgelopen week besmet met het coronavirus. Dat blijkt 
uit cijfers van het Office for National Statistics, het Britse CBS. Dat maakt de huidige 
coronagolf op de Britse eilanden net zo hevig als de tweede, in januari van dit jaar. De grootste 
stijging is te zien bij jongeren tussen 12 en 24 jaar, en mensen tussen de 50 en 69. 

Ook in de andere delen van het Verenigd Koninkrijk is het aantal besmettingen momenteel 
schrikbarend hoog. Schotland komt er nog het beste vanaf, daar is 1 op de 80 mensen 
besmet. In Noord-Ierland is dat 1 op de 65, in Wales zelfs 1 op de 40. 

Behalve het aantal besmettingen, nemen ook de sterfgevallen door corona toe. De laatste drie 
dagen op rij, stierven per dag meer dan tweehonderd mensen. Volgens de Britse overheid is 
er echter nog geen reden om over te schakelen naar ‘Plan B’, een set nieuwe 
coronamaatregelen waaronder het verplicht dragen van een mondkapje, gebruik van een 
coronapas en verplicht thuiswerken. Bron: Joop, 5 november 2021. 

Hoteltopman stapt na bedreigingen Baudet-aanhang uit coronadebat 

Erik-Jan Ginjaar, algemeen directeur van Postillion Hotels, mengt zich niet meer in het 
openbare coronadebat. Sinds Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet opriep de 
hotelketen te boycotten, wordt Ginjaar met de dood bedreigd en krijgen hij en zijn gezin 
politiebescherming. Dat meldt het FD. 
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Al sinds het begin van de coronacrisis, reageert Ginjaar in videoboodschappen op de door 
het demissionaire kabinet genomen maatregelen. In die boodschappen schaarde hij zich 
veelal achter de maatregelen en legde uit hoe de hotelketen er op een positieve manier mee 
omging. Reden voor Baudet om via Twitter zijn aanhang op te stoken tegen Ginjaar. Met 
succes, want de anonieme doodsbedreigingen stroomden direct binnen. Na overleg met de 
directie is besloten geen uitlatingen meer te doen over het coronabeleid. 

Na de persconferentie van deze week, verspreidde Ginjaar opnieuw een filmpje. Ook dat 
leidde direct weer tot ‘een hausse aan agressieve reacties en bedreigingen’. De video is 
inmiddels verwijderd. Op LinkedIn schrijft hij Ginjaar nog wel dat ‘de toon van deze kritiek – 
met name op social media – steeds grimmiger en agressiever wordt. Het is een toon waarin 
wij ons niet herkennen en willen herkennen.’ Bron: Joop, 5 november 2021. 

Onderzoek: mondkapjes voorkomen besmettingen in ov 

Het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer kan de kans op een coronabesmetting 
aanzienlijk verkleinen. Dat blijkt uit Koreaans onderzoek. 

De onderzoekers gebruikten een paspop die aerosolen ophoestte. Door de pop een mondkapje 
om te doen, werd gemeten welk deel van de aerosolen werd tegengehouden. Door een 
mondkapjesverplichting daalt de besmettingskans met 93,5 procent, concluderen de 
wetenschappers. 

Zij houden wel een slag om de arm. Zo gaan de wetenschappers ervan uit dat mensen het 
mondkapje op de juiste manier dragen. Wie weleens om zich heen kijk, weet dat dat vaak 
niet het geval is. Ook het type mondkapje en het gebruik van luchtverversingssystemen zijn 
volgens de onderzoekers van invloed op het effect. 

Hoewel Zuid-Korea al vroeg werd getroffen, heeft het land zich goed door de pandemie 
heengeslagen. Het land zette al vanaf het begin in op uitgebreid testen en bron- en 
contactonderzoek. 

In de hoofdstad Seoul zijn metro’s en bussen goed voor ongeveer 65 procent van alle 
verplaatsingen. Om de kans op besmettingen zo laag mogelijk te houden, hebben de 
autoriteiten reizigers opgeroepen om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen en zoveel 
mogelijk afstand te houden. Ook zijn mondkapjes verplicht. 

In Nederland is het vanaf zaterdag verplicht om ook op perrons en in de stations weer 
mondkapjes te dragen. Bron: Joop, 4 november 2021. 

WHO waarschuwt voor half miljoen nieuwe Europese coronadoden 

Europa is op dit moment het epicentrum van de coronapandemie. Door het loslaten van de 
coronamaatregelen en de lage vaccinatiegraad in sommige Europese landen stijgt het aantal 
coronabesmettingen al weken. 

‘59 Procent van alle coronabesmettingen wereldwijd en 48 procent van alle coronadoden 
werden afgelopen week vastgesteld in Europa en Centraal-Azië’, aldus Hans Kluge, regionaal 
directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Vorige week werden er in de regio 24.000 nieuwe coronadoden gemeld – 12 procent meer dan 
een week eerder. ‘Als we op dit traject blijven, zouden we tegen 1 februari volgend jaar nog 
eens een half miljoen covid-19-sterfgevallen kunnen zien in Europa en Centraal-Azië’, 
waarschuwt Kluge. 
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Hij noemt de huidige situatie ‘alarmerend’ en roept op tot actie. Kluge breekt een lans voor 
de inzet van mondkapjes. Het consequente gebruik daarvan kan veel slachtoffers schelen, 
meent hij. ‘Voorzorgsmaatregelen zijn geen inbreuk op de vrijheid van mensen, maar maken 
die vrijheid mogelijk.’ 

De WHO-directeur prijst daarnaast de effectiviteit van de coronavaccins. ‘De vaccins doen 
precies wat de bedoeling was: ze voorkomen ernstige ziekte en overlijden.’ Bron: Joop, 4 
november 2021. 

Antivaxxer weigert huis te verkopen aan gevaccineerden 

Een Zwitserse huiseigenaar heeft op het laatste moment geweigerd om haar huis te verkopen 
aan twee mensen, omdat zij gevaccineerd waren. Dat meldt de Zwitserse nieuwssite Watson. 
De verkoper is een antivaxxer. Zij vreesde naar eigen zeggen dat de kopers als gevolg van de 
inentingen zouden komen te overlijden voordat de transactie was afgerond. 

De vrouw vroeg de geïnteresseerde kopers tijdens een etentje of ze gevaccineerd waren. Toen 
ze naar waarheid antwoordden dat ze waren ingeënt, besloot de verkoper dat ze geen zaken 
meer wilde doen met het stel. Wel wierp de vrouw de twee woningzoekenden nog voor de 
voeten dat het tegenwoordig zo moeilijk is om ‘een gemeenschappelijke basis’ te vinden. 

Het is toegestaan om bij de verkoop van een huis mensen te weigeren op basis van hun 
vaccinatiestatus, schrijft de Zwitserse editie van The Local. Een verkoper kan ook besluiten 
om af te zien van verkoop omdat je gezicht hem of haar niet aanstaat, aldus een jurist. 

Volgens Our World in Data is in Zwitserland 63 procent van de bevolking volledig ingeënt. In 
Nederland is dat volgens dezelfde site 69 procent. Bij deze percentages wordt gekeken naar 
de volledige bevolking, dus inclusief kinderen onder de 12 jaar. Bron: Joop, 4 november 
2021. 

 

 

Wereldleiders vergaderen over klimaatcrisis; Arend Van Dam, cartoonist 
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Te weinig, te laat; Arend Van Dam, cartoonist 

Bedrijven Letland mogen voortaan ongevaccineerden ontslaan 

Bedrijven in Letland mogen voortaan werknemers ontslaan die weigeren zich te laten 
vaccineren en niet thuis willen of kunnen werken. Met die nieuwe maatregel hoop het land 
de huidige, zware coronagolf het hoofd te bieden. In Letland is zo’n 54 procent van de 
volwassen bevolking gevaccineerd, een stuk minder dan het Europees gemiddelde van 75 
procent, 

Volgens de nieuwe wet kunnen bedrijven antivax-werknemers eerst schorsen voor een 
periode van maximaal drie maanden. In die periode heeft de werknemer de kans om zich 
alsnog te laten vaccineren. Gebeurt dat niet, dan volgt ontslag. ‘Er is dan voldoende reden 
om aan te nemen dat zo’n persoon niet geschikt is voor de functie’, aldus de 
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regeringsverklaring. De nieuwe regels gaan in per 15 november, wanneer de lockdown wordt 
beëindigd. 

Letland was eind vorige maand het eerste EU-land dat opnieuw een lockdown instelde. 
Horeca en winkels moesten sluiten, bijeenkomsten zijn niet toegestaan en er geldt weer een 
avondklok. Grote nieuwssites droegen hun steentje bij door lezers niet meer te laten reageren 
onder artikelen over coronavaccins, om zo de massale verspreiding van desinformatie door 
antivaxxers terug te dringen. Bron: Joop, 5 november 2021. 

In Frankrijk geen uitkering voor ontslagen vaccinweigeraars 

In een deel van Frankrijk krijgen mensen geen uitkering als ze zijn ontslagen of geschorst 
omdat ze weigeren zich te laten inenten. In een brief aan premier Jean Castex melden in 
totaal 15 Franse departementen dat ze er niets voor voelen om op te draaien voor de kosten, 
meldt de Franse Huffington Post. 

Frankrijk stelt het vaccin verplicht in sommige sectoren, zoals de gezondheidszorg en de 
brandweer. Werknemers die de inenting weigeren, worden geschorst en komen zonder 
salaris thuis te zitten. De Franse staat vindt dat zij aanspraak moeten kunnen maken op 
de RSA (een uitkering). 

De departementen die die regeling uitvoeren, zijn daar onaangenaam door verrast. Zij 
hekelen het gebrek aan overleg. Volgens hen ‘verandert de RSA zo in een verkapte 
werkloosheidsuitkering en daarvoor is die regeling niet bedoeld’. Bron: Joop, 1 november 
2021.  

Coronavirus springt over op Amerikaanse herten en verspreidt zich dan 
als een razende 

Wetenschappers hebben ontdekt dat herten in de Amerikaanse staat Iowa op grote schaal 
zijn besmet met het coronavirus. De onderzoekers vermoeden zeer sterk dat het virus op de 
dieren is overgebracht door mensen. Dat is al vaker gebeurd bij bijvoorbeeld nertsen in 
bontfokkertijen en onder dieren die gevangen gehouden worden in dierentuinen. Waar de 
onderzoekers dit keer echter van schrokken is de mate waarin het virus zich onder de 
zogeheten witstaartherten verspreidt. Ze verklaren tegenover de New York Times’ 
stomverbaasd te zijn’ omdat het virus overal in de staat aanwezig bleek onder de in het wild 
levende dieren. Meer dan 80 procent van de honderden onderzochte dieren was besmet. De 
aanwezigheid van het virus onder de dieren is vijftig keer zo groot als onder inwoners van 
Iowa gedurende de piek van de pandemie. Nog verrassender is dat de patronen in de 
verspreiding van mutaties en varianten onder de dieren overeenkomen met die onder 
mensen. Het witstaarthert komt veel voor in de VS en stond model voor de tekenfilm Bambi 
van Disney. 

Volgens de wetenschappers kan dat betekenen dat het virus als het ware een reservoir 
opbouwt onder de herten en zo eventueel later weer toe kan slaan met een geheel nieuwe 
variant. De onderzoekers hebben aan de hand van genetisch materiaal kunnen vaststellen 
dat het gaat om een virus dat afkomstig is van mensen. Er is overigens nog geen bewijs dat 
het virus kan overspringen van herten naar mensen en dan een zogeheten zoönose wordt. 
Maar dat kan slechts een kwestie van tijd zijn. ‘Als de herten het virus kunnen overbrengen 
op de mens, is er sprake van een game changer’, aldus een diergeneeskundige in de krant. 
‘Het is zeer zeldzaam en ongelukkig dat een wilde dierensoort een reservoir voor een virus 
wordt na besmetting door mensen, alsof we nog niet genoeg pech hebben.’ De aanwezigheid 
van het virus onder de dieren verkleint de kans aanzienlijk dat het ooit volledig bedwongen 
kan worden. In de VS leven zo’n 30 miljoen wilde herten, het is onbegonnen werk die allemaal 
te vaccineren. 
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Het onderzoek is nog niet door andere wetenschappers geverifieerd maar de resultaten zijn 
zo onrustbarend dat de onderzoekers van de Penn State University en natuurbeheerders van 
de staat Iowa er nu al mee naar buiten treden. Ze waarschuwen onder meer jagers zeer 
voorzichtig te zijn met het in contact komen met de al dan niet gedode herten. Er is een 
verband te zien tussen de verspreiding van het virus en het verloop van het jachtseizoen 
maar het is nog niet duidelijk hoe mensen de herten besmetten. Ook is niet duidelijk of de 
dieren ziek worden van de infectie. Er leven bijna een half miljoen wilde witstaartherten in 
Iowa. De dieren zijn overigens ook belangrijke dragers van de ziekte van Lyme. 

Agrarisch vakblad De Boerderij meldde twee weken geleden dat het coronavirus niet kan 
overspringen van vee naar mensen. Het artikel maakt melding van de besmetting van 
witstaartherten maar maakt niet duidelijke dat de schaal verbazingwekkend is. Bron: Joop, 
4 november 2021. 

Knokploeg rechts-radicale Bolsonaro valt journalisten aan in Rome 

Bodyguards van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro hebben zondag in Rome 
journalisten aangevallen. De rechts-radicale president was in Italië voor de G20-top. Op 
straat werd hij aangesproken op zijn coronawanbeleid. 

De beveiligers van Bolsonaro koelden hun woede op meegereisde journalisten. Zo kreeg 
Leonardo Monteiro van TV Globo een stomp in zijn buik, nadat hij de president een vraag 
stelde. Op beelden is te zien dat de bodyguards zich misdragen. 

Ook Ana Estela De Sousa van de krant Folha de S.Paulo werd het slachtoffer van Bolsonaro’s 
beveiligers. ‘In de 20 jaar dat ik bezoeken van presidenten heb verslagen, is zoiets me nog 
nooit overkomen’, zegt zij. Ze kondigt aan dat ze een klacht zal indienen. 

De uiterst rechtse Bolsonaro is niet aanwezig bij de klimaattop die op dit moment plaatsvindt 
in Glasgow. De Braziliaanse president is een klimaatontkenner die alles op alles zet om het 
Amazonewoud te vernietigen. Bron: Joop, 1 november 2021. 

Bijna perfecte correlatie: hoe meer Trump-stemmers, hoe meer 
coronadoden 

In de gebieden in de Verenigde Staten waar de meeste Trump-stemmers wonen, zijn ook de 
meeste coronadoden gevallen. De correlatie is bijna perfect. Er vielen meer dan 300 doden 
per 100.000 inwoners in de 10 procent counties waar Trump vorig jaar de allermeeste 
stemmen haalde. Vlak daaronder zitten de counties uit het negende deciel, daaronder het 
achtste deciel en zo verder. 

Alleen helemaal aan de onderkant blijken de counties met de allerminste Trump-stemmers 
het net iets slechter te doen dan het deciel daarboven. Dat is op het conto te schrijven van 
New York City, dat in het onderste deciel zit. In dit anti-Trump-bolwerk vielen aan het begin 
van de pandemie veel doden, schrijft Kieran Healy die de cijfers verzamelde. 

Healy benadrukt dat een stem op Trump er niet toe leidt dat je aan covid-19 overlijdt. Wel is 
het zo dat Trump-stemmers vaker corona-ontkenners zijn. Zij weigeren maatregelen te 
nemen om de verspreiding van het virus te stoppen en besluiten vaker om zich niet te laten 
vaccineren. Bron: Joop, 1 november 2021. 

Voordeur beschoten van huisarts die zich uitsprak voor vaccinatie 

Een Zuid-Hollandse huisarts is het slachtoffer geworden van twee aanslagen, meldt de 
Volkskrant. Nadat hij brieven had ontvangen waarin hij vanwege zijn pleidooien voor 
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vaccinaties werd beschuldigd van genocide, werd er brand gesticht bij zijn huis. Vier dagen 
na de brand werd er een kogel door het raam van zijn voordeur geschoten. 

De politie is nog bezig met onderzoek en kan daarom nog niets zeggen over het motief voor 
de aanslagen. De huisarts is ervan overtuigd dat zijn pro-vaccinatiestandpunt de aanleiding 
was. De briefschrijver dreigde eerder dat de huisarts zich zou moeten verantwoorden voor 
het ‘tweede Neurenbergtribunaal’ – een populaire fantasie van fanatieke antivaxxers. 

Aan de Volkskrant vertelt de dokter dat de aanslagen een enorme impact hebben op zijn 
gezin: 

‘Mijn dochter heeft haar kamer in de dagen na de incidenten gebarricadeerd.’ Al snel beïnvloedt 
het ook zijn werk. ‘Ik was afwezig, dacht er steeds aan terug, eek achter me als ik over straat 
liep. En door de slapeloosheid kon ik me niet concentreren. Bovendien: patiënten zagen die 
dagen het kogelgat, ze stelden vragen. Dat kan niet. Je moet je veilig voelen bij de huisarts. Ik 
heb de praktijk twee dagen gesloten.’ 

De huisarts spreekt zich sinds de aanslagen niet meer uit. ‘Ik censureer mezelf’, vertelt hij. 
De man is bang dat de gevolgen een volgende keer nog ernstiger kunnen zijn. Bron: Joop, 1 
november 2021. 

Weigerwethouder CDA treedt af om coronapas 

De Haarlemse CDA-wethouder Michel Rog treedt af nadat hij een motie van afkeuring aan de 
broek had gekregen. Rog kwam in opspraak omdat hij eerder deze maand weigerde zijn QR-
code te laten zien bij een wijkoverleg. Op Twitter heeft Rog nu een brief geplaatst. 

‘Ik stel vast dat ik onvoldoende vertrouwen ervaar’, schrijft Rog, die amper een jaar wethouder 
was. In het college van B en W was geen steun voor zijn excentrieke verzet tegen de 
coronapas. Rog schaarde zich achter de ontslagen CDA-staatssecretaris Mona Keijzer die het 
veld moest ruimen vanwege het ondermijnen van het kabinetsbeleid. 

De CDA’er bedankt in zijn brief een deel van de bevolking. ‘Een speciaal woord van dank 
richt ik tot alle inwoners die mij de afgelopen weken met liefdevolle berichten en bloemen een 
hart onder de riem hebben gestoken, omdat ik met mijn kritiek op de coronapas hun stem 
vertegenwoordigde.’ Bron: Joop, 30 oktober 2021. 

Justitie start onderzoek naar stichting van viruswaanzinnige Willem 
Engel 

Dat Willem Engel een viruswaanzinnige is mag bekend zijn, de vraag is of hij officieel ook een 
pandemieprofiteur is. Het Openbaar Ministerie heeft daartoe een onderzoek geopend naar de 
Stichting Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin, van de corona-ontkenner. De als een soort 
sekteleider opererende Engel is in opspraak geraakt doordat hij geld van donateurs gebruikte 
om privé een stuk grond in Spanje aan te kopen. Het gaat om een bedrag van 50.000 euro. 
Engel zelf verklaarde nadat de transactie bekend werd dat het een lening betrof en er niets 
is gebeurd dat juridisch niet in de haak is. Justitie wil er nu het fijne van weten, schrijft het 
AD. 

Volgens de betrokken officier van justitie Otto van der Bijl valt het onderzoek naar 
Viruswaarheid onder het toezicht op rechtspersonen dat in handen is van het Functioneel 
Parket. ‘Zodra wij door betrokkenen of via de publiciteit worden gewezen op een stichting waar 
mogelijk niet conform de statuten wordt gehandeld, dan doen we daar navraag naar en vragen 
we bijvoorbeeld de administratie op’, reageert de officier na vragen van de krant. 
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De rekeningen van Engel en zijn stichting werden door ING bevroren toen de verdachte 
overboeking ontdekt werd. Engel betaalde de lening terug. De rechter beval ING daarop de 
rekeningen weer vrij te geven. 

Justitie stelt dat het onderzoek een civiele zaak betreft, er is geen sprake van een 
strafrechtelijke kwestie. Bron: Joop, 26 oktober 2021. 

Belgische regering bereikt akkoord, ongevaccineerd zorgpersoneel wordt 
ontslagen  

De Belgische regering heeft een akkoord bereikt over de regels voor de verplichte vaccinatie 
van zorgpersoneel. Ongevaccineerd zorgpersoneel wordt ontslagen. Iedereen die zich uiterlijk 
1 april volgend jaar niet heeft laten prikken, moet vertrekken. 

Wie voor 1 januari nog niet is ingeënt, kan worden geschorst. Dan volgen nog drie maanden 
bedenktijd. In die periode kan het personeelslid zich alsnog laten inenten, maar als dat op 1 
april nog niet is gebeurd, is het onherroepelijk voorbij, aldus Belgische media over het besluit 
van de Belgische regering. Ontslagen personeel behoudt het recht op een 
werkloosheidsuitkering. 

De ziekenhuizen adviseerden minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke eerder al 
om niet-gevaccineerd zorgpersoneel te schorsen en desnoods te ontslaan. De vakbonden 
waren daar niet blij mee. 

In de strijd tegen het stijgend aantal coronabesmettingen is ook besloten dat 
werknemers verplicht vier dagen per week thuis moeten werken. Je mag dus hooguit één dag 
per week naar kantoor. 

Premier Alexander De Croo roept het overlegcomité van de zes regeringen van het land 
woensdag vervroegd bijeen om te overleggen over extra coronamaatregelen. Bron: AD, 15 
november 2021.  

Ministerie heeft aangifte gedaan tegen aanbieder coronatests 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan tegen een aanbieder van 
coronatests wegens 'sterke vermoedens' dat die valse vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven. Het 
bedrijf heeft geen toegang meer tot het systeem van de CoronaCheck en kan geen afspraken 
meer inplannen voor Testen voor Toegang. 

‘We streven ernaar om zo veel mogelijk frauduleus uitgegeven vaccinatiebewijzen te 
blokkeren’, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Er is aangifte gedaan bij de politie, 
die de zaak 'heel serieus' neemt. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op de 
hoogte gesteld. Bron: AD, 15 november 2021.  

ChristenUnie komt met alternatief voor ‘2G-beleid’: ‘Massaal testen van 
iedereen’ 

De ChristenUnie wil dat op de langere termijn iedereen, gevaccineerd of niet, zich steeds laat 
testen voor toegang. De partij doet dat als tegenvoorstel voor de plannen van het demissionaire 
kabinet. Daarin mogen mensen alleen naar bepaalde evenementen als zijn gevaccineerd zijn 
tegen het coronavirus of eerder besmet zijn geweest.  

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo De Jonge verdedigen dit zogenoemde 2G-beleid 
dinsdag in de Tweede Kamer. Zij willen ermee voorkomen dat deze winter de ziekenhuizen 
overlopen, zonder dat daarvoor telkens zware beperkende maatregelen nodig zijn die ook 
gevaccineerden treffen. Zij lopen immers minder veel risico om ernstig ziek te worden.  
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Aan het wetsvoorstel wordt nog gewerkt, dat wordt op zijn vroegst eind deze week verwacht. 
Maar de ChristenUnie toonde zich eerder al kritisch over deze mogelijke aanpak, die in andere 
landen al wel wordt gevolgd, omdat die tot polarisatie en een tweedeling in de maatschappij 
zou kunnen leiden. Mede daardoor is steun voor 2G in de Kamer nog onzeker. 

‘1G’, zo noemt de ChristenUnie het eigen voorstel, dat dus geen onderscheid meer maakt 
tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Iedereen die naar een planbaar evenement wil, 
moet een PCR-test ondergaan. Voor meer dagelijkse activiteiten kan een antigeentest volstaan. 
Dat mag ook een zelftest zijn.  

Ook omdat de bescherming door vaccins afneemt is het volgens de ChristenUnie belangrijk 
dat de komende tijd meer wordt getest. Door besmettingen sneller op te sporen kan het virus 
worden vertraagd en de druk op de zorg worden verlicht, denkt de partij.  

Kamerlid Mirjam Bikker erkent dat vaccinaties ‘absoluut’ een bijdrage leveren in de strijd 
tegen het coronavirus. ‘Maar als we weten dat de vaccinatiegraad nooit 100 procent zal zijn, 
dat de beschermingsgraad van vaccinaties afneemt en dat vaccinatie niet bij iedereen werkt, 
zal dat nooit de hele oplossing zijn.’ Bron: AD, 15 november 2021. 

Femke Halsema: ‘Wees verdraagzaam, juist voor andersdenkenden’ 

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft in een videoboodschap opgeroepen tot 
meer verdraagzaamheid nu er opnieuw strengere coronaregels gelden. In de video, die 
zondagavond op sociale media werd gedeeld, zegt Halsema: ‘Verdeeldheid helpt ons niet.’ 

Halsema merkt aan het begin van de video op dat hoewel de nieuwe maatregelen niet van het 
strengste soort zijn en veel mensen het goed hebben, het bij velen ook knaagt dat er vrijheid 
in het vooruitzicht gesteld was die nu uitblijft. ‘Nu ligt onverschilligheid op de loer, steekt 
woede de kop op. De verleiding is dan groot om de schuld bij de ander te leggen. Bij 
ongevaccineerden, bij horeca-eigenaren,’ zegt Halsema: 

En er moet een tijd komen waarin het landelijke en lokale bestuur verantwoording aflegt voor 
de gemaakte keuzes. Dat is nodig en goed. Alleen nu helpt verdeeldheid ons niet. Het virus trekt 
zich weinig aan van conflict. Het gedijt er juist op als wij minder solidair worden met de mensen 
die voor ons de strijd met corona aanbinden. 

Volgens Halsema ligt er al een tijdlang veel druk op medewerkers in de zorg en krijgen 
handhavers in toenemende mate te make met agressie. ‘Dat moeten we niet willen.’ De 
burgemeester adviseert mensen die twijfelen over het vaccin contact te zoeken met de 
huisarts of de GGD en vraagt mensen om aan elkaars gezondheid te denken: 

En wees verdraagzaam, juist voor andersdenkenden. Voor ouderen die bang zijn voor het virus, 
jongeren die onbevangen willen leven. Voor gevaccineerden en mensen die gebruik willen 
maken van hun onvervreemdbare recht om helaas een andere keuze te maken. Bron: Joop, 15 
november 2021. 

We staan er nog veel belabberder voor dan een jaar geleden’ 

Afgelopen zomer zong demissionair minister Grapperhaus nog zo vrolijk: ‘Zeg mondkapje 
waar ga je heen.’ Inmiddels weten we het antwoord, zegt Ellen Deckwitz in De Nieuws BV. 
Namelijk terug op ons hoofd. ‘Dat zagen we natuurlijk al weken aankomen, want de cijfers 
stegen en het demissionaire kabinet deed zoals vanouds helemaal niets.’ 

Na bijna twee jaar corona en inmiddels een palet aan vaccinaties, lijkt er in Nederland dan 
ook helemaal niets te zijn veranderd ten opzichte van het begin van de pandemie. Mark Rutte 
staat nog steeds slechtnieuwspersconferenties te geven geflankeerd door Hugo De Jonge 
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gewapend met slechte metaforen. Nog steeds wordt er te laat ingegrepen, lijken de 
maatregelen lukraak te worden ingevoerd en opnieuw puilen de ziekenhuizen uit. Om het 
hele bekend voorkomende tafereel compleet te maken, was er afgelopen weekend ook weer 
gedoe rond de intocht van Sinterklaas, maakte een bondscoach zijn beloftes niet waar, bleek 
de belastingdienst een bron van ellende en stevent het land af op een nieuw kabinet onder 
leiding van Rutte. 

Ellen Deckwitz moest denken aan het Bijbelboek Prediker ‘waarin de klinisch depressieve 
auteur verzucht dat er niets nieuws is onder de zon’: 

Duizenden jaren geleden schreef Prediker al dat ambtenaren elkaar altijd de hand boven het 
hoofd houden. Dat ondanks talloze gerechtshoven de onrechtvaardigheid blijft zegevieren en 
dat wie zich maar een beetje in de beschaving verdiept meteen ontdekt dat deze van 
drogredenen en tegenstrijdigheden aan elkaar hangt. 

Toch zijn er wel degelijk nieuwe dingen onder de zon in de huidige situatie, merkt Deckwitz 
op. Was het maar waar. We staan er namelijk nog veel belabberder voor dan een jaar geleden. 
Bron: Joop, 15 november 2021. 

Bussen met Brabantse jongeren naar België om te feesten: 'Dit is niet 
goed' 

Nu de horeca in Nederland vanwege de aangescherpte coronamaatregelen om acht uur sluit, 
zoeken Brabantse jongeren het uitgaansleven op in België. Afgelopen weekend reden bussen 
met stappers richting de kroegen en discotheken net over de grens. Vooral in enclave dorp 
Baarle-Hertog was het erg druk. Burgemeester Frans de Bont: ‘Dit is uiteraard niet goed.’ 
 
Dat merkten ze ook bij discotheek Don Quichot ‘Next Generation’ aan de Turnhoutseweg, die 
volgens de Vlaamse coronaregels heel de nacht open mag zijn. ‘Zaterdag stonden om halfacht 
de eerste gasten ‘van de overkant van de straat’ al voor het hek’, vertelt eigenaresse Paulien 
Bolhaar. Ze bedoelt daarmee de enorme toestroom uit Breda en omstreken. 
‘Normaalgesproken gaan we pas om acht uur op, maar we hebben toen de gasten alvast maar 
binnengelaten.’ 
 
Om de Vlaamse club binnen te komen, moeten jongeren een QR-code tonen en lid zijn. Zo’n 
lidmaatschap kan normaalgesproken de hele avond ter plekke worden geregeld. Maar 
afgelopen zaterdag verwachtte Bolhaar al dat er zo ontzettend veel stappers op de populaire 
uitgaansgelegenheid af zouden komen dat ze besloot vanaf tien uur geen nieuwe leden meer 
in te schrijven. Voor die tijd hadden zeventig nieuwe gasten zich al aangemeld. 

In de club waar in het weekend veel Brabanders komen, is plek voor zo’n 450 stappers, maar 
sinds corona houdt Paulien het op 300 personen. ‘We kunnen wel gaan stapelen, maar ons 
motto is dat we geen sardientjes zijn, maar mensen’, zegt de eigenaresse van Don Quichot. 
‘Er kwamen later op de avond nog wat bussen, ook eentje met zo'n vijftig Brabantse jongeren, 
maar die hebben we doorgestuurd. Die konden echt niet meer binnen. Er moet wel ruimte 
blijven om te kunnen dansen, drinken of even op adem te komen.’  
 
Dat vindt ook Ron Vermeulen van café Tourmalet in Baarle-Hertog. ‘Afgelopen zaterdag 
kwamen er bussen met jongeren uit Esbeek en Biezenmortel aan. Normaal zijn ze van harte 
welkom in ons dorp, maar nu hebben we daar echt geen plaats voor.’ Volgens de café-eigenaar 
is er momenteel alleen ruimte voor de vaste gasten. ‘Ik denk ook niet dat het de bedoeling is 
dat iedereen maar de grens over gaat. De Jongeren in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben 
zelf ook behoefte om een avondje te stappen.’ 

Burgemeester Frans de Bont van de gemeente Baarle Hertog was verrast door de drukte in de 
cafés en de plaatselijke discotheek. ‘Gezien onze ervaringen de vorige keren hadden we niet 
verwacht dat het zo druk zou worden’, zo laat hij aan Omroep Brabant weten. ‘Dit is uiteraard 
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niet goed. Bij een verschil in maatregelen langs beide kanten van de grens krijg je een 
volksbeweging over de grens. Het liefst hebben wij dat de maatrelen in België en Nederland 
ongeveer gelijk zijn.’  
 
Volgens Bolhaar en Vermeulen is het stapweekend goed verlopen. Paulien kijkt al vooruit naar 
aankomende zaterdag. Dan wordt in Don Quichot de ‘Dikke Biet’n Party’ gehouden. Maar vol 
is vol. Al zal dat voor de Brabantse leden geen belemmering zijn. ‘Ze komen namelijk altijd net 
iets eerder dan de Belgische gasten’, zegt Paulien lachend over de uitgekookte Brabanders. 

Bolhaar heeft de ledenstop voor de discotheek inmiddels wel ingesteld voor de rest van de 
jaar. Vermeulen houdt er rekening mee dat er deze week beperkingen kunnen komen vanuit 
de overheid. Vanwege de oplopende coronacijfers in België, komt de Belgische regering 
woensdag vervroegd bij elkaar. Mogelijk worden ook in Vlaanderen nieuwe maatregelen 
afgekondigd. Reden voor burgemeester De Bont om nu nog geen extra maatregelen te nemen. 
‘Wellicht zijn extra maatregelen lokaal dan niet meer nodig.’ Bron: Omroep Brabant, 16 
november 2021.  
 

 
 
Thomas De Groot  @ Jan Zandee 
 
Café omzeilt coronaregels door bussen vol gasten mee naar België te 
nemen voor feesten 
 
Dan gaan we toch naar België, daar mogen de kroegen nog wel tot diep in de nacht open zijn. 
Dat dacht Thomas De Groot van jongerencafé De Sok in het Brabantse Schijndel. Hij weet op 
die manier de Nederlandse coronaregels te omzeilen. ‘Het is misschien op het randje, maar we 
voldoen aan alle regels.’  
 
In Nederland moet de horeca sluiten om 20.00 uur sinds zaterdag. Daar heeft het Schijndelse 
café wat op gevonden. ‘We hebben heel wat moeten regelen, maar het is gelukt’, laat het café 
op Facebook weten. In de Belgische plaats Turnhout is een vestiging gevonden, waar de hele 
gelegenheid voor twee avonden naartoe verhuist. Met busladingen vol worden zo’n 250 gasten 
per avond naar Turnhout gebracht en na een feestavond om 02.00 uur weer naar Schijndel 
vervoerd.  
 
‘De Sok goes België’, kondigde kroegbaas De Groot aan op Facebook. En een paar uur later 
waren de 500 kaartjes al bijna uitverkocht, verdeeld over komende vrijdag en zondag. Om de 
nieuwe coronaregels te omzeilen, neemt hij zijn gasten (18+) met bussen mee naar het 
Belgische Turnhout. ‘Daar heb ik een zalencentrum gevonden dat op vrijdag en zondag 
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gesloten is. We huren daar een grote zaal af, waar we met onze eigen barmensen, dj’s en 
beveiligingsmensen een feestje gaan bouwen.’  
 
Gasten kunnen vanaf 18.45 uur tot midden in de nacht feesten vlak over de grens bij onze 
zuiderburen, als ze een QR-code en een busticket hebben. Dat kost per persoon 15 euro, 
inclusief heen- en terugreis. Er is plek voor zo’n 250 gasten per avond. ‘Het dak gaat eraf’ op 
zowel vrijdag als zondag, schrijft het Schijndelse café. Op zaterdag niet, want dan is de plek 
niet beschikbaar.  
 
België staat op het punt de coronamaatregelen aan te scherpen. Maar op dit moment mag er 
in de horeca meer dan in Nederland. Zo mogen discotheken en feesten zonder beperkingen 
doorgaan. Op dit moment lijken er dan ook geen regels te zijn die verbieden wat het café van 
plan is.  
 
Thomas de Groot weet dat zijn ‘project’ slechts van korte duur kan zijn. En misschien niet 
eens één keer mogelijk is. ‘In België hebben ze deze woensdag ook een coronapersconferentie. 
Daarin zullen ze hardere maatregelen aankondigen, maar in België gaan de regels vaak nog 
niet meteen het komende weekend in. Daar hoop ik dus op.’ 

De Groot ging afgelopen weekend zelf naar België om een etablissement af te huren. Hij wil 
niet zeggen om welk zalencentrum het gaat. ‘Dat doe ik niet omdat we bang zijn dat anders 
mensen op eigen houtje die kant op gaan. Dat willen we dus voorkomen.’ Bron: AD, 16 
november 2021.  

 

De politie probeert de orde te handhaven na de opstand in de gevangenis in de havenstad 
Guayaquil. © AFP  
 
Leger en politie moeten orde herstellen in gevangenissen Ecuador 
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Gevangenissen in Ecuador staan voortaan onder de controle van de politie en het leger. 
President Guillermo Lasso maakte maandag bekend dat 500 agenten en evenzoveel soldaten 
voor onbepaalde tijd de orde in en rond de gevangenissen zullen handhaven. De maatregelen 
komen na het gevangenisoproer van afgelopen weekend, waarbij 68 gedetineerden omkwamen 
en er 25 gewond raakten. 
 
In veel gevangenissen in Ecuador maken criminele organisaties de dienst uit. De gevechten 
die vrijdag uitbraken in de gevangenis in de havenstad Guayaquil en die tot zondag duurden 
gingen tussen rivaliserende drugsbendes. Toen de politie de gevangenis binnenviel om de orde 
te herstellen, vond ze vuurwapens en explosieven. In hetzelfde gevangeniscomplex kwamen in 
september ook al 119 gevangen om bij een oproer. 
 
‘Ecuador wordt ernstig bedreigd door de drugscriminelen’, aldus Lasso in een verklaring. In 
verwijzing naar de veroordeelde bendeleiders die hun organisaties vanuit de gevangenis 
leiden, zei hij: ‘De figuren die proberen de gevangenissen te controleren, willen ons land 
beroven van rust en vrede op straat.’  

Dit jaar werden in Ecuador binnen de muren van de strafinstellingen al bijna 300 
veroordeelden vermoord bij onderlinge afrekeningen. Vaak liepen de bloedige gevechten uit op 
een gevangenisopstand. Bron: AD, 16 november 2021. 

Verrereisspecialisten willen wereld van het slot 

De overheid blijft reizen naar verre oorden afraden, tot ergernis van reisbedrijven. Ze hopen 
vandaag via de rechter af te dwingen dat de wereld met spoed van het slot gaat. 

Of het nu de VS, het Verenigd Koninkrijk, Tanzania, Madagaskar of Costa Rica is, voor bijna 
alle bestemmingen buiten Europa luidt het reisadvies ‘ga niet, tenzij noodzakelijk’. 

Reisspecialisten hadden gehoopt en verwacht dat het oranje reisadvies inmiddels van tafel 
zou zijn. Zeker ook omdat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer begin oktober al een 
motie aannam, waarin het kabinet werd opgeroepen om de reisadviezen snel te versoepelen. 

Het plan was om die wijziging begin november door te voeren, maar door de coronaperikelen 
is dat in de ijskast gezet. Zo’n zeventig reisorganisaties hopen vandaag via de rechter af te 
dwingen dat de wereld toch op korte termijn van het slot kan gaan, zoals het ministerie van 
Buitenlandse Zaken afgelopen zomer deed met de landen binnen de Europese Unie.  

De landen die nu nog een oranje reisadvies hebben, moeten ook op geel (‘let op, er zijn risico’s’) 
of groen (‘veilig’) worden gezet, zo luidt hun eis. Eventueel met uitzondering van niet-
gevaccineerde reizigers, omdat, zo zeggen de reisspecialisten, veel landen alleen gevaccineerde 
reizigers welkom heten.  

Directeur Frangken Tuhumena van 333travel, die zich met zijn reisonderneming heeft 
aangesloten bij het initiatief, vindt dat de overheid met twee maten meet door onderscheid te 
maken tussen de EU en de rest van de wereld: ‘Hoe kan het dat je wel makkelijk naar Portugal 
kunt reizen, maar dat Costa Rica, dat corona ook onder controle heeft, wordt afgeraden?’, 
vraagt hij zich af.  

Brancheorganisatie ANVR heeft er begrip voor dat de reisorganisaties naar de rechter stappen, 
maar heeft zich niet bij het collectief aangesloten. Voorzitter Frank Oostdam denkt dat ‘overleg 
meer brengt dan een juridisch conflict’. Dat hebben kort gedingen van andere 
brancheorganisaties - van de horeca, detailhandel tot de evenementensector - wel uitgewezen: 
tot dusver zijn alle eisen door rechters afgewezen. 
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Oostdam verwacht overigens dat de overheid met een versoepeling van de reisadviezen komt, 
maar gaat ervan uit dat dit niet de komende drie weken zal zijn. ‘Begrijpelijk’, vindt hij. ‘Gelet 
op het huidige klimaat met de stijgende coronacijfers en zwaardere maatregelen begrijp ik dat 
de boodschap over de versoepeling van reisadviezen buiten de EU nu moeilijk ligt.’ Bron: AD, 
16 november 2021.  

Strengere regels voor ongevaccineerden? Tweede Kamer dreigt kabinet 
terug te fluiten 

Het kabinet waagt het erop: het kondigde vrijdagavond aan met strengere regels voor 
ongevaccineerden te komen. Maar het dreigt te worden teruggefloten door de Tweede Kamer. 

Ze waren ‘veel aan het bellen’ met deskundigen gisteren, de Tweede Kamerleden die straks 
moeten beslissen over de coronaplannen van het kabinet. Peinzen, lezen, wikken, wegen. 
‘Weet jíj al wat de andere partijen doen?’ vroeg een fractiemedewerker wat beschroomd.  

Want het is nogal wat, zeggen ze, wat het kabinet nu wil. Enerzijds het plan om het gebruik 
van QR-codes uit te breiden naar de werkvloer. Bedrijven moeten de vrijheid krijgen om 
ongevaccineerd personeel te vragen om een test als ze naar het werk komen. En nog iets meer 
omstreden: op den duur moet er een zogeheten 2G-benadering mogelijk worden in de horeca 
en op festivals. In dat laatste geval worden nog maar twee ‘G’s’ - genezen mensen en 
gevaccineerden - ergens toegelaten. Ongevaccineerden komen er niet in.  

Vandaag slaan die kabinetsplannen neer in vijf wetsvoorstellen, waaronder ook de 
mogelijkheid om QR-codes mogelijk te maken in het hoger onderwijs. Van alle vijf zijn die over 
de coronatoegangspas op de werkvloer en de 2G-benadering het meest omstreden. Maar het 
is nodig, vindt het kabinet: ongevaccineerden zijn beter beschermd als ze thuisblijven. 
Daarnaast verspreiden ze het virus sneller dan gevaccineerden of genezen burgers. Het 
alternatief volgens minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid: ‘Dat de tent weer dicht moet 
als het aantal besmettingen hoog blijft.’  

Maar al kondigde het kabinet de wetswijzigingen al aan, steun in de Tweede Kamer is er nog 
niet genoeg. Die zal niet direct beslissen: vrijdag vergadert bijvoorbeeld nog het OMT over hoe 
effectief de 2G- en 3G-koersen zijn. Daarover volgt dan nog advies.  

Als het gaat om het gebruik van QR-codes op het werk, lijkt een meerderheid in de Tweede 
Kamer nu tegen, leert een rondgang. Voor critici riekt het naar vaccinatiedrang, omdat 
mensen in theorie dan voor elke werkdag een test zouden moeten doen om naar hun werk te 
kunnen.  

Het kabinet probeerde de suggestie al tegen te gaan dat dit een tweedeling in de samenleving 
zou veroorzaken. Zo merkte De Jonge op dat werknemers niet gedwongen zouden kunnen 
worden - of loon zouden mislopen, zoals in Italië al praktijk is. ‘Je kunt besluiten om 
überhaupt niet naar je werk te komen’, aldus De Jonge. En premier Rutte suggereerde dat 
weigeraars misschien vaker thuis zouden kunnen werken. ‘Daar zul je dan afspraken over 
moeten maken, maar dat zal allemaal moeten tussen werkgevers en werknemers. Op zijn 
Nederlands, zodat er draagvlak is voor de aanpak.’ Maar of die zachte beloftes voldoende zijn? 

Nog neteliger is de 2G-discussie, dat is zowat een politiek mijnenveld. PVV, SP, PvdD, FvD, 
Denk, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB, BIJ 1 en Pieter Omtzigt zijn sowieso al tegen. VVD, 
D66 en CDA zijn voor. Maar PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Volt twijfelen nog. Zij moeten 
de doorslag geven.  

Regeringspartner ChristenUnie komt met een alternatief plan. De partij is bang dat er een 
‘tweedeling dreigt’ in de maatschappij. En dat een QR-code op het werk zou ‘dwingen’ tot een 
dagelijks test. Daarom wil de partij liever dat iedereen (ook gevaccineerden) voortaan getest 
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worden. Saillant is wel dat ChristenUnie momenteel met VVD, CDA, D66 aan de formatietafel 
zit. Een ‘nee’ op de kabinetskoers, kan daar de sfeer goed vergallen. 

 
 

Mensen verlaten het Rembrandtplein na het sluiten van de horeca om acht uur. Het kabinet 
heeft de coronamaatregelen weer aangescherpt vanwege oplopende besmettingscijfers. © ANP 

Ook PvdA en GroenLinks denken nog ‘diep na’, te beginnen met beraad in eigen kring vandaag 
tijdens fractievergaderingen. ‘Maar dat het kabinet al een wet aankondigt waar het OMT nog 
over moet adviseren, daar heb ik veel moeite mee’, zegt Lisa Westerveld (GroenLinks).  

Het kabinet moet nog flink aan de bak dus. Bron: AD, 16 november 2021.  

Ingrijpend coronaplan wankelt al, te weinig steun in Kamer 

Het plan om ongevaccineerden te weigeren bij festivals en in de horeca, hangt aan een zijden 
draadje. In de Tweede Kamer lijkt vooralsnog te weinig steun.  

Ook het voornemen om het coronatoegangsbewijs op de werkvloer in te voeren, wankelt. Het 
kabinet wil strengere coronaregels voor ongevaccineerden om te voorkomen dat elke keer als 
het aantal besmettingen oploopt, er weer een lockdown moet worden afgekondigd. Minister 
Hugo De Jonge (Volksgezondheid) benadrukte gisteren nog een keer dat het weren van 
ongevaccineerden uit bijvoorbeeld de horeca weliswaar ‘ingrijpend’ is, maar anders zijn er deze 
winter vaker ‘lockdownachtige maatregelen’ nodig.  

Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarbij café-eigenaren en organisatoren van festivals 
ongevaccineerden mogen weigeren. Ondernemers krijgen de keuze die zogeheten 2G-aanpak 
te hanteren. Als zij dat doen, mogen alleen nog gevaccineerden en mensen die van corona zijn 
genezen naar binnen. De ongevaccineerden zouden dan niet meer na een test naar binnen 
kunnen, zoals nu. 

Ze waren ‘veel aan het bellen’ met deskundigen gisteren, de Tweede Kamerleden die straks 
moeten beslissen over de coronaplannen van het kabinet. Peinzen, lezen, wikken, wegen. 
‘Weet jíj al wat de andere partijen doen?’ vroeg een fractiemedewerker wat beschroomd. 
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Want het is nogal wat, zeggen ze, wat het kabinet nu wil. Enerzijds het plan om het gebruik 
van QR-codes uit te breiden naar de werkvloer. Bedrijven moeten de vrijheid krijgen om 
ongevaccineerd personeel te vragen om een test als ze naar het werk komen. En nog iets meer 
omstreden: op den duur moet er een zogeheten 2G-benadering mogelijk worden in de horeca 
en op festivals. In dat laatste geval worden nog maar twee ‘G’s’ - genezen mensen en 
gevaccineerden - ergens toegelaten. Ongevaccineerden komen er niet in. 

Die kabinetsplannen slaan neer in vijf wetsvoorstellen, waaronder ook de mogelijkheid om 
QR-codes mogelijk te maken in het hoger onderwijs. Van alle vijf zijn die over de 
coronatoegangspas op de werkvloer en de 2G-benadering het meest omstreden. Maar het is 
nodig, vindt het kabinet: ongevaccineerden zijn beter beschermd als ze thuisblijven. 
Daarnaast verspreiden ze het virus sneller dan gevaccineerden of genezen burgers. Het 
alternatief volgens minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid: ‘Dat de tent weer dicht moet 
als het aantal besmettingen hoog blijft.’ 

Maar al kondigde het kabinet de wetswijzigingen al aan, steun in de Tweede Kamer is er nog 
niet genoeg. Die zal niet direct beslissen: vrijdag vergadert bijvoorbeeld nog het OMT over hoe 
effectief de 2G- en 3G-koersen zijn. Daarover volgt dan nog advies. 

Als het gaat om het gebruik van QR-codes op het werk, lijkt een meerderheid in de Tweede 
Kamer nu tegen, leert een rondgang. Voor critici riekt het naar vaccinatiedrang, omdat 
mensen in theorie dan voor elke werkdag een test zouden moeten doen om naar hun werk te 
kunnen.  

Nog neteliger is de 2G-discussie, dat is zowat een politiek mijnenveld. PVV, SP, PvdD, FvD, 
Denk, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB, BIJ 1 en Pieter Omtzigt zijn sowieso al tegen. VVD, 
D66 en CDA zijn voor. Maar PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Volt twijfelen nog. Zij moeten 
de doorslag geven. Bron: AD, 16 november 2021. 

CoronaMelder-app wordt minder gebruikt  

De CoronaMelder-app wordt veel minder gebruikt dan in het begin van dit jaar. Tijdens de 
periode van de lockdown en de avondklok waarschuwden mensen met een positieve 
testuitslag anderen twee keer zo vaak dan nu het geval is, meldt NU.nl op basis van een eigen 
analyse. 

Het aantal mensen met de CoronaMelder is na opheffing van lockdown en avondklok met een 
half miljoen gedaald. In mei telde de app 2,9 miljoen gebruikers, nu zijn dat er 2,4 miljoen. 

Maar ook het waarschuwen van anderen gebeurt steeds minder vaak dan begin dit jaar. Van 
januari tot en met mei, toen Nederland in lockdown was, waarschuwde 12 procent van de 
mensen na een positieve coronatest anderen via de app. Na die periode zakte dat tot gemiddeld 
minder dan 6,5 procent. Bron: AD, 16 november 2021. 

Alle coronabesmettingen worden veroorzaakt door de Deltavariant 

De Deltavariant van het SARS-CoV-2-virus, zoals het huidige coronavirus officieel heet, 
is wereldwijd dominant. Bijna alle besmettingen die zich voordoen, worden veroorzaakt door 
deze mutatie. Wetenschappers zijn zeer alert op verdere mutaties van deze besmettelijkere 
versie van het virus dat Covid-19 veroorzaakt. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de deltavariant alle andere 
coronavarianten in de meeste landen 'verslagen'. In 99,5 procent van alle nieuwe gevallen 
zelfs. Zuid-Amerika vormt een uitzondering. Daar rukt de deltavariant geleidelijker op en 
dragen ook de andere versies nog flink bij aan de infecties. Bron: AD, 16 november 2021.  
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Oekraïne meldt afgelopen 24 uur 838 coronadoden 

De afgelopen 24 uur heeft Oekraïne een recordaantal van 838 aan corona 
gerelateerde sterfgevallen geregistreerd, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Vorige 
week dinsdag ging het om 833 overlijdens. Vandaag worden ook 16.308 nieuwe 
besmettingen gemeld. In totaal raakten 3,24 miljoen Oekraïners geïnfecteerd. 77.985 van hen 
overleden. Bron: AD, 16 november 2021. 

Mobiele teams voor vaccinatie niet-mobiele thuiswonende 60-plussers 

Ruim 210.000 ouderen in Zuidoost-Brabant kunnen de komende maanden een boosterprik 
halen bij de GGD in Helmond of Eindhoven. Wie niet mobiel is, kan in januari rekenen op een 
prik thuis.  

‘We zetten de schouders er weer onder’, zo reageert de GGD Brabant Zuidoost op de opdracht 
van het kabinet om versneld een boosterprik te geven aan 60-plussers en zorgmedewerkers. 
‘We hebben voldoende ‘prikkers’. We zullen ook deze nieuwe opdracht voor elkaar boksen. 
Daar zijn we ook voor.’ 

Vanaf donderdag krijgen alle 90-plussers in Nederland die nog zelfstandig wonen een 
uitnodiging voor een extra coronaprik in de bus. Zij mogen als eersten hun afspraak plannen 
voor de ‘boosterprik’. Wie in deze regio woont, moet hiervoor straks naar de priklocaties van 
de GGD in Eindhoven (nu aan de Antoon Coolenlaan) en Helmond (de vaccinatielocatie XL 
aan de Haverdijk).  

Na deze groep volgen mensen van 80 jaar en ouder, en daarna weer de groep van 60 tot en 
met 79 jaar. In totaal krijgen zo’n 5,5 miljoen 60-plussers in Nederland de komende maanden 
een boosterprik. Daarvan wonen er 210.430 in de regio.  

‘We gaan ook de niet mobiele thuiswonende 60-plussers in de regio vaccineren’, zegt een 
woordvoerster van de GGD Brabant Zuidoost. ‘Dat gebeurt per januari. Hiervoor gaan we 
mobiele teams inrichten.’ Begin dit jaar moesten ouderen uit deze groep geduld oefenen, toen 
moesten regionale huisartsenposten deze operatie opzetten.  

Wie eenmaal een uitnodiging binnen heeft voor de boosterprik kan een afspraak maken via 
0800-7070 of online met een DigiD. Iedereen krijgt Moderna of BioNTech/Pfizer - kiezen is 
niet mogelijk. Anders dan begin dit jaar, krijgen mensen van 60 tot 65 jaar dus geen 
AstraZeneca. Het maakt bij de extra prik niet uit welk vaccin je eerder kreeg, aldus de GGD. 

Wie in een verpleeghuis of andere zorginstelling woont of werkt, krijgt in principe daar de 
boostervaccinatie. Bewoners en zorgmedewerkers krijgen deze week van hun zorginstelling 
een aparte brief. Anders dan begin dit jaar, mogen de verpleeghuisartsen en zorgmedewerkers 
dit keer in principe alle bewoners die verpleging en verzorging krijgen vaccineren.  

Sinds vorige maand kunnen mensen met een bepaalde medische aandoening - die leidt tot 
een slecht werkend immuunsysteem - al een derde coronaprik halen. Daar hebben tot nu toe 
ruim 3.000 inwoners in de regio gebruik van gemaakt. In hun geval gaat het niet om een 
‘booster’, maar is een derde prik nodig om de eerste vaccinatie te voltooien.  

Deze mensen blijven welkom, net als wie zich tot nu toe helemaal niet heeft laten vaccineren. 
Zij kunnen zonder afspraak een prik halen. Dat kan bij de Haverdijk in Helmond en de Antoon 
Coolenlaan in Eindhoven, maar ook bij de tijdelijke GGD-priklocaties in de Eindhovense wijk 
Doornakkers en de Helmonde Leonardusbuurt. 
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• De boosterprik is bedoeld voor mensen bij wie de vorige vaccinatie al langer geleden is. 
Daarom vraagt de GGD om de boosterprik minimaal 6 maanden na de laatste prik in te 
plannen. 

• Mochten mensen het afgelopen jaar een keer besmet zijn geraakt, dan geldt het verzoek om 
de boosterprik minimaal 6 maanden na de positieve testuitslag in te plannen. 

• De GGD vraagt mensen daarnaast ook om de boosterprik minimaal 14 dagen vóór of na een 
eventuele griepprik of pneumokokkenprik te plannen. Bron: ED, 16 november 2021. 

‘Operation Kleeblatt’ 

Sind alle Intensivbetten in einer Region belegt, greift dieser 
Rettungsplan 
 
 

 
 
Beim Transport im Hubschrauber können Patienten auf einer speziellen Isoliertrage liegen, 
die sowohl die Besatzung als auch den Patienten schützt. Foto: picture alliance/dpa/dpa-
Zentral 
 
Es ist eine dramatische Warnung: In drei oder vier Wochen könnten die Intensivstationen 
komplett überlastet sein, sagte Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (58, SPD) am 
Sonntagabend im Politik-Talk „Die richtigen Fragen’ bei BILD im TV. „Wir werden die 
Patienten von einer Stadt zur nächsten fliegen müssen’, prophezeite er. Bron: Bild, 16 
november 2021. 
 

In Duitsland zijn binnen drie weken ic’s overbelast  

De Duitse gezondheidsexpert en SPD-politicus Karl Lauterbach verwacht dat de ic's in zijn 
land 'binnen drie tot vier weken' overbelast zullen zijn. ‘We zullen de patiënten van de ene 
stad naar de andere moeten vliegen’, voorspelt hij in  dagblad Bild. 
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Ook het afgelopen jaar bracht Duitsland, net als Nederland, de coronapatiënten van 
ziekenhuizen in zwaar getroffen regio's naar die op plekken waar de bezetting lager lag. De 
Duitsers noemen dat de 'Klaverblad'-methode.  

Op die manier wordt ervoor gezorgd dat alle beschikbare capaciteit wordt benut. ‘Ook als 
er lokaal knelpunten zijn, hoeven patiënten nooit te worden weggestuurd en kan 
iedereen adequate zorg ontvangen’, aldus het Robert Koch-instituut. 

Om zo te kunnen werken, is Duitsland opgedeeld in vijf regio's. Die hebben samen ongeveer 
de vorm van een vijfbladig klavertje. Elk daarvan heeft een centraal contactcentrum, waar 
ziekenhuizen zich kunnen melden als de druk te hoog wordt. 

Het meldpunt gaat op zoek naar een plek elders. De ziekenhuizen zoeken vervolgens onderling 
contact om de patiëntgegevens uit te wisselen. Nederland kent dit principe, gecoördineerd 
door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, ook.   

Door het centrale meldpunt wordt voorkomen dat ziekenhuizen zelf 'de boer op' moeten met 
coronapatiënten. Tijdens de eerdere coronagolven kon Nederland bovendien ook 
gebruikmaken van extra bedden in Duitsland. Bron: AD, 16 november 2021. 

Coronapas verplicht in openbaar vervoer in Duitsland   

Wie binnenkort in Duitsland met de bus of trein wil, zal mogelijk zijn of haar coronabewijs 
moeten tonen. Net als veel andere Europese landen overwegen de Duitsers drastische 
stappen om een nieuwe coronagolf het hoofd te bieden. 

Een van die maatregelen is het verplicht laten zien van de vaccinatiestatus, negatieve 
testuitslag of een bewijs van recent herstel. De zogenoemde 3G-regel, waarover het parlement 
zich nog moet buigen, gaat mogelijk ook gelden voor werkplekken. Bron: AD, 16 november 
2021.  

 

Nelique Meeuse: ‘Het is heel heftig om te zien hoe mensen op de Covid-afdeling naar adem 
liggen te happen.’ © Marcelle Davidse   
 
Nelique, Paula, Melanie en Isabelle staan aan jouw bed als je corona hebt. 
‘Deze golf is zwaarder’  
 
Ze zagen de coronagolf al van verre aankomen. ‘Daar gaan we weer’, verzuchten Nelique, Paula 
en Isabelle. Natuurlijk, of je gevaccineerd bent of niet, ze helpen iedereen. Geen twijfel. ‘Maar 
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dat er nog steeds mensen zijn die zeggen dat corona een griepje is’. Dat maakt het mentaal 
zwaar.’   
Nelique Meeuse zag deze coronagolf letterlijk aanzwellen. ‘Het begon met drie, vier patiënten’, 
zegt de verpleegkundige op de acute opname afdeling van ziekenhuis Adrz in Goes. ‘Nu hebben 
we drie tot vier volle zalen van soms wel vijf personen. Dat is heftig.’ 
 
Voor haar zijn het flashbacks. ‘Als je het aantal besmettingen ziet stijgen, weet je - helaas uit 
ervaring - dat die mensen een week later in het ziekenhuis komen. Dan denk je: daar gaan we 
weer.’ Ze dacht erop voorbereid te zijn. Dacht. ‘Nu ik in deze golf zit, merk ik dat de 
vorigen meer met me hebben gedaan dan ik zelf door had.’ Hoezo? ‘Er zijn mensen die me 
vragen of het écht zo druk is in het ziekenhuis. Van zo’n vraag word ik kriegel. We verzinnen 
dit niet. We zijn geen acteurs.’  
 
Anderen maken het bonter, vertelt ze. ‘Die zeggen: het valt best mee, want jij ziet alleen maar 
de ergste dingen. Ja, maar weet jij van te voren of je een van die ergere gevallen bent? Nee 
dus, dat weet niemand.’  
 
Zorgeloos gaat Nelique niet meer naar haar werk. ’Als ik ga werken, hoop ik iedere keer voor 
de ‘gewone’ patiënten te mogen zorgen en niet voor de coronapatiënten. Niet om de mensen, 
maar om de zorg. Het is heel heftig om te zien hoe mensen op de Covid-afdeling naar adem 
liggen te happen. Soms stervende zijn. Of dat er maar twee mensen bij een overlijden mogen 
zijn, terwijl iemand een grote familie heeft.’  
 
Of je gevaccineerd bent of niet, ze zal je helpen. Altijd. ‘Dat is waarvoor ik hier werk en wat ik 
als mijn roeping ervaar: voor mensen zorgen die het nodig hebben. Hoe moeilijk dat soms ook 
is. Want als ik eenmaal weer thuis ben en uitgeblust op de bank plof denk ik wel: waarom 
heeft iemand zich niet laten vaccineren?’  
 
Is Nelique zelf gevaccineerd? ‘Ik ben lid van de Gereformeerde gemeente en heb me laten 
vaccineren. Omdat ik de afgelopen twee jaar zoveel ellende heb gezien. Ik gun dat niemand. 
Het is niet aan mij om over het geweten van een ander te beslissen. Maar het is wel wat deze 
golf zwaarder maakt.’ 
 

 
 

Intensivist Isabelle Scharlaeken aan het werk op de ic in ZorgSaam Ziekenhuis. © Gianni 
Agosti  

Op de intensive care is het rustiger dan in voorgaande golven, zegt Isabelle Scharlaeken, 
intensivist op de intensive care van ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen. ’Mensen die 
gevaccineerd zijn, zijn beduidend minder ziek. Daardoor kunnen patiënten langer op de 
gewone Covid-afdeling blijven. 75 procent van de mensen die op de ic terecht komt, is niet 
gevaccineerd. De mensen die wel gevaccineerd zijn en op de ic komen, zijn ouder dan 65 en 
hebben onderliggende aandoeningen.’  
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Toch is ook het werk op de ic zwaar. ‘We hebben te maken met een toenemend ziekteverzuim. 
Het aantal verpleegkundigen is beperkt. Als iemand ziek wordt, moet er iemand anders voor 
in de plaats komen. Daarvoor moeten soms mensen terugkomen die een vrije dag hebben. 
Dat is heel belastend. Mensen kunnen niet meer rekenen op een vrije dag.’  

Is er onbegrip over mensen die niet gevaccineerd zijn? ’Wat doe je met iemand die overmatig 
rookt en longkanker krijgt of iemand die overmatig alcohol drinkt? Ook die mensen helpen 
we. Wij zijn er om de mensen te helpen en niet om oordelen te vellen. Maar het maakt het 
werk wel zwaarder omdat er een middel voorhanden is dat de mensen kan beschermen. Als 
ze dat aangrijpen, wordt de druk op de zorg minder groot.’  

 
 

Melanie van Pelt is internist acute geneeskunde bij Adrz. © Adrz  

Melanie van Pelt, internist acute geneeskunde bij Adrz, wil vooral verre blijven van de 
discussie over vaccinatie. ‘Het is ieders eigen keuze. Er zijn altijd mensen die ervoor kiezen 
om niet gevaccineerd te worden. Als ze bij mij in het ziekenhuis liggen, kan ik daar niet over 
oordelen. Dan moet ik gewoon naar eer en geweten de beste behandeling geven. We zien ook 
mensen die blijven roken na een hartinfarct of mensen die hun pillen niet innemen ondanks 
een hoge bloeddruk. Met dit soort discussies moet je oppassen.’  

De mensen die deze golf met corona worden opgenomen en die gevaccineerd zijn, zijn vooral 
‘de oudste ouderen en de mensen met onderliggende aandoeningen’. ‘Het vaccin lijkt gezonde 
mensen heel goed te beschermen, die zien we daardoor ook gelukkig minder in het ziekenhuis.’  

Ook Melanie zag de golf aankomen, maar zij dacht niet direct: daar gaan we weer. ‘Ik was er 
op berekend. Want we hebben eind september nagenoeg alle maatregelen losgelaten. Terwijl 
we weten dat een deel van de bevolking niet is gevaccineerd en we weten dat we altijd 
kwetsbare patiënten zullen houden.’  

‘In de afgelopen twee jaar, hebben we slechts een maand geen coronapatienten gehad’, rekent 
ic-verpleegkundige Paula Scherbeijn van ZorgSaam voor. ‘Dat was deze zomer. We spreken 
nu dan wel over de zoveelste golf, maar het lijkt of het in elkaar over gaat.’ 

Ook nu doet ze haar uiterste best, verzekert ze. ‘Maar, hoe moet ik het zeggen, iedereen zegt 
coronamoe te zijn. Nou, dat zijn wij ook. Ik kan niet beschrijven hoe zwaar het is om die 
coronazorg te geven, wat we gezien hebben en wat we nog zien. In die ene maand zonder 
coronapatiënten heeft een deel van de medewerkers zijn verlof kunnen opnemen. Maar niet 
iedereen heeft de dagen op kunnen nemen die hij nodig had. Je merkt dat mensen  daardoor 
minder weerstand hebben.’  
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Verpleegkundige Paula Scherbeijn aan het werk op de IC in het ZorgSaam Ziekenhuis De 
Honte te Terneuzen © Gianni Agosti  

Iedereen mag een eigen mening hebben, benadrukt ze. ‘Maar dat er nog steeds mensen zijn 
die zeggen dat corona een griepje is. Dat maakt het mentaal zwaar.’   

Corona in cijfers  

Er liggen in totaal 29 coronapatiënten uit eigen provincie in de twee Zeeuwse ziekenhuizen, 
11 meer dan een week geleden. Het aantal patiënten van buiten de provincie daalde van 12 
naar 4.  

Bij Adrz in Goes liggen in totaal 24 coronapatiënten, 6 meer dan een week geleden. Op de 
intensive care van Adrz worden 6 mensen verpleegd, net zoveel als een week geleden. Het Adrz 
telde 3 patiënten uit Zuid-Holland tegenover 9 een week geleden. 

Op de verpleegafdeling liggen vooral mensen van boven de 70, op de ic vooral 60-minners.  

In Terneuzen lagen maandag 9 coronapatiënten, 3 minder dan een week geleden. Op de 
verpleegafdeling worden 7 mensen behandeld. Op de ic zijn 2 bedden bezet, net zoveel als een 
week geleden. 8 covidpatiënten komen uit Zeeland, 1 minder dan een week geleden. Het aantal 
niet-Zeeuwse patiënten nam af van 3 naar 1. Bron: AD, 16 november 2021. 

Nieuw middel AstraZeneca kan besmette corona-patiënten beschermen 
en genezen 

Een nieuw soort behandeling met antilichamen is in staat om zowel besmetting met het 
coronavirus te voorkomen als wel om patiënten die het virus reeds hebben te beschermen. 
Het gaat om een injectie, AZD7442 genaamd, die is ontwikkeld door AstraZeneca. Het bedrijf 
heeft de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA gevraagd het middel met spoed te beoordelen. 

Volgens AstraZeneca blijkt uit proeven onder ruim 900 personen die niet in het ziekenhuis 
lagen dat het middel, samengesteld uit twee antilichamen, in staat is ernstige gevolgen van 
het virus te voorkomen bij patiënten die met milde symptomen kampen. Het risico op 
overlijden zou met 50 tot 67 procent verminderd worden. Hoe eerder het middel wordt 
toegediend, hoe beter het resultaat. Bij een andere proef onder 5000 volwassenen drong het 
middel het risico op ernstige gevolgen met 77 procent terug. De resultaten moeten nog 
officieel door andere wetenschappers geëvalueerd en gepubliceerd worden. 

De leider van het team dat het middel onderzocht, intensivist Hugh Montgomery, verklaart 
in The Independent dat er grote behoefte is aan een dergelijk middel om kwetsbare groepen 
te beschermen. Het wordt gezien als een alternatief voor mensen die geen normaal vaccin 
kunnen ontvangen of bij wie dat niet goed werkt. Bron: Joop, 11 oktober 2021. 
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Tegelijkertijd een corona- en een griepprik is niet veilig 

Volgens een publicatie in het medische tijdschrift The Lancet is het veilig om tegelijkertijd 
een corona- en een griepprik toe te dienen. Het vermoeden is dat daarmee ook de 
vaccinatiegraad omhooggaat, schrijven de onderzoekers.  

Wetenschappers selecteerden 697 volwassen vrijwilligers die een tweede dosis van het 
Pfizer/BioNTech- of AstraZeneca-vaccin kregen in combinatie met een van drie voor het 
seizoen 2020-2021 geselecteerde griepvaccins. Een aantal kreeg een placebo. 

De meeste bijwerkingen van de inentingen waren mild en de afweerreactie op de vaccins 
werden niet negatief beïnvloed door de gelijktijdige prikken, zo bleek. Twee prikken tegelijk 
zetten, verkleint bovendien de druk op de zorg, klinkt het. Bron: AD, 16 november 2021.  

Farmaceuten Pfizer en Moderna verdienen goed aan coronavaccins 

De coronavaccins leggen Pfizer/BioNTech en Moderna geen windeieren. De farmaceuten 
verdienen samen elke minuut 65.000 dollar aan de prikken. Zo'n 1000 dollar per seconde, 
becijferde de People's Vaccine Alliance. 

De coalitie, die campagne voert voor bredere toegang tot coronavaccins, schat dat de drie 
bedrijven dit jaar samen 34 miljard dollar - bijna 30 miljard euro - winst vóór belastingen 
zullen boeken, oftewel 93,5 miljoen dollar - 82 miljoen euro - per dag.  

Dat de farmaceuten het gros van de doses aan rijkere landen heeft verkocht, terwijl de armste 
landen grotendeels moeten toekijken, vindt de alliantie 'obsceen'. ‘Slechts 2 procent van de 
mensen in lage-inkomenslanden volledig is ingeënt’, klinkt het. 

Minder dan één procent van Pfizer/BioNTechs productie zou naar arme landen zijn 
gegaan. Moderna leverde met 0,2 procent nog minder. Dat het ook anders kan bewijzen 
AstraZeneca en Johnson & Johnson, die hun vaccins (nog) tegen kostprijs leveren. Bron: AD, 
16 november 2021.  

Linda (61) heeft long covid, maar de bedrijfsarts gelooft haar niet: ‘Mijn 
moeder van 91 is fitter dan ik’  

Linda Vaandering (61) kampt met long covid. Negen maanden na de besmetting met het 
coronavirus is zij nog verre van gezond. Maar haar bedrijfsarts ziet dat anders.  

 ‘Het zit meestal tussen de oren’ – Linda Vaandering zal de woorden niet snel vergeten. 
Hetzelfde geldt voor de boodschap: ‘maar u bent ook te zwaar en u hebt geen conditie. Ga eens 
meer bewegen!’ Ze kreeg het allemaal te horen tijdens een zogeheten belastbaarheidstest, 
aldus de Nootdorpse. ‘Zelf weet ik ook wel dat ik te zwaar ben, maar dat is nooit een probleem 
geweest. Ik deed veel in mijn moestuin, ging fietsend naar mijn werk en bracht wekelijks een 
bezoek aan het zwembad en de fitness.’ Bron: AD, 16 november 2021.  

Waarom blijft de vaccinatiegraad onder jongeren zo achter? ‘Ik wil wél, 
maar mag niet van mijn ouders’ 

Terwijl het aantal besmettingen razendsnel oploopt, blijft de vaccinatiegraad met name onder 
jongeren achter. ‘Ik mag het niet van mijn ouders. Die vinden het te geforceerd vanuit de 
regering.’ 

De Jongeren hebben inmiddels ruimschoots de tijd gehad om zich te laten vaccineren. Al sinds 
september zijn ze aan de beurt. Bron: AD, 16 november 2021.  
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CBS: economie in derde kwartaal naar niveau van voor corona 

De economie is in het derde kwartaal met 1,9 procent gegroeid. Daarmee is de economie voor 
het eerst weer groter dan voor de pandemie, meldt het CBS. De groei, die sterker was dan 
economen hadden voorzien, werd vooral veroorzaakt door meer uitgaven door huishoudens. 
Investeringen namen juist af. 

Aan het einde van het tweede kwartaal was het bruto binnenlands product al vrijwel gelijk 
aan eind 2019. Met de nieuwe stijging is de economie dus volledig hersteld van de krimp die 
vanwege corona volgde in het eerste en tweede kwartaal van vorig jaar. Daarna was er al wat 
herstel, maar in het eerste kwartaal van dit jaar volgde een nieuwe dip als gevolg van de 
coronalockdown afgelopen winter. Vervolgens zette het herstel weer sterk door, blijkt uit de 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Behalve de toegenomen consumptie van huishoudens gaf ook de overheid meer uit, onder 
meer aan coronatesten en het vaccineren door de GGD. Huishoudens gaven juist meer geld 
uit aan zaken als horeca, recreatie en cultuur, sectoren waar ze eerder geen gebruik van 
konden maken. Ook werd weer meer aan kleding besteed, nu mensen elkaar weer meer 
opzochten. 

Huishoudens hebben in september 4,6 procent meer uitgegeven dan in dezelfde maand een 
jaar eerder. Het ging bijvoorbeeld om kappersbezoek of recreatie zoals het bezoeken van een 
restaurant of voetbalwedstrijd. Ook bijvoorbeeld aan verzekeringen en telefoon- en 
internetabonnementen besteedden de Nederlandse huishoudens meer. Die sector is goed voor 
ruim de helft van alle consumptie in eigen land. In totaal gingen de uitgaven aan diensten met 
6,6 procent omhoog. De consumptie van diensten lag nog wel altijd onder het niveau van 
september 2019. 

De bestedingen aan goederen door huishoudens gingen met 3 procent omhoog. Vooral aan 
kleding, schoenen en elektrische apparaten gaven ze meer uit, aan vervoermiddelen en 
woninginrichting besteedden ze juist minder. 

In vergelijking met andere landen presteerde de Nederlandse economie sterk. De Amerikaanse 
economie kwam bijvoorbeeld wel eerder boven het niveau van voor de pandemie uit, maar 
daarna vertraagde de groei. De Nederlandse economie ligt daardoor inmiddels voor op die van 
de Verenigde Staten. Ook ten opzichte van andere Europese landen deed de Nederlandse 
economie het goed. 

Of dat zo blijft nu Nederland weer meer coronamaatregelen neemt, moet nog blijken. 
Hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen vindt het nog te vroeg om daar iets over 
te zeggen. ‘Het is nog onduidelijk hoe sectoren geraakt worden en of er mogelijk nog steun 
komt voor bedrijven. Dat heeft allemaal invloed.’ Bron: AD, 16 november 2021.  

Rusland meldt afgelopen etmaal 36.818 nieuwe besmettingen 

De Russische gezondheidsdienst heeft het afgelopen etmaal bij 36.818 mensen een 
besmetting met het coronavirus vastgesteld. Een dag eerder waren het 38.420. Sinds gisteren 
zijn er in Rusland 1240 sterfgevallen door toedoen van Covid-19 geregistreerd. Bron: AD, 16 
november 2021. 

Pfizer heeft toestemming van Moskou voor proeven met antivirus pil 

Medicijnmaker Pfizer heeft van Moskou toestemming gekregen om klinische proeven met 
zijn antiviruspil Paxlovid te gaan doen, aldus de Russische medicijnautoriteit. Het onderzoek 
wordt verricht op 90 negentig proefpersonen onder huiselijke omstandigheden en in 
gezelschap van iemand met zichtbare coronaklachten. 



240 
 

 
De proef begon vrijdag en zal duren tot maart volgend jaar. Pfizer liet eerder weten dat 
het experimentele medicijn de kans op ziekenhuisopname of overlijden bij mensen met een 
verhoogde kans op ernstige klachten met 89 procent verkleint. De farmaceut wil de pil zo snel 
mogelijk wereldwijd beschikbaar maken. Bron: AD, 16 november 2021. 

Morgen overleg tussen horeca en kabinet 

Anders dan Koninklijke Horeca Nederland eerder meldde, spreekt het kabinet morgen en niet 
vandaag met de brancheorganisatie over de nieuwe coronamaatregelen, meldt het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. Het gesprek staat gepland tussen 14.30 en 15.30 uur. 
 
Naast minister Grapperhaus zal ook minister Blok, die als minister van Economische Zaken 
over een nieuw steunpakket voor ondernemers gaat, deelnemen aan het gesprek. Namens 
KHN zullen directeur Dirk Beljaarts en voorzitter Robèr Willemsen het gesprek met het 
kabinet voeren. Bron: AD, 16 november 2021. 

Diederik Gommers vindt het belangrijk coronacrisis gezamenlijk aan te 
pakken 

Diederik Gommers, ic-hoofd van het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, stipt op Instagram nog eens aan waarom 
het belangrijk is om de coronacrisis gezamenlijk te blijven aanpakken. 
 
Vaccineren is daarbij volgens Gommers van groot belang, ook voor hen die geen 
vertrouwen hebben in de nieuwe mRNA-vaccins, zoals die van Pfizer en Moderna. Gommers 
wijst erop dat er vaccins zijn die gebruikmaken van traditionele techniek: een inactief virus. 
 
Covaxin, Sinopharm en Sinovac zijn conventionele vaccins die door de WHO zijn goedgekeurd 
en in 68 landen worden gebruikt. ‘Nederland zou ook dit type vaccin misschien kunnen 
aanbieden en misschien helpt dit voor sommige van ons’, schrijft Gommers. ‘Alle 
kleine beetjes helpen.’ Bron: AD, 16 november 2021. 

Japan versoepelde reisrestricties voor gevaccineerde zakelijke reizigers 

Japan versoepelde vorige week de reisrestricties voor gevaccineerde zakelijke reizigers, 
waardoor zij bij aankomst niet langer in quarantaine hoeven. De aanpassing gold echter niet 
voor mensen die een prik met het Janssen-vaccin kregen. Het plan is nu om tegen het einde 
van de maand november ook die groep zonder quarantaine toe te laten tot Japan. Bron: AD, 
16 november 2021. 

Stichting Open Nederland zegt genoeg capaciteit te hebben om mensen 
die op stap willen te kunnen testen 

Stichting Open Nederland zegt genoeg capaciteit te hebben om mensen die op stap willen te 
kunnen testen. Ook nu Spoedtest.nl vanwege een onderzoek naar mogelijke fraude met 
testbewijzen voorlopig geen toegangstesten mag uitvoeren. ‘We kunnen dit opvangen’, aldus 
de stichting. 

‘Er is echt voldoende capaciteit om aan de huidige vraag te voldoen, maar misschien wordt de 
reistijd van mensen iets langer.’ Zonder de ruim honderd plekken van Spoedtest blijven zijn 
er nog zo'n 640 testlocaties over. Met de locaties van Spoedtest erbij was er ruimte voor een 
half miljoen tests per dag. Op de drukste dag, zo'n twee weken geleden, werden er ongeveer 
173.000 toegangstesten uitgevoerd. Bron: AD, 16 november 2021.  
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Er wordt minder geparkeerd sinds nieuwe coronamaatregelen 

Parkeerapp Parkmobile ziet dat er heel wat minder wordt geparkeerd wordt nu de 
nieuwe coronamaatregelen een feit zijn. Vanaf het moment dat het kabinet plannen 
aankondigde, op 2 november, ging het aantal parkeertransacties met gemiddeld 4,5 procent 
omlaag, blijkt uit de parkeerbarometer van de app. 

Waar doordeweeks slechts een kleine daling van 3,8 procent te zien was, daalden de 
parkeertransacties in het weekend met procent. De daling van maandag tot en met vrijdag 
lijkt het resultaat van het advies om weer thuis te werken. De grotere daling in het weekend 
lijkt met name te komen door de vervroegde sluitingen van de horeca. 

De verwachting is dat de parkeertransacties deze week nog verder zullen dalen, nu het 
thuiswerkadvies daadwerkelijk is aangescherpt. In de grote steden is een gemiddelde daling 
van 5,6 procent in transacties te zien. Den Haag is met 6,5 procent koploper, gevolgd door 
Utrecht (6,4 procent), Rotterdam (5,9 procent) en Amsterdam (5,5 procent). Bron: AD, 16 
november 2021. 

Meer fouten ontdekt op loonstrook door corona: ‘Belangrijk om alles goed 
te checken’ 

Sinds de coronacrisis worden er meer fouten ontdekt op het loonstrookje, blijkt uit nieuw 
onderzoek van salarisverwerker ADP. Verplichte vakantiedagen, loonoffers en het afschaffen 
van reiskosten hebben de salarisadministratie behoorlijk in de war geschopt. En dat heeft 
direct impact op het nettosalaris. 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis controleert bijna de helft van de werknemers, van 
over de hele wereld,  nauwkeuriger zijn of haar loonstrookje. Ze willen zien of alles goed is 
berekend en uitbetaald. In Nederland geldt dat voor één op de drie werknemers, volgens de 
salarisverwerker.  

Volgens Dik van Leeuwerden, producteigenaar Wet- en regelgeving bij ADP Nederland, is dat 
best logisch. ‘Er was veel twijfel of mensen hun baan konden behouden. Als je je zorgen maakt 
hierover, dan ben je ook meer met geld bezig. Het kan zomaar zijn dat je dadelijk veel minder 
te besteden hebt.’ 

Doordat meer mensen hun loonstrook goed checken, komen er ook meer fouten aan het licht, 
ziet ADP. Maar dat is niet de enige reden waarom er meer foutjes ontdekt worden.  

Er is tijdens de coronacrisis bij veel organisaties het een en ander veranderd op het gebied 
van uitbetaling, legt Van Leeuwerden uit. ’De crisis had in veel gevallen direct effect op de 
loonstrook. Zo werden verplichte vrije dagen tegen een lager bedrag uitbetaald, er werden 
loonoffers gevraagd en mensen konden minder uren maken. Daarnaast hebben veel bedrijven 
de betaling van de reiskosten stopgezet. Dat resulteerde allemaal in een lager bedrag op de 
bankrekening.’ 

Uit het onderzoek van ADP blijkt dat salarisadministrateurs en hr-medewerkers door deze 
veranderingen ruim zestig procent meer vragen kregen over het loonstrookje. Van Leeuwerden 
snapt dit wel, het loonstrookje is voor veel mensen al ingewikkeld genoeg. ‘Voor mij is het 
gesneden koek, maar ik kan me voorstellen dat het salarisstrookje door al die cijfertjes en 
afkortingen voor vele mensen onleesbaar wordt.’ 

Het is volgens Van Leeuwerden overigens niet altijd zo dat een ‘fout’ op de salarisstrook ook 
daadwerkelijk een fout is. Soms hebben medewerkers niet door dat de wet- en regelgeving is 
aangepast of vergoedingen zijn gewijzigd. Ook worden de belastingtarieven jaarlijks in januari 
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aangepast, wat effect heeft op het nettoloon. ‘Vaak worden zaken als fout gezien, maar kloppen 
ze wel als je het regelement erbij pakt.’ 

Daarom is het ontzettend belangrijk dat de loonstrook goed wordt uitgelegd, zegt Van 
Leeuwerden. ‘Veel werkgevers doen dit gelukkig wel. Al is het niet altijd eenvoudig. Sommige 
dingen kun je niet simpeler verwoorden vanwege de juridische uitlegbaarheid. Maar uitleg 
over reiskosten kan bijvoorbeeld wel in Jip-en-Janneke-taal.’ 

Door een goede uitleg zullen werknemers zich ook eerder in hun loonstrook verdiepen, aldus 
Van Leeuwerden. ‘Een hoop drempels worden dan weggenomen, maar ik snap dat je niet 
iedere maand je loonstrookje gaat uitpluizen. Ik doe dat zelf ook niet.’ Vroeger deed hij het wel 
vaker, maar toen viel de salarisstrook nog maandelijks op de deurmat. ‘Nu kost het meer 
moeite, omdat je eerst in een digitale omgeving moet inloggen.’ 

Als je erachter komt dat er iets niet klopt in de loonstrook, adviseert Van Leeuwerden om zo 
snel mogelijk naar de hr-afdeling of salarisadministratie te gaan. ’Het gaat vaak mis in het 
brutobedrag. Het is belangrijk om hier zo snel mogelijk achterheen te gaan, want op dit bedrag 
wordt ook je uitkering gebaseerd. Dus als je mogelijk je baan kwijt raakt, dan krijg je minder 
geld uitgekeerd. En dat is zonde. Kaart het dus meteen aan, want hoe meer tijd er overheen 
gaat, hoe groter de bedragen worden die je mist.’ 

Met deze tips loop je geen salaris meer mis 
 
1. Check je loonstrook regelmatig, ook al vind je het niet interessant. Misschien kloppen 
dingen niet en krijg jij daardoor minder uitbetaald. 
 
2. Controleer of de afspraken die gemaakt zijn inderdaad terug te vinden zijn op je 
loonstrookje. Als je een brutoloon van 3200 euro hebt afgesproken, dan moet het zwart op 
wit staan. En krijg je die 28 vakantiedagen inderdaad? Of die 100 procent uitbetaling bij 
ziekte? 
 
3. Als je niet helemaal snapt wat er op je loonstrook staat, vraag om hulp. Stap bijvoorbeeld 
naar een expert toe, zoals een hr-medewerker of een salarisadministrateur. 
 
4. Onderneem zo snel mogelijk actie, als je denkt dat je deze maand geld hebt misgelopen of 
dat er iets niet klopt met de vakantiedagen. Hoe langer je wacht, hoe hoger de bedragen 
worden en hoe lastiger het wordt om het aan te kaarten. 

Bron: AD, 16 november 2021.  

Zevenheuvelenloop toch afgelast; coronamaatregelen gooien roet in het 
eten: ‘Zou onbeheersbaar worden’ 

De Zevenheuvelenloop gaat toch niet door. Zojuist is het besluit gevallen de hardloopwedstrijd 
die komend weekeinde zou worden gehouden niet door te laten gaan. 

Vrijdag, na de persconferentie over de coronamaatregelen, zag het er nog naar uit dat de 
hardloopwedstrijd met vele tienduizenden deelnemers toch door zou kunnen gaan. 
Onduidelijk was aan welke regels precies voldaan zou moeten worden, maar de wedstrijd zou 
in elk geval zonder publiek gehouden moeten worden.  

Directeur Alexander Vandervelde was nog optimistisch gestemd, maar wilde wel duidelijkheid 
van de Veiligheidsregio over wat er nu precies wel en niet mocht. ‘We zijn zaterdag meteen 
gaan overleggen met de gemeente, het is een combinatie van factoren waarom het nu niet 
kan.’  
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Gemeente en organisatie kwamen er niet uit en vroegen vanochtend advies aan 
gezondheidsdienst GHOR. ‘Die zei: doe het maar niet.’ 

Wat meespeelt is dat in Nijmegen het aantal besmettingen enorm oploopt. ‘En de regelgeving 
van het rijk is momenteel niet zo van: doet u maar gewoon een groot evenement.’ 

Aan de loop, er is ook een avondloop, zouden zo'n 25.000 mensen meedoen. Als dat al zou 
mogen, dan zou dat zonder publiek moeten. ‘En hoe regel je dat er langs 15 kilometer route 
geen publiek staat? Dat is niet te doen.’ 

Volgens Vandervelde is bewezen dat het besmettingsgevaar voor de lopers zelf gering zou zijn. 
‘Maar je zou dit weekeinde natuurlijk wel een hoop mensen in de stad krijgen. De vraag is 
natuurlijk of je dat moet willen.’ Het antwoord van de GHOR maar ook van de organisatie zelf: 
nee. 

De lopers die zich hadden aangemeld krijgen minstens de helft van het inschrijfgeld terug. 
‘Dat hebben we beloofd. Maar we hebben natuurlijk alle kosten al gemaakt, op het moment 
dat ik dit vertel worden er nog spullen geleverd.’ 

De Nijmeegse burgemeester Bruls noemt het 'heel erg jammer, omdat sport eigenlijk wel door 
mag gaan.’ Maar volgens hem is het niet geoorloofd om te werken met een coronatoegangspas 
voor de deelnemers. 

‘En er staat publiek over zo’n groot gebied, dat we dat niet kunnen afhekken. Al met al zou er 
een onbeheersbare situatie ontstaan als het door zou gaan.’ Bron: AD, 16 november 2021. 

Pfizer gaat patenten voor nieuwe coronapil delen 

Pfizer gaat, net zoals concurrent Merck dat al deed, zijn patenten voor een nieuwe coronapil 
delen. Op die manier kunnen anderen het antivirale medicijn goedkoop produceren voor arme 
landen. Pfizer en Merck hebben deal gesloten met de Medicines Patent Pool, een internationale 
en door de VN gesteunde organisatie. 

De gekopieerde pillen mogen worden verkocht aan 95 arme landen, waar iets meer dan de 
helft van de wereldbevolking woont. De farmaceuten krijgen geen vergoeding voor hun 
anticoronapil zolang de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het coronavirus 
als noodtoestand beschouwt. Anders zou het middel onbereikbaar zijn. 
 
De pillen van Pfizer en Merck helpen ziekenhuisopname of overlijden voorkomen bij mensen 
die net positief zijn getest op het virus en een verhoogd risico hebben om ernstige klachten te 
ontwikkelen. De pil van Merck - Molnupiravir - is goedgekeurd in Groot-Brittannië. Elders 
wachten de pillen nog op groen licht. Bron: AD, 16 november 2021. 

Tegemoetkoming vaste lasten weer in het leven geroepen 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt weer in het leven geroepen. Het kabinet trekt in het 
vierde kwartaal 1,3 miljard euro uit om bedrijven te ondersteunen die geraakt worden door 
de nieuwe coronamaatregelen. Veruit het grootste deel van het geld gaat naar het opnieuw 
openstellen van de TVL. 

Tientallen miljoenen euro's worden opzij gezet voor specifieke regelingen voor 
de landbouw, evenementen, de culturele sector en de sport. Bedrijven die hun omzet met 30 
procent zien dalen 'en ook aan de overige voorwaarden voldoen', kunnen op steun rekenen. 

De regeling wordt, zoals eerder in de coronacrisis, uitgevoerd door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). ‘De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de 
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Europese Commissie’, meldt minister Stef Blok (Economische Zaken) samen met minister 
Wopke Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) aan de 
Tweede Kamer. Bron: AD, 16 november 2021. 

2G-aanpak kan rekenen op steun van kleine meerderheid 

De door het kabinet gewenste invoering van de zogenoemde 2G-aanpak, waarbij alleen 
gevaccineerde of van corona herstelde mensen een coronatoegangsbewijs krijgen, kan op 
de steun van een kleine meerderheid van de Nederlanders rekenen. 

55 procent van de 2207 door I&O Research, in opdracht van de NOS, ondervraagde 
deelnemers steunt de invoering van de maatregel. Van de geënquêteerden zegt 31 procent 
tegen te zijn en geeft 12 procent neutraal tegenover de aanpak te staan. 
 
Vooral jongeren lopen niet warm voor 2G, 35 procent van hen is voor. Dat geldt ook voor niet-
westerse migranten, slecht 37 procent van is voor zo'n systeem. Onder beide groepen is 
de vaccinatiegraad relatief laag. Bron: AD, 16 november 2021.  

De Croo is tegen vaccinatieplicht voor iedereen 

De Belgische premier Alexander De Croo keert zich tegen een vaccinatieplicht voor iedereen. 
Zijn minister van Volksgezondheid bepleit zo'n verplichting nu de corona-epidemie weer is 
opgevlamd. Maar De Croo vreest dat die averechts werkt. 

De premier spreekt zich uit aan de vooravond van nieuw coronacrisisberaad van de Belgische 
regeringen. Ze zoeken naar maatregelen om de nieuwe golf van coronabesmettingen te 
bedwingen. Het nog opkrikken van de vaccinatiegraad zou veel kunnen schelen, zeggen 
experts. 

Alle Belgen verplichten een prik te halen lijkt aantrekkelijk maar zal bitter tegenvallen, vreest 
de liberale premier. Hij denkt dat zo'n verplichting niet eenvoudig in te voeren is en 'heel vaak 
ook andere effecten zal hebben'. Dat 'mensen die nog te overtuigen zijn eerder een 
afstootreactie gaan krijgen'. De Croo wijst erop dat 'geen enkel ander Europees land vandaag 
bezig is' met een algemene vaccinatieplicht. ‘Ik denk dat je mensen moet overtuigen’, zegt hij 
voor de camera van VRT Nieuws. 

België eist al wel van het zorgpersoneel dat het zich laat inenten tegen het virus. Wie dat 
weigert, moet vanaf 1 april vrezen voor ontslag. Bron: AD, 16 november 2021. 

De afgelopen 24 uur zijn er 306 nieuwe coronapatiënten opgenomen in 
ziekenhuizen 

De afgelopen 24 uur zijn er 306 nieuwe coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen. Dat is 
het hoogste aantal sinds 4 mei. In totaal liggen er nu 2071 coronapatiënten in een 
ziekenhuisbed, 86 meer dan gisteren en het hoogste aantal sinds 18 mei. 

Van de 306 mensen met ernstige coronaklachten werden er 39 opgenomen op de ic's, blijkt 
uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Op de intensive cares 
liggen nu 385 mensen met Covid-19. Vijf meer dan een dag eerder. 

Op de verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten toegenomen met 81 tot 1681. Precies 
één jaar geleden, op 16 november 2020, lagen er bijna evenveel mensen met corona in het 
ziekenhuis. Toen waren het er 2130, ofwel 59 meer dan nu. Bron: AD, 16 november 2021. 
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GGD Hollands Midden begint als eerste met zetten boosterprik 

GGD Hollands Midden begint als eerste regio met de boosterprik. Vanaf vrijdag zijn 80-
plussers welkom op de vaccinatielocaties voor de derde prik. 

Als de 80-plussers aan de beurt zijn geweest, volgt de leeftijdsgroep van 60 tot en met 79 jaar. 
‘De verwachting is dat de GGD’en daar in januari 2022 mee kunnen starten’, aldus GGD 
Hollands Midden.   

De boosterprik dient als extra vaccinatie bovenop de eerdere twee. Hierdoor zijn mensen nog 
beter beschermd tegen het coronavirus, zeggen experts. Behalve ouderen krijgt ook het 
zorgpersoneel dat direct in contact staat met patiënten een boostervaccinatie aangeboden. 
Wanneer mensen in de zorg deze prik krijgen, is nog onbekend.  

Het is niet het enige nieuws dat de GGD Hollands Midden bekend heeft gemaakt. In de week 
van 29 november wordt er een nieuwe testlocatie geopend in Bergambacht. ‘De testlocatie 
komt in sporthal De Waard en is vijf dagen in de week geopend, van maandag tot en met 
vrijdag. Testen kan voorlopig alleen op afspraak.’ 

In De Waard in Bergambacht zat eerder een vaccinatielocatie. Die is half augustus 
gesloten. Bron: AD, 16 november 2021. 

In een week 110.558 nieuwe coronabesmettingen 

Nog nooit zijn er in een week tijd zo veel nieuwe coronabesmettingen geregistreerd als in de 
afgelopen zeven dagen. Het RIVM kreeg in een week tijd 110.558 meldingen van positieve 
tests. Dat is bijna 44 procent meer dan in de week ervoor. 

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook. In de afgelopen week belandden 1390 
coronapatiënten in een ziekenhuis. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei. Een week eerder 
waren het er (na correctie) 1240. Van de 1390 nieuw opgenomen patiënten kwamen 217 op 
een intensive care terecht. 

Het aantal gemelde sterfgevallen bleef gelijk. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 
173 mensen aan de gevolgen van de besmetting waren overleden. Een week eerder waren 172 
sterfgevallen gemeld. Bron: AD, 16 november 2021. 

Coronabesmettingen stijgt onder kinderen 

Vooral onder kinderen stijgt het aantal coronabesmettingen. Dat komt naar voren uit de 
wekelijkse cijfers van het RIVM. 

In de afgelopen zeven dagen testten 9416 kinderen van 5 tot en met 9 jaar oud positief. Dat 
is bijna 85 procent meer dan in de week ervoor. Onder 10-14-jarigen steeg het aantal nieuwe 
gevallen met 76 procent, onder 0-4-jarigen met 62 procent. 

Onder ouderen stijgt het aantal positieve tests ook, maar in veel kleinere mate. Zo nam het 
aantal gevallen onder 90-plussers met 20 procent toe en onder tachtigers met 28 procent. 
Bron: AD, 16 november 2021. 

FNV is niet tevreden met coronasteunpakket voor bedrijven 

In navolging van de werkgevers is ook vakbond FNV niet tevreden met het coronasteunpakket 
voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen. Doordat 
de openingstijden van winkels en horeca worden beperkt, raken flexwerkers volgens FNV uren 
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kwijt of hun hele baan. De vakbond wil dan ook dat er steun komt voor hen omdat zij 'als 
eerste de dupe worden'. 

Eerder op dinsdag werd bekend dat het demissionaire kabinet in het vierde kwartaal 1,3 
miljard euro vrijmaakt om bedrijven te ondersteunen. Bedrijven die hun omzet met 30 procent 
zien dalen, kunnen op een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) rekenen. Arbeidskosten 
worden niet vergoed, zoals voor 1 oktober nog wel het geval was. 

‘Dit uitgeklede steunpakket volstaat niet, en al helemaal niet als de beperkingen langer dan 
drie weken duren’, zegt vicevoorzitter van FNV Zakaria Boufangacha. ‘De FNV wil dat alles 
weer uit de kast gehaald wordt als het langer duurt.’ Bron: AD, 16 november 2021. 

Werkgevers en werknemers willen geen verplichte coronapas in winkels 

Werkgevers en werknemers willen niet dat winkelen met een coronatoegangsbewijs 
verplicht wordt. Branchevereniging voor non-foodwinkels INretail en vakbonden CNV, RMU, 
AVV en De Unie roepen het kabinet op om de in hun ogen onwerkbare coronapas niet in te 
voeren voor personeel en klanten. 

De partijen verwachten met de invoer van de QR-code dat er meer discussies en mogelijk ook 
agressie zal ontstaan aan de deur. Ook omdat de maatschappij over dit onderwerp volgens de 
winkelbedrijven en het personeel heel erg verdeeld is. ‘Door te werken met de 
anderhalvemeternorm en minder klanten in de winkel kunnen we dit voorkomen’, menen ze. 
Ook wordt het recht op privacy volgens de klagers geschonden als werkgevers vragen naar 
een coronatoegangsbewijs. Bron: AD, 16 november 2021. 

In Noordrijn-Westfalen worden ongevaccineerden geweerd uit restaurants 
en voetbalstadions 

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is overstag en gaat ongevaccineerden weren uit onder 
meer restaurants en voetbalstadions. De regering van de aan Nederland grenzende regio, met 
de meeste inwoners van alle Duitse deelstaten, wil daarmee het stijgend aantal 
coronabesmettingen indammen. 

De beperkingen voor niet-gevaccineerde volwassenen gelden voor de hele vrijetijdssector, 
aldus premier Wüst. Ze gaan volgende week in. Dan hebben uitsluitend gevaccineerden en 
genezen coronapatiënten (de zogenoemde 2G-regel) nog toegang tot bijvoorbeeld 
kerstmarkten. Bij een bijzonder hoog besmettingsgevaar, bijvoorbeeld met carnaval of in 
discotheken, komt nog de eis van een negatieve test. 

Volgens Wüst is de coronasituatie in zijn deelstaat 'niet zo dramatisch' als elders. Maar de 
situatie op de intensive care-afdelingen is 'steeds problematischer'. Hij ziet niets in verplichte 
vaccinaties, maar wil wel meer testen en extra prikken aanbieden, melden Duitse media. In 
meerdere andere Duitse deelstaten werd de 2G-regel al ingevoerd. Bron: AD, 16 november 
2021. 

Man (53) aangehouden voor bedreigen van Rutte en De Jonge rond 
persconferentie 

Een 53-jarige man uit Katwijk is vrijdag aangehouden voor het bedreigen van demissionair 
premier Mark Rutte en minister Hugo De Jonge. Dat laat het Openbaar Ministerie in Den 
Haag vandaag weten. 

Het ging om een bedreiging rondom de persconferentie van 2 november, die werd gehouden 
bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Turfmarkt in Den Haag. De man plaatste 
een foto op Twitter waarop twee lijkzakken naast een auto in een bos te zien waren. 
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‘Sorry mensen! De persconferentie gaat niet door vanavond’, zette de Katwijker als tekst in de 
tweet, die een half uur voor de persconferentie op het sociale medium werd gezet. 

Vandaag is de man voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit in ieder geval vast tot de 
rechtszitting, die op woensdag 24 november zal plaatsvinden. Dan zal de man bij de 
politierechter moeten komen. 

Het is niet de eerste keer dat politici online worden bedreigd vanwege de coronamaatregelen. 
De Jonge deed eerder al aangifte van bedreiging na een tweet waarin gesuggereerd werd dat 
een galg voor hem klaarstond. Bron: AD, 16 november 2021.  

Reisorganisaties pleiten voor betrouwbare reisadviezen 

Tientallen reisorganisaties pleitten vandaag in de rechtbank in Den Haag voor 'betrouwbare 
reisadviezen' in een kort geding tegen de Nederlandse overheid. Volgens hen geeft het 
ministerie van Buitenlandse Zaken nu onjuiste reisadviezen af als het gaat om de 
coronapandemie. 

Zo wordt ook voor gevaccineerde Nederlanders een oranje kleurcode aangehouden voor de 
meeste landen buiten de Europese Unie, terwijl het aantal coronabesmettingen daar vaak 
lager is. Dat betekent dat de overheid aanraadt alleen af te reizen naar zo'n land als het echt 
noodzakelijk is en er dus niet naartoe op vakantie te gaan. 

De huidige reisadviezen stammen uit de tijd zonder vaccins, zeggen de reisorganisaties, en 
landen die veilig zijn zouden voor gevaccineerden een geel of groen reisadvies moeten krijgen. 
‘Vaccins beschermen even goed binnen de EU als buiten de EU, iedereen snapt dat’, zegt 
oprichter Joshua van Eijndhoven van reisbureau Voja Travel, dat onder meer reizen 
organiseert naar het Afrikaanse Kaapverdië. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet vorige maand weten dat de oranje reisadviezen 
voor veel landen buiten Europa er niet voor niets zijn. ‘We hebben  bijvoorbeeld gezien dat 
mensen in oranje gebieden te maken krijgen met omstandigheden die snel verslechteren, en 
met plotselinge lokale maatregelen zoals quarantaine’, legde een woordvoerster uit. De 
overheid werkt aan een 'toekomstbestendig' coronareisbeleid. Daarbij zijn meerdere 
ministeries betrokken. 

De rechter doet op vrijdag 3 december uitspraak in de zaak. Bron: AD, 16 november 2021. 

Meander Medisch Centrum stroomt vol met coronapatiënten; 
cohortafdeling weer geopend 

De ziekenhuisbedden in Meander Medisch Centrum stromen vol. Afgelopen maandag lagen 
veertig coronapatiënten in het Amersfoortse ziekenhuis. Dit is het hoogste aantal sinds half 
januari. Mede daarom is de cohortafdeling weer geopend. 

Overigens lagen er dinsdagochtend 35 coronapatiënten. Hiervan verblijven er zes op de 
intensive care.   

Door de drukte is sinds maandag de cohortafdeling weer opgetuigd in Meander. 
Verpleegkundigen, arts-assistenten en ander ondersteunend personeel van andere 
verpleegafdelingen worden weer ingezet op deze afdeling.  

Op 1 november liet het ziekenhuis nog weten het openen van een cohortafdeling zo lang 
mogelijk uit te stellen, omdat dit voor de verdeling van de coronazorg beter zou zijn. 
‘Verpleegkundigen kunnen in hun eigen teams blijven werken, waar ze zelf sterk de voorkeur 
voor hebben’, zei Meander-woordvoerder Erik van Goor destijds.  
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Nu is het ziekenhuis op het punt beland dat een cohortafdeling onvermijdelijk is. ‘Personeel 
van bijvoorbeeld de poliklinieken is ook gevraagd om stand-by te staan voor het geval dat het 
aantal coronapatiënten verder oploopt. Hun inzet is nu nog niet nodig’, zegt Van 
Goor. Mogelijk worden zij binnenkort wel opgeroepen. ‘Voor de komende twee weken is de 
prognose dat het aantal ziekenhuisopnamen zal stijgen als gevolg van het grote aantal 
besmettingen.’  

De ziekenhuizen in de regio Utrecht, UMC, Diakonessenhuis en St. Antonius, hebben goede 
afspraken over het aantal bedden dat elk ziekenhuis beschikbaar stelt voor opvang van 
coronapatiënten. Daarom is er nog voldoende vangnet om de golf op te vangen, duidt Van 
Goor: ‘De aantallen in het ziekenhuis worden bijgesteld op basis van het verloop van het aantal 
besmettingen in Nederland, in onze regio én de prognoses van het aantal 
ziekenhuisopnamen.’  

Doordat de coronazorg intensief is en veel vraagt van het personeel, voert Meander minder 
zware operaties uit en meer operaties in dagbehandeling. ‘We stoppen dus niet met 
opereren.’ Bron: AD, 16 november 2021.  

Dutch Comic Con uitgesteld naar maart 2022 

Het popcultuurevenement Dutch Comic Con in de Jaarbeurs Utrecht wordt vanwege de 
coronamaatregelen uitgesteld van aankomend weekend naar maart 2022. Voor de tiende 
editie van het evenement waren ongeveer 42.000 kaartjes verkocht. Dutch Comic Con is een 
jaarlijks evenement dat in het teken staat van stripboeken, films, series, videogames en 
kostuums van personages uit de popcultuur. 

De organisatie had na de coronapersconferentie van afgelopen vrijdag nog geprobeerd om het 
evenement om te vormen tot een doorstroomevenement, zodat er geen maximum aantal 
bezoekers zou hoeven gelden. De gemeente ziet Dutch Comic Con echter niet als zo'n 
evenement, waardoor het Dutch Comic Con opnieuw wordt uitgesteld. Het evenement stond 
in eerste instantie gepland in maart 2020, maar is sindsdien meerdere keren verplaatst. 

Dutch Comic Con was helemaal uitverkocht. Bezoekers kunnen nu kiezen: of ze bewaren hun 
ticket tot maart, of ze vragen een voucher of terugbetaling aan, zo staat in een mail van de 
organisatie. Bron: AD, 16 november 2021.  

Deze week werden meer dan 100.000 gevaccineerd 

Voor de tweede week op rij hebben meer dan 100.000 mensen zich laten vaccineren tegen het 
coronavirus. De vaccineerders hebben van maandag 8 tot en met zondag 14 
november 110.551 prikken gezet. Dat is vrijwel gelijk aan de 111.510 inentingen in de week 
ervoor. 

Iets meer dan 67.000 mensen kregen vorige week een eerste prik, tegen zo'n 71.000 in de 
voorgaande week. Verder waren er ruim 43.000 mensen die vorige week een tweede inenting 
kregen. Dat waren er een week eerder ruim 40.000. Het zijn vooral jongeren en jonge 
volwassenen die zich laten vaccineren. 

Van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder heeft 86,4 procent minstens één prik gehad. 
Vorige week was dit 85,9 procent. De vaccinatiegraad, de groep mensen die volledig 
gevaccineerd is, steeg van 82,4 naar 82,7 procent. Bron: AD, 16 november 2021. 

Geen NOW-steun gedurende milde lockdown 

Het kabinet gaat gedurende de 'milde lockdown' geen NOW-steun aanbieden. Met de eerdere 
regeling konden ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. ‘We realiseren 
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ons dat het voor ondernemers een ingrijpende maatregel is’, zegt demissionair minister Stef 
Blok van Economische Zaken. ‘Tegelijkertijd is de aankondiging voor drie weken. Om voor 
zo’n korte periode zo’n heel generiek instrument inzetten, dat vinden we niet verstandig. Maar 
we houden het wel in de achterzak.’ Mochten de maatregelen ook na 4 december worden 
verlengd, kan de NOW alsnog worden ingezet. ‘We houden de vinger aan de pols.’ 

Blok benadrukt dat de horeca weliswaar eerder moet sluiten – al om 20.00 uur – maar dat dit 
niet betekent dat er ‘helemaal geen omzet wordt gedraaid’. ‘Zeker de horeca en 
evenementensector worden met een enorme tegenslag geconfronteerd. We zeggen niet: het is 
maar ondernemersrisico.’ Maar voor een periode van drie weken ligt loonsteun ‘veel minder 
voor de hand’. ‘We trekken 1,3 miljard euro uit, je kunt niet zeggen dat het een heel klein 
pakket is.’ Bron: AD, 16 november 2021.  

Update RIVM 

Een op de vijf coronatesten bij de GGD's heeft vorige week een coronabesmetting aan het licht 
gebracht. Dat is het hoogste percentage ooit. 

De GGD's hebben van maandag 8 tot en met zondag 14 november 554.244 tests uitgevoerd. 
In bijna 109.000 gevallen bleek dat de persoon inderdaad het virus onder de leden had. Dat 
betekent dat 19,6 procent van alle testen positief was. De week ervoor bleken bijna 72.000 
van de bijna 418.000 geteste mensen, oftewel 17,2 procent, besmet te zijn geraakt. 

In oktober vorig jaar, bij de eerste piek van de tweede golf, was zo'n 18 procent van alle testen 
bij de GGD positief. Bij de vierde golf in juli bleek het bij ongeveer 16 procent van alle 
uitgevoerde tests om een besmetting te gaan.  

Commerciële aanbieders voerden vorige week een recordaantal van 589.184 
toegangstesten uit. Die brachten 6111 besmettingen aan het licht. Omgerekend was iets meer 
dan 1 procent van alle testen positief. Het is voor het eerst sinds juli dat het percentage boven 
die grens uitkomt. 

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 20.252 positieve coronatests geregistreerd 
bij het RIVM, bijna 9000 meer dan vorige week dinsdag. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
nu 110.558 besmettingen. Gemiddeld gaat het om 15.794 positieve tests per etmaal in de 
afgelopen zeven dagen. Dat gemiddelde stijgt al zo'n anderhalve maand. 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 35. Dat wil niet zeggen dat al die mensen 
afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een 
coronapatiënt is geregistreerd. Bron: AD, 16 november 2021. 

Geen testcapaciteit meer bij GGD’s  

De GGD's melden dat ze hun maximale testcapaciteit hebben bereikt. 

GGD GHOR Nederland waarschuwt dat ze deze week 'alle zeilen bij moeten zetten om aan de 
explosieve vraag' naar testafspraken te kunnen voldoen. 

‘Duizenden medewerkers werken dagelijks keihard om alle testaanvragen in te plannen en uit 
te voeren, maar de rek is eruit. We lopen aan alle kanten tegen het maximum van onze 
capaciteit aan’, zegt GGD GHOR. 

Volgens de organisatie wordt er nu naar een maximum van 120.000 tests per dag toegewerkt. 
‘Of dit haalbaar is, hangt af van de beschikbaarheid van personeel’, aldus de organisatie. ‘Het 
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landelijke callcenter kan meebewegen met het aantal telefoontjes dat binnenkomt maar hier 
komt het plafond van onze capaciteit in zicht.’ 

Op dit moment werken er bijna 4000 mensen in het callcenter voor inplannen van 
testafspraken. Zij werken na sluitingstijd de wachtrijen weg en ook worden testuitslagen in 
de avonduren langer doorgebeld. Bron: AD, 16 november 2021.  

GGD: maximale testcapaciteit is bereikt, 4.000 mensen in callcenter 
kunnen niet méér telefoontjes aan 

De GGD kan niet meer testen aan. Geprobeerd wordt nog tot maximaal 120.000 testen per 
dag te komen, maar het is zeer de vraag of dat haalbaar is. 

Dat laat de GGD/GHOR weten na herhaalde vragen over de testcapaciteit door onder meer 
deze site. ‘We lopen aan alle kanten tegen het maximum van onze capaciteit aan’, zegt 
directeur Jaap Eikelboom die bij GGD/GHOR met het testen is belast.  

De GGD raadt mensen die het niet lukt online of via de telefoon een testafspraak te maken bij 
voortduring aan 'later op de dag’ nog een poging te wagen, maar dat biedt deze week totaal 
geen soelaas. Wie momenteel wil bellen, krijgt het advies het later nog eens te proberen. Wie 
inlogt via coronatest.nl krijgt in bijvoorbeeld Arnhem, Tiel, Doetinchem, Nijmegen en Boxmeer 
geen enkele mogelijkheid voorgeschoteld. Maandagmiddag gold dat voor de meeste plaatsen 
evenzeer, alleen met postcode Arnhem was soms nog een testplek te vinden: in Cuijk, wat 
bijna drie kwartier met de auto is. 

Het landelijke callcenter kon volgens de GGD lang meebewegen met het aantal telefoontjes 
dat binnenkwam, maar het plafond komt in zicht. De  4000 mensen die in in het callcenter 
werken, werken momenteel ook na sluitingstijd nog wachtrijen weg en bellen ook nog later op 
de avond testuitslagen door. Volgens Eikelboom worden dagelijks veel overuren gemaakt en 
is de GGD gehouden aan de Arbowet.  

‘Veel mensen roepen dat we meer mensen moeten inzetten. Een logische reactie maar daar is 
de arbeidsmarkt op dit moment helaas niet naar. We zijn al weken hard bezig met meer 
mensen aannemen maar tegen deze explosieve groei kunnen wij bijna niet werven.’ 

De GGD vraagt om begrip voor de lange wachttijden die er momenteel zijn voor het maken 
van een testafspraak.  ‘Iedere medewerker zet zich volledig in om deze pandemie te bestrijden 
maar de aantallen van deze week zijn ongekend hoog.’ 

Maandag werden ruim 116.000 afspraken ingepland, een nieuw dagrecord. ook werd er meer 
getest dan ooit: ruim 91.000 mensen kregen een wattenstokje in de neus. 

Werden er drie weken geleden in een week nog 280.000 tests afgenomen, vorige week was dat 
aantal opgelopen naar bijna 560.000. Volgens de GGD zit het probleem 'm niet zozeer in de 
mogelijkheden voor het testen, maar in het maken van de afspraken hiervoor. De regionale 
GGD's kunnen de testcapaciteit namelijk zo nodig nog wel uitbreiden. Bron: DG, 16 november 
2021. Bron: AD, 16 november 2021.  

Gommers is tegen invoering 2G 

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-
lid, spreekt zich uit tegen de eventuele invoering van het zogeheten 2G-beleid door het 
demissionaire kabinet. Dat gaat volgens hem tot een grotere tweedeling in de 
maatschappij leiden.  
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‘Als dokter voelt dit niet goed. De politiek heeft blijkbaar in zijn hoofd zitten dat je mensen die 
zijn gevaccineerd een beetje meer moet belonen. Het probleem is dat de gevaccineerden ook 
besmettelijk zijn en dat is de oorzaak van de stijging van het aantal besmettingen’, zegt 
Gommers in een gesprek met Sven Kockelmann in het programma 1 op 1 (NPO Radio 1).  

Volgens hem is het meest veilige een 1G-systeem. Dat houdt in dat iedereen zich laat testen. 
‘Laten we het vooral met elkaar oplossen. Ik maak me zorgen als je twee kampen tegen elkaar 
gaat afzetten.’ 

De arts-intensivist wijst er ook op dat er een groep mensen is die wegens een onderliggende 
ziekte niet gevaccineerd kan worden. ‘Die worden vergeten.’ Ook benadrukt Gommers dat het 
gedrag van mensen anders moet. Dat geldt volgens hem ook voor gevaccineerden, omdat met 
de nieuwe Delta-variant iedereen het virus kan doorgeven. 

Demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) werd eerder dinsdag gevraagd naar 
de mogelijkheid om iedereen te testen, maar is daar geen voorstander van. Volgens de 
bewindsman zouden daar misschien wel 800.000 testen per dag voor nodig zijn. ‘Ik weet niet 
of dat praktisch uitvoerbaar is. Ook zijn er juridische bezwaren. Is het proportioneel, om ook 
gevaccineerde mensen te laten testen?’ Bron: AD, 16 november 2021.  

Nog nooit zijn er in een week tijd zo veel nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd als in de afgelopen zeven dagen 

Nog nooit zijn er in een week tijd zo veel nieuwe coronabesmettingen geregistreerd als in de 
afgelopen zeven dagen. Het RIVM kreeg in een week tijd 110.558 meldingen van positieve 
tests. Dat is bijna 44 procent meer dan in de week ervoor. 

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook. In de afgelopen week belandden 1390 
coronapatiënten in een ziekenhuis. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei. Een week eerder 
waren het er (na correctie) 1240. Van de 1390 nieuw opgenomen patiënten kwamen 217 op 
een intensive care terecht. 

Het aantal gemelde sterfgevallen bleef gelijk. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 
173 mensen aan de gevolgen van de besmetting waren overleden. Een week eerder waren 172 
sterfgevallen gemeld. 

Het reproductiegetal schommelt nog altijd rond de 1,2, net als in de afgelopen week. Dat geeft 
ook aan dat het virus zich in hetzelfde tempo blijft verspreiden, en dat het aantal positieve 
tests dus in hetzelfde tempo blijft toenemen.  

Vooral onder kinderen stijgt het aantal coronabesmettingen. Dat komt naar voren uit de 
wekelijkse cijfers van het RIVM.  

In de afgelopen zeven dagen testten 9416 kinderen van 5 tot en met 9 jaar oud positief. Dat 
is bijna 85 procent meer dan in de week ervoor. Onder 10-14-jarigen steeg het aantal nieuwe 
gevallen met 76 procent, onder 0-4-jarigen met 62 procent. 

Onder ouderen stijgt het aantal positieve tests ook, maar in veel kleinere mate. Zo nam het 
aantal gevallen onder 90-plussers met 20 procent toe en onder tachtigers met 28 procent. 
Bron: AD, 16 november 2021.  

Oranje onder 19 vanwege corona maar met tien man tegen Israël 

Bij Oranje onder 19, dat vandaag in Israël een EK-kwalificatiewedstrijd speelde, is er een 
corona-uitbraak. Daardoor verschenen er vandaag slechts elf spelers op het veld. Ook 
bondscoach Bert Konterman is door het coronavirus getroffen. 
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Oranje onder 19 won met 4-1, maar moest vanwege een blessure van Naci Ünüvar een deel 
van de wedstrijd met 10 man spelen. Mylian Jimenez, Emanuel Emegha, Xavi Simons en 
Fedde de Jong scoorden voor Nederland.  

Konterman werd bij het duel vervangen door assistent-coach Henk Brugge. 

Oranje onder 19 gaat door de zege als groepswinnaar naar de eliteronde, waar een EK-ticket 
op het spel staat. Bron: AD, 16 november 2021.  

Vooral veel meer coronabesmettingen bij kinderen op de basisschool 

Vooral onder kinderen stijgt het aantal coronabesmettingen. Dat komt naar voren uit de 
wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

In de afgelopen zeven dagen testten 9416 kinderen van 5 tot en met 9 jaar oud positief. Dat 
is bijna 85 procent meer dan in de week ervoor. Onder 10-14-jarigen steeg het aantal nieuwe 
gevallen met 76 procent, onder 0-4-jarigen met 62 procent. 

De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, denkt dat door de besmettingen 
meer druk komt te staan op het basisonderwijs. De raad vraagt scholen om goed te kijken 
naar hoe les kan worden gegeven op een manier die prettig is voor zowel leerlingen als leraren. 
Of er aanvullende maatregelen moeten komen voor basisscholen, laat de PO-raad aan het 
kabinet. 

Onder ouderen stijgt het aantal positieve tests ook, maar in veel kleinere mate. Zo nam het 
aantal gevallen onder 90-plussers met 20 procent toe en onder tachtigers met 28 procent. 

In de afgelopen week zijn in totaal meer dan 110.000 besmettingen aan het licht gekomen. 
Dat is het hoogste weekcijfer ooit. Door het hoge aantal positieve tests lukt het de GGD’en 
nauwelijks nog om bron- en contactonderzoek te doen. In ongeveer een kwart van de gevallen 
wordt nog duidelijk hoe mensen het coronavirus hebben opgelopen. Een week eerder was zo’n 
32 procent van de besmettingen te herleiden.  

Als het lukt om de bron van de besmetting te vinden, was school of kinderdagverblijf opvallend 
vaak de haard. Ruim 15 procent kwam daardoor, tegen bijna 10 procent vorige week en 5 
procent de week ervoor. Bron: AD, 16 november 2021. 

Tienduizenden gebruikers wereldwijd melden storing bij Google, 
Snapchat, Spotify en andere grote sites 

Een grote storing bij Google heeft dinsdagavond voor problemen gezorgd. Door de storing 
werkten onder andere muziekstreamingsdienst Spotify en foto- en videodeelplatform 
Snapchat niet. Ook verschillende andere systemen van grote en kleinere bedrijven werden 
door de problemen geraakt. 

De boosdoener lijkt Google Cloud te zijn. Op de statuspagina van die dienst stond dat 
netwerkproblemen resulteerden in een 404-foutmelding. Google levert de zogeheten 
computing power, vrij vertaald rekenkracht, voor veel websites. Door een storing in de 
netwerkconfiguratie vielen veel websites uit. 

De impact van de problemen waren wijdverspreid. Op sociale media regende het 
klachten. Google meldt op zijn statuspagina nog altijd dat de problemen met Cloud 
Networking gedeeltelijk zijn opgelost. Het bedrijf verontschuldigde zich verder voor de 
problemen die zijn ontstaan als gevolg van de storing. 
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Volgens Google kunnen klanten nog geen aanpassingen doen bij de zogeheten load balancers, 
een techniek bij computernetwerken om het werk te verdelen tussen verschillende computers. 
In een aantal gevallen kan load balancing ook gebruikt worden om het crashen van een server 
op te vangen door alle gebruikers over de andere servers te verdelen. Bron: AD, 16 november 
2021. 

Kamermeerderheid voor 2G-beleid verder uit zicht: ook CDA ‘worstelt’ 
nog 

Het kabinet kan nog niet steunen op een politieke meerderheid voor verregaande 
coronarestricties, zoals het weren van ongevaccineerden uit de horeca (het 2G-beleid). In de 
Tweede Kamer is fel verzet, ook van coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. De PvdA houdt de 
2G-optie open, maar ziet eerst graag een ‘daadkrachtige lockdown’.  

Zelden eerder tijdens de coronapandemie kampte het kabinet met zoveel onzekerheid over 
parlementaire steun voor de coronamaatregelen. Volgens premier Rutte en minister De Jonge 
is 2G-beleid nodig om deze winter zonder harde lockdownregels door te komen. Maar een 
Kamermeerderheid neigt naar een ‘njet’ tegen het plan om alleen nog gevaccineerde en 
genezen personen toe te laten in cafés en op festivals, zo blijkt tijdens het coronadebat. 

Behalve veel oppositiepartijen keren ook de coalitiefracties van ChristenUnie en CDA zich 
vooralsnog tegen dat 2G-protocol, al wijzen ze het niet definitief af. ’Het CDA worstelt hier nog 
mee’, zei CDA-Kamerlid Joba van den Berg. ‘2G is ingrijpend. We hebben scenario's en 
alternatieven van de minister nodig, die we kunnen afwegen.’ Vooralsnog zijn alleen VVD en 
D66 (samen 58 van de 150 zetels) voor, maar pas na nieuw OMT-beraad stemt de Tweede 
Kamer hierover volgende week. Veel andere fracties hekelen de suggestie dat er geen 
alternatieven zijn voor het buitensluiten van ongevaccineerden.  

Afgelopen vrijdag kondigde het demissionaire kabinet nieuwe restricties af, met beperkte 
openingstijden voor horeca en winkels en een dringend advies om thuis niet meer dan vier 
gasten te ontvangen. Na het uitdelen van die ‘harde klap’ om de nieuwe virusgolf te temmen, 
volgt een serie andere maatregelen.  

Over de noodzaak tot actie twijfelen weinig partijen, met berichten over recordaantallen 
infecties, de GGD die tegen de maximale testcapaciteit aanloopt en noodkreten van 
ziekenhuizen die bijna onder de coronadruk bezwijken.  

Maar over de optimale aanpak verschillen de opinies in het parlement. De regels van afgelopen 
weekeinde kunnen rekenen op een meerderheid, lijkt het. Maar het uitbreiden van de 
coronapas naar de werkvloer en het weren van ongevaccineerde personen uit horeca en 
festivals (2G) liggen uiterst gevoelig. Partijen spreken van ‘vaccinatiedrang’ en vrezen een 
tweedeling. 

Oppositiepartij PvdA noemt de kabinetsaanpak ‘pappen en nathouden’ en ziet meer heil in 
een ‘daadkrachtige korte lockdown’, dat betekent: niet-essentiële winkels en horeca tijdelijk 
dicht. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zegt niet bij voorbaat nee tegen 2G voor de periode daarna: 
‘We moeten voor de lange termijn onze samenleving een beetje prettig en leefbaar te houden. 
Dan houd ik oog voor ondernemers die zeggen: doe ons 2G, dan kunnen we nog ons brood 
verdienen. Maar ik hoor ook de argumenten over uitsluiting. Dus kijken we met een open 
blik.’ 

VVD-Kamerlid Aukje de Vries vindt dat een 2G-protocol en een uitgebreide coronapas wel 
door de beugel kunnen. ‘Ik was ook blij met testen als alternatief. Maar door de situatie 
worden we toch gedwongen hier voor te gaan, als alternatief voor sluiting. Dat doen we niet 
lichtzinnig. Maar het buitensluiten van ongevaccineerden is geen discriminatie. Ze zijn 
besmettelijker, zijn bevattelijker en zorgen vaker voor druk op de zorg. Daarom is dit een 
begaanbare weg.’  
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2G voor de horeca kan wat betreft De Vries, maar niet op het werk en op school, stelt het 
Kamerlid, dat ook wil weten of er plannen zijn om kinderen onder de twaalf jaar te vaccineren: 
‘Kan daar nog eens naar gekeken worden, wil ik weten. De basisscholen bevatten behoorlijk 
wat besmettingshaarden.’  

Onder anderen PVV’er Fleur Agema, Wybren van Haga, Eva van Esch (Partij voor de Dieren) 
halen uit naar 2G-voorstanders VVD en D66: ‘U wilt ongevaccineerden minder rechten geven’, 
zei Agema. ‘Dat is nogal wat voor een liberaal.’ Agema sprak van ‘falend beleid’: ‘In het 
Verenigd Koninkrijk zijn al tien miljoen boosterprikken gezet! Waarom kan dat daar wel en 
hier niet?’ Van Haga verwijt de 2G-supporters ‘discriminatie’, volgens Denk-Kamerlid 
Tunahan Kuzu werkt dit plan ‘de tweedeling in de hand'.  

D66-Kamerlid Jan Paternotte ontkent dat: ‘Het idee is nu dat het alleen geldt voor horeca en 
evenementen, de keuze is aan ondernemers tussen 2G en 3G. Dat is echt iets anders dan een 
groot deel van de samenleving afsluiten.’ 

Iets meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders zegt het uitgangspunt van het 2G-
systeem te steunen, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. Twaalf 
procent is neutraal, 31 procent is tegen. Vooral onder kiezers van SGP, FVD en ChristenUnie 
is de weerstand groot. Opvallend is ook de steun onder de PVV-aanhang: ruim 60 procent is 
voor, terwijl die oppositiepartij in de Kamer juist een fervent tegenstander is.   

Paternotte wijst er op dat daarnaast de basismaatregelen beter moeten worden nageleefd: ‘En 
moeten we niet sneller boosteren, beter handhaven, zorgen voor een hogere vaccinatiegraad, 
meer testen en inzetten op medicatie? Ja, ja, ja, ja en ja (‘.) We willen niet weer een winter in 
lockdown. Ik wil liever helemaal geen coronamaatregelen. Als het moet, dan met een 
coronapas. Als het niet anders kan, dan met 2G. Maar niet alles dicht.’ 

Het OMT zal vrijdag de effectiviteit van het 2G-protocol nog bespreken. Opvallend: de 
adviseurs van het OMT noemden 2G niet als enige alternatief voor generieke lockdownregels. 
In het laatste advies schrijven de experts dat ook een coronapas plus anderhalve meter 
afstand houden of ‘iedereen testen voor toegang’ opties zijn. Die laatste route heeft ook de 
voorkeur van de ChristenUnie en GroenLinks.   

Coalitiepartij CU kiest liever voor 1G (alleen na een negatieve test krijg je toegang), zodat 
anderen niet buitengesloten worden, en zodat je met meer zekerheid weet dat iedereen op een 
feestje of in het restaurant het coronavirus niet draagt, legde Tweede Kamerlid Mirjam Bikker 
uit: ‘2G zorgt op korte termijn voor minder ziekenhuisopnames, maar bij testen zie je veel 
eerder waar de besmettingen oplopen.’  

Ook GroenLinks grijpt liever naar 1G, zegt Kamerlid Lisa Westerveld: ‘Invoering van 2G is een 
zeer ingrijpende maatregel, die veel impact heeft op de maatschappij, maar waarvan niet 
duidelijk is wat de effectiviteit is. Andere opties die wel bewezen effectief zijn liggen niet eens 
op tafel, zoals testen voor toegang.’ 

Premier Mark Rutte zei vrijdag tijdens de persconferentie op vragen van deze nieuwssite dat 
het massaal testen nu geen optie is: ’Niet voor deze korte termijn. Nu moeten we heel snel 
deze maatregelen nemen, we moeten contacten echt beperken. En mensen moeten dan ook 
naar de testlocatie toe, dan is dat ook weer een risico dat ze elkaar besmetten.’ 
Betrokkenen erkennen ook dat de capaciteit nu - maximaal 400.000 tests per dag - niet 
toegerust is op het frequent toegangstesten van miljoenen Nederlanders. Bron: AD, 16 
november 2021. 

Christenen willen 1G-samenleving: testdwang voor iedereen 

Gevaccineerd of niet, alle burgers zullen zich zo lang de pandemie voortduurt steeds moeten 
laten testen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dat is het alternatieve plan van 
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de ChristenUnie, de kleinste regeringspartij en beoogd deelnemer aan het kabinet Rutte IV. 
Ze vinden het rechtvaardiger dat iedereen, ongeacht de eigen bijdrage, evenveel lijdt onder 
de maatregelen ter bestrijding van het virus. De partij wil met het voorstel voorkomen dat 
Nederland net als Duitsland en Oostenrijk het 2G-beleid invoert waarbij mensen die zich 
laten vaccineren toegang hebben tot faciliteiten die zonder vaccin gesloten zouden moeten 
blijven. 

In een interview met NRC verduidelijkt partij-ideoloog Wouter Beekers het standpunt: 

Juist in een crisis gaat het erom: wat voor samenleving willen we zijn? Leunen we niet te veel 
op regels van de overheid? Vrijdag heb ik me groen en geel geërgerd. Ook mensen die ontzettend 
voor 2G zijn, kwamen in groepen bij elkaar, omdat het nog net even mocht. Laten we ons gezond 
verstand gebruiken, in plaats van het wetticisme dat alleen maar op regels van de overheid 
vertrouwt. 

Ook Sabine Uitslag, oud-Kamerlid voor het CDA, keert zich tegen de invoering van het 2G-
beleid en voor overstappen op 1G vertelt ze bij RTV Oost: 

Ik denk dat een 2G-maatschappij niet een samenleving is waarin wij met elkaar willen wonen 
en leven. Natuurlijk moeten we wel kijken naar: hoe dan wel.’ Volgens Uitslag zijn er twee 
opties. Een daarvan is een 1G-maatschappij, waarbij alleen geteste personen toegang krijgen 
tot publiekslocaties. ‘Dat betekent gewoon allemaal testen, of je gevaccineerd bent of niet-
gevaccineerd.’ Een andere optie volgens Uitslag is een ander vaccin. ‘Dat gebruiken ze in China 
veel; in 48 landen gebruiken ze dat nu al. Uitslag zegt daar bij Hugo De Jonge al op 
voorgesorteerd te hebben, maar De Jonge heeft daar nog niet op gereageerd. 

In Amsterdam keert CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma zich tegen 2G, meldt AT5: 

Het CDA, een kleine partij in de Amsterdamse raad maar regeringspartner in het demissionaire 
kabinet, denkt dat de maatregel ‘niet verstandig’ is. Ik denk dat er inhoudelijke argumenten 
voor 2G te vinden zijn, maar dat het het wantrouwen, polarisatie en sociale ongelijkheid 
vergroot, aldus fractievoorzitter Diederik Boomsma. 

Overigens is in de hoofdstad de meerderheid van de partijen tegen de maatregel. 

De Tweede Kamer vergadert vandaag, dinsdag, over het 2G-beleid. Het wegvallen van de 
steun van de CU kan gecompenseerd worden door de PvdA. Net als de zusterpartijen in 
Duitsland en Oostenrijk steunen de sociaaldemocraten in principe het versoepelen van de 
lockdownregels voor gevaccineerden die meehelpen de verspreiding van het virus af te 
remmen. Maar die steun is nog niet vanzelfsprekend en afhankelijk van de houding van het 
kabinet, legt Kamerlid Attje Kuiken uit in de Volkskrant. 

Ik wil daar met een open blik naar kijken. Ik zie niet gebeuren dat we 2G toepassen op essentiële 
winkels en diensten: dus niet in de supermarkt, overheidsgebouwen en op de werkvloer. Het 
gaat echt op plekken die zonder 2G gesloten zouden blijven. Als fractie wegen wij de adviezen 
van het OMT en de Raad van State daarin mee. Dit werkt alleen als er strak gehandhaafd 
wordt. Daar valt of staat alles mee. Dat gaat nu onvoldoende geloofwaardig. 

Het gebrek aan geloofwaardigheid is ook voor NRC reden om invoering 2G nu af te wijzen in 
een hoofdredactioneel commentaar: 

De fundamentele vraag dinsdag: heeft het kabinet voldoende gedaan om een verdere escalatie 
van maatregelen te rechtvaardigen? Het antwoord luidt: nee. Maatregelen permanent uitsluiten 
is lastig en nooit verstandig. Wellicht is 2G op een gegeven moment onvermijdelijk, als uiterste 
redmiddel in een uitzonderlijke situatie. In deze fase van de crisis is het echter moeilijk 
verdedigbaar. Voor zo’n zwaar besluit heeft dit kabinet te weinig krediet opgebouwd. 
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In een aantal Duitse deelstaten wordt de invoering van 2G-beleid gekoppeld aan de belasting 
van de zorg. Bij een tevoren vastgestelde bezetting van ziekenhuizen treedt 2G in werking, 
legt Duitslandweb uit: 

In Beieren werken ze met een Krankenhausampel (‘ziekenhuisstoplicht’). Door vooraf duidelijk 
vast te stellen bij welke ziekenhuisbezetting nieuwe coronaregels gelden, hoopt de deelstaat zo 
veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Als het stoplicht op groen staat, gelden in de deelstaat 
hoofdzakelijk de basisregels die in heel Duitsland van kracht zijn. Als het aantal 
ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen 1200 of op de IC’s 450 patiënten bereikt, springt 
het stoplicht op geel. Zo is bijvoorbeeld op alle plekken waar in de groene fase nog de 3G-regel 
gold, nu de 3G-PLUS-regel van kracht. Dat houdt in dat een PCR-test nog wel volstaat, maar 
een sneltest niet meer. Bron: Joop, 16 november 2021. 

Grootste aanbieder coronatesten verdacht van fraude met 
vaccinatiebewijzen 

Spoedtest.nl, een bedrijf met meer dan honderd testlocaties en verantwoordelijk voor een 
vijfde van alle coronatesten, wordt door het ministerie van VWS verdacht van fraude. Het 
ministerie heeft aangifte gedaan en het bedrijf de toegang ontzegd tot alle systemen. Het 
bedrijf kan daardoor geen afspraken meer maken voor Testen voor Toegang. Het gaat volgens 
het ministerie om fraude met ‘een behoorlijk aantal’ valse vaccinatiebewijzen, schrijft De 
Volkskrant. 

Medewerkers van de vele, vaak nieuwe testbedrijven hebben niet allemaal toegang tot de 
databank van vaccinatiebewijzen. Wel kunnen zij via de CoronaCheck-app testbewijzen 
versturen. De gevoeligheid zit hem in de verplichting dat bij elk testbedrijf een arts meekijkt of 
de processen verantwoord verlopen. Die hebben met hun BIG-registratie wel toegang tot het 
portal van vaccinatiegegevens. Of de vermeende fraude bij Spoedtest.nl zo in zijn werk ging, 
daarover wil het ministerie van Volksgezondheid lopende het onderzoek niets kwijt. 

Het is nog de vraag hoe medewerkers die alleen testbewijzen aanmaken in staat zouden zijn 
vaccinatiebewijzen te maken. Eigenaar Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl zegt geen idee 
te hebben wat er is gebeurd en noemt de beschuldiging ‘ongegrond’ omdat het ‘bijna niet kan 
kloppen’. Er werken bij het bedrijf 2000 mensen. Emmelkamp is een Amsterdamse 
ondernemer die eerder restaurants en rondvaartboten exploiteerde. 

Andere bedrijven nemen de testafspraken over en het ministerie stelt dat de testcapaciteit 
geen gevaar loopt. De vervalste vaccinatiebewijzen zullen zoveel mogelijk ongeldig worden 
gemaakt. Het vervaardigen dan wel gebruiken van fraudeleuze vaccinatiebewijzen zijn 
misdrijven waar gevangenisstraf op staat. Eerder werden in een ander onderzoek drie 
medewerkers van de GGD opgepakt wegens het vervalsen van vaccinatiebewijzen. Bron: 
Joop, 16 november 2021.  

Verslag uit 2G-land Oostenrijk: ‘Ik word uitgesloten van alles, behalve 
werk en boodschappen’ 

Waar Nederland fel discussieert over 2G, is het in Oostenrijk al realiteit. Hoe is dat? Een 
verslag uit hoofdstad Wenen, waar je als niet-gevaccineerde nog geen koffie kunt drinken in 
het café. ‘Daar lig ik wel wakker van.’ 

In Wenen doen ze niet aan Sinterklaas. De kerstmarkten zijn er al opgetuigd. Zo ook in het 
Rathauspark in het centrum. ‘Frohe Weihnachten’, schreeuwen lichtgevende letters boven de 
kramen met lekkernijen en prullaria. Die boodschap geldt vast voor iedereen, maar de markt 
kan enkel worden betreden door een deel van de Weners. Een man op een fiets houdt even 
halt bij twee controleurs bij het toegangshek. ‘Nur zwei G (alleen 2G)?’, vraagt hij. Er volgt een 
bevestigende knik: alleen mensen die genezen van corona of gevaccineerd zijn, mogen 
passeren. De man schudt zijn hoofd en druipt af. Bron: AD, 16 november 2021.  
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Werken die vaccins nú al niet meer?! Viroloog en microbioloog Jean-Luc 
Murk legt uit 

Meer dan 110.000 mensen testten positief afgelopen week. Werken die vaccins nu al niet 
meer? ‘Zeker wel’, zegt arts-microbioloog Jean-Luc Murk. ‘De vaccins werken nog steeds 
buitengewoon goed’. Maar hoe verklaar je dan de stijgende opnamecijfers? En waarom moeten 
we massaal aan de boosterprik? Murk legt uit: 

Het aantal besmettingen blijft maar stijgen. Steeds meer mensen worden opgenomen. Werken 
de vaccins nu al niet meer?   

‘De vaccins werken juist buitengewoon goed. De kans om ernstig ziek te worden is nog altijd 
heel erg klein. Wat de vaccins minder goed blijken te doen, is je beschermen tegen besmetting. 
Het virus kan nog makkelijk overspringen.’ 

Maar op de IC's liggen nu ook mensen die wél gevaccineerd zijn. 

‘Dat zijn voor het grootste deel oudere patiënten met onderliggend lijden. Zie het alsof je 
vaccinatie je immuunsysteem naar trainingskamp bracht. Het leerde er te worstelen en een 
goede linkse uit te delen. Daarna ging de vaccinatie weg en moet je zelf vechten. Maar als je 
al ‘gehandicapt’ naar het trainingskamp ging, dan gaat dat natuurlijk minder’.   

Toch blijkt ook voor die groep het vaccin behoorlijk goed te werken, geeft Murk aan. ‘Het is 
maar een klein deel dat op de IC belandt nu. Het grootse gedeelte van de ziekenhuisopnames 
wordt nog veroorzaakt door mensen die niet gevaccineerd zijn.’ 

Waarom hebben we dan toch een boosterprik nodig?  

‘Het is net even dat extra beetje bescherming. Niet per se tegen ziekenhuisopname (die 
bescherming is nog hoog bij de meeste mensen red.). Maar wel tegen het oplopen, bij je dragen 
en overdragen van het virus. Daarom is het zo belangrijk voor de mensen in de zorg. Die willen 
hun patiënten en collega's niet besmetten. Voor de kwetsbare oudere mensen is de booster 
nodig omdat we vooral hen nu terug zien in het ziekenhuis’.  

Dus de weerstand begint wel al af te nemen?  

‘Je moet eigenlijk drie grafieken maken. De vaccins bieden nog altijd hele hoge weerstand 
tegen ernstig ziek worden. Maar mensen die het virus oplopen en lichte klachten ervaren, zien 
we nu weer iets meer. Die lijn loopt sneller naar beneden; is nu ongeveer op de helft. Maar 
het virus oplopen zonder klachten? Dat bleek in sommige gevallen al na drie maanden te 
kunnen. Vandaar de boosterprik’.  

Dus tót we die prik krijgen moeten we ons massaal opsluiten? 

‘Nee hoor. Ik denk dat vaccins nog zeker wel een jaar bescherming bieden tegen 
ziekenhuisopname. Maar dan is het wel weer tijd voor dat trainingskamp. Vanaf januari kan 
iedereen kiezen voor die booster dus dat is tijd genoeg. Ook als je een ander vaccin hebt 
gekregen. Moderna bleek de beste, met AstraZeneca zijn we gestopt. Maar ze werken allemaal, 
ook Janssen.’ 

Wat zit er in die prik? 

Alle mensen die in aanmerking komen voor de boostervaccinatie krijgen de mRNA-vaccins van 
Pfizer of Moderna aangeboden. Ongeacht het vaccin waar ze eerder mee zijn geprikt. Mensen 
die de Pfizer-booster krijgen, worden gevaccineerd met dezelfde dosis als de eerste en tweede 
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prik. Bij de Modernabooster krijg je de helft van de dosis ingespoten. In beide gevallen moet 
het voldoende zijn om je weer volledig te beschermen.’ 

Waren de andere vaccins niet goed genoeg voor een boosterprik? Oftewel; Janssen en 
AstraZeneca waren flut?  

‘Ze werken allemaal heel goed. Moderna het beste, met AstraZeneca zijn we gestopt. Er zijn 
dus verschillen, maar minimaal als het gaat om opname. De bescherming tegen het virus is 
bij allemaal heel hoog. Dat alleen Pfizer en Moderna worden gebruikt voor de boosterprik komt 
puur en alleen omdat fabrikanten deze aanboden en de EMA ze goedkeurde.’  

Na een half jaar zitten we al aan de volgende prik. Wat betekent dat voor de toekomst? 

‘Het is geen verrassing dat bij een virus dat zo snel muteert, er na zes maanden een booster 
nodig is. Tegen de griep wordt er om die reden ook elk jaar gevaccineerd. Maar misschien is 
deze ene booster wel voldoende. Want er komen straks ook nog coronapillen aan. Een kuurtje 
en je hebt het virus weer onder controle. Het moet allemaal nog blijken, alles is nieuw. Maar 
ik heb goede hoop’. Bron: AD, 16 november 2021.  

Controle verplichte coronabewijs in horeca en sportkantines is 
onvoldoende 

De controle van het verplichte coronatoegangsbewijs in de horeca en in sportkantines is 'nog 
echt onvoldoende', vindt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus. Wel ziet hij dat het 
op dat punt 'langzamerhand beter' gaat sinds de invoering van de coronapas nu zeven weken 
geleden. De controle schiet ook tekort als bij het checken van de QR-code niet tegelijk het 
legitimatiebewijs wordt gecontroleerd, aldus de minister. 

Over de handhaving door gemeenten is Grapperhaus wel te spreken. Het aantal gelegenheden 
dat beboet of zelfs gesloten is wegens herhaalde overtredingen, is volgens de bewindsman 'zeer 
drastisch gestegen'. Bron: AD, 16 november 2021. 

Op oudjaarsavond weer naar Times Square in New York 

Times Square in New York stroomt dit jaar op oudjaarsavond weer traditioneel vol. Met 
mensen die een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Dat maakte burgemeester Bill de Blasio 
vandaag bekend tijdens een digitale briefing. ‘We kunnen eindelijk weer samenkomen. Het 
wordt fantastisch.’ Alle bezoekers van 5 jaar en ouder moeten kunnen aantonen dat ze volledig 
zijn gevaccineerd. 

Vorig jaar was Times Square nagenoeg leeg tijdens de jaarwisseling. New Yorkers was 
gevraagd de festiviteiten thuis via de tv te volgen. Bron: AD, 16 november 2021.  

FDA gaat akkoord met gebruik boosterprik voor alle volwassenen 

De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA streeft ernaar om al op 
donderdag boosterdoses van het coronavirusvaccin van Pfizer/BioNTech voor alle 
volwassenen toe te staan, meldt The New York Times dinsdag. Daarmee neemt het aantal 
Amerikanen dat in aanmerking komt voor een derde prik met tientallen miljoenen toe. 

Vrijdag bespreekt ook een commissie van gezondheidsdienst CDC de werkzaamheid en 
veiligheid van de boosterdosis van Pfizer/BioNTech. Als het CDC in navolging van de FDA 
eveneens toestemming geeft, dan komt dit weekend al iedereen boven de 18 jaar - en die ten 
minste zes maanden eerder een tweede dosis van het vaccin heeft gekregen - officieel in 
aanmerking voor een booster. 
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Sinds afgelopen september kwamen alleen mensen van 65 jaar en ouder in aanmerking voor 
een boostershot van Pfizer/BioNTech, evenals volwassenen met onderliggende medische 
aandoeningen of mensen die verhoogd risico op besmetting lopen vanwege hun werk. Bron: 
AD, 16 november 2021.  

Kabinet kan gebruik van coronapas alleen uitbreiden als andere 
maatregelen niet meer voldoende zijn 

Het kabinet-Rutte kan het gebruik van het coronatoegangsbewijs alleen uitbreiden als andere 
maatregelen niet meer voldoende zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het 
demissionaire kabinet moet zo'n keuze dan wel goed onderbouwen, zo staat in een advies van 
het College voor de Rechten van de Mens over de wetsvoorstellen rond 2G-beleid.  

Om het coronabewijs op meer plekken in te voeren en een 2G-beleid in te voeren zijn nieuwe 
wetten vereist. Het college is gevraagd wetsvoorstellen te toetsen en te kijken of 
mensenrechten worden geschonden.  

‘De invoering van 2G-beleid en het coronatoegangsbewijs op het werk en in het onderwijs 
zetten mensenrechten zeer onder druk. Het demissionair kabinet heeft de proportionaliteit 
van deze maatregelen onvoldoende aangetoond’, aldus het college dinsdag. 

Het demissionaire kabinet wil het mogelijk maken dat mensen in de 2G-aanpak alleen een 
QR-code krijgen na een vaccinatie (Gevaccineerd) of als ze zijn hersteld van corona 
(Genezen). Een negatieve test is dan niet meer voldoende om een groen vinkje te krijgen. 

Het College voor de Rechten van de Mens wil bovendien dat het kabinet in de communicatie 
over 2G en 3G (mensen die via een test aantonen dat ze niet besmet zijn (Getest) 
nadrukkelijk aandacht besteedt aan mensen die vanwege ziekte of een beperking niet 
gevaccineerd kunnen worden. Ook moet het meer rekening houden met mensen die slecht of 
helemaal geen Nederlands spreken. Bron: AD, 16 november 2021. 

Een op de vijf basisschoolleerkrachten besmet: leraren voelen zich 
belazerd 

Eén op de vijf basisschoolleerkrachten en onderwijsondersteuners is sinds het begin van de 
coronapandemie besmet geraakt. Dat blijkt uit nieuwe data van het RIVM. Volgens de 
Algemene Onderwijsbond (AOb) moet het onderwijs om die reden in deze onzekere periode 
extra beschermd worden. „Voorrang voor de boosterprik zou enorm helpen’, zegt voorzitter 
Tamar Van Gelder.  

Nu de coronacijfers weer oplopen, begint het aardig te rommelen op de scholen in ons land. 
Inmiddels regent het weer verhalen van ouders waar hun kroost naar huis wordt gestuurd 
vanwege een grote corona-uitbraak. Hierdoor wordt het ook steeds ingewikkelder om het 
onderwijs op een normale manier voort te zetten, erkent Van Gelder. „Er is steeds meer 
lesuitval, terwijl we deze periode juist wilden besteden aan het inlopen van de 
leerachterstanden. Dat is heel zorgelijk.’ 

De nieuwe RIVM-analyse laat volgens Van Gelder precies zien waar ze al bang voor was. 
Volgens het instituut komen ongeveer zestigduizend bevestigde coronabesmettingen tot nu 
toe van onderwijspersoneel. Basisschoolmedewerkers spannen de kroon, met ruim twee derde 
van de coronagevallen. Afgezet tegen het totale aantal mensen werkzaam in de sector, liep 21 
procent op enig moment afgelopen anderhalf jaar corona op. Dat is meer dan de gemiddelde 
Nederlander tussen de 18 en 69 jaar. Van hen raakte 13 procent afgelopen anderhalf jaar 
officieel besmet. 



260 
 

De bond voelt zich dan ook belazerd door de verantwoordelijke ministers. „Er is ons altijd 
verteld dat leraren niet meer risico zouden lopen op een coronabesmetting. Deze cijfers laten 
zien dat dat gewoon niet klopt’, zegt de AOb-voorzitter. „Ook werd gezegd dat jonge kinderen 
nauwelijks een rol spelen in de verspreiding van het virus, maar ook dat zien we niet terug in 
de cijfers. Het wordt op deze manier steeds moeilijker om te vertrouwen op de 
overheidsadviezen.’ 

Naast het primair onderwijs is ook het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo – 
het RIVM pakt deze groep samen - met ruim 10.000 positief getesten hard getroffen. In totaal 
is zo’n 6 procent van de werknemers een of meerder keren officieel besmet geraakt. Het is 
aannemelijk dat mbo-medewerkers het aandeel naar beneden halen, omdat dat type onderwijs 
sinds de start van de pandemie langer en vaker gesloten was voor studenten en medewerkers 
dan het voortgezet- en speciaal onderwijs. 

Het laat volgens Van Gelder zien dat er extra maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat 
het onderwijs veilig kan worden voortgezet. Zeker omdat het RIVM constateert dat het 
werkelijke aantal besmettingen een stuk hoger zal liggen, vooral omdat het grootschalig testen 
pas sinds juni 2020 gebeurt. „Naast dat we het testbeleid in de klas weer moeten aanscherpen, 
moeten we ook bezoekers in de school – zoals ouders – zoveel mogelijk weren. Dus even geen 
kerstgala’s en andere festiviteiten. Bovendien horen we regelmatig dat leerkrachten in 
discussie moeten met ouders die, tegen alle richtlijnen in, hun zwaar hoestende kind met 
klachten toch naar school brengen. Dat is echt te veel gevraagd in deze tijd.’ 

Ook zijn er zorgen over de ventilatiesystemen, die op veel plekken nog steeds niet op orde zijn. 
Van Gelder: „Onbegrijpelijk dat schoolbesturen met droge ogen blijven beweren dat het 
prioriteit is, terwijl het op zoveel plaatsen nog steeds niet is geregeld. Het wordt winter, we 
redden het niet met een open raampje en in sommige gevallen kan dat raam niet eens open.’ 

Met de toenemende coronaproblemen ziet het er somber uit voor het onderwijs. Daarom is het 
volgens de AOb-voorzitter goed om te onderzoeken of onderwijspersoneel, net als het 
zorgpersoneel, voorrang kan krijgen voor de boosterprik. „We willen zorgen dat onderwijs zo 
veel als mogelijk door kan gaan en er geen leerlingen de dupe worden. We hebben immers al 
te maken met een tekort aan leraren en de griep die rondwaart.’ Bron: De Telegraaf, 16 
november 2021. 

Beroemd Thais strand gaat weer open voor toeristen 

Het Thaise strand Maya Bay opent op 1 januari weer voor toeristen. In 2018 werd het gesloten 
omdat de natuur beschermd moest worden, maar volgens de Thaise milieuminister Varawut 
Silpa-Archa is die nu weer in goede staat. 

Dat meldt CNN. Het populaire strand op het eiland Phi Phi Leh, dat wereldwijd bekend werd 
dankzij de film The Beach met Leonardo di Caprio, was sinds juni 2018 verboden terrein voor 
toeristen. Toen werd een programma gestart om het koraal in het gebied te redden.  

Het strand zou eigenlijk maar vier maanden gesloten zijn, maar de sluiting werd nog met een 
paar jaar verlengd omdat er meer tijd nodig was om koraal in de baai te herplanten en om 
bezoekersfaciliteiten van het eiland uit te breiden. 

Nu is sluiting dus niet meer nodig, stelt Silpa-Archa in een verklaring. De natuur is volgens 
de minister weer in goede staat.  

Wel gelden strengere regels om ervoor te zorgen dat de natuur goed blijft. Zo zijn maximaal 
300 bezoekers tegelijk welkom die niet langer dan een uur mogen blijven. In 2018 kwamen 
voor de sluiting van het strand dagelijks zo'n 5000 bezoekers naar het strand.  
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De toeristen mogen alleen tussen 10.00 uur en 16.00 uur het strand bezoeken. Ze moeten 
bovendien bij een pier aan de andere kant van het eiland afgezet worden, want boten mogen 
de baai niet meer in varen. Maximaal acht boten mogen tegelijk aanleggen. Bron: RTL Nieuws, 
16 november 2021.  

 

Maya Bay  @ RTL Nieuws 

1,3 miljard euro steun voor bedrijven na nieuwe coronamaatregelen 

Het kabinet trekt 1,3 miljard euro uit voor bedrijven die in de problemen komen door de 
strengere coronamaatregelen. Met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden 
ondernemers ondersteund bij hun vaste bedrijfskosten in de laatste maanden van dit jaar. 
Ook komt er steun voor evenementen die niet kunnen doorgaan, voor de landbouwsector, de 
culturele sector en de sportsector. 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten geldt voor bedrijven die hun omzet met 30 procent zien 
dalen 'en ook aan de overige voorwaarden voldoen'. 

Veruit het grootste deel van het geld gaat naar het opnieuw openstellen van de TVL. Bedrijven 
die de omzetdrempel halen, krijgen 85 procent van de geschatte vaste lasten vergoed. 

De vastelastenregeling liep in het derde kwartaal af en was de afgelopen tijd alleen 
beschikbaar voor nachthoreca, maar wordt nu weer verbreed. Bedrijven kunnen onder de 
nieuwe voorwaarden bijvoorbeeld ook steun aanvragen als ze in het tweede en derde kwartaal 
van 2021 geen TVL-steun kregen. 

Het kabinet trekt 1,2 miljard euro extra uit voor deze regeling. 

MKB Nederland is niet te spreken over de compensatie en noemt het zeer teleurstellend. ‘In 
de praktijk komen namelijk waarschijnlijk weinig ondernemers in aanmerking’, stelt de 
brancheorganisatie.  
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‘Met drie weken maatregelen kom je nooit aan de 30 procent omzetverlies in een kwartaal.’ 
Bovendien worden alleen de vaste lasten gecompenseerd en de arbeidskosten die het grootste 
deel van de verliezen uitmaken niet, stelt de organisatie. 

De consequenties van het beleid worden zo op het bordje van ondernemers geschoven, vindt 
MKB Nederland. De ondernemers pleiten ervoor alle getroffen ondernemers volledig te 
compenseren en willen daarnaast zo snel mogelijk alles weer open gooien zodat er geld 
verdiend kan worden en compensatie niet nodig is.  

Er komt ook steun voor de evenementensector. Van 13 november tot 4 december mogen er 
geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden. Evenementen die wel door kunnen gaan 
mogen maar tot 18:00 uur plaatsvinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 
bezoekers per ruimte. 

Voor evenementen die de overheid verbiedt, wordt de steun verhoogd naar 100 procent, zoals 
ook in de zomerperiode gebeurde. 

Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Voor professionele 
sportevenementen stelt het kabinet maximaal 36 miljoen euro beschikbaar ter compensatie 
van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenskaarthouders tegemoet te komen voor de 
periode 13 november tot 4 december. 

Om bedrijven door de coronacrisis te helpen, heeft het kabinet vorig jaar een aantal 
steunpakketten gemaakt. Bedrijven die worden geraakt door de coronacrisis kunnen onder 
andere beroep doen op loonsteun (NOW) en een tegemoetkoming in vaste lasten als 
energiekosten en huur (TVL). Bron: RTL Nieuws, 16 november 2021.  

Nederlandse economie weer groter dan voor corona-uitbraak 

De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal met 1,9 procent. Daarmee is een 
belangrijke mijlpaal gezet, de economie is namelijk groter dan hij was voor de uitbraak van de 
crisis. 

Dat blijkt uit een raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

De kwartaalgroei van 1,9 procent was niet zo extreem als vorig kwartaal. Toen groeide de 
economie in slechts drie maanden tijd met maar liefst 3,9 procent. Dat het nu iets minder 
hard gaat is logisch, een groot deel van de schade is immers ingehaald. 

De economie draaide in het derde kwartaal vooral harder doordat huishoudens 3,8 procent 
meer uitgaven. Ook de overheid gaf wat meer uit en er werd meer geïmporteerd en 
geëxporteerd. 

Daar staat tegenover dat de investeringen daalden met 2,7 procent, ten opzichte van het vorige 
kwartaal. 

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder groeide de economie trouwens met zelfs 5 
procent. Normaal is dat het meest eerlijke vergelijkingsmateriaal, maar in coronatijden gaat 
die vlieger niet op. De schommelingen door beperkingen en het loslaten daarvan zijn namelijk 
enorm te noemen.  

Wat is economische groei? 

Het CBS berekent de economische groei aan de hand van het bruto nationaal product (bbp). 
Dat is de optelsom van alles wat er in Nederland wordt verdiend. 
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Als de economie dus 'groter is dan voor corona', betekent dat dat het bbp nu hoger is dan 
toen. 

Dat de Nederlandse economie nu weer groter is dan voor corona, wil trouwens niet zeggen dat 
we economisch gezien de crisis helemaal te boven zijn. De verwachting is namelijk dat het nog 
een paar jaar gaat duren voor we alle schade hebben ingelopen. 

Denk maar zo: we zijn nu weer terug bij af, nadat de economie door een heel diep dal is gegaan. 
Maar zonder de crisis was de economie de afgelopen twee jaar waarschijnlijk vrolijk verder 
gegroeid. Het Centraal Planbureau denkt dat het nog wel een paar jaar duurt voor we dat 
allemaal hebben ingehaald. 

Als je een vaste baan hebt, merkt je misschien niet direct iets van een paar procent 
economische groei. Toch profiteren heel veel mensen er op een hele directe manier van. 

Er is namelijk ongelooflijk veel vraag naar personeel. Voor iedere 100 werklozen staan er 
inmiddels 126 vacatures open.  

Dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen een baan vinden. Het aantal werklozen daalde dit 
kwartaal met 13.000 en voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer dan 11 miljoen banen 
in Nederland. 

Ook in vergelijking met veel andere landen doet de Nederlandse economie het behoorlijk goed. 
Gemiddeld zitten de andere EU-landen nog niet op het niveau van voor de crisis, vertelt Peter 
Hein Van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Nederland doet het in dat opzicht inmiddels 
ook beter dan de VS. Bron: RTL Nieuws, 16 november 2021. 

Tijdelijke QR code voor mensen die niet kunnen gevaccineerd worden 

Mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus 
kunnen binnenkort als alternatief een tijdelijk verstrekte QR-code krijgen, zegt demissionair 
zorgminister Hugo De Jonge in de Tweede Kamer. Zij kunnen daarvoor een aanvraag 
indienen die dan door een arts en eventueel andere deskundigen worden beoordeeld. Het gaat 
naar schatting om enkele duizenden mensen. Zij kunnen nu buiten hun schuld niet 
deelnemen aan het openbare leven, zo brachten verschillende partijen naar voren tijdens het 
coronadebat. 

Op verzoek van de ChristenUnie is afgelopen voorjaar voor deze groep al een pilot in gang 
gezet waar zij zich konden melden. Zo is ervaring opgedaan met aanvragers en hoe een 
alternatief zo goed mogelijk kan worden geregeld, aldus De Jonge. Hij verwacht dat het nog 
enkele weken gaat duren voordat dit is opgezet. Uit de pilot is ook gebleken dat het niet goed 
is een eigen (huis)arts te laten oordelen over een alternatief, omdat het ze 'in een ingewikkelde 
positie' zou brengen. 

Het gaat volgens De Jonge uitdrukkelijk niet om mensen die zich niet wíllen laten 
vaccineren of dénken dat het vaccin niet goed voor hen is. Deskundigen brachten eerder ook 
naar voren dat sommige mensen met kwalen ervan uitgaan dat een coronavaccin voor hen 
niet goed is, maar het tegengestelde is volgens hen juist het geval. Bron: AD, 16 november 
2021. 
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Laatste woorden 

We waren te laat met testen, daarna met vaccineren en nu weer met de boosterprik. 

In september adviseerde de Gezondheidsraad al: houd rekening met een extra 
boosterprikronde. Waarom moet het dan tot december duren totdat Nederlanders deze 
oppepper van het immuunsysteem kunnen krijgen?  

Het komt niet uit de lucht vallen dat ouderen nu een extra prik nodig hebben. Hoewel 
vaccinaties nog altijd een stevige bescherming bieden tegen ernstige ziekte en 
ziekenhuisopnames, waren de eerste tekenen van een brozere verdedigingswal internationaal 
afgelopen zomer al zichtbaar. 

Ook in Nederland zijn daarvoor nu aanwijzingen in de ziekenhuisdata, dus raadden de 
adviseurs van de Gezondheidsraad vorige week aan om met de prikronde voor 
verpleeghuisbewoners en 60-plussers te beginnen. Pas in december gebeurt dat, tot frustratie 
van experts, werkgevers, artsen en Kamerleden. Vier vragen. 

1. Waarom is een boostershot nodig? 

De ‘oppepprik’ kan nodig zijn als de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname 
afneemt. Internationaal waren er afgelopen zomer al aanwijzingen voor de noodzaak van een 
boostershot, maar in september concludeerde de Gezondheidsraad hier nog dat er geen 
afnemende bescherming was waar te nemen bij Nederlanders. Wel moest alvast alles worden 
klaargezet voor het geval dat. Begin november adviseerde het expertpanel alsnog om een extra 
prikcampagne te beginnen.  

Eerst zijn de ‘oudste ouderen’ in verpleeghuizen aan de beurt vanaf december, daarna volgen 
vanaf januari de 60-plussers van oud naar jong. Deze doelgroep loopt gemiddeld veel meer 
kans om erg ziek te worden na besmetting met het coronavirus. De vaccins van Pfizer en 
Moderna zijn door de Europese medicijnwaakhond aangewezen als geschikt voor een 
boostershot, ook na de eerste inenting(en) met AstraZeneca of Janssen. Tussen de reguliere 
prik en de boosterprik moet enkele maanden tijd zitten.  

2. Kan de boostercampagne niet veel sneller starten? 

Nee, stelt het kabinet vooralsnog. Maar met een rondrazend virus in een heftige najaarsgolf 
en dreigende extra restricties moet de prikronde zo snel mogelijk beginnen, stellen critici. 
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn fel: ‘Keer op keer lopen we achter 
de feiten aan. Vorig jaar waren we eerst te laat met testen, daarna met vaccineren en nu weer 
met de aanschaf van Covid-medicatie en de boosterprik.’ 

En D66-Kamerlid Jan Paternotte vatte de teneur dinsdag in het vragenuurtje zo samen: ‘In 
september zei de Gezondheidsraad: breng het in gereedheid. Nu worden boosterprikken pas 
opengesteld voor 80-plussers als Sinterklaas al het land uit is. Daar zit tweeënhalve maand 
tussen.’  

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) wil ook rap beginnen, maar 
stelt dat de ‘krappe arbeidsmarkt een grote uitdaging is’ voor de gezondheidsdiensten. ‘In 
lockdowntijd was dit makkelijker, omdat er toen veel meer personeel beschikbaar was.’  

De Jonge belooft nu te kijken of een ‘versnelling’ van de boosterronde toch mogelijk is. ‘We 
zijn in gesprek om het iets naar voren te halen.’ Vrijdag komt daarover duidelijkheid, bij een 
nieuwe coronapersconferentie. De Jonge vindt het wel ‘belangrijk’ om te vermelden dat de 
bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname nog altijd erg goed is. ‘We willen de 
daadwerkelijke afname van bescherming voor zijn. Bij de oudste ouderen zien we die 
enigszins, daarom beginnen we bij hen.’  

3. Weer lijkt het vast te lopen bij de GGD: hoe kan dat? 
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‘We moeten niet onderschatten wat dit betekent’, verklaarde De Jonge over het extra prikwerk. 
Vooral het proces dat voorafgaat aan het zetten van een vaccinatie vergt volgens hem ‘veel 
tijd.’ En, zo zei hij maandag in de hal van de Tweede Kamer: ‘Wat je natuurlijk niet kunt doen 
is alvast mensen aannemen voor een klus die er nog niet is. Deels hebben de GGD’s deze 
medewerkers in dienst, maar zijn ze ook bezig met het fijnmazig vaccineren van mensen in de 
wijk.’  

Testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren liggen nu op het bordje van de gemeentelijke 
gezondheidsdiensten. Dat is een bult werk, maar opmerkelijk genoeg stelde de 
koepelorganisatie GGD Ghor gisteren dat ze ‘in theorie’ snel kunnen starten met de 
boosterprikken. ‘We hebben de vaccinatielocaties, we hebben de vaccins en we hebben de 
mensen’, zei een woordvoerder. ‘Maar achter de schermen moeten er nog dingen worden 
geregeld. Die voorbereidingen zijn in volle gang. Denk daarbij niet alleen aan prikkers, maar 
ook aan de mensen die je ontvangen in de prikstraat en je gegevens controleren. Een deel van 
dat personeel is nog in dienst, maar er moeten ook nieuwe mensen worden aangenomen.’ 
De verklaring zal veel politici een déjà-vugevoel bezorgen: begin dit jaar startte Nederland ook 
al later dan veel andere landen met de eerste vaccinatieronde.  

4. Krijgen mensen met het Janssen-vaccin nu ook sneller een extra prik? 

Mogelijk wel. Daar komt volgende week nog een spoedadvies van de Gezondheidsraad over. In 
Nederland zijn ruim 840.000 mensen ingeënt met het Janssen-vaccin. Voordeel was: één prik 
is genoeg. Maar verschillende onderzoeken suggereren nu een versnelde afname van de 
bescherming tegen besmetting met het coronavirus. ‘Moeten we Janssen toch toevoegen aan 
de groep die we het eerste boosteren?’, zei De Jonge woensdag na corona-overleg op het 
Binnenhof.  

De minister is ‘bezorgd’ over landen die extra eisen stellen aan de coronapas en geen genoegen 
nemen met twee inentingen - of slechts één Janssen-prik. Zo accepteert Oostenrijk vanaf 
januari de Janssen-inenting niet meer als voldoende voor een coronapas. Dat is een potentiële 
domper voor Nederlandse wintersporters.  Bron: AD, 10 november 2021.  
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