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Eerste woorden  

Een jaar coronacrisis: Een jaar na de start van de coronacrisis hebben Nederlanders 
gemiddeld genomen nog steeds een hoge kwaliteit van leven. Er zijn echter kwetsbare groepen 
in de samenleving voor wie deze gemiddelden niet op gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag 
opleidingsniveau, maar ook voor zelfstandigen. De verschillen tussen groepen worden onder 
invloed van corona groter. Dat blijkt uit het rapport Een jaar met corona dat het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) vandaag publiceert. Met dit rapport blikt het planbureau terug 
op de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis tot het najaar van 2020. 

De crisis is een gezondheidscrisis, een economische crisis en een sociaal maatschappelijke 
crisis. Kortom, de crisis raakt iedereen. De economische gevolgen lijken, mede door de 
economische steunmaatregelen voor veel mensen relatief beperkt. Als de economie echter 
verder zal krimpen en de werkgelegenheid zal dalen, kan dat, op termijn, ook leiden tot een 
lager welbevinden en tot een daling van het sociaal en politiek vertrouwen. Daarnaast zijn 
sociaal-maatschappelijke effecten van deze crisis, als psychische druk en eenzaamheid, nu al 
zichtbaar. Het SCP pleit daarom voor een integrale aanpak van de crisisbestrijding om deze 
problemen tegen te gaan en snel met herstelbeleid te starten. 

Waar in de eerste maanden saamhorigheid heerste, is het sociaal vertrouwen tijdens de tweede 
golf afgenomen en ervaart men meer wrijving tussen groepen. Zo namen de ervaren 
spanningen tussen oud en jong en tussen zieke en gezonde mensen toe, al zijn die nog steeds 
relatief laag in vergelijking tot andere groepen. In oktober legt een groot deel van de 
respondenten uit het onderzoek de schuld voor het hoge aantal corona-infecties bij jongeren. 
Over het algemeen voelen jongvolwassenen zich echter niet meer aangevallen in het 
coronadebat dan andere leeftijdsgroepen. 

De impact van een jaar lang coronacrisis vergroot kwetsbaarheden die we als samenleving 
daarvóór al hadden, zoals risico’s van de flexibele arbeidsmarkt voor economisch kwetsbare 
groepen. Mede door de steunpakketten van de regering is de economische klap beperkt 
gebleven. Toch kan baan- en inkomensverlies bij verschillende groepen (jongvolwassenen, 
laagopgeleiden, etc.) op den duur ook leiden tot een lager welbevinden. Kwetsbare kinderen 
(zoals kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische status) lopen het meeste risico 
op leerachterstanden ten gevolge van thuisonderwijs. Dat kan leiden tot een lager 
onderwijsniveau en daarmee kleinere kansen op de arbeidsmarkt. Langdurige sluiting van 
scholen en kinderopvang heeft ook gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen. De ontmoetingen die kinderen op school hebben met klasgenoten en docenten zijn 
belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. 

Ook op jongvolwassenen, en zeker op jongvolwassenen met een lage sociaaleconomische 
status, heeft de coronacrisis grote impact. Jongvolwassenen zijn kwetsbaar omdat zij relatief 
vaak hun baan hebben verloren en de werkloosheid onder hen daardoor flink steeg. Maar deze 
groep is op meer punten hard geraakt door de coronacrisis, bijvoorbeeld door de maatregelen 
om de contacten van mensen in te perken. Juist jongvolwassenen hebben normaal gesproken 
veel contacten. Voor hen zijn contacten belangrijk voor de ontwikkeling van hun identiteit en 
voor succesvolle sociale ontmoetingen later in hun leven. Jongvolwassenen zijn gemiddeld 
minder tevreden met het leven dan andere groepen. Daarnaast is het psychisch welbevinden 
onder hen sterker gedaald sinds corona. 

Het welbevinden van Nederlanders bleef in het najaar gemiddeld stabiel ten opzichte van 
voorgaande jaren, maar niet bij iedereen. Niet alleen jongvolwassenen, onder wie ook 
scholieren en studenten, hebben vaker een laag psychisch welbevinden. Ook zelfstandigen 
zijn minder tevreden met het leven dan in de jaren voor corona. Mensen die zelf corona kregen 
of een naaste hebben die ernstig ziek werd of overleed hebben vaker dan anderen een laag 
welbevinden, net als mensen die zelf inschatten dat zij extra risico lopen als ze het virus 
krijgen. Baanverlies hangt ook samen met een laag (psychisch) welbevinden. De groep die met 
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baanverlies te maken kreeg groeide het afgelopen jaar. Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, 3 
maart 2021. 

Een 55-jarige Chinese man was exact twee jaar geleden ‘coronapatiënt 
nul. 

Exact twee jaar geleden meldt een 55-jarige Chinese man zich in de provincie Hubei bij de 
dokter met mysterieuze klachten. Ruim 254 miljoen geregistreerde coronabesmettingen 
wereldwijd en 5,1 miljoen doden verder wordt hij nog altijd gezien als ‘coronapatiënt nul’.   

Als de man in Hubei, de provincie waar de latere coronahotspot Wuhan in ligt, bij de dokter 
komt, gaan er nog geen alarmbellen af. Hij heeft een longontsteking, oorzaak dan nog 
onbekend. Van corona heeft nog niemand gehoord. Pas later, als onderzoekers terug gaan 
zoeken, bestempelen de Chinese autoriteiten de man als ‘Covid-patiënt zero’- patiënt 
nul,  volgens de South China Morning Post. Een ‘titel’ die overigens nog niet is bevestigd door 
onafhankelijke wetenschappers: mogelijk waren er in september 2019 al besmettingen.  

In de weken na die zeventiende november melden zich in China nog tientallen mensen met 
vergelijkbare klachten bij artsen. Ze worden behandeld voor klachten als hoge koorts, hoesten 
en ademhalingsproblemen. Dokters in Wuhan ontdekken begin december dat er sprake is van 
een nieuw virus, Sars-CoV-2. Ze werken met een surveillanceprotocol sinds de Sars-uitbraak 
van 2002, om snel een patroon te vinden als er meerdere patiënten zijn die opduiken met een 
longontsteking met onbekende oorzaak.  

Op 8 december wordt officieel de eerste coronapatiënt geregistreerd door de Chinese 
autoriteiten. Het land slaat publiekelijk pas eind december alarm, als er al 266 mensen 
medische hulp hebben gezocht. Inwoners van Wuhan wordt geadviseerd een mondkapje te 
dragen en drukke plaatsen te vermijden, al is dan nog niet zeker dat het virus zich van mens 
op mens verspreidt. 

Volgens wetenschappelijk tijdschrift New Scientist identificeren de Chinese autoriteiten Covid 
19-gevallen eerst alleen als ze een longontsteking hebben en de beruchte Huanan markt 
hebben bezocht, waar dieren - waaronder vis en vleermuizen - worden verhandeld. Daardoor 
zouden veel milde, vroege besmettingen zijn gemist en kon het virus zich razendsnel 
verspreiden. 

Op 31 januari 2020 duikt het virus voor het eerst op in Italië. Op 27 februari van dat jaar 
wordt de eerste positief geteste Nederlander gemeld en op 6 maart overlijdt de eerste 
landgenoot. Vijf dagen later is er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel 
sprake van een pandemie die in vrijwel elk land op aarde slachtoffers heeft gemaakt. Nu, twee 
jaar na de 55-jarige zieke man uit Hubei, staat de teller op bijna 254 miljoen officiële 
besmettingen en 5,1 miljoen doden. 

En nog altijd is de vraag of patiënt nul wel echt de eerste was. Waar en wanneer is het 
coronavirus op mensen overgesprongen? Ging het van dier op mens, via de immens grote en 
drukke markt in Wuhan? Of is er toch een link met een lab in die Chinese miljoenenstad, 
waaruit het virus zou zijn ontsnapt? Virologen achten de kans klein dat het mysterie van de 
uitbraak van de pandemie ooit nog wordt opgelost. Bron: AD, 17 november 2021. 

Ontsnapte coronavirus nou wel of niet uit een lab? Experts: ‘Tijd raakt op voor zoektocht naar 
oorsprong’. Waar en wanneer is het coronavirus op mensen overgesprongen? Of is er toch een 
link met een lab in Wuhan? De kans dat het mysterie van de uitbraak van de pandemie ooit 
nog wordt opgelost, slinkt met de dag. Daarvoor waarschuwen viroloog Marion Koopmans en 
andere experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook onderzoek van Amerikaanse 
inlichtingendiensten leverde geen nieuwe informatie op. 
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De tijd raakt snel op om in China het noodzakelijke veldonderzoek nog uit te kunnen voeren 
naar de herkomst van het coronavirus. Dat schrijven leden van de WHO-onderzoeksmissie 
naar Wuhan in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Bron: AD, 26 augustus 2021.  

 

 

De gesloten markt in Wuhan, in de Chinese Hubei-provincie, in januari 2020 © Reuters 
 
Britse epidemioloog: ‘Lijkt erop dat coronavirus al jaren sluimert en niet in China ontstond’. 
Het nieuwe coronavirus zou al veel langer kunnen bestaan dan we denken. Dat zegt 
epidemioloog Tom Jefferson van de universiteit van Oxford in de Britse krant The Telegraph. 
De wetenschapper gelooft dat het net als veel andere virussen al in sluimertoestand over de 
hele wereld verspreid geweest kan zijn, wachtend op de ideale omstandigheden om uit te 
breken. 
 
Volgens Jefferson – die verbonden is aan het Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) van 
de universiteit van Oxford – zijn er steeds meer aanwijzingen dat het virus ook al elders 
aanwezig was, vóór de uitbraak in China. 
 
Vorige week maakten Spaanse virologen bekend dat ze sporen van de ziekteverwekker hadden 
gevonden in stalen van afvalwater die ze in maart 2019 verzamelden, negen maanden voor 
het coronavirus voor het eerst opdook. Wetenschappers in Brazilië vonden sporen in november 
en Italiaanse onderzoekers midden december, in rioolstalen uit Milaan en Turijn. ‘Ik denk dat 
het virus al over de hele wereld verspreid was voor het uitbrak’, aldus Jefferson. ‘Het gaat 
vermoedelijk om een sluimerend virus dat onder de juiste omstandigheden wakker is 
geworden’.  
 
Begin februari was er een geval op de dunbevolkte Falklandeilanden in de zuidelijke 
Atlantische Oceaan. ‘Waar kan dat vandaan gekomen zijn’, vraagt Jefferson zich af in The 
Telegraph. ‘Er werd ook een geval ontdekt op een cruiseschip dat van de Verenigde Staten 
naar Argentinië voer. Alle passagiers werden vooraf getest en op dag 8 bleek er opeens een 
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besmetting te zijn. Zat het in klaargemaakt voedsel dat ontdooid was, waardoor het virus 
geactiveerd werd?’ 
 
Volgens de epidemioloog zou iets soortgelijks gebeurd zijn ten tijde van de Spaanse Griep. Zo 
stierf in 1918 ongeveer een derde van de bewoners van de westelijke Samoa-eilanden aan de 
ziekte, zonder dat ze enig contact hadden gehad met de buitenwereld. ‘De verklaring zou 
kunnen zijn dat deze virussen niet zomaar ontstaan of verdwijnen, maar dat ze altijd onder 
ons zijn en dat er iets is wat ze activeert. Misschien de mate waarin mensen dicht bij elkaar 
leven of omgevingsfactoren. Dat is dan ook wat we moeten onderzoeken. De ecologie van het 
virus. Wat het triggert en hoe het muteert’. 
 
Onderzoeken waarom er zoveel uitbraken zijn bij vleesverwerkende bedrijven en 
voedingsfabrieken kan daar bijvoorbeeld zinvol bij zijn. 
 
Jefferson vermoedt dat het nieuwe coronavirus doorgegeven wordt via riolen en gedeelde 
toiletten, en dus niet alleen via druppeltjes die ontstaan bij het spreken of hoesten. ‘Er zijn al 
aanwijzingen dat er op heel wat plaatsen hoge concentraties van het virus in de riolen zitten. 
En steeds meer bewijs dat het via de uitwerpselen overgedragen kan worden. Er is een hoge 
concentratie waar het rioolwater vier graden is, wat op een ideale omgeving kan wijzen. Dat is 
ook de temperatuur die je in heel wat vleesverwerkende bedrijven hebt’. 
 
Het goede nieuws uit de theorie van Jefferson is dat een virus even plots weer kan verdwijnen 
als het verschijnt. Zoals het SARS-virus. ‘Waar ging SARS1 naartoe? Het verdween gewoon’, 
besluit de man. Bron: AD, 6 juli 2000.  
 
‘Rioolwatchers’ speuren naar corona: nieuwe uitbraken mogelijk via afvalwater te voorspellen 
Het vieze water dat wij via onze wc’s op het riool storten, blijkt veel interessante informatie op 
te leveren. Er komen sporen van het coronavirus in het afvalwater terecht. Het RIVM en het 
waterschap onderzoeken nu of een toekomstige uitbraak vroegtijdig is te signaleren. 
‘Rioolwatchers’ speuren naar coronasporen. 
 
Dat rioolwater niet alleen super vies is maar ook veel vertelt over de ‘donateurs’ is wel bekend. 
Enkele jaren geleden bleek bijvoorbeeld dat in het afvalwater in Oudewater veel sporen van 
drugs te zitten. Bron: AD, 3 april 2000. 
 
‘Neem verspreiding van coronavirus via aerosolen nu eindelijk eens serieus’. Het weer toelaten 
van grote aantallen mensen bij binnenbijeenkomsten zónder expliciete aandacht voor 
ventilatie, is een groot risico voor de volksgezondheid. Daarvoor waarschuwen deskundigen. 
Ze snappen niet dat de overheid niet het zekere voor het onzekere neemt wat betreft het 
coronavirus. Ook stellen ze dat de controle op de geldende voorschriften ernstig tekortschiet. 
 
Een Nederlandse groep experts op het gebied van binnenklimaat maakt zich grote zorgen over 
de manier waarop het kabinet de coronaregels heeft versoepeld. Voor bijeenkomsten binnen 
geldt sinds 1 juli geen maximum aantal bezoekers meer. Mensen moeten wel 1,5 meter afstand 
houden en het RIVM adviseert gebouweigenaren om zich aan de ventilatie-eisen uit het 
Bouwbesluit te houden. Bron: AD, 6 juli 2020.  
 
China worstelt nog steeds met uitleg coronapandemie. China probeert aan te tonen dat het 
coronavirus niet in China maar elders is ontstaan. Tegelijk publiceert de Amerikaanse zender 
CNN vertrouwelijke Chinese documenten waaruit zou blijken dat de Chinese overheid in 
februari en maart onjuiste aantallen besmettingen heeft gemeld.  
 
Ondanks herhaalde Chinese verklaringen dat sinds het begin van de Covid-19-crisis open 
kaart is gespeeld over de voortgang van het coronavirus wordt door veel Westerse specialisten 
al lang getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de door China gedeelde informatie. Die twijfel 
wordt niet minder met de publicatie door CNN van 117 pagina’s interne stukken van de dienst 
voor infectieziektebestrijding van de Chinese provincie Hubei.  
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De Amerikaanse nieuwszender heeft de stukken door zes experts op echtheid laten 
controleren, allemaal verklaren ze dat het authentieke documenten zijn. Ze maken duidelijk 
dat er verschillende besmettingsaantallen zijn gemeld, maar ook dat China nog in februari en 
maart vooral achter de feiten aanliep. Volgens CNN duurde het in Wuhan, de zwaar getroffen 
hoofdstad van de provincie Hubei, gemiddeld 23,3 dagen voor een besmetting kon worden 
bevestigd. Volgens een Amerikaanse specialist van het Johns Hopkins Center namen de 
Chinese autoriteiten besluiten gebaseerd op drie weken oude gegevens.  
Ook in andere landen was er vertraging, maar dat het zo lang duurde in China wekt nu wel 
verbazing onder specialisten. In het vertrouwelijke Chinese rapport staat verder dat de 
getroffen provincie Hubei in de eerste maanden van het virus ook te maken had met een 
extreem sterke griepgolf (twintig keer meer zieken dan normaal) wat een correcte detectie van 
het coronavirus parten kan hebben gespeeld. De meeste griepgevallen kwamen eind vorig jaar 
niet uit Wuhan maar uit de stad Yichang, 300 kilometer westelijker. De aandacht richtte zich 
toen vooral op Wuhan. 
 

 
Li Wenliang de dappere arts die aan de bel trok dat de besmetting veel groter was dan de 
autoriteiten wilde toegeven. Hij overleed in februari van dit jaar in het centrale ziekenhuis van 
Wuhan. © AFP  

Uit de stukken komt naar voren dat het Chinese systeem om nieuwe epidemische ziekten 
vroegtijdig te signaleren én te bestrijden nauwelijks functioneerde. De cijfers van bevestigde 
ziektegevallen en ‘verdachte gevallen’ die door de Chinese overheid werden gedeeld, waren 
verre van compleet. Er werd lokaal en landelijk op verschillende manieren geregistreerd door 
weinig gemotiveerde artsen en ambtenaren die het ontbrak aan middelen. Op 10 februari 
meldden de Chinese autoriteiten dat het dodelijke longvirus bij nog eens 2478 personen in 
het land was vastgesteld. In werkelijkheid was het aantal nieuwe besmettingen veel hoger. In 
het gelekte rapport staat dat er op die dag alleen al in die provincie bijna 6000 nieuwe gevallen 
waren gemeld. 

De officiële cijfers moesten vertrouwen geven in de aanpak door de Chinese Communistische 
Partij. Er was een verschil tussen wat de Chinese overheid in februari en maart kon weten en 
wat er aan het thuispubliek werd verteld, aldus CNN. Zo sprak de overheid van Hubei op 17 
februari in het openbaar van 93 doden, terwijl intern al 196 doden waren gemeld. Diezelfde 
autoriteiten van Hubei meldden op 10 februari ruim 3900 nieuwe gevallen, terwijl het in de 
stukken die CNN in handen heeft dan al gaat om bijna 6000 gevallen.   

Wie het pijnlijke dossier heeft gelekt en waarom dat juist nu is gebeurd, is niet bekend. 
Mogelijk houdt het verband met een aanstaand bezoek van een groep wetenschappers die 
namens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat kijken naar de oorsprong van het virus. 
Een eerder soortgelijk onderzoek van de WHO werd tegengewerkt door de Chinese autoriteiten. 
WHO-onderzoekers mochten bijvoorbeeld niet de voedselmarkt in Wuhan bezoeken die in 
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verband wordt gebracht met de eerste uitbraak. Het wachten is nu hoeveel ruimte China een 
tweede team onderzoekers, onder wie viroloog Marion Koopmans van de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam, wil geven. 

Ondertussen zijn staatsmedia in China bezig de oorsprong van alle ellende buiten China te 
zoeken. ‘Hoewel China de eerste was die besmettingsgevallen meldde, betekent dit niet 
noodzakelijk dat het virus zijn oorsprong heeft in China’, vertelde regeringswoordvoerder Zhao 
Lijian tijdens een briefing. ‘Het traceren van oorsprong is een continu proces waarbij meerdere 
landen en regio’s betrokken kunnen zijn’. Volgens een Chinese studie die is aangeboden aan 
het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet (maar nog niet gepubliceerd) zou de ziekte zijn 
ontstaan op het Indiase subcontinent. 

Volgens Michael Ryan, directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), was het ‘zeer 
speculatief’ te beweren dat het virus niet vanuit China tot pandemie werd. Covid-19 heeft nu 
meer dan 60 miljoen mensen besmet en bijna 1,5 miljoen mensen gedood. ‘China’s 
vraagtekens bij de oorsprong van het virus in Wuhan zouden misschien geloofwaardiger zijn 
als het een onafhankelijk onderzoek naar de ziekte zou ondersteunen, maar in plaats daarvan 
hebben de autoriteiten herhaaldelijk bewezen belemmerend te werken’, constateert de Britse 
krant The Guardian. Bron: AD, 1 december 2020. 

Hoe een 55-jarige Chinees - zeer waarschijnlijk - de wereld op zijn kop zette. Het coronavirus 
is precies één jaar oud, maar er valt weinig te vieren. Wereldwijd stierven meer dan 1,3 miljoen 
mensen; 55 miljoen mensen raakten besmet. Hoe een 55-jarige Chinees - zeer waarschijnlijk 
- de wereld op zijn kop zette.  

Alleen in het Sinterklaasjournaal is de term corona nog altijd niet gevallen. Maar in de rest 
van de wereld gaat er geen dag voorbij of het gaat over de grootste pandemie sinds de Spaanse 
Griep begin vorige eeuw. Bron: AD, 17 november 2020. 

Meerdere Europese landen melden vanmorgen recordaantallen infecties 

Meerdere Europese landen melden vanmorgen recordaantallen infecties. Het gaat om in ieder 
geval Duitsland (52.816), Oostenrijk (14.416), Tsjechië (22.479) en Slowakije (8.342). 

Ook andere landen in Europa zien een stijging van het aantal coronabesmettingen. Zo 
rapporteert Polen 24.239 nieuwe besmettingen, het hoogste dagcijfers sinds april. 
De Hongaren maakten melding van 10.265 infecties. Dat is het hoogste aantal voor het land 
sinds eind maart. 

In veel van deze landen ligt de vaccinatiegraad onder het gemiddelde van de Europese Unie. 
Van de hele EU-bevolking is 64,9 procent volledig ingeënt, aldus het Europese Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Slowakije behoort bijvoorbeeld met een 
vaccinatiegraad van 45 procent tot de landen met de laagste vaccinatiecijfers. Bron: AD, 17 
november 2021. 

Koopjesfestijn Black Friday moet ook dit jaar wordt uitgesmeerd over 
meerdere dagen 

Koopjesfestijn Black Friday, maar ook andere piekmomenten rond de feestdagen, moeten ook 
dit jaar worden uitgesmeerd over meerdere dagen. Die oproep 
hebben winkelbrancheverenigingen als RND, INretail en Euretco aan hun achterban gedaan. 
Verder zijn de winkeliers nog altijd niet te spreken over de QR-verplichting die mogelijk in de 
winkelstraat gaat gelden. 

Demissionair premier Mark Rutte zei tijdens het coronadebat gisteravond al dat de winkels 
de uitverkoopacties zoals Black Friday zo veel als mogelijk zullen spreiden. Later vandaag 
wordt in de Tweede Kamer onder meer gesproken over de invoering van een 
coronatoegangsbewijs voor winkels. Bron: AD, 17 november 2021. 
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Belgische militairen worden opnieuw ingezet om ziekenhuizen bij te 
staan 

Belgische militairen worden opnieuw ingezet om ziekenhuizen bij te staan in het verwerken 
van de stroom patiënten. Onder meer het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en 
het ziekenhuis in het Waalse Zinnik doen een beroep op de hulp van het leger, maar ook 
woonzorgcentra worden door de coronadrukte geholpen, schrijven Belgische media. Het 
Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek bereidt zich voor om alle Belgische 
brandwondenpatiënten over te nemen zodat er in de burgerziekenhuizen extra bedden 
vrijkomen voor coronapatiënten. 

Defensie beraadt zich nog over andere aanvragen voor steun, zegt het kabinet van minister 
van Defensie Ludivine Dedonder tegen de Vlaamse krant De Morgen. Tijdens eerdere grote 
uitbraken zijn op sommige dagen meer dan vijfhonderd militairen ingezet om de verwerking 
van patiënten in goede banen te leiden, door bijvoorbeeld te helpen bij vervoer en de inzet van 
verpleegkundigen. Bron: AD, 17 november 2021. 

Polen meldt 24.239 nieuwe besmettingen over het afgelopen etmaal 

Polen meldt 24.239 nieuwe besmettingen over het afgelopen etmaal. Dat is het hoogste aantal 
in het land sinds april. 463 mensen zijn overleden als gevolg van het virus.  

In totaal zijn er in Polen 3.254.875 besmettingen vastgelegd, en staat het dodental op 79.624. 
Het land telt ongeveer 38 miljoen inwoners. Bron: AD, 17 november 2021.  

Feest met Nieuwjaar op Times Square 

Ook het komende Nieuwjaar zal het wereldberoemde plein Times Square in New York gevuld 
zijn met feestvierders. Zo heeft de burgemeester van de Amerikaanse grootstad, Bill de Blasio, 
aangekondigd dat de nieuwjaarsviering ondanks de coronapandemie toch zal doorgaan. 
Aanwezigen moeten wel kunnen bewijzen dat ze twee keer gevaccineerd zijn.  

‘We willen dat het groots wordt, we willen dat het vol leven is, we willen een geweldig feest’, 
aldus een enthousiaste de Blasio. Alle aanwezigen die in aanmerking komen voor een 
coronavaccin, personen met een leeftijd van minstens vijf jaar, zullen een bewijs van volledige 
vaccinatie en hun identiteitskaart moeten tonen. Bezoekers die om medische redenen niet 
kunnen worden gevaccineerd, moeten een negatieve test voorleggen. Bron: AD, 17 november 
2021. 

Het is vandaag twee jaar geleden dat er voor het eerst een 
coronabesmetting werd vastgesteld 

Het is vandaag twee jaar geleden dat er voor het eerst een coronabesmetting werd vastgesteld. 
Volgens de lokale krant The South China Morning Post werd corona op 17 november 
2019 vastgesteld bij een onbekende 55-jarige uit Wuhan. De besmetting zou daarmee al 
weken voordat het virus aan de wereld werd bekendgemaakt zijn vastgesteld door de Chinese 
autoriteiten.  

Er bestaat nog altijd veel discussie over de precieze herkomst van het virus, hoewel veel 
experts Wuhan aanwijzen als plek waar de pandemie begon.  

Een team van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, met daarin ook de Nederlandse viroloog 
Marion Koopmans, ging eerder dit jaar voor vier weken naar China om de herkomst van het 
coronavirus te achterhalen. Een doorbraak bleef echter uit. Wel trokken Koopmans en de 
andere experts de conclusie dat het ‘extreem onwaarschijnlijk’ is dat het virus uit een 
laboratorium in de Chinese stad Wuhan is gelekt. Verder onderzoek naar de ‘lablek‘-
hypothese is volgens het team dan ook niet nodig. 
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De directeur van het WHO deelt die conclusie echter niet, en liet openlijk weten juist wél 
nader onderzoek te willen naar een mogelijke ontsnapping van het virus uit het lab.  

Wereldwijd zijn er tot nu toe zeker vijf miljoen coronadoden geregistreerd. Bron: AD, 17 
november 2021. 

Afgelopen 24 uur is recordaantal van 20.829 nieuwe coronabesmettingen 
gemeld 

Het afgelopen etmaal is een recordaantal van 20.829 positieve coronatests geregistreerd. In 
de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 118.672 positieve uitslagen van coronatests. Dat is 48 procent meer dan in de week 
ervoor. Gemiddeld komt het neer op bijna 17.000 nieuwe gevallen per dag, en ook dat is een 
nieuw record. 

Rotterdam telde de meeste bevestigde besmettingen. In de Maasstad testten 963 inwoners 
positief. In Amsterdam kregen 773 mensen te horen dat ze het coronavirus onder de leden 
hebben en in Den Haag ontvingen 612 mensen dat bericht. Daarna volgen Breda (301) en 
Utrecht (300). Alleen op Schiermonnikoog en Ameland en in Rozendaal testte niemand 
positief. 

Ook kreeg het RIVM 44 meldingen van sterfgevallen als gevolg van corona. Dat is het hoogste 
aantal sinds 11 mei. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 
dag zijn overleden. Bron: AD, 17 november 2021. 

 

 

Niek van Rixel van The Jack © Jean Pierre Reijnen/DCI Media 
 
‘Horecamensen’ zijn moegestreden, emotioneel en hebben mentale 
klachten: ‘Ik kan dit niet meer volhouden’ 
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Verschillende horeca-ondernemers zijn radeloos, nu de perspectieven op een lockdownloze 
winter steeds troebeler worden. Ze zijn moegestreden, emotioneel en kampen met mentale 
klachten. ‘Wat ik in twintig jaar heb opgebouwd, is in bijna twee jaar tijd helemaal verdwenen’. 
 

 
Hugo Molleman © ED 

Van de ingezonden brief van horeca-ondernemer Hugo Molleman, maandag in deze 
krant, druipt de wanhoop af. Zijn betoog is gericht aan Mark Rutte. ‘Inmiddels ben ik 
veranderd van een energieke ondernemer in een depressief mens en moet ik vaststellen dat 
ook mijn geliefde, tevens partner, volledig is opgebrand’, schrijft hij. De man achter de zaken 
Il Borgo, La Bocca Grande en De Vijfhoeck in Helmond vertelt dat hij inmiddels een half 
miljoen euro aan schuld heeft opgebouwd.   
 
‘Ik ben niet de enige die deze strijd niet langer kan volhouden’, tekent hij op in de laatste 
alinea van de brief.  
 

 
Geert Blenckers in een van zijn kroegen © Rene Manders/DCI Media 

Ook Geert Blenckers, die in Brabant meer dan tien zaken bestiert, voorziet de komende 
periode grote problemen in horecaland. ‘De overheidsregelingen zijn er nu niet, terwijl de 
belasting en de huren weer moeten terugbetaald worden. De coulance is voorbij. Het water 
komt ons echter niet meer aan de lippen, we zwemmen al onder water’, zegt Blenckers.  
 
In de ochtend heeft hij een verdrietig overleg gehad met kroeg- en restauranteigenaren, die 
dus tot vier december nog maar tot acht uur 's avonds mogen openblijven. De vraag is wat er 
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daarna gaat gebeuren. ’De frustraties hebben plaatsgemaakt voor emoties. Mensen zien hun 
levenswerk naar de knoppen gaan. Niet iedereen kan het meer opbrengen om weer een online-
pubquiz te organiseren. Alles wat ík samen met mijn compagnon in twintig jaar heb 
opgebouwd, is binnen een kleine twee jaar compleet verdampt’, zegt Blenckers. 

Wie zijn oor te luister legt in de sector en de geestelijke gezondheidszorg hoort dat er zorgen 
zijn over het mentale gestel van horecaondernemers en -medewerkers. Blijf over je financiële 
en persoonlijke problemen práten, is in ieder geval het advies van welzijnsprofessionals. ‘Maar 
mensen vallen stil in onze groepsapp van collega-ondernemers’, zegt Niek van Rixel, van de 
Eindhovense kroeg The Jack op Stratumseind. ‘Tegengas geven, leuke dingen verzinnen, 
mensen zijn helemaal klaar met het beleid. Het kost energie en geld om je telkens opnieuw 
uit te vinden’.  

Van Rixel bezorgde tijdens de eerste gedwongen sluiting al speciaalbier aan huis, met een 
eigen barretje. ‘Toen dat ook niet meer mocht, ben ik als timmerman gaan werken. Nu had ik 
in The Jack eindelijk weer wat personeel bij elkaar, een leuk ‘teamke’. Mijn eerste zorg is nu 
hoe ik ervoor kan zorgen dat zij hun huur kunnen blijven betalen, maar ook of ik ze kan 
behouden’. 

De problemen zijn meerledig, vanwege de sombere uitzichten. En niemand in de horeca lijkt 
ervan uit te gaan dat het bij drie weken ‘milde lockdown’ blijft. ‘Dat zeiden ze vorig jaar ook, 
toen duurde het zeven maanden’, zegt Bjorn van de Brug, die meerdere cafés heeft op het 
Havenplein in Helmond. Hij investeerde eerder dit jaar juist in nieuwe etablissementen op die 
locatie. Die ‘gok’ pakte goed uit, hij bouwde een buffer op voor de wintermaanden, legt hij 
uit.   

‘Ik proef bij andere collega's dat ze echt voelen dat hen iets aangedaan wordt. En dat gevoel 
snap ik. De stress levert niet alleen op de werkvloer, maar ook thuis spanningen op. Ik heb 
zelf nog een redelijke zomer gedraaid door vol op terrassen en de lunch in te zetten, maar de 
moed is bij de meesten in de schoenen gezonken. Zeker als je nu een café of restaurant hebt. 
Want niet alle horeca is hetzelfde’.  

 
Bjorn van de Brug © Sem Wijnhoven/DCI Media 

In Someren zijn de zorgen inderdaad van andere aard. De uitbaters van café-zaal Jan van 
Tieskes hebben al enige tijd ander werk, doordat de sleutel al meermaals in het slot moest. 
Kastelein Martien Maas (60) bezorgt bloemen, terwijl zijn vrouw in de huishoudelijke dienst 
werkt. ‘De eerste annuleringen voor de zaal kwamen afgelopen zaterdag al binnen. Op deze 
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manier doorgaan in de horeca is niet meer mogelijk. Het valt niet meer rond te breien als je er 
niets naast doet’. 

 
Johanna van de Laar, Martien Maas en Angelique Maas - Van de Laar in Café Jan van 
Tieskes © FotoMeulenhof 

Er klinkt berusting door in het verhaal van Maas. ‘Ik ben zestig. We waren ‘de zaak’ eigenlijk 
aan het afronden, maar voor die jonge generatie heeft dit enorm veel impact. Ze moesten flink 
investeren, hebben een huurpand. Zeker in de kerkdorpen vraag ik me af hoe je het dan ooit 
nog moet volhouden’. 

Terug naar briefschrijver Hugo Molleman, die blij is dat er aandacht komt voor de mentale 
gezondheid in horecaland. ‘Ieder mensenleven is het sluiten van een horecazaak waard, 
begrijp me niet verkeerd. Alleen worden wíj nu als branche geslachtofferd. Het is 
symboolpolitiek, terwijl ons geen enkel perspectief  wordt geboden’, verzucht hij. ‘Er is voor 
personeel en ondernemers op deze manier niets meer over om nog voor te knokken. Terwijl ik 
als werkgever niets anders wil dan mijn mensen enthousiasmeren’. Bron: AD, 17 november 
2021. 

Coronarecords sneuvelen, ongemak in de Tweede Kamer groeit: ‘2G is 
een noodgreep’ 

Met gespierde retoriek halen critici uit naar het kabinetsplan om ongevaccineerden buiten de 
deur te houden bij festivals of concerten (2G-beleid). Maar een meerderheid van de Tweede 
Kamer houdt toch een klein paadje open naar dit controversiële middel. ‘Ondernemers zeggen: 
doe ons 2G’. 

Het demissionaire kabinet kan voorlopig door op de huidige coronakoers. De noodrem van 
afgelopen weekend krijgt genoeg steun. ‘Het virus gaat nu op zo’n grote schaal rond dat je er 
een grote klap op moet geven’, zei premier Mark Rutte gisteravond in de Tweede Kamer.  
 
Het was voor veel fracties ook lastig steggelen over de noodzaak tot ingrijpen, met tijdens het 
coronadebat een verse stroom aan zorgwekkend nieuws. Het RIVM turfde een nieuw 
weekrecord van ruim 110.000 nieuwe besmettingen. De GGD’s hikken tegen hun maximale 
testcapaciteit aan, een voorbode van meer onheil in de ziekenhuizen de komende weken. Bron: 
AD, 17 november 2021. 
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Ook België staan weer strengere coronamaatregelen te wachten 

Ook België staan weer strengere coronamaatregelen te wachten. Het coronavirus waart overal 
rond en de ziekenhuizen dreigen de toestroom van patiënten niet aan te kunnen. De 
verantwoordelijke ministers beslissen woensdagmiddag of ze onder meer thuiswerken weer 
gaan verplichten en vaker om een mondkapje zullen vragen. 

Veel Belgen zijn ingeënt en ze hielden bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje langer vol 
dan de noorderburen. Maar het virus heeft ook in België de afgelopen weken weer razendsnel 
terrein gewonnen. De toestand in de vollopende ziekenhuizen is 'zeer alarmerend', zegt 
zorgminister Frank Vandenbroucke. ‘Het gaat zeer snel’. 

De zes Belgische regeringen komen daarom woensdag eerder dan gepland bijeen 
voor coronacrisisberaad in hun zogeheten Overlegcomité. Ze denken er onder andere over wie 
dat kan te verplichten om tot Kerstmis drie of vier dagen per week thuis te werken. 

Ook het mondkapje zou weer vaker voor de dag moeten komen. Kinderen vanaf groep zes 
moeten in de klas een masker op, en ook in winkels en op andere plaatsen waar die regel nu 
al voor tieners en volwassenen geldt. Die laatsten moeten mogelijk binnen ook weer een kapje 
gaan dragen waar dat met een coronapas niet langer hoefde. Wie het nachtleven in wil, zou 
naast een coronapas voortaan een negatieve zelftest moeten kunnen laten zien. 

Bij alle maatregelen moet ook geen oogje meer worden dichtgeknepen, vinden de ministers 
volgens Belgische media. Met de aanvullende regels en een strengere handhaving hopen ze 
te ontkomen aan 2G-beleid of een vaccinatieplicht voor iedereen. Daartegen is het verzet ook 
binnen het Overlegcomité groot. Bron: AD, 17 november 2021. 

Saba heeft bekendgemaakt dat Nederland  op lijst staat van landen met 
hoogste Covid-19-risico 

De overheid op het eiland Saba heeft bekendgemaakt dat Nederland per 17 november op de 
lijst staat van landen met het hoogste Covid-19-risico. Daardoor moeten alle passagiers uit 
Nederland die Saba willen binnenkomen een negatieve PCR-test overhandigen die niet ouder 
is dan 72 uur. Gevaccineerde passagiers uit Nederland moeten verder de eerste dagen na 
aankomst een mondkapje dragen en zich op dag twee en vijf van hun verblijf opnieuw laten 
testen. 

Niet-gevaccineerde passagiers moeten vijf dagen na aankomst verplicht in quarantaine en 
zich daarna opnieuw laten testen. Saba is een bijzondere gemeente van Nederland en heeft 
zo'n 2000 inwoners. Op Saba is het overgrote deel van de bevolking gevaccineerd. Het eiland 
heeft dit jaar geen coronabesmettingen gehad. 

Ook op St. Eustatius, een buureiland van Saba met ruim 3100 inwoners, staan Nederlandse 
passagiers op de lijst van landen met het hoogste risico. Op St. Eustatius zijn momenteel twee 
coronapatiënten geregistreerd. Bron: AD, 17 november 2021.  

Tsjechië wil gaat ongevaccineerde mensen weren van  grote evenementen. 

Tsjechië wil vanaf maandag ongevaccineerde mensen weren van onder meer 
grote evenementen. Ze krijgen ook geen toegang meer tot bepaalde diensten. Het gaat volgens 
lokale media om onder meer restaurants en kappers. Die plekken zijn dan alleen nog 
toegankelijk voor mensen die een coronavaccinatie hebben gehad of besmet zijn geweest.  

Het door premier Andrej Babis bekendgemaakte plan moet donderdag nog officieel 
worden goedgekeurd door het voltallige kabinet. Als dat gebeurt, treedt Tsjechië met de 
invoering van de zogeheten 2G-regel in de voetsporen van buurlanden Duitsland, waar de 
maatregel in delen van het land geldt, en Oostenrijk. 
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Het aantal besmettingen is in Tsjechië de afgelopen maand explosief gestegen. Dinsdag 
werden bijna 25.000 mensen positief getest op het coronavirus, een nieuw dagrecord. Dit laat 
volgens Babis zien dat de genomen coronamaatregelen tot nu toe niet voldoende zijn. Bron: 
AD, 17 november 2021.  

Dinsdag zijn 93.000 mensen naar een testlocatie gegaan om te testen of ze het 
coronavirus hebben opgelopen 

Iets meer dan 93.000 mensen zijn dinsdag naar een testlocatie van de GGD gegaan om te 
weten te komen of ze het coronavirus hebben opgelopen. Dat is een record, laat de 
overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland woensdag weten. De GGD'en voerden 
maandag zo'n 91.000 tests uit. Dat was een verbetering van het oude record uit maart van dit 
jaar, toen in een dag tijd ongeveer 89.000 mensen waren getest.  

De GGD'en hebben het ontzettend druk. Het aantal mensen dat zich wil laten testen groeit 
nog steeds, maar de testlocaties hebben vrijwel geen plek meer voor ze. De maximale 
testcapaciteit is bereikt, meldde de GGD-koepel dinsdag. Dat maakt het ook heel moeilijk om 
nog een testafspraak te maken. 

Die drukte leidt soms ook tot spanningen, zowel in de telefoongesprekken met het callcenter 
als op de testlocaties. ‘We begrijpen dat mensen ongeduldig zijn maar vragen mensen dat niet 
af te reageren op onze medewerkers en hen met respect te behandelen. Zij moeten hun werk 
veilig kunnen doen’, aldus GGD GHOR Nederland. Bron: AD, 17 november 2021.  

De Verenigde Staten willen minstens 1 miljard doses van  coronavaccin per jaar 
gaan maken 

De Verenigde Staten willen minstens 1 miljard doses van het coronavaccin per jaar gaan 
maken. Dat moet vanaf midden volgend jaar mogelijk zijn. 

Het Witte Huis is van plan miljarden dollars te investeren om de vaccinproductie in de VS uit 
te breiden, meldt The New York Times. De vaccins zijn voor binnenlands gebruik, maar ook 
voor elders. De Amerikaanse regering staat onder druk van activisten om de levering van 
coronavaccins aan arme landen te vergroten, aldus de krant. 

Ze gaat samenwerken met de industrie om te voldoen aan de onmiddellijke behoefte aan 
vaccins in het buitenland en in eigen land. Tevens is de uitbreiding bedoeld als voorbereiding 
op een toekomstige pandemie. Het streven is om binnen zes tot negen maanden na 
identificatie van een nieuwe wereldwijde virusziekte voldoende vaccins voor alle Amerikanen 
te kunnen maken, aldus een topadviseur van de Amerikaanse president Biden. Bron: AD, 17 
november 2021.  

Vuurwerkleveranciers zijn begonnen met bevoorraden van winkels  

Vuurwerkleveranciers zijn begonnen met het bevoorraden van winkels in het land. Volgens 
Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) lijkt een landelijk 
verbod op het afsteken van vuurwerk om de zorg te ontlasten van de baan, zo concludeert hij 
na het coronadebat van woensdag. Hij wijst daarbij op het uitblijven van een OMT-advies. 
Demissionair premier Mark Rutte gaf tijdens het debat echter aan dat er nog geen 
beslissing over een vuurwerkverbod is genomen. 

De sector begint normaal rond 1 november met het bevoorraden van de winkels. Nu zijn ze 
iets later gestart in afwachting van een eventueel OMT-advies. Het is de sector er ook alles 
aan gelegen om met uitleveren aan winkels te beginnen. ‘Door het tijdelijke, eenmalige 
vuurwerkverbod van vorig jaar heeft de branche extra opslagruimte moeten huren, en die 
huren lopen nu af, dus er moet wel worden uitgeleverd’, zo klinkt het. 



 
 

15 
 

Rutte zei tijdens het coronadebat dat mogelijk deze week 'maar in ieder geval zo snel mogelijk' 
wordt besloten of ook dit jaar, net als vorig jaar een vuurwerkverbod geldt om de zorg te 
ontlasten. Bron: AD, 17 november 2021. 

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. 

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 70 procent. Bij de huisartsenposten zagen dokters 60 
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 buren. Als die traditie vervangen wordt door grote vuurwerkshows met veel 
publiek, zou dat volgens hem ook een groter besmettingsrisico kunnen betekenen. Bron: AD, 
17 november 2021. 

Grapperhaus over jaarwisseling: ‘Doel om zorg niet extra te belasten is 
geslaagd’ 

De hoeveelheid geweldsincidenten en het aantal vuurwerkslachtoffers lagen tijdens de 
afgelopen jaarwisseling flink lager dan een jaar eerder. Op de afdelingen spoedeisende hulp 
van ziekenhuizen en bij huisartsenposten meldden zich 70 procent minder 
vuurwerkslachtoffers. Het aantal geweldsincidenten nam met bijna 25 procent af.  

‘Het hoofddoel van het tijdelijk vuurwerkverbod om tijdens de jaarwisseling de zorg niet extra 
te belasten, is bereikt’. Dat blijkt uit het Landelijk beeld jaarwisseling 2020-2021 dat minister 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en 
Waterstaat) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Uit het rapport blijkt onder 
meer dat het tijdelijk vuurwerkverbod er onder andere in resulteerde dat de totale hoeveelheid 
inbeslaggenomen vuurwerk in het jaar 2020 is verdubbeld. Er werd bijna 123 duizend kilo 
vuurwerk.  
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De politie registreerde wel meer meldingen van overlast door jeugd en geluidshinder dan 
gemiddeld genomen de afgelopen vier jaar. Maar er werden een kwart minder aanhoudingen 
verricht en bij het Openbaar Ministerie zijn minder verdachten aangemeld. 
 
Verder waren deze jaarwisseling een stuk meer agenten aan het werk. Daar waar een kleine 
groep toch voor ernstige overlast zorgde met geweld, vuurwerk en door auto’s in brand te 
steken, is door adequaat optreden van de politie en hulpdiensten erger voorkomen, zo blijkt 
uit het rapport. Zo werd de brandweer bijna vierduizend keer ingezet, ruim tien procent 
minder dan de vorige jaarwisseling.  

De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de afgelopen jaarwisseling worden meegenomen in de 
voorbereidingen voor komende vieringen van oud en nieuw. De omstandigheden deze 
jaarwisseling waren anders dan anders door het tijdelijke vuurwerkverbod, de 
coronamaatregelen en het feit dat er geen vuurwerkshows of andere oud en nieuw-vieringen 
mogelijk waren.  

Ondanks het verbod op het afsteken van vuurwerk zijn er tijdens de jaarwisseling toch 
vierhonderd mensen gewond geraakt door sierpotten en knallers. Het aantal slachtoffers is 
wel fors minder dan vorig jaar. Toen raakten in totaal 1285 mensen gewond. Precies 385 
mensen raakten tijdens die jaarwisseling zo zwaar gewond dat ze naar het ziekenhuis 
moesten. Dit jaar waren dat 108 slachtoffers. Ook bij de huisartsenposten kwamen nu veel 
minder slachtoffers met lichte verwondingen binnen. Het ging om 275 mensen, tegen 900 
vorig jaar.  

Het aantal patiënten dat met ernstige brandwonden is opgenomen is tijdens de afgelopen 
jaarwisseling met bijna de helft afgenomen, meldt het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. In 
2019 werden achttien mensen in een van de drie brandwondencentra in Nederland 
opgenomen. Dit jaar waren dat er tien. Bron: AD, 5 januari 2021. 

Vuurwerk maakte ondanks verbod toch nog 400 slachtoffers 

Ondanks een verbod op het afsteken van vuurwerk zijn er tijdens de jaarwisseling toch nog 
400 mensen gewond geraakt door sierpotten en knallers. Het ging vooral mis bij jongeren 
onder de 20 jaar. 

Het aantal slachtoffers is wel fors minder dan vorig jaar. Toen raakten in totaal 1285 mensen 
gewond, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Precies 385 mensen raakten tijdens die 
jaarwisseling zo zwaar gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Dit jaar waren dat 108 
slachtoffers. Ook bij de huisartsenposten kwamen nu veel minder slachtoffers met lichte 
verwondingen binnen. Het ging om 275 mensen, tegen 900 vorig jaar.  

Opvallend is dat vooral jongeren zich dit jaar meldden bij de artsen. Bijna tweederde (63 
procent) van de slachtoffers was onder de 20. Vorig jaar was dat minder dan de helft (49 
procent). De meesten raakten gewond door knalvuurwerk en moesten aan hun brandwonden 
op handen en vingers behandeld worden. Iets minder dan de helft stak het vuurwerk niet zelf 
af, maar stond erbij te kijken. Bijna iedereen die gewond raakte (82 procent) was man; dat is 
niet anders dan andere jaren. 

Volgens VeiligheidNL blijkt uit de eerste cijfers dat er niet meer vuurwerkslachtoffers zijn 
gevallen door zwaar illegaal vuurwerk. Toch noemt manager onderzoek Birgitte Blatter het 
aantal slachtoffers hoog. ‘Zeker gezien het vuurwerkverbod’. 

Plastisch chirurgen maakten eerder deze week ook al bekend dat ze fors minder zwaar letsel 
hebben gezien. Toch moesten zij nog altijd 18 mensen behandelen. Vijf van hen moeten een 
hand missen. Vorig jaar waren dat nog 50 slachtoffers en 10 handamputaties. De Nederlandse 
Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) pleitte er na deze cijfers voor om nooit meer 
vuurwerk af te steken. 
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In het hele land waren met de jaarwisseling kerkklokken te horen in plaats van vuurwerk. 
Bron: AD, 5 januari 2021. 

Guido Weijers zegt Oudejaarsconference af 

Cabaretier Guido Weijers ziet dit jaar af van zijn Oudejaarsconference bij RTL. 'De onzekerheid 
rondom covid gooit roet in het eten. Waar ik vorig jaar alle energie had me continu aan te 
passen, kies ik deze keer anders. Ik wil er honderd procent voor gaan of helemaal niet', schrijft 
hij op Instagram. Bron: AD, 17 november 2021. 

In Nederlandse ziekenhuizen liggen 402 coronapatiënten op intensive 
cares 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vandaag 402 coronapatiënten op de intensive cares, 
17 meer dan gisteren. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni, blijkt uit cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de afgelopen 24 uur werden 
er 36 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 265 
nieuwe patiënten binnengebracht. 

Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten echter, met 11 tot 1675. In totaal 
liggen er nu 2077 Covidpatiënten in de ziekenhuizen, 6 meer dan gisteren. 

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, sprak eerder deze week de 
verwachting uit dat het aantal opgenomen patiënten voorlopig blijft stijgen. Hij voorziet dat er 
over ongeveer een week 2600 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. Naar verwachting 
loopt dat aantal de dagen daarna op tot boven de hoogste piek van afgelopen winter, van 2800 
mensen. 

Ruim een maand geleden werd besloten om patiënten weer te spreiden over het land. Dit moet 
de druk op de ziekenhuizen verdelen en zo veel mogelijk voorkomen dat de zorg vastloopt. Op 
dinsdag zijn 3 mensen verplaatst naar een andere regio. Sinds de spreiding werd hervat zijn 
184 mensen overgebracht naar andere regio's. Bron: AD, 17 november 2021. 

Het is rustiger geweest in treinen, bussen, metro's, trams  

Het is duidelijk rustiger geweest in de treinen, bussen, metro's, trams op maandag, de eerste 
werkdag nadat de coronaregels en ook het thuiswerkadvies waren aangescherpt. 
Nederlanders checkten ruim 4 procent minder in bij het openbaar vervoer vergeleken met een 
week eerder. Dat meldt het ov-chipkaartbedijf Translink op basis van cijfers. 

Maandag maakten mensen 2,9 miljoen keer gebruik van het openbaar vervoer. Dat is 
het rustigst sinds eind augustus, als de maandagen tijdens de herfstvakantie buiten 
beschouwing worden gelaten. Vorige week maandag werd nog bijna 3,1 miljoen keer 
ingecheckt. 

Tijdens de persconferentie vrijdag scherpte Mark Rutte het thuiswerkadvies aan naar 'werk 
thuis, tenzij het écht niet anders kan’. Begin november vroeg de demissionair premier al om 
minimaal de helft van de werktijd thuis te werken. Bron: AD, 17 november 2021. 

Lege stadions zijn terug: betaald voetbal komende weken weer zonder 
publiek 

Veel clubs wilden het betaald voetbal stilleggen tijdens de lockdown. Maar zover komt het niet. 
De duels, voor akelig lege stadions in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, gaan de 
komende weken gewoon door. Dit heeft de KNVB vandaag bevestigd. 

Het bleek volgens de KNVB vrijwel onmogelijk om duels op te schuiven. Ook is het onzeker of 
er na 4 december wel met publiek kan worden gespeeld. Daarom is woensdag uiteindelijk 
besloten de komende speelronden in het betaalde voetbal niet uit te stellen. De KNVB is 
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tevreden over de houding van het kabinet, dat zegt te beseffen dat profclubs opnieuw 
financiële schade oplopen. De nationale voetbalbond is in overleg over een 
compensatieregeling. 

‘Het voetbal biedt in deze bijzondere tijden miljoenen mensen thuis ontspanning, topsport en 
amusement’, laten de KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in een gezamenlijke 
reactie weten. ‘Door te spelen werken we opnieuw mee aan de oplossing. Maar we willen wel 
graag van ‘Den Haag’ horen wat er nodig is om zo snel mogelijk weer met volle tribunes te 
mogen spelen. Want daar draait het betaald voetbal vooral om’. 

De rondgang vorige week van deze site langs het leeuwendeel van de clubs in het betaald 
voetbal leverde kort voor het weekeinde een duidelijke conclusie op. Voetballen voor lege 
stadions, dáár zagen de clubs helemaal niets meer in. ‘Leg dan de competitie maar tijdelijk 
stil’, was de breed gedragen mening in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie op vrijdag. 
Eigenlijk sprak alleen Ajax zich bij monde van trainer Erik Ten Hag hardop uit tegen het 
stilleggen van de competities. 

De Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde divisies (CVTD) wil de komende weken ondanks 
de afwezigheid van toeschouwers blijven voetballen. ‘Er is namelijk geen zekerheid dat er na 
4 december wel met publiek kan worden gespeeld’, laat de belangengroep van de verenigingen 
die uitkomen op de twee hoogste niveaus van het amateurvoetbal na overleg met de KNVB 
weten. ‘De druk op de tweede seizoenshelft zou door wedstrijden uit te stellen dermate groot 
worden, dat er vaker doordeweeks gespeeld moet worden. En dat is niet wenselijk voor spelers 
en publiek’. 

De clubs spraken elkaar dinsdag tijdens een videocall. Ajax, vertegenwoordigd door 
commercieel directeur Menno Geelen en Suzanne Adriaansen, luisterde vooral en zweeg 
verder. De Amsterdamse clubvertegenwoordigers zagen emoties bij Manfred Laros, directeur 
van Sparta en Jan Willem van Dop, de directeur bij Go Ahead Eagles. Die gaven in een 
bevlogen betoog aan dat er mét supporters op de tribune moest worden gespeeld.  

Sparta speelt bijvoorbeeld eind deze maand thuis tegen Ajax, financieel een zeer belangrijke 
wedstrijd. Bij Go Ahead Eagles is de wisselwerking tussen de ploeg en de fanatieke aanhang 
zo goed dat het de Adelaarshorst tot een moeilijk te nemen vesting heeft gemaakt. Maar het 
onderzoek dat de KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie hielden, toonde aan 
dat het stilleggen van ons voetbal niet zo eenvoudig is als het klinkt. 

Zo is er grote twijfel of de korte lockdown en dus het leeg laten van de stadions wel eindigt op 
4 december om 18.00 uur. De experts zeggen dat de piek in het aantal besmettingen nog moet 
komen en dus lijkt het een utopie dat de stadions straks de poorten weer wagenwijd open 
mogen zwaaien van het kabinet. 

Daarnaast is voetballen op of rond de feestdagen in december of begin januari 2022 lastig 
omdat de politie-inzet, die nogal nodig bleek de laatste weken, op korte termijn niet meer te 
regelen valt, zo hoorden ze in Zeist. En daarnaast zou ESPN bepaald niet staan te juichen als 
er een paar weken geen wedstrijden konden worden uitgezonden. De televisiezender is 
faliekant tegen een pauze in de eredivisie en de eerste divisie. 

Tenslotte bleek er ook geen consensus te zijn na navraag bij spelers en trainers. De eerste 
categorie ziet een winterstop wel zitten, al was het alleen maar om de familie te kunnen 
bezoeken tijdens de feestdagen. Enkele trainers voorziet een enorm druk schema na de 
jaarwisseling en vreest dat de kleine selecties dan voor problemen gaan zorgen. 

Dat allemaal bij elkaar opgeteld leverde één conclusie op: er moet worden door gevoetbald 
zonder publiek. Dat is woensdag officieel aangekondigd door de KNVB.  

Dat er gewoon wordt door gevoetbald doet vooral ook bij Feyenoord pijn. De club sprak zich 
eerder al hardop uit voor het stilleggen van de competitie. De Rotterdammers hadden immers 
driemaal een zo goed als uitverkochte Kuip in wedstrijden tegen bescheiden clubs als PEC 
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Zwolle, Heracles en Fortuna Sittard. Dat de stoeltjes leeg blijven kost zo’n 900.000 per 
thuiswedstrijd en wie de financiële jaarcijfers van de club onder ogen heeft gekregen vorige 
maand zal zich realiseren dat die kostenpost pijn zal doen in Rotterdam-Zuid. Dat kan nooit 
allemaal worden gecompenseerd. Bron: AD, 17 november 2021.  

Peiling wijst uit dat acht op de tien gevaccineerden een boosterprik laten zetten 

Uit een peiling onder bijna 2300 deelnemers - in opdracht van de NOS uitgevoerd door I&O 
Research - blijkt dat ruim acht op de tien gevaccineerde Nederlanders een boosterprik laten 
zetten zodra dat mogelijk is. 83 procent van de gevaccineerden is positief over de booster, 
klinkt het. In september ging het om 79 procent.  

Twee derde zou de prik zeker laten zetten, 22 procent noemt het nemen van een extra inenting 
waarschijnlijk. Met name onder de gevaccineerde 35-plussers is er meer draagvlak gekomen 
voor de boosterprik. Jongeren denken er nog ongeveer hetzelfde over als bij het onderzoek in 
september, aldus de onderzoekers. 

31 procent van de geënquêteerden betwijfelt of het coronavirus ooit 
volledig onder controle komt. Tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden zijn hier grote 
verschillen te zien. Waar een kwart van de gevaccineerden aangeeft niet te geloven dat corona 
volledig in te dammen is, is dat bij de ongevaccineerden 68 procent. Bron: AD, 17 november 
2021. 

Ook in Zweden moet je coronapas laten zien 

Ook Zweden die naar een binnenevenement van meer dan honderd aanwezigen willen, zullen 
binnenkort hun coronapas moeten laten zien. Gezondheidsexperts adviseren dat bezoekers, 
met ingang van 1 december, moeten aantonen dat zij gevaccineerd zijn. Het parlement moet 
nog wel met het advies instemmen. 

Het Scandinavische land schafte begin deze maand juist het verplicht testen van volledig 
ingeënte mensen met ziekteverschijnselen af. Nu de besmettingen in Europa weer sterk 
oplopen, is dat besluit na veel kritiek teruggedraaid. Veel nieuwe corona-infecties worden er 
in Zweden momenteel niet veel vastgesteld. 

Minister van Volksgezondheid Lena Hallengren houdt echter rekening met een nieuwe golf in 
december. ‘De verspreiding van het virus stijgt in Europa. Dat hebben we hier nog niet 
geconstateerd, maar Zweden is niet geïsoleerd. Daarom moeten we vaccinatiebewijzen kunnen 
gebruiken’, aldus Hallengren. Bron: AD, 17 november 2021. 

Op dit moment is het niet mogelijk om online een testafspraak te maken 

Het is op dit moment niet mogelijk om online een testafspraak te maken bij de GGD. 
Coronatest.nl kampt met een storing, meldt koepelorganisatie GGD GHOR 
Nederland. Mensen die een afspraak willen maken, kunnen wel 0800-1202 bellen, maar daar 
is het de laatste dagen heel druk. Bron: AD, 17 november 2021. 

Ook volwassenen met Downsyndroom krijgen boosterprik 

De Gezondheidsraad adviseert  ook volwassenen met Down-syndroom een boosterprik te 
geven. 'Ondanks vaccinatie' zijn mensen met het syndroom van Down 
'onvoldoende beschermd tegen ernstige ziekte en sterfte door Covid-19', aldus de raad. De 
kans op ziekte en sterfte door corona is vergelijkbaar met die bij reeds gevaccineerde ouderen. 

Bovendien hebben volwassenen met het downsyndroom een lagere immuunrespons na 
vaccinatie, zo blijkt volgens de raad uit onderzoek. Sommige mensen met het syndroom van 
Down wonen in een zorginstelling, dus zij komen ook op basis van het vorige advies van de 
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raad - om ouderen en bewoners van zorginstellingen de extra prik te geven - al aan de beurt. 
Bron: AD, 17 november 2021. 

Artsen spreken mensen aan in winkelcentrum: enkele tientallen 
vaccinaties extra en meer begrip voor elkaar  

Zo’n twintig zorgmedewerkers zijn dinsdag in winkelcentrum Overvecht met klanten het 
gesprek aangegaan over vaccineren (of niet). De initiatiefnemers willen dit landelijk gaan 
uitrollen. ‘Elkaar in de ogen kijken, dat helpt’. 

Initiatiefnemer van de actie is Bernard Leenstra, huisarts in opleiding. Hij hoopt vooraf tijdens 
een goed gesprek twijfelaars te overtuigen om het vaccin toch te nemen. 

‘We waren met een stuk of tien mensen in witte jassen, in wisselende samenstelling. 
Chirurgen, verpleegkundigen, orthopeden. Mensen die op het laatste moment waren 
uitgeroosterd omdat veel ingrepen in het ziekenhuis niet doorgaan. Ze hadden anders thuis 
op de bank gezeten’. 

Leenstra en zijn collega’s deelden mondkapjes uit en vroegen aan mensen of ze een idee 
hadden waarom we er waren. ‘Veel mensen werden dan nieuwsgierig. En zo begon het 
gesprek’. 

De gesprekken verliepen prima, zegt hij. ‘Er waren ook mensen die zeiden dat ze echt geen 
vaccin zouden nemen, maar er was totaal geen agressie. Het helpt als je elkaar in de ogen 
kunt kijken. Als ze zien dat je echt luistert. Dat vermenselijkt. Dat lukt je niet op social media 
of tijdens een persconferentie’. 

Ze praatten over de redenen om het vaccin niet te willen. Over desinformatie, geruchten over 
onvruchtbaarheid, de langetermijneffecten. ‘Dan vertelde ik dat er in al die ziekenhuizen 
honderden doktoren lopen die wel zijn gevaccineerd. Zouden ze dat doen als er problemen te 
verwachten zijn? Maar ik respecteerde ook dat mensen zeiden nooit het vaccin in hun lijf te 
willen’. 

Leenstra en zijn collega’s spraken vandaag met honderden mensen. ‘Maximaal enkele 
tientallen zullen zich alsnog laten vaccineren. Maar met deze gesprekken hebben we nog meer 
bereikt, namelijk begrip voor elkaar’. 

Hij is niet voor een 2G-samenleving, wel voor de maximale dialoog. ‘Er was een connectie met 
de mensen vandaag. Daarom gaan we door met deze actie de komende dagen, op verschillende 
plekken. Het mooiste zou zijn als we dit landelijk zouden kunnen uitrollen. Maar daar hebben 
we dan wel hulp bij nodig, want ik vergeet zelfs dat ik broodjes moet regelen voor mijn 
mensen’. Bron: AD, 17 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. Bron: AD, 11 november 2021. 

Gevaccineerde besmette mensen moeten niet meer beschikken over geldige QR-code 

Een Kamermeerderheid steunt een motie om mensen die gevaccineerd zijn en toch positief 
getest worden tijdelijk geen groen vinkje in de CoronaCheck-app te geven. Besmette mensen 
beschikken daardoor gedurende de periode dat ze in isolatie moeten niet meer over een geldige 
QR-code. 
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Mensen ontvangen een QR-code nadat ze zijn gevaccineerd, maar ook daarna kunnen 
ze besmet raken met het coronavirus. In dat geval wordt de QR-code nu niet aangepast, zodat 
gevaccineerden die het virus onder de leden hebben nog steeds een geldige QR-code kunnen 
tonen. De Kamer wil tegengaan dat ze andere besmetten. 

Minister De Jonge ontraadde de motie, omdat het privacytechnisch namelijk lastig te regelen 
is. Een aanpassing van het systeem 'zou we heel erg afbreuk doen aan de privacyaspecten van 
de coronatoegangsbewijzen', sprak De Jonge. De Kamer en diverse actiegroepen hamerden 
voor invoering juist op de privacywaarborgen van het systeem. 

De demissionair bewindsman vreest overigens ook voor een schijnzekerheid. Mensen die een 
geldige QR-code hebben omdat ze gevaccineerd zijn en toch ziek worden, kunnen 'zich ook 
gewoon niet laten testen', stelt De Jonge. ‘Het is dus nogal makkelijk om je snor te drukken 
als het daarover gaat’. Bron: AD, 17 november 2021. 

Situatie in Gelre ziekenhuizen ‘alarmerend’ door corona: opnamestop in 
Apeldoorn en Zutphen 

De situatie in Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen is alarmerend. Het aantal Covid-
patiënten in het ziekenhuis is de afgelopen dagen explosief gestegen waardoor de situatie zo 
nijpend is dat er zowel op de locatie Apeldoorn als Zutphen op dit moment sprake is van een 
opnamestop voor de kliniek. Ambulances krijgen de instructie om naar andere ziekenhuizen 
te rijden. 

Dat betekent dat het ziekenhuis de focus legt op de Covid-zorg, de spoedeisende- en de urgente 
zorg. De reguliere zorg, waarbij sprake is van een operatieve ingreep en/of het gebruik van de 
verpleegafdeling,  wordt afgeschaald. Poliklinische zorg gaat voor het leeuwendeel van de 
afspraken door, zo meldt het ziekenhuis op zijn website. Bron: AD, 17 november 2021. 

België breidt mondkapjesplicht verder uit 

België breidt de mondkapjesplicht verder uit en verlaagt de leeftijd, waarop dat in openbare 
binnenruimtes moet, van twaalf naar tien jaar. Ondanks dat klanten al verplicht zijn 
een coronapas te tonen, moeten de kapjes weer op in restaurants en bars, behalve aan tafel, 
meldt De Morgen. Op school zouden de tienjarigen nog geen mondkapje hoeven te dragen. De 
uiteindelijke beslissing daarover mogen de deelregeringen zelf nemen. Bron: AD, 17 november 
2021. 

VVD en ChristenUnie willen dat niet-essentiële winkels en 
dienstverlening toegankelijk blijven voor publiek 

VVD en ChristenUnie willen dat niet-essentiële winkels en dienstverlening toegankelijk 
blijven voor publiek als mensen daar een veilige afstand van zeker 1,5 meter kunnen 
aanhouden. In dat geval zouden ze geen coronatoegangsbewijs hoeven te vragen aan hun 
clièntele, vinden de twee coalitiefracties. 

De Tweede Kamer praat over het wetsvoorstel van het demissionaire kabinet om niet-
essentiële winkels zoals bouwmarkten en kledingwinkels te kunnen verplichten om hun 
klanten alleen toe te laten als zij een QR-code hebben. Die krijgen ze als ze gevaccineerd zijn, 
hersteld van corona of negatief getest. 

De twee regeringsfracties vinden het echter een evenrediger maatregel als ondernemers in 
winkelgebieden voldoende afstand kunnen garanderen tussen hun klanten. Ze hebben 
daartoe samen een wetswijziging ingediend. Op zich zijn de liberalen niet tegen het plan van 
het kabinet. 
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‘We leggen hiermee iets in de gereedschapskist wat ingezet kán worden’, zei VVD-Kamerlid 
Aukje de Vries. Ze wil nog wel weten wat precies onder niet-essentiële winkels en niet-
essentiële dienstverlening wordt verstaan. Kappers vallen er bijvoorbeeld onder terwijl die 
volgens haar voor veel mensen wel essentieel zijn. Bron: AD, 17 november 2021. 

Bezoeker mishandelt beveiliger GGD-teststraat in Roermond 

Een bezoeker van de teststraat van de GGD in Roermond heeft daar woensdag een beveiliger 
mishandeld. De beveiliger moest worden behandeld door ambulancepersoneel. De dienst heeft 
aangifte van mishandeling gedaan. 

Na deze mishandeling heeft de GGD in Noord- en Midden-Limburg de beveiliging in de 
teststraten opgeschaald. Directeur Publieke Gezondheid Jac Rooijmans van GGD Limburg-
Noord toonde zich geschokt. Dit gaat de dienst niet in de koude kleren zitten, zei hij. ‘We 
werken als GGD keihard aan de bestrijding van corona. Al onze medewerkers zetten zich met 
hart en ziel hiervoor in. Dit incident komt enorm hard aan’. 

‘Het is nu een zaak voor de politie en die laten we haar werk doen. Wat ons te doen staat is 
onze medewerkers die aanwezig waren op de teststraat zo goed mogelijk opvangen. Voor hen 
en alle andere collega’s die zich iedere dag weer inzetten voor testen en vaccineren is het een 
voorwaarde dat ze hun belangrijke werk veilig kunnen uitvoeren. Daar gaat onze aandacht nu 
vooral naar uit’. 

Volgens de GGD beperkt de agressie zich niet tot de testlocaties. Ook mensen die de telefoons 
opnemen krijgen de nodige verbale agressie over zich heen. Daarbij lopen de emoties soms 
hoog op. ‘Voor de collega’s die dat meemaken is dat uitermate lastig en soms beangstigend’, 
zegt Rooijmans. ‘Het zijn heftige situaties waar ze mee te maken krijgen. In de nazorg spannen 
we ons in om onze collega’s zo goed mogelijk te helpen. Gelukkig is het overgrote deel van de 
mensen die bellen of onze test- of vaccinatielocaties bezoeken wel heel erg netjes en geduldig. 
Maar het kan en mag niet zo zijn dat onze medewerkers - die hun werk doen voor de 
gezondheid van ons allemaal - te maken krijgen met agressie en geweld’. 

De GGD zegt dat het inmiddels goed gaat met de mishandelde beveiliger. Bron: AD, 17 
november 2021. 

LIVE Overlegcomité. ‘Mondmasker op alle plaatsen waar CST nodig is 

Discotheken kunnen kiezen voor zelftest in plaats van mondmasker’ - Volg hier om 19 uur de 
persconferentie. 

Sinds 14.30 uur zit het Overlegcomité bijeen over bijkomende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus in te dijken. Intussen sijpelen de eerste beslissingen naar buiten: zo zou 
er een mondmaskerplicht komen op alle plaatsen waar het Covid Safe Ticket geldt en zal er 4 
dagen per week thuisgewerkt moeten worden. Om 19 uur volgt een persconferentie over de 
beslissingen van het Overlegcomité. Bron: HLN, 17 november 2021.  

Kabinet vraagt OMT om advies over plan horeca voor langere 
openingstijden 

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus gaat het OMT om advies vragen over een plan van de 
horeca om toch langer open te kunnen blijven. In dat plan zouden gasten die al voor 20.00 
uur binnen zijn in de horecazaak, langer kunnen blijven.  

Dat heeft minister Grapperhaus de horecakoepel Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 
toegezegd tijdens een overleg vanmiddag. Volgens zijn woordvoerder zou zo'n wijziging de 
komende tijd niet ingaan omdat het huidige pakket van maatregelen van drie weken niet wordt 
aangepast. Voor het andere verzoek, een ruimere financiële compensatie voor 
horecaondernemers, kreeg de brancheorganisatie de handen ook niet op elkaar.  
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‘Er is niets concreets uit het overleg uitgekomen. Voor nu is het teleurstellend, maar we 
hebben wel wat vervolgafspraken kunnen maken. We houden er vertrouwen in’, zegt KHN-
voorzitter Robèr Willemsen met een gematigde toon. 

Volgens Willemsen hebben ze tijdens het overleg Stef Blok, die als demissionair minister van 
Economische Zaken en Klimaat over een nieuw steunpakket voor ondernemers gaat, duidelijk 
kunnen maken dat de horeca ‘geen genoegen neemt met het matige’ steunpakket. ‘Hij gaat 
dat vrijdag bespreken in de ministerraad’.  

Het kabinet maakte vorige week nieuwe maatregelen bekend om de opleving van besmettingen 
tegen te gaan. Kroegen en restaurants moeten om 20.00 uur de deuren sluiten. De huidige 
sluitingstijd geldt tot en met vrijdag 3 december, de voorlopige einddatum van de nieuwe, 
strengere maatregelen. 

Dan is een nieuwe persconferentie gepland van het demissionaire kabinet. Afgelopen zaterdag, 
toen de maatregel inging, waren 25 horecazaken in Breda ook na 20.00 uur uit protest nog 
open. Als er niks uit het overleg met het kabinet komt, volgen er mogelijk weer acties, zei de 
woordvoerder van KHN Breda zondag. Bron: AD, 17 november 2021. 

In België krijgen volledig gevaccineerde mensen boosterprik in maart 
2022 

Alle Belgen die volledig zijn gevaccineerd en het willen zouden tegen maart of 
april een boosterprik kunnen krijgen, melden diverse media. Er is al begonnen met 
herhalingsprikken voor zorgpersoneel en 65-plussers. Bron: AD, 17 november 2021. 

GGD meldt dat het weer mogelijk is om online afspraak te maken 

GGD GHOR Nederland meldt dat het weer mogelijk is om online een testafspraak te 
maken. De systemen achter de site coronatest.nl hadden het vandaag, net als de afgelopen 
dagen, door de grote drukte heel moeilijk.  

Veel bezoekers wilden gelijktijdig een testafspraak maken, terwijl er weinig tijdvakken 
beschikbaar waren. Op elk moment waren ongeveer 4000 mensen tegelijk ingelogd. Hoewel 
de site weer draait, zijn er nog steeds erg weinig plekken vrij. 

Elke bezoeker krijgt drie testmomenten aangeboden, die tijdelijk worden gereserveerd. Dat 
betekent dat er dus 12.000 plekken op de agenda bezet lijken, terwijl 8000 van die 
tijdvakken na verloop van tijd vrijkomen als er een afspraak is gemaakt. 
 
Daardoor blijft de kans bestaan dat het mensen even niet lukt om een testplek te reserveren, 
aldus GGD GHOR. Het systeem achter de site wordt in de loop van de avond aangepast. 
Daardoor komen er sneller meer tijdvakken beschikbaar. Bron: AD, 17 november 2021. 

Weer energiemaatschappij omgevallen: Allure Energie vraagt 
faillissement aan 

Opnieuw gaat een energiemaatschappij ten onder in deze tijd van torenhoge tarieven voor gas 
en elektriciteit. Het Drentse Allure Energie heeft faillissement aangevraagd en verliest zijn 
vergunning.  

Het kleine bedrijf, met ongeveer 600 klanten, maakte het faillissement vanmorgen bekend. 
Naar eigen zeggen wordt het einde niet veroorzaakt door de torenhoge gas- en 
elektriciteitsprijzen, maar door een juridisch conflict. 

‘Tot onze spijt moeten we u mededelen dat Allure Energie haar handelsactiviteiten heeft 
moeten staken en haar faillissement heeft aangevraagd’, laat de leverancier op de eigen 
internetpagina weten. ‘Door een juridische strijd tussen aandeelhouders was het niet mogelijk 
om de dienstverlening nog langer voort te zetten’. 
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Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op verzoek van de leverancier zelf 
de vergunning ingetrokken. Bij de rechtbank in Groningen is door het in Beilen (Drente) 
gevestigde Allure Energie vervolgens faillissement aangevraagd.  

De curator van Allure Energie heeft nu tot 26 november om een energieleverancier te vinden 
die de 600 klanten over wil nemen. Lukt dat niet dan worden de huishoudens voor 1 december 
verdeeld over de bestaande leveranciers. 

In de praktijk zullen de meesten dan terechtkomen bij Vattenfall, Eneco en Essent. Klanten 
van Allure Energie blijven in de tussentijd gewoon energie ontvangen. Ze krijgen vanzelf 
bericht van hun nieuwe energieleverancier. Tot 1 december kunnen zij sowieso niet 
overstappen, vanaf 1 december is dat weer mogelijk.  

De ACM waarschuwt overigens alvast dat Allure Energie-klanten die een hoog termijnbedrag 
vooruit hebben betaald of nog een welkomstbonus tegoed hebben dat geld mogelijk niet of niet 
geheel terug zullen krijgen. 

Allure Energie is al het derde energiebedrijf in korte tijd dat kopje onder gaat. Vorige week viel 
het doek voor Enstroga Energie, dat net als Allure Energie slechts 600 klanten bezat. De 
klanten worden verdeeld over bestaande leveranciers, nu geen enkele concurrent hen wilde 
overnemen. 

Het derde en grootste slachtoffer van de energiecrisis is Welkom Energie, dat eind oktober 
failliet ging Hier lukte het wel om een andere leverancier te vinden. Eneco nam de 90.000 
klanten over, tot woede van velen. Het energiebedrijf besloot namelijk torenhoge tarieven te 
rekenen, de gasprijs ging zelfs naar 1,80 euro per kubieke meter. Veel klanten zagen hun 
maandelijkse kosten verdubbelen. Bron: AD, 17 november 2021.  

Kabinet vraagt OMT om advies over plan horeca voor langere 
openingstijden 

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus gaat het OMT om advies vragen over een plan van de 
horeca om toch langer open te kunnen blijven. In dat plan zouden gasten die al voor 20.00 
uur binnen zijn in de horecazaak, langer kunnen blijven.  

Dat heeft minister Grapperhaus de horecakoepel Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 
toegezegd tijdens een overleg vanmiddag. Volgens zijn woordvoerder zou zo'n wijziging de 
komende tijd niet ingaan omdat het huidige pakket van maatregelen van drie weken niet wordt 
aangepast. Voor het andere verzoek, een ruimere financiële compensatie voor 
horecaondernemers, kreeg de brancheorganisatie de handen ook niet op elkaar.  

‘Er is niets concreets uit het overleg uitgekomen. Voor nu is het teleurstellend, maar we 
hebben wel wat vervolgafspraken kunnen maken. We houden er vertrouwen in’, zegt KHN-
voorzitter Robèr Willemsen met een gematigde toon. 

Volgens Willemsen hebben ze tijdens het overleg Stef Blok, die als demissionair minister van 
Economische Zaken en Klimaat over een nieuw steunpakket voor ondernemers gaat, duidelijk 
kunnen maken dat de horeca ‘geen genoegen neemt met het matige’ steunpakket. ‘Hij gaat 
dat vrijdag bespreken in de ministerraad’.  

Het kabinet maakte vorige week nieuwe maatregelen bekend om de opleving van besmettingen 
tegen te gaan. Kroegen en restaurants moeten om 20.00 uur de deuren sluiten. De huidige 
sluitingstijd geldt tot en met vrijdag 3 december, de voorlopige einddatum van de nieuwe, 
strengere maatregelen. 

Dan is een nieuwe persconferentie gepland van het demissionaire kabinet. Afgelopen zaterdag, 
toen de maatregel inging, waren 25 horecazaken in Breda ook na 20.00 uur uit protest nog 
open. Als er niks uit het overleg met het kabinet komt, volgen er mogelijk weer acties, zei de 
woordvoerder van KHN Breda zondag. Bron: AD, 17 november 2021.  
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Patiënt moest met ontstoken alvleesklier naar ic, maar er was geen plek’ 

Tijdens de zoveelste coronagolf in bijna 2 jaar bericht verslaggever Jurriaan Nolles over de 
zorg, het werk en de drukte in het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag vanaf de 
spoedeisende hulp, waar binnen een uur vier coronapatiënten binnenkomen.  

Teun van den Heijkant, arts op de spoedeisende hulp (SEH) haalt de rinkelende telefoon uit 
zijn witte doktersjas. Hij luistert naar de aankondiging van een gereanimeerde patiënt die nu 
met een ambulance naar het ziekenhuis komt. ‘We gaan er naartoe’, zegt hij. Bron: AD, 17 
november 2021.  

Verplichte coronapas 2G stuit op kritiek van Tweede Kamer 

De verplichte coronapas die het kabinet wil invoeren 
bij kledingwinkels, dierentuinen, bouwmarkten, speeltuinen en kappers, stuit op 
kritiek. 'Anderhalve meter afstand houden moet ook kunnen', klinkt het. De coronapas kan 
op die plekken mogelijk worden verruild  voor de anderhalvemeterregel. 

Veel oppositiepartijen vinden de coronapas voor niet-essentiële winkels en 
dienstverleners veel te ver gaan, maar ook coalitiepartijen CDA, CU en VVD zijn kritisch. Die 
laatste twee willen dat ondernemers zelf kunnen kiezen voor de afstandsregel als alternatief, 
het kabinet kan daarmee leven. 

‘We leggen hiermee iets in de gereedschapskist wat ingezet kán worden’, zei VVD-Kamerlid 
Aukje De Vries tijdens het wetgevingsoverleg in de Kamer vandaag. ‘De nood moet heel hoog 
zijn, willen we akkoord gaan’, zei CDA-Kamerlid Joba Van den Berg. Maar: ‘Ik ga nu niet 
zeggen: nooit’. 

De regeringspartijen serveren de wet dus niet definitief af. Wat wettelijk als essentieel en niet-
essentieel wordt omschreven, wordt nog uitgewerkt. Tijdens eerdere lockdowns was daar nog 
ophef over. ‘Toen mocht de slijterij nog open en de boekhandel niet, dat was moeilijk uit te 
leggen’, zei Van den Berg. 

Morgen stemt het parlement over de wetswijziging waarmee het kabinet wil regelen dat de QR-
code (na genezing, negatieve test en vaccinatie) ook gaat gelden in zogenoemde niet-essentiële 
winkels en dienstverleners, zoals sauna's, kledingwinkels en pretparken. Andere wetten, zoals 
die voor de coronapas op de werkvloer en het 2G-protocol, komen volgende week nog naar de 
Tweede Kamer. Bron: AD, 17 november 2021. 

Frankrijk meldt vandaag 20.000 nieuwe coronabesmettingen 

Frankrijk meldt vandaag, voor het eerst sinds 25 augustus, meer dan 20.000 nieuwe 
coronabesmettingen. De afgelopen 24 uur werden er 20.294 positieve coronatests afgenomen, 
aldus de Franse gezondheidsdienst. 

Het aantal Fransen dat met ernstige coronaklachten op de intensive care-afdelingen ligt, is 
opgelopen tot 1300. Het totale dodental ten gevolge van Covid-19 liep steeg met 50 
overlijdens tot 91.395. Bron: AD, 17 november 2021.  

België stelt thuiswerken en dragen van mondkapjes in openbare 
binnenruimten weer verplicht 

België stelt thuiswerken en het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimten weer 
verplicht, maar winkels, horeca en nachtclubs hoeven zoals in ons land niet eerder dicht of 
tijdelijk helemaal op slot. Dat er geen lockdown komt is te danken aan 
de gevaccineerden, zegt premier Alexander De Croo. ‘Dat is dankzij u’. 
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‘We leggen de focus nu op voorkomen en beschermen, niet op sluiten’, aldus de premier. ‘We 
hadden allemaal gehoopt op een winter zonder corona, maar we zijn geen eiland’. Ook bij onze 
zuiderburen, waar 90 procent van de bevolking minstens één coronaprik heeft gehad, lopen 
de besmettingen en opnames weer op. 

‘De kans om zwaar ziek te worden door de gevolgen van het coronavirus ligt aanzienlijk lager 
dankzij de vaccins, maar het risico is er nog wel’, zegt De Croo, die erop wijst dat het 
circulerende virus drie keer besmettelijker is dan vorige versies. België begint daarom zo snel 
mogelijk met de boostershots. ‘Voor iedereen die wil’. Bron: AD, 17 november 2021.  

HLN meldt dat het vier dagen in de week verplicht wordt om thuis te 
werken 

Het Laatste Nieuws meldt dat het in België verplicht wordt om tot 12 december vier dagen per 
week thuis te werken. Mits het werk dat toelaat, zoals bij kantoorbanen. Na die datum zou de 
verplichting voor drie dagen per week gaan gelden. Bron: AD, 17 november 2021. 

België begint zo snel mogelijk met vaccinatie van jonge kinderen 

Als de Hoge Gezondheidsraad een gunstig advies uitbrengt en de Europese 
medicijntoezichthouder goedkeuring verleent, zal België 'zo snel mogelijk' beginnen met 
het inenten van jonge kinderen. Het inenten van de leeftijdsgroep van 5 tot 11 jaar zal 'op 
vrijwillige basis' gebeuren, meldt Het Nieuwsblad. Bron: AD, 17 november 2021. 

Vuurwerkverbod lijkt van de baan, winkels bevoorraad 

Het lijkt erop dat er dit jaar weer vuurwerk mag worden verkocht en afgestoken. Bronnen 
binnen het kabinet houden daar nadrukkelijk rekening mee. Ook de vuurwerkbranche zelf 
trekt die conclusie na het coronadebat van gisteren en is begonnen met het bevoorraden van 
de winkels. 

Volgens bronnen binnen het kabinet is de druk op de zorg nu minder hoog dan eind 2020. 
Toen was er een grote lobby vóór een verbod: van oogartsen tot politie. ‘Nu hoor je ze niet’, 
klinkt het. Daardoor vreest het kabinet dat de ‘stevige onderbouwing’ ontbreekt die bij de 
Europese Unie nodig is voor zo’n verbod.  

Ook de vuurwerkleveranciers gaan ervan uit dat er eind dit jaar gewoon vuurwerk mag worden 
afgestoken. Ze zijn vandaag begonnen met het bevoorraden van de winkels. Volgens Leo 
Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) is na het coronadebat 
gisteren duidelijk geworden dat het Outbreak Management Team (OMT) geen advies meer gaat 
uitbrengen waarin staat dat het wel of niet verkopen en afsteken van vuurwerk invloed heeft 
op de bestrijding van de coronapandemie. ‘Het is voor ons duidelijk dat er geen aantoonbare 
koppeling is met te verwachten extra druk op de zorg. Het is dus geen zorgbeslissing meer, 
maar een politieke discussie, en dat is dit onderwerp al jaren’. 

Demissionair premier Mark Rutte gaf tijdens het debat aan dat er nog geen beslissing over 
een vuurwerkverbod is genomen, maar de vuurwerkbranche gaat er niet meer vanuit dat er 
nu nog valide argumenten zijn om het vuurwerk te verbieden. 

Rutte zei tijdens het coronadebat dat mogelijk deze week, ‘maar in ieder geval zo snel mogelijk’, 
wordt besloten of ook dit jaar net als vorig jaar een vuurwerkverbod geldt om de zorg te 
ontlasten. ‘Mocht het zover komen, dan geldt er uiteraard ook financiële compensatie voor de 
sector. Dat wordt dan in zo’n besluit meegenomen. Nogmaals, het besluit zelf moet nog worden 
genomen’, aldus de premier. 

De zorg ontlasten was vorig jaar een doorslaggevende reden het vuurwerk te verbieden. De 
900 lichtgewonden en 385 zwaar gewonden die er in 2019 waren door vuurwerk, konden 
huisartsenposten en ziekenhuizen er niet bij hebben. Het totaalverbod werkte: er kwamen nog 
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maar 108 vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis en 275 slachtoffers met lichte 
verwondingen bij huisartsenposten. 

Burgemeester Bruls van Nijmegen was vorig jaar de eerste die op nieuwjaarsdag zei dat er wat 
hem betreft ook komende jaarwisseling geen vuurwerk wordt afgestoken. In de Tweede Kamer 
dringen GroenLinks en Partij voor de Dieren - de initiatiefnemers van vorig jaar - opnieuw aan 
op een verbod. Maar waar medici vorig jaar aandrongen op een totaalverbod, bleef het dit jaar 
stiller. Zorgbaas Ernst Kuipers vertelde Kamerleden begin deze week dat het voor de zorg 
relevanter is om te horen wat de impact is van eindejaarsvieringen op het aantal besmettingen. 
Het aantal opnames van vuurwerkslachtoffers in ziekenhuizen is volgens hem beperkt . Ook 
verblijven slachtoffers er vaak maar kort. 

De politie, die vorig jaar de oproep tot een vuurwerkverbod openlijk steunde, laat in een reactie 
weten zich nu nog neutraal op te stellen. ‘Toen steunden we de oproep van de zorg. Nu hebben 
we zo'n oproep nog niet gehoord,’ laat een woordvoerster weten. 

De vuuwerkbranche verwacht dat het aantal vuurwerkslachtoffers dit jaar lager zal zijn in 
vergelijking met andere jaren waarin vuurwerk werd afgestoken. Gevaarlijk vuurwerk, zoals 
knallers en zogenoemde single shots, mogen niet meer worden verkocht.    

Mocht een landelijk vuurwerkverbod definitief van de baan gaan, dan kunnen lokaal toch 
andere regels gelden. In onder meer Rotterdam en Amsterdam blijft vuurwerk afsteken dit 
jaar verboden. Bron: AD, 17 november 2021. 

Oostenrijkse ziekenhuizen zitten op hun limiet: ‘Lijken op de gang’ 

Door de massale toestroom van coronazieken zitten sommige ziekenhuizen in Oostenrijk op 
hun limiet. Vooral in deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk is de situatie precair. Mortuaria 
liggen vol en lijken moeten tijdelijk in de gang worden geparkeerd. Hospitalen zijn nu bezig 
met de samenstelling van een triageteam, dat bekijkt wie wel of niet intensieve zorg krijgt. 

Oostenrijk kampt momenteel met een recordaantal bevestigde coronabesmettingen, namelijk 
14.416. Deelstaat Salzburg heeft de hoogste besmettingsaantallen van heel het land, met ruim 
1500 infecties per 100.000 inwoners. Meteen daarna volgt Opper-Oostenrijk (Oberösterreich) 
met 1400 besmettingen. 

Volgens de ziekenhuizen kan binnenkort een behandeling volgens de geldende normen niet 
meer worden gegarandeerd, als er niets wordt gedaan. Bij triage wordt bepaald welke 
patiënten meteen medische hulp nodig hebben en wie korte of langere tijd kan wachten. 

Een gezondheidswerker van een ziekenhuis in Linz meldde aan krant Krone dat er ‘tijdens het 
weekend zoveel doden zijn gevallen dat de lijken op de gang moesten worden gelegd’. Ook de 
lokale publieke omroep komt met zulke berichten. De verpleegster vertelde ook dat het 
omgaan met de Covid-doden erg stressvol is voor het ziekenhuispersoneel. ‘Je kunt niet zo 
liefdevol en zorgvuldig met ze omgaan als met ‘normale’ dode mensen. Omdat de lijken 
besmettelijk zijn, worden ze naakt in een luchtdichte zak verpakt en in een kist gelegd’. 

In heel Opper-Oostenrijk overleden sinds vrijdag 64 coronapatiënten.  

Medici eisen voor de twee deelstaten een korte lockdown voor de hele bevolking, melden 
Oostenrijkse media. 

In heel Oostenrijk geldt sinds maandag al een lockdown voor niet-gevaccineerden. Zij hebben 
een geldige reden nodig om hun woning te verlaten, zoals boodschappen doen, werken en 
doktersbezoek. Mensen die de regels overtreden, riskeren een boete van 1450 euro. 

De autoriteiten hopen dat meer mensen zich laten inenten tegen het coronavirus nu steeds 
strengere maatregelen worden genomen. De lockdown duurt zeker tien dagen en heeft alleen 
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betrekking op mensen boven de 12 die niet volledig zijn gevaccineerd of hersteld van het virus. 
Bron: AD, 17 november 2021. 

 

Nina en Jonas met hun 8 maanden oude dochter Mila thuis in Westdorpe. © Anne Hana 
 
Nina wil nog een kindje en geen coronaprik. Nu raakt ze haar baan kwijt: 
‘Het voelt alsof ik niets waard ben’ 
 
Nina en Jonas willen dolgraag een tweede  kindje. Omdat ze niet weten of het vaccin gevolgen 
heeft voor hun vruchtbaarheid, wachten ze met hun prik. Een keuze met snoeiharde gevolgen. 
Want daardoor raakt Nina, verpleegkundige in UZ Gent, haar baan kwijt. Zó schrijnend 
kunnen coronaregels zijn. ‘Het voelt alsof ik niets waard ben’.  
 
3G, 2G, 1G... België gaat nóg een stap verder en verplicht iedereen die in de zorg werkt zich 
te laten vaccineren. Wie in januari geen coronaprik heeft gehad, wacht schorsing. En wie hem 
in april nog niet heeft, krijgt ontslag. Punt.  
 
Bij Nina Geeraert (27) en Jonas Wielandt (35) in Westdorpe slaat het nieuws als een bom in. 
Want Nina werkt in het Universitair Ziekenhuis Gent (UZG). Als verpleegkundige. ‘Haar 
droomjob’, roept haar vriend Jonas. Gemengde gevoelens overheersen: boosheid, 
ontgoocheling en verdriet. Hij leest het nieuws in de krant, Nina hoort het op haar werk. De 
tranen vloeien rijkelijk, bij allebei.  
 
‘Ik had de nachtdienst. Een collega vroeg me of ik het nieuws al had gezien, dat ze mij gaan 
ontslaan’. De paniek breekt bij Nina uit. ‘Ergens zag ik het wel aankomen, want het gaat er 
continu over. Toch hoop je dat het niet doorgaat’.  
 
Nina en Jonas willen allebei geen vaccin. Nog niet. ‘We willen graag nog een broertje of zusje 
voor onze dochter Mila. Maar we weten niet wat het vaccin zal doen met onze gezondheid op 
langere termijn, of met onze vruchtbaarheid’, legt Jonas uit. ‘En daarom nemen we het uit 
voorzorg liever nog niet’. Bron: AD, 17 november 2021.   
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Afgelopen week is aantal coronadoden in Europa gestegen met vijf 
procent 

De afgelopen week is het aantal sterfgevallen door toedoen van Covid-19 in Europa gestegen 
met vijf procent, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarmee is Europa de enige 
regio ter wereld waar de coronasterfte in de lift zit. Uit het wekelijkse WHO-rapport blijkt dat 
het sterftecijfer buiten Europa gelijk bleef of daalde. Wereldwijd overleden vorige week 50.000 
mensen aan de gevolgen van Covid-19.  

Het aantal nieuwe coronabesmettingen nam wereldwijd met zes procent toe, aldus de WHO. 
Veroorzaakt door stijgingen in Azië, Noord- en Zuid-Amerika en voornamelijk Europa. Van 
de 3,3 miljoen nieuwe infecties werden er 2,1 miljoen in Europese landen vastgesteld. Volgens 
de gezondheidsorganisatie nemen de besmettingen in Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-
Azia sinds juli af. 

Hoewel in West-Europa zo'n 60 procent van de bevolking volledig is ingeënt, worstelen landen 
in het oosten van Europa met terughoudendheid en wantrouwen waar het vaccineren betreft. 
De vaccinatiegraad ligt er ongeveer de helft lager. Van alle 61 landen die de WHO tot het 
Europees continent rekent, zagen Rusland, Duitsland en Groot-Brittannië, veruit de meeste 
nieuwe coronabesmettingen.  

De WHO omschrijft Europa momenteel als het epicentrum van de coronapandemie en 
waarschuwt dat er, als er geen afdoende maatregelen worden getroffen, tegen 
februari mogelijk nog eens een half miljoen mensen aan Covid-19 kan zijn overleden. In 
Noorwegen is het aantal sterfgevallen vorige week met 67 procent gestegen. Slowakije zag een 
toename van 38 procent. Bron: AD, 17 november 2021. 

In België gaan coronamaatregelen streng gecontroleerd worden 

De nieuwe Belgische coronamaatregelen, die zaterdag ingaan en voorlopig tot 28 januari 
gelden, zullen 'streng gecontroleerd' worden, zegt federaal minister van Volksgezondheid 
Frank Vandenbroucke. ‘Als we dit niet doen, dan zitten we binnenkort in een complete 
lockdown’, zei Vandenbroucke tegen VTM NIEUWS. Bron: AD, 17 november 2021.  

In VS zijn 2.6 miljoen kinderen gevaccineerd 

2,6 miljoen Amerikaanse kinderen, tussen de 5 en 12 jaar, zijn inmiddels ingeënt, meldt de 
coronacoördinator van het Witte Huis, Jeff Zients. Dat betekent dat zo'n tien procent van 
de doelgroep een prik heeft gehad. En dat in de eerste tien dagen van de vaccinatiecampagne 
voor deze leeftijdscategorie. 

De Jonge Amerikaanse kinderen kunnen inmiddels op 30.000 plaatsen terecht voor inenting 
met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Dat zijn 10.000 prikplekken meer dan vorige week. Een 
besluit van medicijnautoriteit EMA, om het vaccin ook in Europa voor 5- tot 12-jarigen goed 
te keuren, wordt voor de kerstdagen verwacht. Bron: AD, 17 november 2021. 

Rusland meldt vandaag triest record van 1247 coronadoden 

De Russische gezondheidsdienst noteerde vandaag opnieuw een triest record van 1247 
sterfgevallen ten gevolge van Covid-19. Er werden in 24 uur tijd 36.626 positieve 
coronatests afgenomen, waarvan 2966 in hoofdstad Moskou. Bron: AD, 17 november 2021. 

 

 



 
 

30 
 

In Spanje is een groep met corona besmette Nederlanders ontsnapt uit 

quarantaine 

 
De Spaanse krant El Periódico schrijft, op basis van persbureau EFE, dat een groep besmette 
Nederlanders uit quarantaine is ontsnapt. Na aankomst in Navas del Madroño, in de Spaanse 
provincie Cáceres, bleek dat sommigen van hen corona hadden. Zij moesten zich daarop 
isoleren, maar de groep lijkt gevlogen. 

‘Ze hebben de accommodatie waar ze verblijven verlaten’, aldus de gezondheidsdienst van de 
regio Extremadura, die melding heeft gemaakt van de verdwijning bij de regionale overheid. 
 
Er is een internationale waarschuwing uitgegaan, verklaart minister van 
Volksgezondheid José María Vergeles. Op zijn Twitter-profiel zegt Vergeles dat de uitbraak 
onder de Nederlanders 'een van de oorzaken' is van het toegenomen aantal infecties in het 
gebied. Bron: AD, 17 november 2021. 

Duitse bondskanselier noemt coronasituatie dramatisch 

De Duitse bondskanselier Merkel noemt de coronasituatie in haar land 'dramatisch' en wil 
de vaccinatiecampagne een extra impuls geven. Morgen praat Merkel met de regionale 
regeringsleiders over maatregelen om de vierde coronagolf de kop in te drukken. 
 
Duitsland meldde vandaag 52.826 nieuwe besmettingen. Een nieuw record en bijna derde 
meer dan vorige week. Er overleden nog eens 294 mensen aan de gevolgen van een besmetting 
met het virus, waarmee het totale dodental op 98,274 komt. Bron: AD, 17 november 2021. 

Brazilië meldt 11.977 nieuwe coronabesmettingen 

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid maakt melding van 11.977 nieuwe 
coronabesmettingen. De afgelopen 24 uur werden 373 overlijdens na een besmetting met het 
coronavirus geregistreerd. Bron: AD, 17 november 2021.  

Coronarecords sneuvelen, ongemak in de Tweede Kamer groeit: ‘2G is 
een noodgreep’ 

Met gespierde retoriek halen critici uit naar het kabinetsplan om ongevaccineerden buiten de 
deur te houden bij festivals of concerten (2G-beleid). Maar een meerderheid van de Tweede 
Kamer houdt toch een klein paadje open naar dit controversiële middel. ‘Ondernemers zeggen: 
doe ons 2G’.  

Het demissionaire kabinet kan voorlopig door op de huidige coronakoers. De noodrem van 
afgelopen weekend krijgt genoeg steun. ‘Het virus gaat nu op zo’n grote schaal rond dat je er 
een grote klap op moet geven’, zei premier Mark Rutte gisteravond in de Tweede Kamer.  
 
Het was voor veel fracties ook lastig steggelen over de noodzaak tot ingrijpen, met tijdens het 
coronadebat een verse stroom aan zorgwekkend nieuws. Het RIVM turfde een nieuw 
weekrecord van ruim 110.000 nieuwe besmettingen. De GGD’s hikken tegen hun maximale 
testcapaciteit aan, een voorbode van meer onheil in de ziekenhuizen de komende weken. Bron: 
AD, 17 november 2021.  

Moderna vraagt Amerikaanse toezichthouder om  coronavaccin goed te 
keuren als booster bij volwassenen 

Moderna heeft een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder FDA om diens 
coronavaccin goed te keuren als booster bij volwassenen vanaf 18 jaar en ouder. De FDA heeft 
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gebruik al goedgekeurd bij mensen met een verzwakt afweersysteem, personen boven de 65-
jaar, zorgpersoneel dat met regelmaat aan het virus wordt blootgesteld en voor hen die 
een verhoogd risico hebben om  ernstige klachten te ontwikkelen. Bron: AD, 17 november 
2021. 

Een Oranjemars, bier en blote schouders: wat kan straks in Qatar? 

Qatar, een schiereiland in de Perzische Golf, met een oppervlakte vergelijkbaar met dat van 
Gelderland en Brabant samen, bestaat voor een groot deel uit woestijn en heeft eigenlijk maar 
één fatsoenlijke stad: de hoofdstad Doha. Toch mag het emiraat zichzelf gastland noemen van 
het WK voetbal 2022, en als de pandemie het toelaat reizen hordes hossende voetbalfans 
achter Oranje  aan. 

Voetballen in een woestijn, hoe heet is het in Qatar?  

Exact om die reden wordt dit het allereerste WK voetbal dat in de winter wordt gehouden. In 
de zomer kan het  in het land maar liefst 50 graden worden, daarom voetballen we deze keer 
in de winter, van 21 november tot en met 18 december. In die tijd van het jaar is de 
temperatuur er een stuk aangenamer: zo'n 25 graden. Ook worden er in de voetbalstadions 
en hotels airco's geplaatst, zodat het voetballen er in ieder geval aangenaam is.  

Waar moeten de Oranjefans (en alle tienduizenden fans uit andere landen) slapen? 

Je zou het misschien niet meteen denken, maar ook in Qatar kun je kamperen. Het zou dus 
best kunnen dat er een enthousiasteling opstaat die, net als afgelopen WK’s waarvoor we 
gekwalificeerd waren, een Oranjecamping organiseert. Ook Qatar zelf heeft plannen om luxe 
Bedoeïenen-kampementen op te zetten in de woestijn, waarin je voorzien van een airco kunt 
vertoeven. Voor degenen die liever niet in een zanderige tent bivakkeren, zorgt Qatar voor zo'n 
100 nieuwe hotels die voor het einde van dit jaar moeten openen.  

Het land is niet groot, en de stadions staan allemaal relatief dichtbij elkaar in een straal van 
zo'n zeventig kilometer. Doha zelf huist al vier stadions, en er is een nieuwe metrolijn 
aangelegd om bij de andere stadions te komen. Je hoeft als fan dit WK dus niet veel te reizen. 

In het streng-Islamtische Qatar geldt de sharia-wetgeving, wat onder andere betekent dat 
alcohol er nagenoeg overal verboden is. Toch zal een Oranjefan tijdens het WK gewoon nog 
kunnen genieten van een biertje, maar dan in speciale wet fan zones. Tijdens de FIFA Club 
World Cup 2019 experimenteerde Qatar al met de speciale zones waar fans toch een 
alcoholische versnapering konden nuttigen, en dat beviel ze prima. Wel was alcohol er 
ontzettend duur: fans mochten zo’n zeven euro voor een pilsje wegtikken.  

In iedere speelstad worden grote feesttenten met airco aangelegd die zullen fungeren als fan-
zones. Het is nog niet zeker of er ook een Oranjemars kan plaatsvinden in Doha: het is in 
principe niet de bedoeling dat fans buiten deze zones feest gaan vieren. Buiten deze zones 
wordt dan ook geen alcohol geschonken, dus ook niet in de stadions. 

Fans zullen rekening moeten houden met een hoop gedragsregels in Qatar. Zo wordt het niet 
op prijs gesteld als er geen bedekkende kleding wordt gedragen (ongeacht geslacht), is 
lichamelijk contact tussen geliefden in het openbaar een no go, en zijn homoseksuele 
handelingen in het land nog strafbaar. Qatar heeft toegezegd deze wetten door de vingers te 
zien tijdens het toernooi, maar dat maakt de Qatari zelf niet per se toleranter. Bron: AD, 17 
november 2021. 

Situatie in Gelre Ziekenhuizen 'zeer kritisch' door corona 

De directie van de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen slaat alarm, omdat de situatie 
in beide ziekenhuizen 'zeer kritisch' is geworden door een enorme stijging van het aantal 
coronapatiënten de afgelopen dagen. Daarnaast is er een corona-uitbraak op een oncologie-
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afdeling en de Gelre Ziekenhuizen zitten met tientallen patiënten die eigenlijk elders 
thuishoren, maar voor wie geen plek gevonden kan worden.  

Op de verpleegafdeling van de ziekenhuizen liggen 54 Covid-patiënten. Op de ic zijn alle 
bedden bezet door patiënten met een coronabesmetting. 

Op beide locaties ziekenhuizen geldt sinds vandaag een opnamestop. De Spoedeisende Hulp 
is gesloten. Ambulances moeten met spoedeisende patiënten naar andere ziekenhuizen in 
Oost-Nederland. Een deel van de patiënten in beide ziekenhuizen wordt zo snel mogelijk naar 
omliggende klinieken overgeplaatst, aldus de raad van bestuur. 

Volgens de raad van bestuur wachten 46 patiënten op thuiszorg of verpleeghuiszorg, maar 
dat is niet te vinden. Daardoor blijven ziekenhuisbedden onnodig bezet. Bron: RTL Nieuws, 
17 november 2021.  

Grote stijging ziekteverzuim na loslaten thuiswerkadvies 

Het schrappen van de thuiswerkadvies in september heeft een piek in ziekteverzuim 
veroorzaakt. Dat schijft Het Finanncieele Dagblad op basis van cijfers die 
arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare vandaag uitbrengen. De stijging van 4,2 
naar 4,6 procent van het gemiddelde ziekteverzuim is de grootste sinds het begin van de 
coronapandemie.  

Eind september maakte het kabinet een einde aan een aantal maatregelen, waaronder het 
advies om thuis te werken. Inmiddels is op die beslissing teruggekomen. Afgelopen maand 
waren er 50.000 meer zieke werknemers dan in september. De piek zou te danken zijn aan 
het hoge aantal coronabesmettingen en de griepgolf die vorig jaar uitbleef omdat 
de coronamaatregelen die toen golden werden nageleefd. Bron: RTL Nieuws, 17 november 
2021. 

Bezoeker mishandelt beveiliger GGD-teststraat in Roermond 

Een bezoeker van de teststraat van de GGD in Roermond heeft daar vandaag een beveiliger 
mishandeld. De beveiliger moest worden behandeld door ambulancepersoneel. De dienst heeft 
aangifte van mishandeling gedaan. 

Na deze mishandeling heeft de GGD in Noord- en Midden-Limburg de beveiliging in de 
teststraten opgeschaald. ‘We werken als GGD keihard aan de bestrijding van corona. Al onze 
medewerkers zetten zich met hart en ziel hiervoor in. Dit incident komt enorm hard aan’, zei 
Jac Rooijmans, Directeur Publieke Gezondheid van GGD Limburg-Noord.  

Het gaat inmiddels weer goed met de mishandelde medewerker. Bron: RTL Nieuws, 17 
november 2021.  

Wedstrijden betaald voetbal worden niet uitgesteld 

De wedstrijden in het betaald voetbal gaan door zonder publiek. Tot dat besluit komt de KNVB 
na gesprekken met de clubs, het Supporterscollectief, de centrale spelersraad, Coaches 
Betaald Voetbal, ESPN, politie, gemeentes, ministeries, politici en politieke partijen. 

‘Het blijkt vrijwel onmogelijk om duels op te schuiven’, laat de KNVB weten. ’Het is bovendien 
risicovol voor de voortgang van de competities, terwijl de ontwikkeling van het coronavirus 
onzeker is. Daarom is de conclusie van dit onderzoek dat de wedstrijden niet worden 
uitgesteld’. 



 
 

33 
 

De KNVB meldt dat aan een compensatieregeling wordt gewerkt voor voetbalclubs die 
financiële schade oplopen. Bron: RTL Nieuws, 17 november 2021.  

Medisch specialisten tegen verplichte vaccinatie zorgpersoneel 

De Federatie Medisch Specialisten is tegen verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. ‘Ga je 
vaccinatie verplichten dan kan dat juist contraproductief werken. Dan lopen medewerkers 
weg en dat is het laatste wat we willen’, zegt Peter Paul Van Benthem, voorzitter van de 
federatie. 

In België moeten alle zorgmedewerkers zich voor april volgend jaar laten prikken tegen corona, 
anders volgt ontslag. ‘Dat roept de vraag op of dit in Nederland ook kan gebeuren. We zitten 
samen in de crisis en we zullen er samen uit moeten komen’, zegt Van Benthem. Hij wijst erop 
dat de vaccinatiegraad onder ziekenhuispersoneel al enorm hoog is. 

De medisch specialisten vinden het wel belangrijk dat iedereen zich laat vaccineren. ‘Maar we 
vinden ook dat de keuze die zorgmedewerkers en patiënten hierin zelf maken gerespecteerd 
moet worden’. 

Eerder gaven al meerdere ziekenhuisdirecteuren aan tegen een mogelijk verplicht 
vaccinatiebewijs voor zorgmedewerkers te zijn. Onder meer omdat het voor nog meer 
verdeeldheid onder het personeel gaat zorgen. Daarbij geven ziekenhuizen aan dat 
zorgmedewerkers gewend zijn om op een veilige manier te werken, zonder coronapas. 
Demissionair zorgminister Hugo De Jonge gaf eerder aan niets te willen uitsluiten wat betreft 
aanvullende maatregelen om het coronavirus terug te dringen. Bron: RTL Nieuws, 17 
november 2021.  

Inwoners Auckland mogen stad pas over een maand verlaten 

Inwoners van Auckland, die al maanden in lockdown zitten, moeten nog een maand wachten 
voordat ze de Nieuw-Zeelandse stad kunnen verlaten. Premier Jacinda Ardern heeft vandaag 
tijdens een persconferentie laten weten dat de inwoners van de stad pas op 15 december, vlak 
voor kerst, weer door het land mogen reizen.  

Vanwege een uitbraak met de deltavariant van het coronavirus ging Auckland in augustus in 
lockdown. Omdat het virus elders in het land nauwelijks rondwaart, besloten de autoriteiten 
een grens rond de stad in te stellen. Inmiddels heeft 90 procent van de Nieuw-Zeelanders één 
coronavaccinatie gehad, waardoor Ardern mogelijkheid ziet de grens volgende maand op te 
heffen.  

Door de landsgrenzen hermetisch af te sluiten heeft Nieuw-Zeeland een grote corona-uitbraak 
in de afgelopen 18 maanden weten te voorkomen. Momenteel worden er dagelijks zo'n 
tweehonderd nieuwe besmettingen gemeld, maar er overleden nog geen veertig Nieuw-
Zeelanders aan de gevolgen van het virus. Bron: RTL Nieuws, 16 november 2021. 

Mensenrechtencollege: noodzaak 2G-beleid onvoldoende aangetoond 

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. 



 
 

34 
 

‘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’, zegt het college. 

Het demissionaire kabinet wil het mogelijk maken dat mensen in de 2G-aanpak alleen een 
QR-code krijgen na een vaccinatie of als ze zijn hersteld van corona. 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) 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: RTL Nieuws, 16 november 2021. 

Rutte: we hadden in september beter moeten waarschuwen voor oplopen 
besmettingen 
 

Het kabinet had in september beter moeten waarschuwen voor het risico dat de besmettingen 
weer zouden kunnen oplopen. Dat zei premier Rutte in het debat in de Tweede Kamer over de 
coronamaatregelen. 

Hij wees er wel op dat het beter was gegaan met de besmettingen als de basismaatregelen 
strikter waren nageleefd. ‘Het is onvoldoende gelukt om het belang van die basismaatregelen 
over het voetlicht te krijgen’. 

Omdat dat niet is gelukt, lopen de besmettingen volgens Rutte nu weer heel snel op. Daarom 
heeft het kabinet moeten besluiten tot een beperkte lockdown van drie weken, die afgelopen 
zaterdag inging. ‘Je moet nu een klap geven’, zei Rutte over die maatregelen voor de komende 
weken, zoals de sluiting van horeca en supermarkten om 20.00 uur en niet-essentiële winkels 
om 18.00 uur. 

Als het daardoor lukt om die exponentiele groei uit het aantal besmettingen te halen, zijn er 
andere maatregelen nodig die Rutte 'de waakvlam' noemt. Die waakvlam moet besmettingen 
verder beperken. ‘Waarnaar je toewerkt is dat je met een stevige waakvlam probeert 
opflikkeringen van het virus te voorkomen’, zei Rutte. 

De waakvlam bestaat uit maatregelen zoals op meer plekken een verplicht 
coronatoegangsbewijs voor toegang. Of om de omstreden 2G-maatregel, waar mensen alleen 
nog genezen of gevaccineerd moeten zijn om een QR-code te krijgen. Voor die maatregel is nog 
niet duidelijk of er een Kamermeerderheid is. Bron: RTL Nieuws, 16 november 2021. 

Nieuw-Zeeland kondigt versoepelingen aan 

Vanaf 15 december kunnen volledig gevaccineerden en mensen met een negatieve covidtest 
vanuit andere delen van Nieuw-Zeeland weer naar Auckland reizen en mogen de inwoners 
van Auckland voor het eerst in maanden de stad weer uit. De grootste stad van Nieuw-Zeeland 
was sinds augustus afgesloten van de rest van het land om verspreiding van de Deltavariant 
te voorkomen. Volgens premier Ardern ligt de vaccinatiegraad dan op 90 procent, genoeg om 
reizen weer mogelijk te maken. 

Ardern kondigde ook een verkeerslichtsysteem aan dat vanaf 29 november in Nieuw-Zeeland 
gaat gelden en een einde zal maken aan de lockdowns. Als het verkeerslicht op groen staat 
zullen er nauwelijks maatregelen gelden, bij oranje zal bijvoorbeeld de mondkapjesplicht weer 
op veel plaatsen gaan gelden en bij rood licht moet iedereen zoveel mogelijk thuiswerken. 
Bron: NOS, 17 november 2021.  
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Meer baby's geboren, waarschijnlijk 'klein corona-effect' 

In de eerste negen maanden van 2021 zijn 6800 meer kinderen geboren dan in dezelfde 
periode vorige jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat er dit jaar in 
totaal zo'n 180.000 kinderen geboren zullen worden, het hoogste aantal sinds 2011. Vooral 
dertigers kregen vaker een baby dan in de voorgaande jaren, net als 25- tot 30-jarigen. 
Vrouwen onder de 25 jaar kregen juist minder kinderen. 

Zowel het aantal eerstgeborenen als tweede en derde kinderen nam toe. Relatief was de 
toename van het aantal derde kinderen het grootst. 

Volgens het CBS laten de cijfers een substantiële stijging zien. Daarbij speelt ‘waarschijnlijk 
een klein corona-effect’ mee, maar van een echte babyboom kan nog niet worden gesproken. 
Bron: NOS, 16 november 2021. 

De Jonge probeert critici gerust te stellen: 2G beperkt invoeren 

Het kabinet wil het weren van ongevaccineerden op een beperkt aantal plekken mogelijk 
maken. ‘2G is niet de enige keuze’, bezwoer demissionair minister De Jonge van 
Volksgezondheid tijdens het debat over de nieuwe coronamaatregelen. Hij probeert de critici 
gerust te stellen door te benadrukken dat er verschillende ‘settings’ komen. ‘Soms geldt de 
anderhalvemeterregel, soms 3G en soms 2G, maar dat is beperkt’.  

In de Kamer, ook bij coalitiepartijen CDA en de ChristenUnie, bestaat twijfel over dit gebruik 
van de coronatoegangspas. ‘Het zorgt voor een grotere tweedeling in de samenleving en daar 
hebben wij grote moeite mee’, zei ChristenUnie-Kamerlid Bikker. 

Er wordt nog gewerkt aan een wetsvoorstel waar de exacte locaties voor 2G worden opgesteld. 
De minister laat ook nog onderzoeken of een zogenoemd 1G-beleid mogelijk is; dan wordt 
iedereen bij een druk evenement getest. De Jonge is daar overigens niet enthousiast over, 
omdat het veel testcapaciteit vraagt . ‘Dat loopt al snel op tot 50 miljoen euro per week’.  Bron: 
NOS, 17 november 2021. 

Ruim 52.000 leerlingen waren niet op school vanwege corona 

In de periode na de herfstvakantie was zo'n 6 procent van de basisschoolleerlingen niet op 
school, van wie twee derde vanwege corona. Het gaat om ruim 52.000 leerlingen. Dat blijkt 
uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Of dit aantal vergelijkbaar is 
met een griepseizoen, kon de vereniging niet zeggen. 

Vandaag werd duidelijk dat kinderen momenteel het vaakst positief worden getest: bijna een 
vijfde van alle geregistreerde besmettingen kwam afgelopen week uit de leeftijdscategorie 5-
14 jaar. 

Vanwege corona zijn ook veel leraren afwezig. Meer dan de helft (56 procent) van de scholen 
miste na de herfstvakantie docenten, in de helft van de gevallen speelde covid daarbij een rol. 
Maar ook langdurige ziekte (zoals een burn-out) en het algehele lerarentekort spelen mee. 
Eerder deze week werd al bekend dat die krappe bezetting ertoe leidt dat sommige scholen 
een vierdaagse schoolweek overwegen. 

‘Er wordt keihard gewerkt op scholen om het onderwijs door te laten gaan en eventuele 
achterstanden in te lopen’, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. ‘We zien veel flexibiliteit, 
kracht en doorzettingsvermogen. Maar met name het personeelstekort vraagt heel veel van 
schoolleiders en leerkrachten die dit opvangen, dat zorgt voor een erg hoge werkdruk’. Bron: 
NOS, 17 november 2021. 
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Besmettingen onder kinderen lopen op: 'De helft van ons zit in 
quarantaine' 

De gevolgen van de nieuwe quarantaineregels en de oplopende besmettingen onder kinderen 
voor gezinnen worden duidelijk. Dit gezin moet tot donderdag thuisblijven nadat 13 van de 25 
klasgenoten van de jongste besmet waren met corona. Bron: NOS, 17 november 2021. 

Alleen VVD en D66 steunen 2G volmondig, debat geschorst voor diner 

In de Tweede Kamer steunen alleen de regeringspartijen VVD en D66 volmondig de plannen 
om het zogeheten 2G-systeem in te voeren voor delen van de horeca en evenementen. Andere 
partijen hebben grote twijfels bij die maatregel, waarbij een negatieve coronatest niet langer 
toegang geeft. 

Veel partijen zijn ronduit tegen, zoals de PVV, SGP, Forum voor Democratie, BBB en JA21. 
Zij zijn ervan overtuigd dat het systeem de tegenstellingen in de samenleving tussen 
gevaccineerden en ongevaccineerden vergroot of dat het systeem discriminerend is. 

Pas volgende week komt het demissionaire kabinet met wetgeving om 2G mogelijk te maken. 
Dan moet ook duidelijk worden of er een meerderheid is in de Tweede Kamer. CDA, PvdA en 
ChristenUnie hebben veel bezwaren tegen het systeem, maar helemaal uitsluiten doen ze het 
niet. Het CDA ‘worstelt’ er naar eigen zeggen mee en wil alternatieven horen. De PvdA houdt 
een ‘open blik’ en ook de ChristenUnie, die grote principiële bezwaren heeft tegen het 
uitsluiten van ongevaccineerden, blokkeert het niet. ‘In deze situatie vind ik het lastig om te 
zeggen: 'Never nooit niet’, zei CU-Kamerlid Bikker. 

Het debat is nu geschorst, zodat de Kamerleden kunnen dineren. Om 20.00 uur gaat het 
verder. Dan zullen demissionair premier Rutte en ministers De Jonge en Grapperhaus de 
vragen van de Kamer beantwoorden. Bron: NOS, 17 november 2021. 

College voor de Rechten van de Mens: '2G-beleid voorlopig 
buitenproportioneel' 

Het demissionaire kabinet heeft onvoldoende onderbouwd waarom het noodzakelijk is het 
zogeheten 2G-beleid in te voeren en het coronatoegangsbewijs uit te breiden naar de werkvloer 
en het onderwijs. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens in een advies over de 
wetsvoorstellen waarin deze maatregelen worden geïntroduceerd. Volgens de toezichthouder 
zijn de maatregelen zoals ze daarin nu worden omschreven buitenproportioneel. 

‘De invoering van een 2G-beleid en een coronatoegangsbewijs op het werk en in het onderwijs 
zetten mensenrechten zeer onder druk’, zegt het college, dat zegt zich zorgen te maken over 
de inperking van vrijheden. ‘Die zorgen worden versterkt door de vele meldingen die het college 
in de afgelopen tijd ontving over uitsluiting van ongevaccineerden, en de daardoor ervaren 
dwang om zich (alsnog) te laten vaccineren’. 

Volgens het College voor de Rechten van de Mens mogen de coronamaatregelen onze vrijheden 
(tijdelijk) inperken, maar alleen als aan heel strikte voorwaarden is voldaan en als andere 
(minder vergaande) maatregelen niet meer voldoende zijn.  

Het kabinet moet de wetsvoorstellen daarom aanpassen, adviseert de toezichthouder. In het 
voorstel over 2G zou het kabinet bijvoorbeeld per mensenrecht moeten uitleggen wat de 
inperking van dat recht rechtvaardigt. Ook moet er meer aandacht komen voor mensen die 
zich vanwege ziekte of een beperking niet kunnen laten inenten, zegt het college. In het geval 
van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer adviseert de toezichthouder het kabinet om zelf 
te blijven controleren en beoordelen of die maatregel nog steeds noodzakelijk is. ‘Het kan die 
verantwoordelijkheid niet afwentelen op werkgevers en locatiebeheerders’. Bron: NOS, 17 
november 2021. 
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Regeringspartij CDA 'worstelt' nog met 2G, ChristenUnie sluit het niet 
helemaal uit 

Regeringspartijen CDA en ChristenUnie hebben nog steeds grote moeite met het zogenoemde 
2G-beleid, waarbij ongevaccineerden met alleen een negatieve test geen toegang meer krijgen 
tot de horeca en drukke evenementen. Hun collega-coalitiepartijen VVD en D66 hebben al wel 
hun steun voor dit systeem toegezegd. 

‘We worstelen er nog mee’, zei CDA-Kamerlid Van den Berg in het Tweede Kamerdebat over 
de nieuwe coronamaatregelen. ‘We willen alternatieve scenario's tegen elkaar afwegen’. 

De ChristenUnie heeft principiële bezwaren tegen 2G, omdat daarmee groepen worden 
uitgesloten. Gisteren sprak de partij zich al uit voor een 1G-systeem, waarbij iedereen wordt 
getest voor toegang, ook mensen die zijn gevaccineerd. Ook GroenLinks ziet overigens meer 
in zo'n 1G-aanpak, maakte de partij vandaag  bekend. 

De PvdA wilde in het debat weten of voor de ChristenUnie de weg naar 2G helemaal is 
afgesloten, maar zover wilde CU-Kamerlid Bikker niet gaan. ‘In deze situatie vind ik het lastig 
om te zeggen: 'Never nooit niet’. 

De deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) komen vrijdag nog met 
onderzoek naar de mogelijkheden van de 1G-, 2G- en 3G-plannen. Bron: NOS, 17 november 
2021. 

Amsterdamse bso adviseert 4- tot 12-jarigen mondkapjes te dragen in bus 

Het Amsterdamse kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (bso) de Tinteltuin heeft een 
mondkapjesadvies voor kinderen van 4 tot 12 jaar ingesteld tijdens de busrit tussen school 
en de bso. Dat meldt onder meer NH Nieuws. 

De organisatie stelde het advies in nadat een kind een chauffeur had besmet. ‘We hebben 
veelal senioren die bij ons de busjes rijden. Het advies dat wij hebben ingesteld heeft te maken 
met de kwetsbaarheid van de chauffeurs’, stelt de Tinteltuin. 

De organisatie stuurde vorige week een mail naar zo'n 6000 ouders met kinderen op het 
kinderdagverblijf en de opvang met het besluit. Volgens de Tinteltuin kwamen daar geen 
negatieve reacties op. 

Wettelijk gezien geldt op veel plekken een mondkapjesplicht voor kinderen vanaf 13 jaar in 
bijvoorbeeld het openbaar vervoer, in winkels en in publieke binnenruimtes. Kinderen onder 
de 13 jaar hoeven in principe geen mondkapje te dragen. Mondkapjes zijn niet geschikt voor 
kinderen onder de 3 jaar. Bron: NOS, 17 november 2021.  

Bedrijven: compensatiepakket stelt zeer teleur 

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ontevreden met het nieuwe 
coronasteunpakket dat het demissionaire kabinet vandaag heeft aangekondigd. ‘Dit nieuwe 
pakket stelt zeer teleur en vergoedt de schade geenszins. In de praktijk komen namelijk 
waarschijnlijk weinig ondernemers in aanmerking’, aldus de belangenorganisaties. ‘Zo worden 
de vaste lasten gecompenseerd, maar de bulk van de kosten - de arbeidskosten - niet. Ook 
komen nauwelijks ondernemers in aanmerking voor compensatie van de vaste lasten door de 
hoge omzetverliesdrempel’. 

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moeten ondernemers een omzetverlies van 
minstens 30 procent hebben. Maar volgens de werkgeversorganisaties kom je met drie weken 
aan maatregelen maar moeilijk aan dat omzetverlies. ‘Er is oog voor de belangen van iedereen 
(zorg, ongevaccineerden, etc.), maar niet voor de belangen van ondernemers’, vervolgen VNO-
NCW en MKB-Nederland. ‘Deze groep ondernemers verdient volledige compensatie nu ze weer 
verplicht worden de deuren eerder te sluiten’. Bron: NOS, 17 november 2021.  
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GroenLinks: nu geen 2G, maar alle bezoekers testen voor toegang 

Oppositiepartij GroenLinks is geen voorstander van de invoering van een zogeheten 2G-
aanpak, waarbij alleen mensen die zijn gevaccineerd of recent corona hebben gehad toegang 
hebben tot bepaalde locaties. De partij noemt het weigeren van ongevaccineerden ‘een zeer 
ingrijpende maatregel’. Ook is er volgens GroenLinks nog te veel onduidelijk over de 
effectiviteit van de maatregel. 

Het demissionaire kabinet wil ongevaccineerden gaan weigeren in de horeca en bij drukke 
evenementen waar bezoekers geen anderhalve meter afstand kunnen houden. ‘Dat voorstel 
heeft onvoldoende grond om nu te worden ingevoerd’, laat GroenLinks in een persbericht 
weten. De partij ziet meer in de zogenoemde 1G-aanpak, wat betekent dat iedereen wordt 
getest bij een bezoek aan een concert of festival, ook mensen die volledig zijn ingeënt. Ook 
coalitiepartij ChristenUnie sprak zich gisteren uit voor de 1G-aanpak. 

In de Tweede Kamer wordt nu gedebatteerd over de nieuwe coronamaatregelen en de mogelijke 
invoering van de omstreden 2G-aanpak. Regeringspartijen VVD en D66 zijn voor het weren 
van ongevaccineerden op een specifiek aantal plekken, omdat ze vrezen dat er anders 
ingrijpende maatregelen nodig zijn voor mensen die wel zijn ingeënt. ‘Voor mensen die 
gevaccineerd zijn, moet er zo veel mogelijk vrijheid zijn’, aldus D66-Kamerlid Paternotte. 

De PVV, SGP, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren zijn, net als GroenLinks, 
tegen de 2G-aanpak. Ze twijfelen onder meer aan de effectiviteit en de wetenschappelijke 
onderbouwing van de maatregel. Deskundigen van het Outbreak Management Team komen 
vrijdag met een advies en dan komt het kabinet met een definitief plan. Bron: NOS, 16 
november 2021. 

Spoedtest.nl start intern onderzoek naar valse vaccinatiebewijzen 

Spoedtest.nl is een intern onderzoek gestart naar aanleiding van beschuldigingen over het 
vervalsen van vaccinatiebewijzen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid heeft het 
bedrijf frauduleus vaccinatiebewijzen verstrekt, mogelijk via een systeem waarmee artsen zelf 
vaccinaties in CoronaCheck kunnen registreren. Een bedrijf als Spoedtest.nl mag alleen 
testbewijzen afgeven in dat systeem, geen bewijzen van vaccinatie. 

In een verklaring zegt Spoedtest.nl nu dat van de 2000 medewerkers van het bedrijf er vijf 
toegang hadden tot het online systeem. Deze vijf werknemers hebben mondeling en schriftelijk 
verklaard er geen misbruik van te hebben gemaakt, aldus het bedrijf. 

Spoedtest.nl zegt ook volledige en transparante medewerking toe aan het ministerie van 
Volksgezondheid, dat aangifte heeft gedaan wegens fraude. Sinds gisteravond is de aanbieder 
van coronatests afgesloten. Bron: NOS, 16 november 2021. 

PvdA wil horeca en niet-essentiële winkels sluiten 

Oppositiepartij PvdA gaat straks in het Tweede Kamerdebat over de nieuwe 
coronamaatregelen voorstellen om niet-essentiële winkels en de horeca te sluiten. De partij 
vindt het beter om nu ingrijpende maatregelen te nemen, om ‘doormodderen’ in de winter te 
voorkomen. Vandaag zijn er ruim 20.000 nieuwe positieve tests gemeld. 

Het demissionaire kabinet besloot afgelopen week om de horeca en supermarkten om 20.00 
uur te sluiten. Andere winkels moeten om 18.00 uur dicht. ‘Het is niet populair, maar ik denk 
dat het nodig is: kroegen sluiten, niet-essentiële winkels sluiten. En dan voor een korte 
periode, zodat je op een fijne manier de winter door kan’, zei PvdA-Kamerlid Kuiken 
voorafgaand aan het debat. 

Het kabinet wil ongevaccineerden de toegang gaan weigeren tot cafés, restaurants en drukke 
evenementen; de zogenoemde 2G-aanpak. De PvdA denkt dat dit niet de beste oplossing is, 
maar wil er met een ‘open blik’ naar kijken. Bron: NOS, 16 november 2021. 
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10-14-jarigen opnieuw grootste groep nieuwe positieve gevallen 

Bij het RIVM zijn de afgelopen week 110.000 positieve testen gemeld, 44 procent meer dan in 
de zeven dagen daarvoor. Opvallend daarbij is met name de hoge besmettingsgraad bij 
kinderen, die boven alle andere leeftijdsgroepen uitsteekt. 

In de leeftijdscategorie 10-14 gaat het om ruim 11.000 kinderen met een positieve test, 10,1 
procent van alle gevallen. Meteen daarna volgen de 5- tot 9-jarigen met meer dan 9400 
besmettingen, 8,6 procent van het geheel. 

Ter vergelijking: de zwaarst getroffen leeftijdsgroep daarna wordt gevormd door 35- tot 39-
jarigen met ruim 8300 positieve testen. Bij Nederlanders vanaf 45 jaar zijn de 
besmettingscijfers lager dan gemiddeld, daaronder juist hoger. Bron: NOS, 16 november 2021. 

Griekse horeca-ondernemers houden zaken dicht uit protest 

Tienduizenden Griekse horeca-ondernemers (restaurants, bars, cafés) houden vandaag hun 
zaken gesloten uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen die eerder deze maand zijn 
ingegaan. Volgens de ondernemers is hun omzet sindsdien drastisch omlaaggegaan. Zij willen 
nieuwe steun van de overheid, omdat hun zaken en banen op het spel staan. 

Sinds begin november kunnen volledig gevaccineerden op vertoon van hun coronapas naar 
binnen, maar moeten mensen die niet zijn ingeënt elke keer dat ze de horeca bezoeken een 
negatieve test tonen. Bron: NOS, 16 november 2021. 

Ook negatieve test bij kappers en winkels 

Dat geldt ook voor toegang tot banken, winkels, kappers en andere uitgaansgelegenheden. 
Uitzonderingen zijn er voor supermarkten en andere levensmiddelenzaken zoals de bakker en 
de groenteboer, apotheken en kerken. 

Griekenland heeft de hoogste besmettingscijfers sinds het begin van de pandemie en hoge 
sterftecijfers. De ziekenhuizen, vooral in het noorden en midden van het land, worstelen met 
een nieuwe golf van coronabesmettingen. 62 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd, 
dat ligt onder het Europese gemiddelde. Bron: NOS, 16 november 2021.  

Kerstmarkt in München gaat niet door vanwege coronapandemie 

München heeft de populaire jaarlijkse kerstmarkt afgelast vanwege het grote aantal mensen 
dat is besmet met corona. 

‘De dramatische situatie in onze ziekenhuizen en het toenemende aantal besmettingen laten 
me geen andere keuze’, zegt burgemeester Dieter Reiter na overleg met een crisisteam. 

De kerstmarkt rond de Marienplatz kon niet worden afgezet, waardoor bezoekers en de 
naleving van de 2G-regel niet kon worden gehandhaafd, legde Reiter uit. ‘Het door laten gaan 
zou een onverantwoorde verhoging van het besmettingsrisico zijn en bovendien een verkeerd 
signaal. Zeker voor alle medewerkers in onze ziekenhuizen die tot het uiterste werken’. Bron: 
NOS, 16 november 2021. 

Economie groeide in de zomermaanden verder door, dankzij 
versoepelingen 

De economie is in de maanden juli, augustus en september verder doorgegroeid. Aan het eind 
van de zomer was de economie 1,9 procent groter dan drie maanden eerder, meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste berekening. 

Daarmee is de economie nu groter dan voor de coronacrisis. De groei komt vooral doordat 
mensen en de overheid meer geld hebben uitgegeven. In de zomermaanden waren veel 
coronamaatregelen losgelaten. Bron: NOS, 17 november 2021.  
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2G-model ligt niet in alle buurlanden op tafel 

De Tweede Kamer debatteert over de eventuele invoering van het zogenoemde 2G-model in 
Nederland, waarbij mensen alleen nog een QR-code krijgen als ze volledig zijn gevaccineerd of 
hersteld zijn van het coronavirus. 

Ook in buurlanden loopt het aantal besmettingen op, maar niet overal ligt het 2G-model op 
tafel, blijkt uit een overzicht van de NOS. Bron: NOS, 17 november 2021. 

Tennisser Kyrgios pleit voor schrappen Australian Open 

Als het aan de Australische tennisspeler Nick Kyrgios ligt, gaat de Australian Open niet door. 
‘Ik denk niet dat de Australian Open door moet gaan, vooral voor de mensen in Melbourne. 
Je moet een signaal geven’, zei de toptennisser in zijn podcast No Boundaries. 

Martin Pakula, de minister van Sport van Victoria, de staat waar het tennistoernooi vanaf 17 
januari gehouden zal worden, is het niet met de toptennisser eens. ‘Mensen uit Melbourne, 
uit Victoria en eigenlijk alle Australiërs snakken naar grote evenementen’.  

Na het commentaar van Pakula, lichtte Kyrgios zijn woorden toe via Instagram. Hij stelde dat 
zijn woorden uit context zijn gehaald, maar bleef bij zijn standpunt. ‘De inwoners van 
Melbourne zijn door een hel gegaan. Ze hebben bijna driehonderd dagen te maken gehad met 
een lockdown, hun vrijheid is van ze afgepakt. Ik denk dat het dan moreel niet juist is om 
spelers van overzee naar ons land te halen’. 

Het is nog onduidelijk of ongevaccineerde sporters welkom zijn op de Australian Open. 
Mogelijk worden zij geweerd of moeten zij eerst meerdere weken in quarantaine. Dat kan 
gevolgen hebben voor titelverdediger Novak Djokovic, die niet wil zeggen of hij wel of niet is 
gevaccineerd.  

Kyrgios is mede door blessureleed afgegleden naar de 90e positie op de wereldranglijst. De 
tennisser staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen en kwam vanwege zijn gedrag 
op en rond het tennisveld regelmatig in het nieuws. Hij gooide onder meer met stoelen, had 
woede-uitbarstingen richting scheidsrechters, uitte scherpe kritiek op collega-tennissers, 
kampte met motivatieproblemen en serveerde een aantal keren onderhands, wat in de 
tenniswereld als zeer onbeleefd wordt gezien. Bron: NOS, 17 november 2021.  

Corona-experts: Overweeg verlengen kerstvakantie basisscholen 

Nu het aantal coronabesmettingen onder kinderen razendsnel oploopt, moet het kabinet 
overwegen om de kerstvakantie te verlengen, stellen corona-experts. Een vaccinatiecampagne 
kan eveneens helpen, maar ligt véél gevoeliger.  

Corona-deskundigen zijn bezorgd over het hoge aantal coronabesmettingen onder kinderen 
van 5 tot 12 jaar.  Afgelopen week waren er in de leeftijd tussen 5 en 9 jaar bijna 9500 
coronabesmettingen, bleek dinsdag uit de nieuwe RIVM-weekcijfers. Dat is een stijging van 
85 procent. Bij kinderen boven de 10 jaar steeg het aantal coronabesmettingen met 76 
procent. Liefst 120 scholen waren afgelopen periode een week dicht, aldus de Algemene 
Vereniging Schoolleiders. De helft van alle scholen stuurde één of meer klassen naar huis. 

‘Het langer dichthouden van basisscholen is een effectieve manier om het virus onder controle 
te houden’, stelt immunoloog Ger Rijkers daarom. ‘Kinderen zijn virusfabriekjes en besmetten 
behalve elkaar ook volwassenen’. Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans denkt dat een 
langere kerstvakantie mogelijk kan bijdragen. ‘Er is flinke transmissie gaande onder 
kinderen’.  

Károly Illy, OMT-lid voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
‘verwacht dat deze vraag komende weken zeker door het OMT-besproken gaat worden’.  Vorig 
jaar bleven de scholen na de kerstvakantie nog wekenlang dicht, er was toen wel online 
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onderwijs.  Een langere vakantie is niet onomstreden. Het OMT en het kabinet willen koste 
wat het kost schoolsluitingen en andere restricties in het onderwijs voorkomen. 

Met het snel oplopende aantal besmettingen onder kinderen groeit ook de roep om vaccinatie. 
Farmaceuten Pfizer en Moderna hebben vorige maand het Europees Medicijn Genootschap al 
goedkeuring gevraagd voor hun kindervaccin. Het Pfizer-vaccin krijgt waarschijnlijk deze week 
groen licht, volgende maand ontvangt ons land de eerste 42.000 doses die voor kinderen 
kunnen worden gebruikt.  

Tegelijk ligt vaccineren van kinderen gevoelig. ‘Wij zijn geen voorstander’, zegt bijvoorbeeld 
kinderarts Illy namens de NVK. ‘5 tot 12 jarigen lopen geen kans op ernstige Covid-19 of Long 
Covid. Vaccineren doe je enkel omdat volwassenen hun verantwoordelijkheid niet namen, 
door niet voldoende afstand te houden of zich niet te laten vaccineren’.  

Immunoloog Ger Rijkers is wél voor. ‘Inenten kan de verspreiding van corona absoluut 
remmen’.  Het kabinet is voorlopig terughoudend. ‘Ik ben er niet op voorhand een voorstander 
van om het voor alle kinderen te doen’, stelde minister Hugo De Jonge dinsdagavond tegen de 
Tweede Kamer. De bewindsman wil ook het advies van de Gezondheidsraad afwachten, maar 
sluit tegelijkertijd ‘niets uit’. 

Nu het aantal besmettingen van kinderen op basisscholen stijgt, zouden leraren voorrang 
moeten krijgen bij het uitdelen van de boosterprik. Met die suggestie komt de Algemene 
Vereniging Schoolleiders. 

Door de coronacrisis en de al bestaande lerarentekorten is het geen sinecure om de 
schooldeuren open te houden. Voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging 
Schoolleiders (AVS) ziet voor dit probleem meerdere oplossingen, waaronder een snelle extra 
vaccinatie voor onderwijspersoneel. 

Van Haren: ‘Inmiddels begint de vraag wel weer op tafel te komen of onderwijspersoneel 
voorrang moet krijgen bij het uitdelen van de boosterprik. Dat is voortschrijdend inzicht en 
als corona verder om zich heen grijpt, wordt het onvermijdelijk’. 

Ook onderwijsvakbond AOb vindt dat de urgentie van aanvullende vaccinaties voor 
onderwijspersoneel toeneemt. Voorzitter Tamar van Gelder: ‘De gedachte aan een derde 
boosterprik komt nu wel steeds dichterbij. 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’. 

Iedereen hoort momenteel van ouders met jonge kinderen dat hun kroost regelmatig thuiszit, 
omdat medeleerlingen besmet zijn met corona. Ook de leraar is in zo’n brandhaard relatief 
vaak de klos, ondanks dat het leeuwendeel gevaccineerd is. Dat tonen de RIVM-cijfers ook 
aan: van alle positieve testuitslagen sinds de start van de crisis van mensen tussen de 18 en 
69 jaar is 5,6 procent werkzaam in het onderwijs of de kinderopvang. Terwijl van alle werkende 
Nederlanders maar zo’n 3,4 procent in deze sector een baan heeft. 

Jan-Willem Stegeman, directeur-bestuurder van SBO-school de Welle in Almelo, noemt het 
‘een uitstekend idee’ om onderwijspersoneel voorrang te geven. ‘Want als wij de school niet 
meer open kunnen houden door een gebrek aan personeel, ontstaat er een kettingreactie in 
de maatschappij. En vooral in het speciaal onderwijs geldt dat het niet samen gaat met het 
geven van thuisonderwijs. Ouders kunnen het niet en leerlingen ook niet. We hebben 
bijvoorbeeld ook kinderen met gedragsproblemen en die component speelt een steeds grotere 
rol in coronatijd. Daar moeten we op inspelen’. 

Op dit moment merkt hij dat er af en toe kinderen en collega’s besmet zijn. ‘Maar het is hier 
nog goed te doen. In Apeldoorn, 65 kilometer verderop, is het naar huis sturen van groepen 
echter aan de orde van de dag’, vertelt Stegeman verder. ‘Wat wij wel zien: het testen met 
voorrang voor leraren slipt dicht. Soms duurt het een dag voordat de uitslag er is, in plaats 
van uren’. 
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Volgens Van Haren (AVS) zijn er ook andere wegen om de crisis goed te doorstaan. Zo moeten 
er volgens haar meer mensen (opnieuw) instromen in het onderwijs en is het verstandig als er 
pas op de plaats wordt gemaakt met een groot overheidsprogramma om leerachterstanden 
door corona weg te werken. Want dat extra personeel wordt nu regelmatig ingezet om gaten 
in het rooster op te vullen. 

En jonge kinderen vaccineren, zou dat de scholen uit brand helpen? Van Haren: ‘Medici gaan 
erover of het verstandig is om kinderen van deze leeftijd in te enten, we moeten afwachten wat 
zij daarover adviseren’. Bron: AD, 18 november 2021. 

Wedeka profiteert van corona en bindt nieuwe klanten 
 

Het gaat dit jaar financieel weer wat beter met werkvoorzieningsschap Wedeka. Door een 
toename van het inpakwerk zit het bedrijf op een resultaat van zo'n zes ton boven de begroting. 

Directeur Grietje Kalfsbeek is erg tevreden met de cijfers. 'We hebben tijdens de coronaperiode 
nieuwe klanten aan weten te trekken en die zijn gebleven. Daar zijn we heel blij mee', zegt 
Kalfsbeek. 

Wedeka heeft ook de tarieven voor het inpakwerk verhoogd. 'Daar waren we ook hard in naar 
onze klanten. We hebben gezegd: we zitten met tekorten dus we moeten verhogen. Als je niet 
meegaat stopt hier de samenwerking. We hebben daar wel een paar kleinere klanten mee 
verloren, maar de meeste zijn gebleven', aldus Kalfsbeek. 

Vorig jaar rond deze tijd kreeg het werkvoorzieningsschap te maken met een oplopend 
aantal coronabesmettingenen moesten meerdere afdelingen worden gesloten. Tot nu toe blijft 
het aantal besmettingen laag en kan het werk dus volop doordraaien. 

'Ja, daar zijn we heel blij mee en ik hoop dat dit ook zo blijft. Op dit moment zijn er drie 
besmettingen bekend binnen het bedrijf', aldus Kalfsbeek. 

Ondanks de mogelijkheden om af te schalen heeft Kalfsbeek alle coronamaatregelen 
gehandhaafd bij Wedeka. De kantines bleven dicht, de anderhalve meter bleef intact en ook 
de spatschermen bleven hangen. 

'Ik kreeg natuurlijk wel eens gemopper van collega's, maar ik ben toch wel blij dat we daar 
aan vast hebben gehouden. Nu maar hopen dat we de coronacijfers ook de aankomende 
periode laag kunnen houden. We houden het goed in de gaten', zegt Kalfsbeek. Bron: RTV 
Noord, 17 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 had de ploeg maar elf spelers tot zijn beschikking. Ook 
bondscoach Bert Konterman en een ander staflid zijn door het coronavirus getroffen. Hij moet 
in Israël in quarantaine. 

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. ’Als we niet 
zouden spelen, dan zouden we gediskwalificeerd kunnen worden. Dat wilden de spelers 
absoluut niet’, aldus Brugge. ‘Deze jongens hebben twee jaar geleden al het EK gemist met 
Onder 17. Dat wilden ze niet nog een keer meemaken. Daarom waren ze gebrand om dit duel 
te spelen en te winnen, om vervolgens in maart kans te maken om zich te plaatsen voor het 
EK onder 19’. 
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Een gelijkspel voor Oranje onder 19 volstond voor groepswinst. Brugge: ‘Dat we deze wedstrijd 
winnend afsluiten is mooi voor het team, maar ook voor Bert. In maart is hij er weer bij en 
dan kunnen we de volgende stap zetten richting het EK. Dat is het allerbelangrijkste’. 

In maart werkt Oranje onder 19 de zogenoemde eliteronde af. In die fase spelen 28 landen om 
zeven startbewijzen voor het EK 2022. Gastland Slowakije is automatisch geplaatst voor de 
eindronde. Bron: AD, 16 november 2021. 

Bayern München in de greep van corona 

Het coronavirus heeft Bayern München steeds meer in de greep. Volgens Duitse media zouden 
er drie nieuwe gevallen zijn bij de Zuid-Duitse koploper in de Bundesliga. Naast twee 
stafmedewerkers is nu ook Josip Stanisic positief getest. 

De 21-jarige Kroatische verdediger kwam afgelopen week als invaller in het veld in het WK-
kwalificatiewedstrijd tegen Rusland dat de Kroaten een WK-ticket opleverde. 

‘Josip Stanisic is positief getest op het coronavirus’, zei Bayern in een verklaring. „De 
verdediger van Bayern München is volledig ingeënt en zit thuis in isolatie. Hij voelt zich goed’. 

Stanisic is niet de eerste verdediger bij Bayern die corona heeft. Niklas Süle zit nog steeds in 
quarantaine nadat hij 10 dagen geleden positief testte. 

Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry en Eric Maxim Choupo-Moting, die voor de 
zekerheid in quarantaine zaten na de besmetting van Süle trainen inmiddels weer mee bij 
Bayern. 

Bayern bezoekt vrijdag Augsburg en treft volgende week Dynamo Kiev in de Champions 
League. Bron: De Telegraaf, 17 november 2021. 

Indiase hoofdstad mogelijk in lockdown, maar niet om corona  

De Indiase hoofdstad New Delhi en omringende gebieden gaan mogelijk in lockdown. Niet om 
corona, maar in de strijd tegen ernstige luchtvervuiling. De scholen en vijf kolencentrales zijn 
al dicht.  

De vervuilingsniveaus in de regio stegen deze maand tot ‘ernstig’. De luchtkwaliteitsindex in 
New Delhi liep op tot 499 op een schaal tot 500, wat aangeeft dat ook gezonde mensen risico 
lopen op het ontwikkelen van aandoeningen aan de luchtwegen. 

Het Indiaas Hooggerechtshof denkt dat een lockdown ingezet kan worden om de 
luchtvervuiling te beteugelen. Het zou de eerste keer zijn dat de stad op slot gaat om een 
andere reden dan corona. Het is volgens persbureau AP nog onduidelijk hoe de eventuele 
lockdown eruit gaat zien, maar het bestuur van de regio heeft al laten weten dat een 
weekendlockdown tot de mogelijkheden behoort. De overheid moet nog een beslissing nemen. 

Experts staan niet allemaal te springen om de maatregel. Het zou de vervuiling onvoldoende 
tegengaan, maar wel veel impact hebben op de economie en het leven van miljoenen mensen 
- er wonen dik 21 miljoen mensen in New Delhi. ‘Dit is een zeer ontregelende maatregel’, 
zegt Anumita Roychowdhury van het Centrum voor Wetenschap en Milieu in New Delhi. ‘Het 
doet op de lange termijn niets aan de luchtvervuiling, je vermindert nu alleen de piek. Het is 
geen wondermiddel dat de smog als sneeuw voor de zon doet verdwijnen’. 

Intussen heeft India tijdelijk vijf kolengestookte elektriciteitscentrales rond de hoofdstad 
gesloten, op bevel van het federale panel voor luchtvervuiling van het ministerie van 
Milieu. Het panel, de Commission for Air Quality Management, heeft ook het transport van 
vrachtwagens met niet-essentiële goederen verboden en de bouw in New Delhi en de naburige 
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steden stopgezet. In de laatste verordening verklaarde het panel dat er een ‘dwingende’ 
behoefte was om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in de hoofdstad niet verder verslechtert. 

 
Indiase mannen wandelen in een park in New Delhi, door de smog. © EPA  

 
Een anti-smogkanon spuit speciaal water in de lucht om de luchtvervuiling tegen te gaan in 
New Delhi. © EPA  
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New Delhi is een van de meest vervuilde hoofdsteden ter wereld. Om studenten te beschermen 
tegen de luchtvervuiling, zei de overheid van de stad afgelopen zaterdag al dat de scholen deze 
week gesloten zullen blijven. De Commission for Air Quality Management heeft de sluiting van 
de scholen echter tot nader order verlengd. Ook moet op last van de commissie ten minste 50 
procent van het overheidspersoneel tot 21 november thuiswerken. 

Het Indiase Hooggerechtshof heeft de commissie maandag gevraagd maatregelen voor te 
stellen om de vervuiling in Noord-India terug te dringen. Het hof berispte ook de federale en 
lokale regeringen omdat ze er niet in waren geslaagd de vervuiling te verminderen. Bijna elke 
winter ademen inwoners giftige lucht in. 

India liet in oktober nog weten de productie van steenkool te verhogen om de stroomtekorten 
in het land tegen te gaan. De overheid gaf staatsbedrijf Coal India opdracht meer kolen te 
produceren. India is voor ongeveer 70 procent van zijn elektriciteitsproductie afhankelijk van 
kolencentrales. Tijdens de klimaattop COP26 in het Schotse Glasgow eerder deze maand 
weigerde India samen met China het gebruik van steenkool te stoppen tot teleurstelling van 
de internationale gemeenschap. Bron: AD, 17 november 2021. 

Lars heeft prikangst en kreeg corona, nu overweegt hij toch een prik 

De 25-jarige Lars uit Helmond is als de dood voor naalden. Om die reden is hij niet 
gevaccineerd. Het coronavirus kreeg hem te pakken en dat zette hem aan het denken. ‘Over 
een half jaar ga ik toch die prik halen’. 
 
Een op de duizend Nederlanders heeft last van extreme prikangst. Dat zijn 15.000 tot 17.000 
mensen. Zij zijn zo bang voor naalden, dat ze elke situatie vermijden waarin ze geprikt zouden 
kunnen worden. Lars is een van hen.  
 
Waar die angst vandaan komt weet hij niet. Als kind moest hij eens bloed laten prikken en 
daar hield hij geen fijne herinnering aan over. ‘Maar ik heb altijd schrik gehad van naalden. 
Bij de tandarts heb ik mezelf eens zonder verdoving laten behandelen, omdat ik bang was 
voor de verdovingsprik’. 
 
Twee jaar geleden moest Lars een inenting halen voor zijn vakantie naar Bali. Zonder prik, 
geen vakantie en dus besloot hij het maar eens te proberen. Met ‘klotsende oksels’ ging van 
huis om de prik te halen. ‘De prik viel wel mee, maar daarna begon ik te zweten, werd ik 
duizelig en ging het helemaal niet goed. Toen ben ik weer zo bang geworden’. 
 
Lars probeert daarom te voorkomen dat hij in een situatie terechtkomt dat prikken nodig is. 
De coronaprik liet hij aan zich voorbij gaan. Hij wil wel, maar hij durft niet. ‘Mensen die bewust 
geen vaccinatie willen, hebben vaak een heel uitgesproken mening. Ze zijn tegen. Maar dat is 
bij mij helemaal niet het geval. Er zit een heel andere reden achter’.  
 
‘Ik ben bang voor wat andere mensen van mij denken. Ik ben leraar, heb een voorbeeldfunctie. 
Als mensen vragen of ik gevaccineerd ben, leg ik uit wat de reden is dat ik dat niet ben. Dan 
moet ik me verantwoorden, maar daar ben ik eigenlijk wel klaar mee’. 
 
Vorige week testte Lars positief op het coronavirus. ‘Ik heb altijd goed opgelet en liet me netjes 
testen als ik op stap ging. Dus ik hoopte de dans te ontspringen, maar nu was ik toch de klos. 
Ik heb vijf dagen op bed gelegen, waarvan de eerste dag het ergst was. Daarna werd het 
minder. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat het erger zou zijn, zonder vaccinatie. Nu gaat het 
weer redelijk goed, alleen heb ik geen reuk en smaak meer’. 
 
Over een half jaar is het herstelbewijs van Lars verlopen. Hij overweegt om dan alsnog een 
coronaprik te halen. ‘Al is het maar omdat ik me dan niet meer continu hoef te verantwoorden’. 
Bron: Omroep Brabant, 17 november 2021. 
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Corona raakt kleinere ziekenhuizen financieel 

De prestaties van grote ziekenhuizen verbloemen de financiële teruggang van kleine en 
middelgrote ziekenhuizen. 

Kleine en middelgrote ziekenhuizen hadden afgelopen jaar financiële problemen vanwege 
corona. Dat concludeert accountantskantoor BDO op basis van de jaarverslagen van 62 
algemene ziekenhuizen. Ze schreven over 2020 weliswaar een gezamenlijk positief resultaat 
van 291 miljoen euro, maar die plus komt vooral op het conto van de grote ziekenhuizen. 
Volgens BDO is de tweedeling tussen Nederlandse ziekenhuizen door de coronacrisis 
verscherpt. 

BDO deelt jaarlijks aan de hand van de financiële situatie van de ziekenhuizen een 
rapportcijfer uit. Voor de kleine ziekenhuizen (met een omzet tot 150 miljoen euro) daalde het 
gemiddelde cijfer van 6,8 naar 6,3 in 2020. Bij de middelgrote ziekenhuizen was de teruggang 
nog groter; van een 7,0 in 2019 naar een 6,3 voor de cijfers van vorig jaar. Grote ziekenhuizen, 
waartoe ziekenhuizen met opbrengsten van meer dan 300 miljoen euro behoren, scoorden net 
als in 2019 een 7,6. Het afgelopen jaar zijn geen ziekenhuizen failliet gegaan, maar 
accountants hebben bij de jaarverslagen van drie ziekenhuizen hun zorgen geuit over de 
continuïteit. 

Onder meer door de opvang en verzorging van Covid-19-patiënten zijn de kosten voor de 
ziekenhuizen in 2020 met 1 miljard euro toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De 
kostenstijging tot 20 miljard euro werd onder meer veroorzaakt door een toename van de 
kosten voor ingehuurd personeel. Daar gaven de 62 ziekenhuizen in 2020 487 miljoen euro 
aan uit, 6 procent meer dan een jaar eerder. Volgens BDO is dat een trend die zal aanhouden, 
aangezien de zorgvraag alleen maar toeneemt en er steeds minder zorgpersoneel beschikbaar 
is. 

Een ander direct gevolg van de coronacrisis voor de zorg is de toename van de reserveringen 
op vakantiedagen. Dat bedrag kwam in 2020 uit op 1,1 miljard euro, tegenover 1 miljard euro 
in 2019. Dat betekent dat een groeiend aantal werknemers vakantiedagen heeft opgebouwd 
die ze niet kunnen opnemen. Bron: NRC, 17 november 2021.  

De Jonge geeft toe: groepsimmuniteit tegen corona is onhaalbaar 

Het was premier Mark Rutte die aan het begin van de coronacrisis in zijn tv-
toespraak zei dat we groepsimmuniteit zouden opbouwen tegen corona. Virologen 
reageerden verbaasd, want is zulke bescherming tegen het virus wel mogelijk? Nee, 
erkent het kabinet nu. ’Groepsimmuniteit opbouwen’, het waren woorden die Rutte 
op 16 maart 2020 uitsprak vanuit het Torentje. ‘Wie het virus heeft gehad, is 
daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen’. Wetenschappers 
trokken die aanname echter al snel in twijfel, want we wisten op dat moment nog 
maar bar weinig over het nieuwe coronavirus. 

Ruim anderhalf jaar later weten we dat die groepsimmuniteit zeker niet 
vanzelfsprekend is. Inmiddels hebben veel Nederlanders het virus onder de leden 
gehad en is bijna 85 procent van alle volwassenen gevaccineerd. Toch lopen de 
besmettingscijfers de laatste weken in rap tempo op tot recordhoogten en stromen 
de ziekenhuizen vol met coronapatiënten. 

Ook het kabinet durft intussen de conclusie te trekken dat groepsimmuniteit tegen 
dit virus een utopie is. Dat bleek dinsdag in het coronadebat in de Tweede Kamer. 
Daarin erkende minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid dat het opbouwen 
van zulke collectieve bescherming waarschijnlijk onhaalbaar is. 
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‘Dat is na de Deltavariant niet een heel reëel perspectief meer’, zei de bewindsman 
in antwoord op vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij benadrukte dat het 
‘opbouwen van immuniteit’ wel het doel van het kabinet is en blijft. Maar omdat 
corona zo veel gezondheidsschade kan geven, moet die bescherming ‘langs de weg 
van vaccinatie’ worden bereikt.  

Complicerende factor daarin is volgens De Jonge dat er ‘waarschijnlijk altijd 
sprake zal zijn van een afname van de immuniteit, na natuurlijke infectie of na 
vaccinatie’. Dat moment van afgenomen immuniteit zal een keer komen en dan 
moet iedereen ‘dus opnieuw een oppepper krijgen’, aldus de coronaminister. 

Bij sommigen gebeurt dat door een infectie door te maken, maar voor kwetsbaren 
is dat geen optie en is dus een extra vaccinatie nodig, legde de bewindsman in de 
Kamer uit. ‘Dit jaar gaan we sowieso iedereen boosteren en het is best denkbaar 
dat dat een jaarlijkse activiteit wordt’. De Jonge denkt daarbij aan het huidige 
systeem met de griepprik.  

In de huidige situatie met snel oplopende coronacijfers zijn de boosterprikken 
echter niet voldoende, bekende de bewindsman. ‘We zien dat te veel mensen te 
snel ziek worden. Dat heeft alles te maken met de hoge infectiedruk, die moet dus 
eerst omlaag’. Alleen op die manier kan volgens hem voorkomen worden dat de 
zorg bezwijkt onder de druk.  

Zou De Jonge liever niet willen voorkomen dat veel mensen met corona in het 
ziekenhuis belanden? ‘Ja natuurlijk’, zei de minister tot slot tegen Omtzigt. 
‘Daarom hoort u mij ook alle dagen over het belang van vaccinatie. Daarmee zou 
je veel van deze opnames immers kunnen voorkomen’. Bron: Hart van Nederland, 17 
november 2021.  

Het Joodse feest chanoeka wint in Bourtange weer van corona. Viering is 
30 november op het Marktplein  

In de vesting Bourtange wordt ook dit jaar het Joodse feest chanoeka gevierd. Wel in een 
aangepaste vorm, vanwege de coronacrisis.  

‘Zo was het vorig jaar ook al’, zegt Willem Fokkens namens de organiserende Vereniging 
Vrienden van de Synagoge Bourtange. ‘Maar we zijn vooral blij dat we deze traditie ook nu 
weer in stand kunnen houden. Op 30 november is het zo ver’. 

Bij chanoeka wordt gevierd dat de Joden in 165 voor Christus de tempel van Jeruzalem 
heroverden op de Helleense bezetters. Het aansteken van olielampjes in een kandelaar, de 
zogenoemde menora, is onderdeel van het feest. Net als het genieten van hapjes en drankjes. 

‘Een dienst in de synagoge hoort er normaal ook bij maar die gaat nu niet door, er is daar te 
weinig ruimte’, aldus Fokkens. ‘Het aansteken van de olielampjes gebeurt buiten, op het 
Marktplein, door burgemeester Jaap Velema van Westerwolde en opperrabbijn Binyomin 
Jacobs.We zetten op afstand van elkaar stoelen neer en nodigen mensen uit. In een 
horecagelegenheid kunnen we daarna eten en drinken’. 

De synagoge in Bourtange werd ruim dertig jaar geleden gerestaureerd en weer in gebruik 
genomen. Sindsdien staat de viering van chanoeka weer jaarlijks op het programma. Bron: 
Dagblad van het Noorden, 17 november 2021.  
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Corona treft Achterhoeks politiekorps: ‘Niet één specifieke bron kunnen 
achterhalen’  

Het politiekorps Achterhoek-West, dat werkt vanuit het bureau in Doetinchem, is getroffen 
door meerdere coronabesmettingen. Ongeveer tien agenten zitten thuis nadat bleek dat zij een 
virusinfectie hadden opgelopen. 

Volgens teamchef Patrick de Koeijer komt de inzet van de politie op straat niet in gevaar. ‘Het 
gaat om een beperkt aantal besmettingen. Dat kunnen we goed handelen en oplossen binnen 
de huidige sterkte’, zegt hij. 

Dat het politieteam Achterhoek-West – bestaand uit zo’n 180 mensen die werken in 
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek – plots wordt getroffen door 
meerdere coronabesmettingen is opvallend, omdat het korps in eerdere golven zo goed als 
verschoond is gebleven van virusinfecties. De Koeijer: ‘De meeste collega’s geven aan niet heel 
ziek te zijn, dus dat scheelt, maar het is natuurlijk wel heel vervelend’.  

De besmettingen zijn volgens de politiechef niet terug te voeren op één moment of één dienst 
waarin bijvoorbeeld collega’s elkaar hebben geïnfecteerd. ‘Nee, de meldingen komen ook niet 
allemaal tegelijk, maar druppelen steeds na elkaar binnen. De ene collega denkt het te hebben 
opgelopen tijdens het sporten, een ander via een familielid. We hebben niet één specifieke 
bron kunnen achterhalen’.  

De politiemensen die corona hebben werken in verschillende functies: als rechercheur, 
wijkagent, in de noodhulp of achter de balie van het politiebureau in Doetinchem. Wie niet te 
ziek is, kan thuis doorwerken, zegt De Koeijer. ‘Denk aan het uitwerken van een proces-
verbaal of het telefonisch horen van een getuige, dat kunnen collega’s prima vanuit huis doen’. 

Inmiddels zijn verschillende agenten zo goed als hersteld en kunnen zij ook weer aan het werk 
vanuit het bureau in Doetinchem en op straat. De Koeijer: ‘De eerste mensen beginnen daar 
vandaag en morgen weer mee’. 

 
Het politiebureau in Doetinchem. © Theo Kock  

Volgens de politiechef is alleen het politieteam dat werkt vanuit Doetinchem getroffen door 
meerdere gevallen van corona tegelijk, en is daarvan in Winterswijk geen sprake. Vanuit het 
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bureau in Winterswijk werkt het team Achterhoek-Oost voor de gemeenten Aalten, 
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Bron: De Gelderlander, 17 november 2021. 

 

Anton van Tuyl (VVD) werd in 2018 koninklijk onderscheiden © Masja Vlaminckx 

Oisterwijks oud-raadslid Anton van Tuyl overleden na besmetting met 
corona 

Het Oisterwijkse oud-gemeenteraadslid Anton van Tuyl is zondag na een ziekbed ten gevolge 
van corona overleden.  

Van Tuyl trad in 2003 voor het CDA toe tot de gemeenteraad. Na hommeles in de partij stapte 
hij samen met Con van Beckhoven over naar de VVD-fractie. In 2018 verliet hij op 69-jarige 
leeftijd de politiek. Bij dat afscheid werd hij koninklijk onderscheiden.  

De geboren Waalwijker was ook bijzonder actief in het verenigingsleven, onder andere voor 
het Rode Kruis, Ondernemersvereniging Vrienden van Taxandria, het Reuzengilde en de 
Matthäus Passion.  

Zijn politieke kompaan Con van Beckhoven vertelt in een memoriam dat Van Tuyl hem op 
dinsdag 19 oktober vroeg zijn gastheerschap over te nemen bij Ondernemersvereniging De 
Toestroom. ‘Hij lag met 40 graden koorts in bed en bleek ondanks zijn dubbele vaccinatie met 
COVID besmet te zijn’. Bron: BD, 15 november 2021.   

Lippenhuizen ligt even op zijn gat: sport en school hebben last van 
corona 

De sporten en de school in Lippenhuizen zijn even stilgelegd op locatie. In het dorp is een 
flinke uitbraak van het coronavirus. ‘Het laatste nieuws is dat een vierde van de school besmet 
is met corona. Dan is er wel wat aan de hand in ons kleine dorpje’., zegt Ernst Pieter Bantema 
van sportvereniging Thor. 

OBS De Flecht is al sinds vrijdag dicht, vertelt Bantema. ‘Zodat de leerkrachten de boel 
voorbereiden konden voor thuisonderwijs. De hele week wordt er dus al online en thuis 
onderwijs gegeven. Dat zou eigenlijk tot woensdag, maar omdat de besmettingsgraad steeds 
oploopt is besloten de hele week nog zo door te gaan. De bedoeling is nu om maandag weer 
open te gaan’.  



 
 

50 
 

Bantema heeft het virus in de afgelopen tijd om hem heen zien grijpen. ‘De middelbare school 
in Gorredijk gaat even dicht, in Drachten zal ook een school dicht. Ik denk dat wij er nog niet 
zijn. We hebben geen andere keus. Ik heb zelf twee kinderen op de basisschool en een op het 
voortgezet onderwijs. Mijn kinderen zitten nu thuis, waardoor ik nu ook thuis aan het werk 
ben’. 

Niet alleen het onderwijs, maar ook de sport in Lippenhuizen heeft last van het virus. ‘Ik ben 
zelf afdelingsvoorzitter van SV Thor, bij de voetbalploeg. We hadden al besloten dat de jongeren 
niet zouden spelen. Er zijn in ieder team wel een paar kinderen met corona.  

Dinsdagavond is er ook een besluit genomen over de seniorenteam. ‘Daar is nog niet heel veel 
aan de hand, maar het zijn allemaal Liphuister inwoners. Wij zien wel dat er meer volwassenen 
besmet raken. Dus de meerderheid was ervoor om de sporten voor de senioren aan de kant te 
leggen tot maandag. Zondag praten we er weer over’. 

SV Thor is een zogeheten 'omni-vereniging' met meerdere sporten. ‘Naast het voetbal is er dus 
ook even geen gymnastiek, turnen, Liprunners, bootcamp. Alle sporten liggen even op zijn 
gat’. Zelfs de intocht van Sinterklaas wordt zaterdag overgeslagen. Bron: Omrop Fryslân, 17 
november 2021. 

Door corona gaat Zakloop Nisse ook dit jaar niet door 

De Zakloop in Nisse gaat dit jaar niet door. De organisatie laat weten dat het voor hen niet 
mogelijk is om te voldoen aan de nieuwste coronaregels. De hardloopwedstrijd stond gepland 
voor zondag 28 november.  
 
‘Om discussies en onze vrijwilligers te beschermen, hebben wij besloten om de Zakloop nu te 
annuleren’, schrijft de organisatie. De inschrijvingen blijven geldig voor een volgende editie. 
De organisatie zoekt nog naar een nieuwe datum.  
 
De laatste editie van de Zakloop dateert van 2019. Toen won de Joris Scheele uit 's-
Gravenpolder de wedstrijd bij de mannen. Carolien van de Kreeke uit Serooskerke was toen 
de snelste vrouw. Bron: Omroep Zeeland, 17 november 2021. 
 
Russische kerk verliest veel priesters aan corona  
 

 
Een kathedraal in Moskou. foto EPA 
 
Priester na priester sterft in Rusland aan het coronavirus in een ziektegolf die maar niet op 
lijkt te houden. Toch is de conservatieve Russisch-Orthodoxe Kerk nog niet erg happig op veel 
maatregelen. 
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Er is een eindeloze lijst te maken van berichten over priesters en geestelijken die zijn gestorven 
aan corona. Maandenlang braken de coronacijfers van Rusland record na record. Dinsdag 
meldde het Russische persbureau RIA voor het eerst sinds twee maanden minder doden en 
infecties. Dagelijks stierven de afgelopen twee maanden in Rusland ruim duizend mensen aan 
corona. Ook de Russisch-Orthodoxe Kerk bleef niet gespaard. 
 
De kerk noemt de priesters helden: „Veel priesters werden ziek omdat ze net als artsen en 
politieagenten bijvoorbeeld in de voorste gelederen stonden. Zelfs priesters, 65-plussers, 
meldden zich vrijwillig aan om te dienen, omdat ze ooit de priesterlijke eed aflegden’, zegt 
Vladimir Legoida, verantwoordelijk voor de relatie tussen kerk, samenleving en media, in een 
interview met de Rossiskaja Gazeta. 
 
Het is niet precies bekend hoeveel priesters er daadwerkelijk zijn overleden aan corona. 
Russisch persbureau RIA schatte eind september het aantal doden onder de ruim 40.000 
geestelijken op 198. Maar, dat getal kan zo maar twee of drie keer zo groot zijn. Het bisdom 
Moskou meldde eind vorig jaar dat in 2020 drie keer zo veel geestelijken stierven dan een jaar 
eerder: voor het eerst in vele jaren nam het aantal priesters af.  
 
„De kerk houdt geen statistieken bij’, legt Legoida uit: „Zodat we mensen niet onnodig ongerust 
maken’. Er wordt in Rusland wel gespeculeerd dat de kerk opzettelijk het aantal overleden 
priesters geheim houdt om zo niet het idee te geven dat de kerken de belangrijkste 
infectieplaatsen zijn. Legoida: „Dat is natuurlijk niet zo’. 
 
Er zijn verschillende oorzaken voor de vele doden onder de priesters. De aartsconservatieve 
orthodoxe geestelijken houden niet van vaccins. Eind vorige maand sprak de kerk zich nog 
uit tegen verplichte vaccinatie voor priesters. En een land in crisis heeft juist kerkgang nodig, 
is het idee dat sterk leeft. Over maatregelen ontstaat al snel hevige discussie: het ligt 
bijvoorbeeld gevoelig om een icoon –de kerkgangers kussen die met de lippen– schoon te 
poetsen na een dienst. De Russisch-Orthodoxe Kerk ‘vecht’ vooral door het gebed, zegt de 
kerk. Bron: Reformatorisch Dagblad, 17 november 2021. 

Basisschool sluit deuren: 61 leerlingen en 1 leerkracht besmet met 
corona 

Het toenemende aantal kinderen dat besmet raakt met het coronavirus zorgt ervoor dat 
basisscholen weer klassen naar huis moeten sturen. Zo moet basisschool De Springplank in 
Eindhoven met één besmette leerkracht en 61 besmette leerlingen zelfs de hele school tijdelijk 
sluiten. 
 
‘Dat is enorm balen. Maar de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten staat voorop, daarom 
hebben we deze keuze moeten maken’, zegt Michelle Evers, directeur van de Eindhovense 
school. 
 
De basisschool telt zo'n 240 leerlingen van wie er 61 leerlingen momenteel ziek zijn. ‘Tot vorige 
week ging het allemaal prima. Sinds afgelopen weekend stromen de besmettingen binnen. Je 
kunt wel spreken van een besmettingshaard. De sluiting was een noodgreep. Die hadden we 
liever ook niet gemaakt’. 

Afgelopen weekend kreeg de schooldirecteur via de mail al meerdere ziekmeldingen. ‘Er zaten 
al drie klassen in quarantaine en daar hebben we dinsdagavond laat nog groep 8 aan 
toegevoegd. Vanochtend kwamen daar nog eens 27 besmettingen bij. Op dat moment ontstaat 
er onrust. Is dit nog verantwoord?’ 

In overleg met het onderwijsteam van de GGD Brabant-Zuidoost is besloten om de deuren 
van de school te sluiten . De GGD adviseert om bij drie besmettingen of meer een klas in 
quarantaine te plaatsen. ‘Nu was de hele school sluiten de beste oplossing om de besmettingen 
af te remmen’. 
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Vier van de besmette leerlingen zitten in groep 8, de klas van Mirte Schmeitz. ‘Vier besmette 
leerlingen in de klas is best veel’, vertelt de leerkracht in een verlaten klaslokaal. ‘Dat heb je 
als leerkracht liever niet. Ik krijg veel energie van een volle klas. Dinsdag moesten we al op 
verschillende manieren lesgeven: in de klas, online en lespakketten maken voor de 
thuiszitters. Het is helaas de situatie van dit moment’. 
 
‘Ik maak me meer zorgen om de kinderen’, Mirte Schmeitz, leerkracht groep 8vergroot. Mirte 
staat voor een klas met besmettingen, maar is niet met haar eigen gezondheid bezig. ‘Ik maak 
me meer zorgen om de kinderen’. De kinderen hebben volgens de leerkracht geen 
achterstanden opgelopen. ‘Via het thuisonderwijs waren ze goed te volgen. We zijn er 
creatiever door geworden’.  
 
Maar een volle klas en elkaar in de ogen kunnen kijken, is toch anders. Vindt ook directeur 
Evers: ‘Het was de laatste tijd pappen en nathouden. Telkens moest er een klas in 
quarantaine. Nu is besloten om alle leerlingen thuis te houden. Hopelijk is daarmee alles in 
één keer opgelost. Ik hoop op 29 november samen met alle leerlingen Sinterklaas te kunnen 
vieren op school’. 

Landelijk gezien zijn er vorige week in Nederland zo'n 20.000 kinderen (5 tot 15 jaar) positief 
getest. In scholen hoeven zij geen afstand van elkaar te houden. Bovendien zijn veel kinderen 
niet gevaccineerd. 

Bij verschillende Brabantse scholen zijn er klassen in quarantaine gegaan. Bijvoorbeeld bij 
basisschool De Boschuil in Eindhoven waar 5 van de 25 groepen thuiszitten. ‘We zien ook dat 
het virus flink circuleert onder kinderen’, zegt directeur Thijs van Moorsel. Dinsdag nog moest 
hij een klas naar huis sturen: op school werd bekend dat een derde leerling uit één groep het 
coronavirus had opgelopen. 

Dat een paar besmettingen veel effect hebben op een school, zien ze ook bij basisschool De 
Regenboog in Dinteloord. Met 73 scholieren is dat een kleine school. Acht leerlingen zijn 
positief getest op het coronavirus, waardoor in totaal zo’n dertig kinderen thuiszitten. ‘We 
hebben veel combinatieklassen. Daarnaast zijn er gezinnen die meerdere kinderen op onze 
school hebben’, vertelt directeur Mandy Oerlemans. 

Bij basisschool Gummarus in Steenbergen keerden woensdag twee klassen terug uit 
quarantaine. Maar zijn dinsdag drie andere groepen juist in quarantaine gegaan. Directeur 
Wietze Visser ziet de spanning toenemen: ‘Als we de kinderen vertellen dat ze naar huis 
moeten, zie je ze flink balen’. Bron: Omroep Brabant, 17 november 2021. 

Koploper Dedden mist komende schaatswedstrijd vanwege corona 

Marathonschaatsster Ineke Dedden uit Wanneperveen kan zaterdag niet meedoen aan de 
KNSB Marathon Cup in Hoorn. De koploper in het klassement van de topdivisie voor vrouwen 
heeft positief getest op het coronavirus en moet een week in quarantaine.  
 
‘Ik baal vreselijk dat ik er zaterdag niet bij kan zijn, want ik had in Hoorn dolgraag mijn 
leiderspak verdedigd’, aldus Dedden. ‘Ik heb geen idee waar ik deze besmetting heb opgelopen, 
maar dit is wat het is. Ik voel me goed en hoop na de verplichte quarantaine met een negatieve 
test snel weer het ijs op te kunnen’. Bron: RTV Oost, 17 november 2021.   
 
Na loslaten thuiswerkadvies is ziekteverzuim gestegen 
 
Na het loslaten van het thuiswerkadvies in september is het gemiddelde ziekteverzuim van 
4,2 procent naar 4,6 procent gesprongen. Dat is de grootste stijging sinds de uitbraak van het 
coronavirus en feitelijk het hoogste niveau in de pandemie. Het aantal ziekmeldingen na een 
coronabesmetting op het werk is in ruim een maand meer dan verdubbeld. 
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Dat blijkt volgens het FD uit cijfers die twee grote arbodienstverleners donderdag naar buiten 
brengen. ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare, hebben 
ongeveer 1 miljoen werkenden onder hun hoede. 
 
Eind september liet het kabinet een aantal maatregelen varen, zoals het thuiswerkadvies en 
de anderhalve meter. Bij dalende coronacijfers moest de coronapas volstaan. Afgelopen week 
werden bepaalde maatregelen opnieuw geïntroduceerd om de druk op de ziekenhuizen te 
verminderen. Bron: AD, 18 november 2021. 
 
Ook  Drenthe en Groningen komen op hoogste 
coronawaarschuwingsniveau in Europa 
 
Ook Drenthe en Groningen komen op het hoogste coronawaarschuwingsniveau in Europa. Ze 
waren de laatste provincies die nog niet op dat punt waren beland, maar vanaf donderdag 
is heel Nederland donkerrood op de kaart van coronabesmettingen. Dat is voor het eerst sinds 
het begin van de pandemie.  
 
Limburg vestigt een nieuw Nederlands record. In de afgelopen twee weken zijn er meer dan 
15.600 inwoners positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op bijna 1400 gevallen op 
elke 100.000 mensen, oftewel één op elke 71 Limburgers. In december vorig jaar telde Limburg 
in twee weken tijd 1143,1 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat is het oude Nederlandse 
record. 
 
Groningen is de 'rustigste' provincie van Nederland. In de afgelopen twee kalenderweken zijn 
daar zo'n 526 op elke 100.000 mensen positief getest. Dat is ongeveer een derde van het cijfer 
van Limburg. Noord-Holland is de snelste stijger. Het aantal positieve tests ligt bijna 48 
procent hoger dan bij de huidige kaart, die vorige week donderdag werd vastgesteld. 
 
De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese 
gezondheidsdienst waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
bij aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de 
twee vorige kalenderweken. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog 
zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. Bron: AD, 18 november 2021.  

Eerste boosterprik in Nederland 

Voor het eerst krijgt een oudere in Nederland een boosterprik tegen het coronavirus. Die extra 
inenting moet de afweer tegen het virus versterken, omdat de bescherming na verloop van tijd 
minder wordt. De eerste prik wordt donderdag gezet op een GGD-locatie in Den Haag, in 
aanwezigheid van demissionair zorgminister Hugo De Jonge. 

De boostervaccinatie zou eigenlijk pas op 6 december starten. Vanwege het snel stijgende 
aantal positieve tests werd dit vervroegd naar 19 november, maar nu begint het prikken nog 
een dag eerder. 

In de eerste fase kunnen ongeveer 875.000 mensen van 80 jaar en ouder een extra prik halen. 
Daarnaast komen ongeveer 700.000 zorgmedewerkers in aanmerking voor de extra inenting. 
Zij zijn begin dit jaar gevaccineerd.    

Vanaf januari kunnen vermoedelijk 3,4 miljoen mensen van 60 tot en met 79 jaar een 
boosterprik krijgen. Iedereen krijgt het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna, ook 
als ze eerst een ander middel hebben gehad. Bron: AD, 18 november 2021. 
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Enterse coronadoden 
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Diederik Gommers stopt als lid OMT 

Diederik Gommers stopt in februari 2022 als lid van het Outbreak Management Team (OMT), 
zegt de ic-arts tegen NU.nl. Begin volgend jaar eindigt Gommers' laatste termijn als voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en dan maakt hij ook geen deel 
meer uit van het OMT.  

Gommers begon ruim vijf jaar geleden als voorzitter van de NVIC, een functie die hij maximaal 
twee termijnen van drie jaar mocht vervullen. 

De voorzitter van de NVIC is een van de vast uitgenodigde leden van het OMT in de 
coronacrisis. Dit betekent dat als Gommers' taak als NVIC-voorzitter erop zit, zijn rol in het 
team ook automatisch overgaat op zijn opvolger. De experts in het Outbreak Management 
Team geven het kabinet advies over de coronamaatregelen. 

Wie de opvolger van Gommers wordt, is nog niet zeker. Begin februari kiezen de leden van de 
NVIC tijdens een algemene ledenvergadering een nieuwe voorzitter. Op dit moment is 
intensivist Iwan van der Horst de enige kandidaat. Hij is hoofd van de intensive care van het 
Maastricht UMC+ en is als secretaris al onderdeel van het bestuur van de NVIC. Bron: AD, 18 
november 2021. 

Eén op tien Vlamingen gelooft dat corona bewust is bedacht om bevolking 
te doen krimpen: ‘Echte believers krijg je niet meer mee’ 
 
Eén op de acht Vlamingen gelooft dat corona volgens een geheim plan in een labo ontwikkeld 
is, en één op de tien denkt zelfs dat het virus specifiek bedacht is om de wereldbevolking te 
reduceren. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Waarom geloven zoveel mensen in 
zulke complottheorieën? En hoe kan je hen van het tegendeel overtuigen? ‘De echte believers 
krijg je niet meer mee’. Bron: Nieuwsblad, 17 november 2021.  
 
1 op de 10 denkt dat corona bedacht werd om de bevolking te reduceren. 
Zo vermijd je volgens experts verhitte discussies met complotdenkers 
 
Vier tot twaalf procent van de Vlamingen gelooft in samenzweringstheorieën, tien procent 
denkt dat corona bedacht werd om de wereldbevolking te reduceren. Dat blijkt uit onderzoek 
van KU Leuven. Een conflictbemiddelaar en cultuursocioloog lichten toe hoe iemand een 
‘complotdenker’ wordt en wat je kan doen om onaangename disputen met andersdenkende 
vrienden of familieleden te vermijden. ‘Hoe extremer je bent in jouw standpunt, hoe meer de 
ander uiting zal geven aan exact het tegenovergestelde’. Bron: HLN, 18 november 2021. 
 
Aantal coronabesmettingen op werkvloer flink toegenomen 
 
Het aantal coronabesmettingen op de werkvloer is flink toegenomen nadat het kabinet het 
advies om vooral thuis te werken eind september heeft losgelaten. Volgens arbodienstverleners 
ArboNed en HumanCapitalCare, die samen werkzaam zijn voor 1 miljoen werkenden, was in 
oktober sprake van ruimschoots een verdubbeling van het aantal ziekmeldingen als gevolg 
van een coronabesmetting. 

Het gemiddelde verzuimpercentage steeg vorig maand naar 4,6 procent, tegen 4,2 procent een 
maand eerder. Dat komt dagelijks neer op 50.000 extra ziekmeldingen in oktober, in 
vergelijking met september. Daarmee is sprake van de grootste stijging van het ziekteverzuim 
sinds maart vorig jaar. Volgens de arbodienstverleners is de stijging ook 'uitzonderlijk hoog' 
voor de tijd van het jaar. 

ArboNed en HumanCapitalCare merken op dat werknemers de werkvloer ook steeds vaker als 
besmettingsbron noemen. Sinds het thuiswerkadvies werd losgelaten is dit percentage meer 
dan verdubbeld, van 10 procent eind september naar 25 procent in de eerste week van 
november. Besmettingen in de privésfeer namen juist af. 
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Volgens de diensten zal de herinvoering van het thuiswerkadvies verzuim helpen voorkomen. 
Mogelijk dat werkgevers extra maatregelen op de werkvloer kunnen nemen als thuiswerken 
niet mogelijk blijkt. Verder blijft het voor werkgevers belangrijk om alert te zijn op werknemers 
voor wie het thuiswerken tot een fysieke of mentale belasting leidt, aldus de arbodiensten. 
Bron: AD, 18 november 2021. 

Reisadvies voor Italië gat van groen naar geel 

Het reisadvies voor Italië gaat vrijdag van groen naar geel. Vanaf dan geldt het land, met 
uitzondering van het eiland Sardinië, als hoogrisicogebied, meldt het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Reizigers die vanuit Italië naar Nederland komen moeten vanaf zondag 
een coronabewijs laten zien. 

Voor Suriname geldt dat het land vanaf vrijdag geen zeerhoogrisicogebied meer is, maar een 
hoogrisicogebied. Dat houdt in dat mensen die vanuit Suriname naar Nederland komen niet 
langer in quarantaine hoeven en ook geen testplicht meer hebben. Wel is een coronabewijs 
vereist. Daarmee kunnen reizigers aantonen dat zij gevaccineerd zijn, negatief zijn getest of 
genezen van een coronabesmetting. De kleurcode oranje (alleen noodzakelijke reizen) blijft van 
kracht voor Suriname. 

Ook Frans Guyana, Mongolië, Thailand en Saint Vincent en de Grenadines gaan vrijdag een 
trede terug. Die landen gelden vanaf dan ook als hoogrisicogebieden in plaats van 
zeerhoogrisicogebieden. Een coronabewijs volstaat om Nederland vanuit deze landen binnen 
te komen. Bron: AD, 18 november 2021. 

Rotterdam zet camera-auto’s in om corona-overtredingen tegen te gaan 

De gemeente Rotterdam zet de komende periode twee camera-auto’s in die toezicht houden 
op de naleving van de regels vanwege het coronavirus. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, 
riskeert een boete van 390 euro. Er wordt op groepsvorming en het houden van afstand 
gecontroleerd. 

 

Wethouder Wijbenga bij de auto's die extra zullen surveilleren. © Gemeente Rotterdam 
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Via een cameraverbinding kunnen gemeentemedewerkers live meekijken wat er op straat 
gebeurt. Mocht het nodig zijn, kunnen zij handhavers of de politie inschakelen. 

De wagens surveilleren bij Rotterdamse parken en pleinen. Ook rijden ze rond bij afgesloten 
terreinen zoals voetbalkooien en skateparken. Een auto controleert in Noord, de andere op 
Zuid. Achter het stuur van de auto zit een zogenaamde Senior Camera Operator van de 
afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Rotterdam. Deze bestuurder mag enkel 
waarnemen wat er gebeurt en de auto niet verlaten, schrijft de gemeente op de website. 

‘Voor de kleine groep mensen die er toch lak aan heeft, zetten we samen met de politie in op 
handhaving. Daarbij kunnen we nu ook deze camera-auto’s inzetten’, vertelt wethouder Bert 
Wijbenga (VVD) van Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven.  

De auto’s waren oorspronkelijk bedoeld om in mei ingezet te worden tijdens het Eurovisie 
Songfestival in Rotterdam. Omdat het songfestival dit jaar niet doorgaat, kiest de gemeente 
ervoor om de auto’s nu in te zetten om de coronamaatregelen te handhaven. Bron: AD 10 april 
2020. 

Omstreden camera-auto's per 1 juni van de straat 

Camera-auto’s die opnames maken van ‘corona-overtreders’ gaan per 1 juni van de straat. 
Aangezien de maatregelen worden versoepeld, staat het gebruik van een camera-auto ‘niet 
meer in verhouding tot de nieuwe richtlijnen’, meldt het Rotterdamse gemeentebestuur. 

In april presenteerde wethouder Bert Wijbenga (handhaving, VVD)  trots de camera-auto’s, 
maar het project kreeg al snel kritiek. De vraag is of de opnames wel voldoen aan privacy-
richtlijnen. Zo zijn de wagens een paar dagen van de weg gehaald na klachten van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Het stadsbestuur belooft nu een ‘grondige evaluatie’, waarbij ook alle 
privacy-aspecten worden bekeken. 

D66-raadslid Nadia Arsieni was de grootste criticaster. Ze is blij dat de auto’s niet meer rijden. 
‘Dit is het enige juiste besluit, na wekenlange onduidelijkheid over de noodzaak van deze 
zware inzet. De privacy van Rotterdammers was onvoldoende gewaarborgd,’ laat ze weten. 

Arsieni hekelt ook het feit dat de gemeenteraad was hierover vooraf niet was geïnformeerd. 
‘Met dusdanig ingrijpende middelen is het wat ons betreft uiterst dubieus dat de raad en ook 
de inwoners van Rotterdam hier vooraf niets van wisten’, aldus Arsieni. 

Wel behoudt het stadsbestuur zich het recht voor om de wagens alsnog in te zetten als een 
nieuwe crisis uitbreekt. Bron: AD, 27 mei 2020. 

Rotterdam schond privacy van burgers met camera-auto's’ 

Rotterdam heeft in strijd met de wet filmende auto’s ingezet om corona-overtreders op te 
sporen. De camera-auto’s reden tijdens de lockdown vorig jaar door de stad om te controleren 
of mensen wel genoeg afstand hielden. Dat was onrechtmatig, oordeelt de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) in een rapport dat NRC heeft ingezien. Burgemeester Ahmed Aboutaleb 
(PvdA) probeert de publicatie van het rapport tegen te houden, schrijf de krant. 

Twee camera-auto’s patrouilleerden in april en mei vorig jaar door Rotterdam, om toezicht te 
houden op de naleving van de coronaregels. De auto’s zijn uitgerust met 380 graden 
camera’s die gezichten en nummerborden gedetailleerd in beeld brengen. De auto’s reden 
vooral langs parken en pleinen om ‘groepen’ te spotten: er gold toen een verbod op drie of meer 
personen bij elkaar. 

De camerabeelden werden doorgestuurd naar een centraal punt, waar gemeenteambtenaren 
konden besluiten om boa’s of politieagenten naar de gefilmde plek te sturen. In totaal hebben 
de camera-auto’s 75 meldingen doorgegeven van groepen die de coronaregels overtraden. 
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Het project kreeg al snel kritiek. De vraag was of de opnames wel voldoen aan privacy-
richtlijnen. Zo werden de wagens een paar dagen van de weg gehaald na klachten van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Het stadsbestuur beloofde eind mei vorig jaar een ‘grondige 
evaluatie’, waarbij ook alle privacy-aspecten worden bekeken. Bron: AD, 18 november 2021. 

De pinomzet van restaurants en cafés is flink gedaald sinds invoering van 
coronapas 

De pinomzet van restaurants en cafés is flink gedaald sinds de invoering van de coronapas. 
Dat meldt ING op basis van transactiedata. Vanaf eind september moet iedereen vanaf dertien 
jaar een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak. 

‘De aanhoudende dreiging van beperkende maatregelen hangt ook in 2022 nog als een zwaard 
van Damocles boven de sector, wat zorgt voor grote onzekerheid’, aldus Katinka Jongkind, 
sectoreconoom bij ING. ‘De sector heeft behoefte aan een duidelijke koers met betrekking tot 
het bestrijden van Covid-19, zodat horecaondernemers weten waar ze in de toekomst aan toe 
zijn’. 

ING verwacht dat de horeca ook volgend jaar nog niet volledig zal herstellen van de 
coronacrisis. Volgens de bank staat de sector naast de pandemie nog voor andere uitdagingen 
zoals het personeelstekort, hoge energiekosten en het aflossen van belastingschuld die tijdens 
de crisis is opgebouwd. Bron: AD, 18 november 2021. 

Nieuwe berekeningen: code zwart in ziekenhuizen is bijna niet meer te 
ontlopen 

De zorg stevent rechtstreeks af op code zwart, wat betekent dat straks patiënten die nog maar 
een kleine kans hebben op overleving niet meer op de ic terecht kunnen. Alleen als de groei 
van het aantal besmettingen ineens stagneert, ‘scheren we langs de rand van een compleet 
zorginfarct’.  

Maar dat is niet de verwachting, stelt infectieziekten-modelleur Marino van Zelst van de 
universiteit in Wageningen. Hij heeft zich de afgelopen anderhalf jaar bewezen als een goede 
voorspeller van de gevolgen van de coronapandemie voor de ziekenhuizen. 
 
‘Als deze voorspelling klopt, stevenen we af op een compleet zorginfarct met dreigend 
codezwart’, zegt Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten van het 
Radboudumc erover op Twitter. Met de toevoeging dat de voorspellingen van Van Zelst ‘helaas 
al vaak zijn uitgekomen’. Bron: AD, 18 november 2021. 

Heel Nederland kleurt donkerrood op Europese kaart 

Heel Nederland kleurt donkerrood op de kaart van coronabesmettingen in Europa. Voor het 
eerst sinds het begin van de coronacrisis staan alle twaalf provincies op het hoogste 
waarschuwingsniveau. Groningen en Drenthe zijn donderdag als laatste provincies 
donkerrood geworden. 

Limburg is opnieuw koploper. In de provincie zijn in 14 dagen tijd meer dan 15.600 inwoners 
positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op bijna 1400 besmettingen op elke 100.000 
mensen, oftewel één op elke 71 Limburgers. Dat is een nieuw Nederlands record. In december 
vorig jaar telde Limburg in twee weken tijd 1143,1 positieve tests per 100.000 inwoners. 

Zeeland en Gelderland volgen. Daar zijn respectievelijk 1088 en 1067 op elke 100.000 mensen 
positief getest. Daarmee zitten ze boven het niveau waar Limburg vorige week zat. 

Midden- en Oost-Europa hebben nog altijd de meeste positieve tests, en in Scandinavië neemt 
het aantal gevallen ook toe. De situatie is vooralsnog het gunstigst in Italië, Frankrijk en 
Portugal, hoewel ook daar de waarschuwingskleuren omhoog gaan. Van de meer dan 200 
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regio's in heel Europa is Sardinië de enige die nog op groen staat. Bron: AD, 18 november 
2021.  

Aanvullende zorg verder uitgekleed: ‘Onbeperkt fysio verzekeren vrijwel 
onmogelijk’ 

Zorgverzekeraars snijden net als voorgaande jaren in hun aanvullende verzekeringen. Menzis 
gaat hierin het verst. In hun Extra Verzorgd-verzekering gaat het aantal behandelingen 
fysiotherapie terug van 32 naar 20, terwijl de premie wel hetzelfde blijft. 

Berekeningen van vergelijkingssite Independer laten zien dat dit neerkomt op een verlies aan 
behandelwaarde van 420 euro. Bij een aanvullende verzekering van Hema gaat de prijs 
omhoog, terwijl er zes behandelingen afgaan. Je betaalt dus meer voor de verzekering terwijl 
je minder vergoed krijgt. 

De afgelopen jaren lijkt het vrijwel onmogelijk om je bij de grote verzekeringsmaatschappijen 
aanvullend te verzekeren voor een onbeperkt aantal behandelingen fysiotherapie. Alleen 
zorgverzekeraar ONVZ biedt nog een pakket met volledige dekking aan. En die is niet 
goedkoop, aldus Mirjam Prins, zorgexpert bij Independer. ‘ONVZ Superfit kost 134,66 euro 
per maand. Dus naast de premie voor de basisverzekering betaal je 1615,92 euro per jaar 
extra voor je aanvullende verzekering’. 

Prins vervolgt: ‘Het past in een trend dat verzekeraars de dekking voor fysiotherapie in de 
aanvullende verzekering steeds verder uitkleden of duurder maken’. Dat ziet ook Wim Groot, 
hoogleraar gezondheidseconomie aan de universiteit van Maastricht. ‘Noodzakelijke zorg 
waarvan de werking is bewezen wordt opgenomen in het basispakket, de overige zorg wordt 
toebedeeld aan de aanvullende verzekering. Zo ook behandelingen fysiotherapie, mede omdat 
fysiotherapeuten tot op heden nog niet hebben kunnen aantonen dat behandelingen 
daadwerkelijk aanslaan’. 

Verder ziet Groot verzekerden als het aankomt op hun aanvullende verzekering steeds vaker 
opportunistische en strategische keuzes maken. ‘Mensen wegen de voordelen af ten opzichte 
van de premies die ze moeten betalen. Alleen als ze denken ergens een voordeel uit te kunnen 
halen, kiezen ze ervoor een aanvullende verzekering af te sluiten’. Dat heeft tot gevolg dat 
zorgverzekeraars verlies lijden. ‘Zorgverzekeraars reageren daarop door hun premies aan te 
scherpen of wachtlijsten in te voeren. Dit om te voorkomen dat verzekerden alleen voor een 
bepaalde behandeling een verzekering afsluiten, om direct daarna weer op te zeggen. Denk 
aan een tandartsverzekering omdat je alleen je verstandskiezen moet laten trekken’. 

Zoals gezegd gaat Menzis ver met het terugdringen van het aantal behandelingen dat voor 
vergoeding in aanmerking komt. Dat komt in de praktijk neer op vier behandelingen in plaats 
van negen. Reken je 35 euro per behandeling, kom je uit op een verlies van 179 euro. 

Ook de goedkoopste pakketten van verzekeraars Hema en Anderzorg beperken het aantal 
behandelingen. Bij ‘Hema aanvullend pakket 1’ gaat het terug van 9 naar 6 en bij Anderzorg 
van 6 naar 4. Daar staat een waarde van respectievelijk 105 en 70 euro tegenover, terwijl de 
polissen niet goedkoper worden. Bij de aanvullende verzekering van De Friesland gaat de prijs 
omhoog terwijl er twee fysiobehandelingen af gaan. 

Naast het verhogen van de premies, kan het ook zo zijn dat de prijs van de aanvullende 
verzekering niet verandert, maar de dekking wel. Je kunt dan dus hetzelfde betalen, maar 
minder behandelingen vergoed krijgen. Het is daarom verstandig om je polis ieder jaar onder 
de loep te nemen en te vergelijken. Dat kan met onderstaande tool.  Bron: AD, 18 november 
2021. 
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D66 en Volt: ‘Forum mag niet wegkomen met standje van 
Kamervoorzitter’ 

D66 en Volt hebben een brief geschreven aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp waarin zij 
stellen dat Forum voor Democratie ‘niet kan wegkomen met louter een vermanend woord’. Zij 
willen dat Bergkamp strenger optreedt tegen Forum. Gisteren zei FvD-Kamerlid Pepijn van 
Houwelingen dat D66’er Sjoerd Sjoerdsma voor een tribunaal zal worden gesleept vanwege 
zijn steun aan het coronabeleid.  

‘Wij trekken hier een streep’, schrijven D66-Kamerlid Sjoerdsma en Nilüfer Gündoğan van 
Volt in een brief aan Bergkamp. ‘Wie bedreigingen uit in de plenaire zaal kan niet wegkomen 
met louter een vermanend woord van de voorzitter en terechte én te prijzen tegenreacties van 
andere Kamerleden. De urgente vraag die nu voorligt: hoe gaan we om met bedreigingen in 
het hart van onze democratie?’ Sjoerdsma en Gündoğan willen hierover zo snel mogelijk om 
tafel met Bergkamp en het bestuur van de Kamer. 

Bergkamp (D66) bracht gisteren - uren na het incident met Van Houwelingen - een statement 
naar buiten waarin zij aangaf zijn uitspraken ‘ontoelaatbaar’ te vinden. Van Houwelingen zei 
tegen Sjoerdsma: ‘Uw tijd komt nog wel’. Bergkamp wil met de fractievoorzitters van alle 
partijen ‘in gesprek over hoe we met elkaar omgaan’. Dat gesprek vindt hoogstwaarschijnlijk 
pas ná het kerstreces plaats, over ongeveer twee maanden. D66 en Volt vinden dat te lang 
duren. 

Sjoerdsma gaf aan zich bedreigd te voelen en vroeg Van Houwelingen zijn woorden in te 
trekken. De FvD’er deed dat niet. Na een korte schorsing zei Van Houwelingen nog dat 
Sjoerdsma het ‘niet persoonlijk’ moest opvatten, omdat wat hem betreft hij ‘een van de velen 
is die in aanmerking komen’ voor berechting bij een coronatribunaal. 

Aanleiding voor de opmerkingen van Van Houwelingen was een discussie tussen de twee 
Kamerleden over uitspraken van Forum-leider Thierry Baudet. Die vergeleek de manier 
waarop ongevaccineerden worden behandeld met hoe de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden uitgesloten. De voorstanders van het coronabeleid van het kabinet vergeleek hij met 
nazi’s en NSB'ers. Sjoerdsma vroeg Van Houwelingen afstand te nemen van de uitspraken van 
zijn voorman, wat de FvD’er niet deed. 

Vandaag laat Van Houwelingen weten dat hij niets begrijpt van de ‘verbijsterende woede’ over 
zijn uitlatingen. ‘Het is een klassiek voorbeeld van demonisering en framing’, schrijft hij in 
een statement. ‘Echt een perfecte case study van hoe media en partijkartel samenspannen 
om het inhoudelijk debat te smoren en de meest kleine dingetjes op te blazen tot immense 
proporties puur en alleen om FvD steeds maar weer weg te zetten, zwart te maken en aan te 
vallen’. PVV-leider Geert Wilders valt hem bij en zegt geen behoefte te hebben aan een 
‘censuurgesprek’ met Kamervoorzitter Bergkamp.  Bron: AD, 18 november 2021.  

Hoogste aantal auto-inbraken sinds uitbreken corona, zo vaak wordt er 
in jouw gemeente gestolen 

In de maand oktober is bijna 4400 keer ingebroken in een auto om iets te stelen. Dat is het 
hoogste aantal sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart vorig jaar. Dat blijkt uit een 
analyse van politiecijfers door LocalFocus. 

Navigatieapparatuur, dure velgen of een laptop die in het zicht op de achterbank lag: dieven 
zijn in de maand oktober massaal op boevenpad gegaan. De provincies Noord-Holland, Noord-
Brabant en Overijssel telden vorige maand een recordaantal auto-inbraken sinds het begin 
van de coronacrisis. 

Ook in verschillende gemeenten, waaronder in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven en 
Hengelo, waren autokrakers sinds het uitbreken van de pandemie vorige maand het vaakst 
actief. De gemeente Utrecht telt tot nu toe dit jaar relatief de meeste auto-inbraken: zo’n 76 
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per tienduizend inwoners. Ook in Nieuwegein, Amsterdam, Rotterdam en Rijswijk wordt 
relatief veel uit auto’s gestolen. 

Tot en met oktober van dit jaar registreerde de politie bijna 31.000 diefstallen uit een auto. 
Dat zijn er minder dan vorig jaar, toen er in dezelfde maanden bijna 38.000 autokraken 
werden gezet. Met name Zeeland, Drenthe, Groningen en Gelderland tellen dit jaar een stuk 
minder auto-inbraken. Vooral in februari, maart en april dit jaar werd er weinig uit auto’s 
gestolen. In deze maanden was er ook sprake van een avondklok. Bron: AD, 18 november 
2021. 

Horeca voelt invoering coronapas: 20 procent minder gepind 

De horeca is voorlopig nog lang niet uit de financiële zorgen, voorspelt ING. Alleen de invoering 
van de coronapas zorgde al voor 20 procent minder pinomzet.  

De horecakoepel Koninklijke Horeca Nederland probeerde het kabinet er gistermiddag van te 
overtuigen om de vroege sluitingstijd van 20.00 uur zo snel mogelijk aan te passen, zodat 
gasten die op dat moment al binnen zijn, binnen kunnen blijven. Minister van Justitie Ferd 
Grapperhaus zegde toe dat voor te leggen aan het OMT, maar een directe aanpassing zit er 
niet in. Bron: AD, 18 november 2021.  

Werkloosheid daalt verder, nu op niveau van voor coronacrisis 

De werkloosheid in Nederland is in oktober verder gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) was het werkloosheidspercentage even groot als in februari 2020, voor de 
coronapandemie. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar 
personeel groot en zijn er in verschillende sectoren tekorten aan werknemers. 

De werkloosheid als aandeel van de beroepsbevolking is hierdoor gezakt naar 2,9 procent. In 
oktober waren 277.000 mensen werkloos. Het werkloosheidspercentage was in september nog 
3,1 procent. 

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. In de 
zomermaanden zijn diverse branches weer opengegaan, die eerder vanwege de 
coronamaatregelen gesloten waren. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag. 
Met name jongeren hebben hiervan geprofiteerd. 

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar volgens het 
statistiekbureau met gemiddeld 21.000 per maand naar 9,2 miljoen. Naast werklozen waren 
er in deze leeftijdsgroep ook nog 3,7 miljoen andere mensen die geen werk hadden. Zij hebben 
niet recent gezocht naar een nieuwe baan of waren er niet direct voor beschikbaar. Ze worden 
bij het CBS daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie 
maanden met gemiddeld 19.000 per maand gedaald. 

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind vorige maand 199.100 WW-uitkeringen. Dat waren 
er 8800 minder dan in september. Vooral in de cultuursector, de horeca en de detailhandel 
was sprake van een sterke afname. Alleen in de sector landbouw, groenvoorziening en visserij 
steeg het aantal WW-uitkeringen, met ruim drie procent. Dat komt volgens het CBS door het 
seizoen. Bron: AD, 18 november 2021.  

Update RIVM 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vandaag meer coronapatiënten dan precies een jaar 
geleden. Dat is voor het eerst in de huidige coronagolf. In totaal liggen er nu 2110 patiënten 
met Covid-19. Vorig jaar, op 18 november 2020, waren het er 2087. 

Afgelopen etmaal nam het aantal coronapatiënten toe met 33, blijkt uit cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen 
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nu 413 coronapatiënten, 11 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen nam het 
aantal coronapatiënten toe met 22 tot 1697. 

Het afgelopen etmaal zijn er 23.680 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, een nieuw 
dagrecord. Dat maakt het RIVM zojuist bekend.  

Het RIVM meldde gisteren bijna 20.800 positieve tests, op dinsdag iets meer dan 20.200 en 
op maandag zo’n 19.200. Ook dat waren toen records. 

De GGD’en kampten tijdens het weekeinde met een storing. Daardoor konden ze toen niet alle 
positieve testuitslagen doorgeven. Die zijn inmiddels allemaal doorgegeven. In de cijfers van 
vandaag kunnen nog een paar nameldingen zitten, maar vanaf morgen ‘valt het aantal 
meldingen niet meer hoger uit door de storing’, aldus het RIVM. Bron: AD, 18 november 2021. 

Opnieuw dagrecord: bijna 24.000 positieve coronatests, ook meer 
mensen in ziekenhuizen 

Het afgelopen etmaal zijn er 23.680 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, een nieuw 
dagrecord. Dat maakt het RIVM vanmiddag bekend. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft 
stijgen. Op dit moment liggen er meer mensen in het ziekenhuis dan een jaar geleden.  

Het RIVM meldde gisteren bijna 20.800 positieve tests, op dinsdag iets meer dan 20.200 en 
op maandag zo’n 19.200. Ook dat waren toen records. In de afgelopen zeven dagen zijn 
126.012 positieve tests geregistreerd. Dat is ruim 46 procent meer dan in de week ervoor. 
Gemiddeld komt het neer op iets meer dan 18.000 nieuwe gevallen per dag. Ook dat is een 
record. 

De GGD’en kampten tijdens het weekeinde met een storing. Daardoor konden ze toen niet alle 
positieve testuitslagen doorgeven. Die zijn inmiddels allemaal doorgegeven. In de cijfers van 
vandaag kunnen nog een paar nameldingen zitten, maar vanaf morgen ‘valt het aantal 
meldingen niet meer hoger uit door de storing’, aldus het RIVM. 

Vooral onder kinderen is het aantal besmettingen flink toegenomen. Afgelopen week waren er 
in de leeftijd tussen 5 en 9 jaar bijna 9500 coronabesmettingen, een stijging van 85 procent. 
Bij kinderen boven de 10 jaar steeg het aantal coronabesmettingen met 76 procent. Corona-
experts vragen het kabinet nu te overwegen om de kerstvakantie te verlengen. Ook wordt 
vaccineren van kinderen genoemd, maar dat ligt erg gevoelig. 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu meer coronapatiënten dan precies een jaar geleden, 
voor het eerst in de huidige coronagolf. In totaal liggen er nu 2110 patiënten met Covid-19, 
de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorig jaar, op 18 november 2020, waren 
het er 2087. 

Afgelopen etmaal nam het aantal coronapatiënten toe met 33, blijkt uit cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu 
413 coronapatiënten, 11 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen nam het aantal 
coronapatiënten toe met 22 tot 1697. 

In de afgelopen 24 uur werden er 55 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s, de 
grootste toename sinds begin mei. Op de verpleegafdelingen werden 237 nieuwe patiënten 
binnengebracht. 
 
Het RIVM kreeg 34 meldingen van sterfgevallen. Dat hun overlijden nu is gemeld wil niet 
zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht 
dat 200 coronapatiënten zijn overleden, gemiddeld bijna 29 per dag. Dat is het hoogste niveau 
sinds 24 maart. 
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Heel Nederland kleurt inmiddels donkerrood op de kaart van coronabesmettingen in Europa. 
Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis staan alle twaalf provincies op het hoogste 
waarschuwingsniveau. Groningen en Drenthe zijn vandaag als laatste provincies donkerrood 
geworden. 

Limburg is opnieuw koploper. In de provincie zijn in 14 dagen tijd meer dan 15.600 inwoners 
positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op bijna 1400 gevallen op elke 100.000 
mensen, oftewel één op elke 71 Limburgers. Dat is een nieuw Nederlands record. In december 
vorig jaar telde Limburg in twee weken tijd 1143,1 positieve tests per 100.000 inwoners. 

De Europese gezondheidsdienst ECDC maakt de kaart op basis van het aantal positieve tests 
in de afgelopen twee kalenderweken, dus van maandag 1 tot en met zondag 14 november. 
Bron: AD, 18 november 2021.  

Verenigde Staten hebben voor 5.3 miljard dollar aan coronapillen besteld 

De Verenigde Staten hebben voor 5,3 miljard dollar (4,7 miljard euro) aan coronapillen 
besteld bij de Amerikaanse farmaceut Pfizer. De order van 10 miljoen kuren van de 
experimentele Covid-19-pil die door Pfizer is ontwikkeld, is wel afhankelijk van de goedkeuring 
van het orale medicijn door de Amerikaanse toezichthouder FDA. 

Pfizer liet eerder deze maand weten een pil te hebben ontwikkeld die de klachten van 
coronapatiënten onder controle moet houden. De pil is bedoeld voor mensen die net positief 
zijn getest op het coronavirus. Dat middel, ritonavir genaamd, verkleint de kans op 
ziekenhuisopname of overlijden met 89 procent, blijkt volgens Pfizer uit proeven met het 
middel. Bron: AD, 18 november 2021.  

Ongeloof om website die claimt coronavirus in buisje aan te bieden: 'Dit 
is niet de bedoeling’ 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beraadt zich op vervolgstappen tegen een 
website waarbij klanten naar verluidt een product kunnen kopen waarmee ze zichzelf met het 
coronavirus kunnen besmetten. Het is niet duidelijk of het om een legitiem product of om een 
grap gaat. ‘Het mag duidelijk zijn dat dit natuurlijk niet de bedoeling is en mensen die hier 
gebruik van maken enorme risico’s nemen’, laat een woordvoerder van IGJ aan deze site 
weten. De website lijkt inmiddels offline te zijn. 

 ‘Wil je zelf bepalen wanneer je besmet raakt met het coronavirus? Met de coronakit kan je 
die keuze zelf maken!’ Het was vandaag de openingsboodschap van jaikwilcorona.nl, een 
website die op sociale media de tongen losmaakt. Inmiddels is de website niet meer 
bereikbaar. Voor een bedrag van 33,50 euro kon je volgens makers van de site een ‘coronakit’ 
kopen die een besmetting met corona garandeert. In de kit zit onder meer een buisje met 
daarin een vloeistof, verrijkt met het coronavirus, plus een gesealde testcassette om je 
besmetting te testen. 

‘De site is ons ook onder ogen gekomen’, reageert Margreeth Fernhout, woordvoerder Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. ‘Het mag duidelijk zijn dat dit natuurlijk niet de bedoeling is en 
mensen die hier gebruik van maken enorme risico’s nemen. Niet alleen voor zichzelf, want 
Covid-19 is natuurlijk een gevaarlijke ziekte, maar ook voor de volksgezondheid in z’n 
algemeenheid’. 

Voor de inspectie gaat het om een gloednieuwe casus. ‘We beraden ons nog op vervolgstappen 
en hebben daar overleg over met onze partners in toezicht en handhaving’, aldus Fernhout. 
Deskundigen reageren verbaasd op het bestaan van de website. ‘In het land waar alles moet 
kunnen vind ik dit wel een dieptepunt’, twittert viroloog Marion Koopmans.  
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Ook technologie-expert Danny Mekic reageerde geschokt, hij deed een oproep op de beheerder 
van het domein. ‘Neem jullie verantwoordelijkheid, wacht niet op aangiftes of brieven van de 
inspectie, en haal de website offline’, schreef hij. Dat laatste lijkt dus inmiddels het geval. 
De beheerders van de website hebben vooralsnog niet gereageerd op vragen van deze site. 
Bron: AD, 18 november 2021. 

In Duitsland krijgen werknemers zonder coronapas geen salaris 

In Duitsland moeten werknemers zonder coronapas er rekening mee houden dat ze geen 
salaris meer krijgen. Als ze niet kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, genezen of getest 
(3G), dan mogen ze niet gaan werken. Het bedrijf kan dan besluiten je geen loon te betalen, 
waarschuwt minister van Werkgelegenheid Hubertus Heil. 

Ongevaccineerden moeten met een actuele test bewijzen dat ze niet zijn besmet met corona, 
benadrukt Heil. ‘Doe je dat niet, dan mag je het bedrijf niet in en dan moet je verwachten dat 
er bijvoorbeeld geen sprake is van doorbetaling van loon’, zegt de bewindsman tegen Duitse 
media. 

Werkgevers moeten de 3G-regel op de werkplek, die nog deze maand ingaat, controleren, aldus 
Heil. Bron: AD, 18 november 2021. 

In Oostenrijk gaan twee regio’s in lockdown 

In Oostenrijk gaan twee regio's vanaf maandag in lockdown. In de deelstaten Opper-
Oostenrijk en Salzburg gaat alles op slot, kondigt de gouverneur van Opper-Oostenrijk, 
Thomas Stelzer aan. Ook de scholen gaan dicht. 

Minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein juicht de stap toe. ‘De ontwikkeling van 
de pandemie is buitengewoon zorgwekkend. Het is bijzonder dramatisch in Opper-Oostenrijk 
en Salzburg’. Met de lockdown trekken ‘de deelstaten die het hardst zijn getroffen door de 
vierde golf aan de noodrem’, aldus de minister. Er wordt nu besproken of er landelijke 
maatregelen zullen volgen. Bron: AD, 18 november 2021. 

Duitse Bondsdag heeft ingestemd met vervangende wet voor 
coronamaatregelen 

De Bondsdag in Duitsland heeft ingestemd met een vervangende wet voor de 
coronamaatregelen in het land. De wet die nu nog de juridische basis legt voor het opleggen 
van beperkingen verloopt volgende week donderdag. 

Het wetsvoorstel is het eerste dat afkomstig is van de drie partijen die vergevorderde 
gesprekken voeren over het vormen van een nieuwe regering. In de vervangende wet van de 
centrumlinkse SPD, klimaatpartij de Groenen en de liberale FDP mist een aantal bestaande 
maatregelen, maar worden er ook nieuwe geïntroduceerd. 

Bij invoering van de nieuwe wet kunnen bijvoorbeeld scholen, winkels, horecazaken en 
sportfaciliteiten niet meer gesloten worden. Het wordt daarnaast mogelijk op werkplekken en 
in het openbaar vervoer het gebruik van coronapassen te verplichten, wat betekent dat 
toegang alleen mogelijk is voor mensen die zijn getest, gevaccineerd of genezen. Bron: AD, 18 
november 2021.  

Meer dan 94.000 mensen hebben zich woensdag door GGD laten testen 
op coronabesmetting 

Meer dan 94.000 mensen hebben zich woensdag door de GGD laten testen op een 
coronabesmetting. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland donderdag 
weten. 
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Het is een nieuw record, voor de derde dag op rij. Op dinsdag voerden de testlocaties ruim 
93.000 tests uit en op maandag zo'n 91.000. Het oude record stamt uit maart. Toen waren in 
een dag tijd ongeveer 89.000 mensen getest. 

De drukte neemt voorlopig niet af. Op donderdagochtend is ruim 159.000 keer geprobeerd om 
het landelijke telefoonnummer voor testafspraken te bellen. 

De testlocaties zitten aan hun maximale capaciteit. Dat maakt het ook heel moeilijk om nog 
een testafspraak te maken. Bron: AD, 18 november 2021. 

Corona toont belang van veerkrachtig mkb 

De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is voor ondernemers om zich telkens weer aan te 
passen aan nieuwe omstandigheden. Voor succes in de toekomst is het nodig dat bedrijven 
nu investeren in vernieuwing, duurzaamheid en digitalisering. De impact van ondernemers in 
beweging is groot: als zij hun kansen benutten, kan dit leiden tot extra productiviteit, extra 
toegevoegde waarde, extra banen en extra winst. 

Dit blijkt uit de Staat van het mkb 2021, die het Nederlands Comité voor Ondernemerschap 
vandaag heeft gepubliceerd. Het Comité, met onder anderen voorzitter Harold Goddijn 
(TomTom) en Hare Majesteit Koningin Máxima, is ingesteld om duurzame groei van het 
midden- en kleinbedrijf te bevorderen. Het tweede jaarbericht in de coronacrisis, Ondernemers 
in beweging, is aangeboden aan demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en 
Klimaat. 

De Staat van het mkb toont een grote veerkracht van het mkb, dat in 2020 onverminderd 
belangrijk was voor de Nederlandse economie, maar dat ook hard werd geraakt. De mkb-
conjunctuurklok laat zien dat er in het derde kwartaal van 2021 voor het eerst sinds het begin 
van de coronacrisis weer sprake was van hoogconjunctuur. Tegelijkertijd is duidelijk dat de 
crisis nog niet voorbij is. 

In een wereld in beweging moet ook het mkb bewegen, aldus het Comité. De coronacrisis stelt 
veel bedrijven op de proef. Ook de transitie naar een duurzame en digitale economie vraagt 
een grote inspanning. Niet alleen het innovatieve mkb maar ook het zogenaamde brede mkb 
zal de komende jaren moeten vernieuwen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt eens te meer 
duidelijk dat daarbij ook investeringen nodig zijn in arbeidsbesparende technologieën, naast 
versterking van een Leven Lang Ontwikkelen in het mkb. 

De overheid doet er goed aan het ondernemersklimaat verder te versterken. Het Comité 
becijferde eerder dat een investering van 8 tot 12 miljard kan leiden tot een jaarlijkse extra 
toegevoegde waarde van 20 tot 30 miljard. Onlangs bracht het Comité een advies uit om het 
eigen vermogen van mkb-ondernemingen via een fonds te versterken. De overheid moet ook 
inzetten op arbeidsmobiliteit en ontwikkeling van de vaardigheden van ondernemers en 
werknemers. Ook kan de dienstverlening aan het mkb worden versterkt. Het Comité werkt 
hiertoe voorstellen uit. 

De Staat van het mkb laat het potentieel van het mkb voor economische groei zien. Onderzoek 
van de Rotterdam School of Management heeft dit becijferd. Indien ongeveer 10 procent van 
het mkb, zo’n 45.000 bedrijven, meer samenwerken met klanten tijdens het innovatieproces, 
internationaliseren en inzetten op product- of procesinnovatie, dan levert dat bijna 15.000 
banen, 1,3 miljard extra productiviteit, 11,7 miljard extra toegevoegde waarde en 670 miljoen 
extra winstgevendheid op. 

Volgens RSM biedt ‘gezonde groei’ de beste basis voor succes op de korte en lange termijn. 
Het aantal groeiende bedrijven is in het afgelopen decennium gelijk gebleven, terwijl het 
realiseren van zowel groei in banen als productiviteit – gezonde groei – het fundament vormt 
voor succes van Nederlandse mkb-bedrijven. 

Samenwerking met klanten blijkt een doorslaggevende factor voor gezonde groei: via co-creatie 
met afnemers kunnen ondernemers inspelen op nieuwe technologie en veranderende 
klantwensen. Het is ook belangrijk dat het mkb over voldoende competenties beschikt om 
investeringen in kennis en technologie te laten renderen via nieuwe producten, diensten en 



 
 

68 
 

verdienmodellen. Ook ondersteuning door de overheid blijkt een belangrijke aanjager te zijn 
van gezonde groei. 

In een digitale bijeenkomst is vandaag ook een handreiking gepresenteerd en overhandigd aan 
Hare Majesteit Koningin Máxima: Aan de slag met EntreComp in het onderwijs: Handreiking 
voor ondernemerscompetenties van Thomas Lans (HAN) en Marco van Gelderen (VU). De leden 
van het Comité stonden aan de wieg van het programma O2LAB dat 
ondernemerschapsonderwijs stimuleert. 

De handreiking is bedoeld voor docenten en opleiders uit het voortgezet en beroepsonderwijs 
die meer werk willen maken van breed ondernemerschapsonderwijs. 

Ondernemerschapsonderwijs gaat over ondernemend gedrag in brede zin, niet slechts om het 
starten en managen van bedrijven. En dat kun je leren, ook al tijdens je opleiding. Docenten 
spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van ondernemerscompetenties bij leerlingen en 
studenten. Het boek biedt hen concrete inzichten en handvatten voor het aanleren van 15 
ondernemerscompetenties. Bron: Staat MKB: 18 november 2021. 

Ank (90) is de eerste met boosterprik corona in haar arm: ‘Ik voel me veel 
veiliger nu’ 

De eerste boosterprikken zijn gezet, donderdag in Den Haag. Minister De Jonge was erbij en 
dat verklaart veel, want de uitnodigingen voor de oppepprik zoals de derde prik vanaf nu heet 
vallen bij de 80-plussers vandaag pas in de bus. De ‘gelukkigen’ waren er op uitnodiging van 
het ministerie om de boostercampagne af te trappen.  

De 90-jarige Ank is de eerste Nederlandse die de oppepprik in de arm heeft. ‘Uiteindelijk voelde 
ze zich toch ‘wel veiliger nu’. 

De  90-jarige vrouw kreeg dus  als eerste oudere in Nederland een boosterprik.  Ze kreeg de 
vaccinatie bij een GGD-locatie aan de Sportlaan in Den Haag. ’Het moet gebeuren’, zei de 
vrouw na de prik. De boosterprik moet de afweer tegen het coronavirus versterken, omdat de 
bescherming van een vaccinatie mogelijk na verloop van tijd iets afneemt. 

Demissionair minister Hugo De Jonge van Gezondheid was aanwezig bij de aftrap van de 
boostercampagne. ‘Het is een mooie dag’, meent de minister, ‘de kop is eraf’. De Jonge erkent 
dat de GGD's veel werk te doen zullen hebben, zowel voor de boostercampagne als het blijven 
inplannen en uitvoeren van coronatests. Wel heeft de minister er vertrouwen in dat 'het gaat 
lukken’. GGD GHOR waarschuwde dinsdag dat GGD'en hun maximale testcapaciteit hadden 
bereikt. 

Ongeveer 875.000 mensen van 80 jaar en ouder kunnen vanaf nu een extra prik halen. Ook 
ongeveer 700.000 zorgmedewerkers komen in aanmerking. Vermoedelijk kunnen ongeveer 
3,4 miljoen mensen van 60 tot en met 79 jaar vanaf januari een boosterprik krijgen. Alle 
boosterprikken worden gezet met het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. Bron: AD, 18 
november 2021.  

Eerste 80-plussers mogen afspraak maken voor boosterprik: alle 
informatie op een rij 

Vanaf vandaag, 18 november, mogen de eerste Nederlanders een afspraak maken bij de GGD 
voor een boosterprik. Uiteindelijk is de bedoeling dat alle 60-plussers zo'n derde prik krijgen. 
Prikken gaat van oud naar jong, beginnend bij de 80-plussers.  

Let op: GGD GHOR Nederland meldt dat je alleen een afspraak kunt maken indien je een 
uitnodiging per brief hebt ontvangen. Als je deze nog niet hebt, is een afspraak voor een 
boostervaccin nog niet mogelijk.  

Wie mogen vandaag een afspraak maken, en hoe? 
Als het goed is krijgen alle 80-plussers die al twee prikken hebben gehad en vanaf vandaag 
mogen opkomen voor een derde binnenkort een brief met een uitnodiging. Dat is belangrijk, 
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want zonder uitnodiging, kun je ook geen afspraak maken. Het online portaal van de GGD 
heeft nog wat kuren, wat ervoor zorgt dat alleen diegenen geboren vóór 1931, de 90-plussers 
dus, online een afspraak kunnen maken voor de boosterprik.   

Telefonisch kan wél iedereen geboren voor 1941, en dus met een uitnodigingsbrief, een 
vaccinatie inplannen. Dat doe je door de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn te bellen via 
0800-7070. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Verder mag je 
als 80-plusser iemand meenemen die ook de booster kan krijgen mits die persoon ten 
minste 60 jaar oud is.  

Zorgpersoneel boven de 18 jaar komt ook in aanmerking voor een boosterprik, maar dat wordt 
niet geregeld door de GGD. Hiervoor moeten ze contact opnemen met hun werkgever, een 
ziekenhuis bijvoorbeeld, dat dat voor hen regelt. 

 
Demissionair Minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) spreekt 
met de pers terwijl een GGD-medewerker een boosterprik zet bij een oudere inwoner van Den 
Haag. © ANP 

Kun je ook langskomen zonder afspraak? 

Om de lage vaccinatiegraad op te krikken mag je voor een eerste vaccinatie tegenwoordig ook 
zonder afspraak langs lopen. Voor een boosterprik mag dit niet, meldt GGD GHOR Nederland. 
Er moeten de komende tijd weer veel mensen gevaccineerd worden bij de GGD-locaties, en 
dus is het nodig om de bezoeken te structureren door middel van afspraken. Neem in ieder 
geval je uitnodiging en een legitimatiebewijs mee naar de afspraak, want dat wordt op de GGD-
locatie gecontroleerd.  

Welk vaccin krijg je als booster? 

GGD GHOR Nederland meldt dat alle mensen boven de 60 en zorgpersoneel boven de 18 jaar 
een derde prik zullen ontvangen met een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna, ook 
als je bijvoorbeeld eerst gevaccineerd bent met AstraZeneca of Janssen. Je kunt niet kiezen 
welk vaccin je krijgt. Mensen gevaccineerd met een Janssen-vaccin hoeven niet nog voor een 
derde prik terug te komen. De tweede prik is in dit geval de boosterprik. 
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Wanneer is de rest aan de beurt? 

De GGD's hopen in januari 2022 te kunnen beginnen met het vaccineren van de groep 60- 
tot 79-plussers. Zij zullen een brief ontvangen wanneer ze een afspraak kunnen maken. Ook 
meldt GGD GHOR vanaf januari te kunnen beginnen met thuis vaccineren van alle 60-
plussers die niet mobiel genoeg zijn om naar een GGD-locatie te gaan voor de vaccinatie. 

Het kabinet heeft voor nu besloten dat iedereen jonger dan 60 geen boosterprik nodig heeft. 
Mag het kabinet daar toch toe besluiten, dan bevestigen de GGD's dat ze snel van start 
kunnen. Ze treffen er in ieder geval al voorbereidingen voor. 

Waarom is een boosterprik nodig? 

De boosterprik kan nodig zijn als bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname 
door het coronavirus 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. Bron: AD, 18 november 2021. 

Dragen van mondkapje verlaagt besmetting met 53 procent 

Uit een studie gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift The 
BMJ blijkt dat het dragen van een mond-neusmasker de risico op besmetting met maar liefst 
53 procent verlaagt. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de andere basismaatregelen, afstand houden van elkaar en 
handen wassen, goed helpen tegen het verspreiden van het coronavirus. Mondkapjes dragen 
bleek uiteindelijk de meest effectieve maatregel te zijn.  

De wetenschappers van de Universiteit van Edinburgh analyseerden 30 onafhankelijke 
onderzoeken vanuit de hele wereld, en kwamen zo tot de conclusie dat de basismaatregelen 
toch echt helpen. Ze hopen hiermee mensen aan te kunnen sporen om zich er toch nog aan 
te houden. Bron: AD, 18 november 2021.  

Ongeloof om website die claimt coronavirus in buisje aan te bieden: 'Dit 
is niet de bedoeling’ 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beraadt zich op vervolgstappen tegen een 
website waarbij klanten naar verluidt een product kunnen kopen waarmee ze zichzelf met het 
coronavirus kunnen besmetten. Het is niet duidelijk of het om een legitiem product of om een 
grap gaat. ‘Het mag duidelijk zijn dat dit natuurlijk niet de bedoeling is en mensen die hier 
gebruik van maken enorme risico’s nemen’, laat een woordvoerder van IGJ aan deze site 
weten. De website lijkt inmiddels offline te zijn. 

 ‘Wil je zelf bepalen wanneer je besmet raakt met het coronavirus? Met de coronakit kan je 
die keuze zelf maken!’ Het was vandaag de openingsboodschap van jaikwilcorona.nl, een 
website die op sociale media de tongen losmaakt. Inmiddels is de website niet meer 
bereikbaar. Voor een bedrag van 33,50 euro kon je volgens makers van de site een ‘coronakit’ 
kopen die een besmetting met corona garandeert. In de kit zit onder meer een buisje met 
daarin een vloeistof, verrijkt met het coronavirus, plus een gesealde testcassette om je 
besmetting te testen. 

‘De site is ons ook onder ogen gekomen’, reageert Margreeth Fernhout, woordvoerder Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. ‘Het mag duidelijk zijn dat dit natuurlijk niet de bedoeling is en 
mensen die hier gebruik van maken enorme risico’s nemen. Niet alleen voor zichzelf, want 
Covid-19 is natuurlijk een gevaarlijke ziekte, maar ook voor de volksgezondheid in z’n 
algemeenheid’. 
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Voor de inspectie gaat het om een gloednieuwe casus. ‘We beraden ons nog op vervolgstappen 
en hebben daar overleg over met onze partners in toezicht en handhaving’, aldus Fernhout. 
Deskundigen reageren verbaasd op het bestaan van de website. ‘In het land waar alles moet 
kunnen vind ik dit wel een dieptepunt’, twittert viroloog Marion Koopmans.  

Ook technologie-expert Danny Mekic reageerde geschokt, hij deed een oproep op de beheerder 
van het domein. ‘Neem jullie verantwoordelijkheid, wacht niet op aangiftes of brieven van de 
inspectie, en haal de website offline’, schreef hij. Dat laatste lijkt dus inmiddels het geval. 

De beheerders van de website hebben vooralsnog niet gereageerd op vragen van deze site. 
Bron: AD, 18 november 2021.  

Actievoerders protesteren in de haven tegen het coronabeleid: weg 
geblokkeerd 

Een groep van ongeveer vijftig actievoerders blokkeert sinds enkele uren de Coloradoweg op 
de Maasvlakte. De actievoerders zouden protesteren tegen het coronabeleid.  

De actievoerders blokkeren sinds 14.00 uur de Coloradoweg waardoor het wegverkeer in de 
haven hinder ervaart. Op dit moment is de politie in gesprek met de groep, zodat de blokkade 
snel kan worden opgeheven. ‘We houden rekening met verschillende scenario’s’, meldt een 
woordvoerder van de politie. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden.  

Mogelijk behoren de actievoerders bij Dockers United, een groep mensen die in de haven van 
Rotterdam werkt. De politie kan dit niet bevestigen.  

De demonstratie zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de avondspits. Zo werd er om 
16.00 uur al 12 minuten vertraging op de N15 gemeld. Bron: AD, 18 november 2021. 

Brussel: Regeringen mogen ‘hun’ bedrijven langer steunen nu pandemie 
voortduurt 

Het Europese bedrijfsleven kan rekenen op een half jaar verlenging van het speciale 
coronastaatssteunregime, dat bovendien verder wordt uitgebouwd. Regeringen mogen ‘hun’ 
bedrijven tot eind juni volgend jaar de helpende hand toesteken in plaats van tot eind dit jaar, 
aldus Eurocommissaris van Mededinging Margrethe Vestager. 

Ze kunnen dat nog extra doen door twee nieuwe instrumenten in de gereedschapskist: extra 
steun voor investeringen die helpen bij de overgang naar groen en digitaal, en 
‘solvabiliteitssteun’ om het mkb, inclusief startups en kleinere beursgenoteerde 
ondernemingen, gemakkelijker aan kapitaal te helpen. Deze twee nieuwe instrumenten lopen 
nog een tijd langer door dan het ‘klassieke’ coronastaatssteunregime, namelijk tot 
respectievelijk eind 2022 en eind 2023. Beide regelingen moeten helpen om de zich 
herstellende economie meteen ook wat te verduurzamen, aldus Vestager.  

Tegelijkertijd loopt dus ook het ‘oude’ tijdelijke staatssteunregime langer door. Dat betekent 
dat regeringen ‘hun’ bedrijven nog tot eind juni volgend jaar kunnen helpen met leningen tot 
maximaal een half miljoen of uitstel van belastingen, staatsgaranties voor bankleningen en 
rentesubsidies op leningen. Vestager wil ermee voorkomen dat bedrijven en sectoren die 
mogelijk langer lijden onder de pandemie, zoals de horeca en reisindustrie, niet al te abrupt 
hun steun verliezen.  

Brussel kwam met het plan voor een tijdelijk staatssteunregime kort na de eerste corona-
uitbraak vorig jaar maart en besloot sindsdien al enkele keren tot een verlenging. Doel was 
het Europese bedrijfsleven door een acute crisissituatie te sleuren, maar wel binnen de 
Europese concurrentieregels. ‘De beperkte verlenging nu maakt het mogelijk de 
crisismaatregelen geleidelijk, gecoördineerd en zonder al te grote risico’s af te bouwen’, aldus 
Vestager, die eraan herinnert dat haar collega’s Dombrovskis en Gentiloni (Economische 
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Zaken) nieuwe corona-uitbraken nog maar kort geleden identificeerden als een van de grootste 
risico’s voor het nu net flink ingezette economisch herstel. Bron: AD, 18 november 2021. 

Koning en premier misschien toch naar WK voetbal: ‘We hebben Qatar 
iedere dag nodig’ 

Het kabinet wil niet toezeggen dat er geen officiële vertegenwoordiging naar het WK voetbal in 
Qatar wordt gestuurd. Dat heeft te maken met de pogingen om nog Nederlanders en Afghanen 
te evacueren uit Afghanistan. Daarbij speelt de Golfstaat een belangrijke rol. 

Nu Nederland zich met de hakken over de sloot kwalificeerde voor het WK in Qatar, wilde de 
Kamer demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken herinneren aan een 
aangenomen Kamermotie uit februari. Daarin riep de Kamer het kabinet - op initiatief van de 
SP - op om geen officiële vertegenwoordiging naar het WK in Qatar te sturen, omdat de 
arbeidsomstandigheden bij de bouw voor voetbalstadions vreselijk waren. Volgens 
onderzoeken kwamen duizenden mensen, vooral arbeidsmigranten, om het leven.  

Eerder schoof het kabinet de motie voor zich uit: Nederland was nog niet gekwalificeerd, dus 
het was nog niet aan de orde. Nu de kwalificatie een feit is, herinnerde SP-Kamerlid Jasper 
van Dijk er nog eens aan. ‘Zegt het kabinet toe geen minister-president, geen koning of iemand 
uit dat echelon naar het WK te sturen?’, wilde de SP’er weten. 

Dat is minister Knapen niet van plan. Nederland heeft Qatar nodig. Via het land worden 
mondjesmaat Nederlanders die vastzitten in Afghanistan geëvacueerd. ‘We hebben Qatar 
iedere dag nodig om mensen uit Afghanistan te krijgen’. Daarom ‘aarzelt’ de minister om nu 
‘een symbolische actie’ te ondernemen. 

‘Je kunt niet tegen de buurman zeggen: u deugt niet. En hem dan dag later vragen om je 
planten water geven omdat je een weekje met vakantie gaat’, hield Knapen Van Dijk voor. 
Qatar nu schofferen, leek de bewindsman te willen zeggen, zou betekenen dat het land 
mogelijk ook niet meer meewerkt aan de evacuatiepogingen. ’Het is te kort door de bocht om 
te zeggen: wij blijven weg’.  

Wel erkent Knapen dat de werkomstandigheden in het land ‘beneden alle peil’ zijn, zoals de 
internationale gemeenschap die ook heeft veroordeeld. Volgens de CDA-bewindsman heeft de 
internationale druk op Qatar vanwege de barre werkomstandigheden ‘wel geholpen’. ’Het 
gevolg is niet dat Qatar nu het paradijs of aarde is, maar er zijn wel maatregelen genomen’. 
Dat komt volgens hem ook omdat ‘er steeds gesprekken worden gevoerd’ met het land. Die 
deur wil hij niet dichtgooien. ‘Ik wil ook niet dat Nederland in internationaal verband alleen 
komt te staan’. 

Hij riep de Kamer op om nog even te wachten. ‘Het WK duurt nog meer dan een jaar, laten we 
even afwachten’. Bron: AD, 18 november 2021. 

Ministerie meldt dat Testen-voor-Toegang weer verder mag testen 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport meldt dat het Testen-voor-Toegang 
bedrijf spoedtest.nl, waartegen zij aangifte hadden gedaan voor het uitgeven van vervalste 
vaccinatiebewijzen, weer verder mag met testen. Na de aangifte was het bedrijf stilgelegd. 

Spoedtest.nl heeft namelijk toch niet gefraudeerd met vaccinatiebewijzen, aldus VWS. Wel zijn 
er onrechtmatig herstelbewijzen afgegeven. Bron: AD, 18 november 2021.  

Ministerie: Spoedtest.nl fraudeerde niet, maar handelde wel 
onrechtmatig 

De aanbieder van coronatesten die eerder deze week het werk moest staken wegens 
verdenkingen van fraude, heeft toch niet gefraudeerd met vaccinatiebewijzen. Wel zijn er 
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onrechtmatig herstelbewijzen afgegeven. Dat schrijft het ministerie van Volksgezondheid aan 
de Tweede Kamer. 

Het gaat om het bedrijf Spoedtest.nl, een van de grotere aanbieders in Nederland. Eerder deze 
week zei demissionair minister Hugo De Jonge dat er ‘sterke vermoedens’ waren dat er ten 
onrechte vaccinatiebewijzen waren afgegeven. Het ministerie had zelf verdachte patronen 
opgemerkt, en had die voorgelegd aan een forensisch onderzoeksbureau. Dat bureau trok de 
conclusie over frauduleuze vaccinatiebewijzen. 

Uit informatie van het bedrijf blijkt dat op grote schaal herstelbewijzen zijn afgegeven. Daarbij 
was echter geen sprake van fraude, legt een woordvoerder van het ministerie uit. De mensen 
voor wie de herstelbewijzen werden uitgegeven hadden wel recent positief getest op corona. 

Vier medewerkers van Spoedtest.nl met een artsenregistratie voerden die testuitslag in via een 
het HKVI-webportal van de overheid, dat portal is opgezet als noodoplossing voor gevallen 
waarbij het automatisch verkrijgen van een coronatoegangsbewijs niet lukt . Klanten van 
Spoedtest.nl kregen op die manier een herstelbewijs en daarmee een QR-code  in de 
CoronaCheckapp. 

Het uitgeven van herstelbewijzen hoort in dit soort gevallen echter door de GGD te worden 
gedaan, stelt het ministerie, en niet door de testbedrijven zelf. ‘De testaanbieder heeft 
verklaard per ommegaande te stoppen met het gebruik van webportal HKVI’, aldus het 
ministerie. Uit een eerste onderzoek lijkt het dat de afgegeven herstelbewijzen inderdaad zijn 
uitgegeven aan mensen met een positieve coronatest.  

Directeur Rasmus Emmelkamp van Spoedtest zei eerder deze week al tegen deze site dat zijn 
medewerkers inderdaad gebruik maakten van het webportal om positieve testen door te geven. 
Volgens hem was het ook de bedoelding dat dat zo gebeurde. ‘We zijn door de GGD verplicht 
met dit systeem te gaan werken. Ook al vonden we het een onduidelijk systeem’, stelt hij 
vandaag in een persverklaring.  

Hij denkt ook dat het ministerie vanwege die verwarring eerder deze week concludeerde dat 
Spoedtest.nl fraude met vaccinatiebewijzen pleegde. Maar ook de stelling dat Spoedtest.nl 
herstelbewijzen zou hebben uitgegeven terwijl dat niet mocht, klopt volgens het bedrijf dus 
niet. Emmelkamp: ‘We hebben herstelbewijzen afgegeven aan de mensen die bij ons positief 
waren getest, maar dat komt omdat de GGD dat ons verplichtte’. 

Het bedrijf werd vanwege de verdenking afgesloten van de CoronaCheck-app. Nu die 
verdenking van de baan is ‘is er geen directe aanleiding meer om de tijdelijke ontzegging van 
de toegang tot CoronaCheck te handhaven',  schrijft minister De Jonge in de brief aan de 
Tweede Kamer. 

Spoedtest.nl, dat ruim honderd testlocaties in Nederland heeft, is donderdag rond 13 uur 
weer aangesloten op het systeem van Testen voor Toegang. Ook kunnen mensen weer een 
afspraak bij het bedrijf maken via Testen voor Toegang. Het bedrijf maakt nu geen gebruik 
meer van HKVI. Emmelkamp: ‘En als mensen om een herstelbewijs vragen, dan verwijzen we 
ze door naar de GGD’. 

Hoe het kan dat het onderzoeksbureau er zo naast zit, is nog onduidelijk. Daar volgen nog 
gesprekken over, aldus de woordvoerder. Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland was 
donderdagmiddag niet direct bereikbaar voor een reactie. Bron: AD, 18 november 2021.  

Spoedtest.nl verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen in beveiligd 
systeem 

Spoedtest.nl, een van Nederlands grootste coronatest-bedrijven, wordt door het ministerie van 
Volksgezondheid verdacht van het uitgeven van valse vaccinatiebewijzen. De directeur noemt 
de beschuldiging ‘volledig ongegrond’.  
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Gisteravond maakte het ministerie van VWS al bekend dat het aangifte had gedaan tegen een 
testbedrijf. Vandaag blijkt het om Spoedtest.nl te gaan. Het bedrijf is per direct uitgesloten 
van het Testen voor Toegang-systeem, er kunnen geen afspraken meer worden gemaakt. 
Spoedtest.nl heeft 100 locaties die waren aangesloten bij Testen voor Toegang. ‘De directe 
impact is niet zo groot. We hebben nog 23 andere aanbieders, met 600 locaties’, stelt een 
woordvoerder van Testen voor Toegang. Bron: AD, 16 november 2021. 

VS en Israël vaccineren ook kinderen onder de twaalf, maar Rutte wil nu 
geen grote prikcampagne 

Het kabinet wil vooralsnog geen grote vaccinatiecampagne voor kinderen van 5 tot 12 jaar. 
Het aantal besmettingen loopt fors op onder jonge kinderen. Toch wil minister De Jonge het 
Pfizer-vaccin eerst beschikbaar stellen voor de groep met medische problemen. Andere landen 
kiezen wel voor een grote prikronde voor jonge kinderen.  

België begint na goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA ‘zo snel 
mogelijk’ met het inenten van jonge kinderen, meldde Het Nieuwsblad gisteren. Ook Israël 
heeft daarvoor onlangs groen licht gegeven en in de Verenigde Staten zijn al 2,6 miljoen Pfizer-
prikken gezet bij kinderen tot 12 jaar. Maar Nederland begint er nog niet aan.  

Over een maand komen wel 42.000 speciale doses van het Pfizer-vaccin binnen voor kinderen. 
Die worden gereserveerd voor de groep met heftige medische problemen, zij kunnen ernstig 
ziek worden na besmetting met het coronavirus. Eerst moet de Gezondheidsraad adviseren 
over de precieze inzet.  

Het aantal besmettingen onder kinderen in de basisschoolleeftijd stijgt ondertussen hard. In 
de groep van 5 tot 9 jaar nam het aantal infecties toe met bijna 85 procent, in de leeftijd 10 
tot 14 jaar steeg dat met 76 procent. Deskundigen pleiten daarom voor een langere sluiting 
van scholen tijdens de kerstvakantie.  

Vaccinatie zou ook een effect kunnen hebben. Daarom dringen ook Kamerleden van VVD en 
D66 aan op een besluit hierover. ‘De basisscholen bevatten behoorlijk wat 
besmettingshaarden’, zei VVD-Kamerlid Aukje de Vries. En D66-er Jan Paternotte zei: ‘Ouders 
zien uitbraken op basisscholen. Als de Gezondheidsraad er geen bezwaar tegen heeft, zou het 
dan niet logisch zijn om al die ouders in ieder geval de keuzevrijheid te bieden?’  

Maar demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) wil vooralsnog 
geen massale prikcampagne, zoals voor 12-plussers al wel loopt. ‘Ik ben er niet op voorhand 
een voorstander van om het voor alle kinderen te doen. Maar ik wil gewoon het advies van de 
Gezondheidsraad wegen’, zei hij tijdens het coronadebat dinsdag. En tijdens de 
coronapersconferentie vrijdag zei De Jonge: ‘Als iedereen boven de twaalf doet wat gevraagd 
wordt, hoeft het onder de twaalf niet’. 

De EMA keurt naar verwachting deze week het Pfizer-vaccin goed. De experts van de 
Gezondheidsraad zullen zich daarna buigen over de zogenoemde ‘nut-risicoverhouding’ van 
een prik voor jonge kinderen. Zij worden zelden erg ziek na een infectie. De vraag is dan of er 
een belang voor het kind zelf is om de inenting te nemen, of alleen een belang voor het 
collectief. Dat wordt dan weer afgezet tegen mogelijke bijwerkingen.  

‘Wij zijn geen voorstander’, zegt OMT-lid en kinderarts Károly Illy namens de  Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde. ‘Kinderen van 5 tot 12 jaar lopen heel weinig kans op 
ernstige Covid-19, MIS-C (een ernstige ontstekingsreactie die optreedt na corona-infectie, red.) 
of long covid. Vaccineren doe je enkel omdat volwassenen hun verantwoordelijkheid niet 
namen, door niet voldoende afstand te houden of zich niet te laten vaccineren’. Bron: AD, 18 
november 2021. 
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Onderwijs wil voorrang bij uitdelen van boosterprik 

Leraren moeten, net als zorgpersoneel, voorrang krijgen bij het uitdelen van de boosterprik. 
Met die suggestie komt de Algemene Vereniging Schoolleiders. 

Door de coronacrisis en de al bestaande lerarentekorten is het geen sinecure om de 
schooldeuren open te houden. Voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging 
Schoolleiders (AVS) ziet voor dit probleem meerdere oplossingen, waaronder een snelle extra 
vaccinatie voor onderwijspersoneel. Bron: AD, 18 november 2021.  

Iedere student zou zich moeten laten vaccineren 

Iedere student zou zich moeten laten vaccineren en regelmatig gebruik moeten maken van 
de gratis verstrekte zelftesten. Die oproep deed demissionair minister Ingrid van 
Engelshoven (Onderwijs) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Samen met het in acht nemen 
van de basisregels tegen corona, zoals het regelmatig handen wassen en afstand houden, zijn 
het de belangrijkste maatregelen om het onderwijs open te houden, aldus de minister. 

Het kabinet wil het onderwijs koste wat kost openhouden. Mogelijk wordt de coronapas 
ingevoerd in het mbo of het hoger onderwijs, om zo het aantal besmettingen daar tegen te 
gaan. Van Engelshoven noemt dit 'een nare maatregel', maar is wel bereid die te nemen als 
'laatste middel’. Bron: AD, 18 november 2021.  

Pandemie blijft records breken 

De corona-pandemie in Nederland blijft records breken, met name in Limburg, de grootste 
brandhaard van het land. In de afgelopen dag zijn in Zuid-Limburg 1535 positieve 
tests geregistreerd. Omgerekend komt dat neer op 258,3 bevestigde besmettingen op elke 
100.000 mensen. Nog nooit had welke regio dan ook naar verhouding zo veel gevallen. 

Het oude record heeft slechts een dag standgehouden. Gisteren waren er 1146 positieve tests 
uit het heuvelland, omgerekend 192,8 op elke 100.000 inwoners. In de afgelopen zeven dagen 
zijn 1103 op 100.000 mensen in Zuid-Limburg positief getest, oftewel 1 op elke 90 inwoners. 

Amsterdam-Amstelland had lang het Nederlandse record in handen. Op 11 juli waren er in 
en rond de hoofdstad 1611 positieve tests, oftewel 150,3 per 100.000. In de afgelopen dagen 
hebben de 25 veiligheidsregio's dat aantal in totaal twintig keer overtroffen. Bron: AD, 18 
november 2021. 

Twaalf Nederlandse ziekenhuizen kunnen momenteel de 'kritieke 
planbare zorg' niet of niet altijd binnen zes weken leveren 

Twaalf Nederlandse ziekenhuizen kunnen momenteel de zogenoemde 'kritieke planbare 
zorg' niet of niet altijd binnen zes weken leveren, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
De NZa baseert zich op gegevens van 74 ziekenhuizen, verspreid over het land. 

Kritieke planbare zorg is zorg die binnen zes weken moet worden uitgevoerd, om schade aan 
de gezondheid van de patiënt te voorkomen. Het kan gaan om bijvoorbeeld mensen bij 
wie darmkanker is geconstateerd en die binnen afzienbare tijd een operatie moeten 
ondergaan. De autoriteit kan niet zeggen welke ziekenhuizen de kritieke planbare zorg niet 
allemaal meer op tijd kunnen leveren. 

In 45 ziekenhuizen kan sowieso niet alle planbare zorg meer worden geleverd. Ook dat is een 
toename in vergelijking met een week geleden, toen het nog om 31 ziekenhuizen ging. De NZa 
kreeg hierover gegevens van 73 ziekenhuizen. 

Een week geleden konden nog negen ziekenhuizen kritieke planbare zorg niet of niet altijd 
meer tijdig leveren. 
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De meeste ziekenhuizen geven volgens de NZa verder aan geen inhaalzorg meer te kunnen 
leveren. Inhaalzorg is zorg die eerder tijdens de coronacrisis is uitgesteld en alsnog moet 
worden geleverd. Op dit moment gebeurt dat nog in slechts zeven ziekenhuizen. Bron: AD, 18 
november 2021. 

Cafés in Breda krijgen waarschuwing 

Alle 25 cafés in Breda die afgelopen zaterdag ruim na 20.00 uur de deuren 
openhielden, komen ervan af met een waarschuwing. Dat zegt horecaondernemer Johan de 
Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) na overleg met de 
gemeente. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de waarschuwingen nog deze week op 
de mat vallen. 

Breda kiest voor een waarschuwing omdat alle overtreders voor het eerst de fout in zijn gegaan 
qua sluittijden, aldus de woordvoerder.  

Vorige week besloot het kabinet strengere coronamaatregelen door te voeren om de opleving 
van besmettingen tegen te gaan, waaronder het sluiten van kroegen en restaurants vanaf 
20.00 uur. Bijna overal in Nederland hield de horeca zich aan de nieuwe sluittijd, behalve in 
Breda. 

Burgemeester Paul Depla toonde begrip voor de kroegeigenaren en gaf hen pakweg een uur 
respijt. Daarna stuurde hij handhavers op pad die controleerden welke horecagelegenheden 
nog open waren. Uiteindelijk bleken 25 kroegen zich die zaterdag niet aan de nieuwe regels te 
houden. De dagen daarna hielden alle kroegen zich aan de regel. Bron: AD, 18 november 
2021.  

Twee Oostenrijkse deelstaten hebben strenge lockdown afgekondigd 

In Oostenrijk, waar al extra beperkingen gelden voor ongevaccineerden, hebben twee 
deelstaten voor iedereen een strikte lockdown afgekondigd. Salzburg en Opper-
Oostenrijk gaan weer grotendeels op slot in de strijd tegen het stijgend aantal 
coronabesmettingen. 

De twee deelstaten kampen met de hoogste infectiecijfers van het land en de ziekenhuizen 
liggen er vol coronapatiënten. Het is de bedoeling voor Kerstmis de maatregelen te beëindigen, 
maar de autoriteiten geven geen garantie. 

Enkel supermarkten, drogisterijen en apotheken blijven open. De rest van de detailhandel en 
de horeca moeten vanaf maandag dicht blijven, net als de scholen. Mensen mogen alleen hun 
huis nog verlaten voor dringende boodschappen, voor lichaamsbeweging, om naar het werk 
te gaan of om medische redenen. Bron: AD, 18 november 2021. 

In Duitsland wordt 2G-regel ingevoerd bij hospitaliseringsindex van drie 

In Duitsland komen landelijk strengere coronamaatregelen zodra de bed-bezetting in 
ziekenhuizen bepaalde drempelwaarden overschrijdt. Dat hebben bondskanselier Angela 
Merkel en de leiders van de zestien deelstaten donderdagmiddag afgesproken. Bij 
een hospitaliseringsindex van drie wordt de 2G-regel ingevoerd, wat betekent dat veel plekken 
taboe zijn voor niet gevaccineerden. Bij een index van zes komt de 2G-plus regel, waarbij ook 
gevaccineerden en hen die zijn genezen van corona een negatief testresultaat moeten tonen. 
Bij een index van meer dan 9 komen nog strengere maatregelen.   

Een uitzondering geldt voor jongeren onder de 18 en mensen die om gezondheidsredenen niet 
ingeënt kunnen worden.  

De deelstaten willen een vaccinatieplicht invoeren voor medewerkers in zorg- en 
verpleeghuizen die contact hebben met kwetsbare personen. ‘De situatie is hoog dramatisch’, 
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zei Merkel. ‘Het streven was om het gezondheidssysteem niet te overbelasten, maar dat kan 
nu niet overal voorkomen worden’. 

Er komt ook een bonus voor verpleegkundigen en ic-medewerkers. Bron: AD, 18 november 
2021. 

Gevangenen Nieuwegein in quarantaine na corona-uitbraak: ‘Eén uur per 
dag een luchtje scheppen’ 

In de gevangenis aan de Liesbosch in Nieuwegein is voor de tweede keer een corona-uitbraak. 
Het begon bij medewerkers, maar inmiddels zijn er in elk geval ook al tien gedetineerden 
positief bevonden. Zij moeten in quarantaine. 

De besmettingen zijn geconstateerd in het huis van bewaring, waar gevangenen in voorarrest 
zitten. De uitbraak volgt, nadat acht medewerkers vorige week positief bleken te testen op het 
coronavirus. De gedetineerden van twee afdelingen gingen uit voorzorg in quarantaine, wat 
betekent dat zij hun eigen afdeling niet mochten verlaten.   

Maandag werden zo’n tachtig gedetineerden getest. Bijna iedereen werkte volgens de 
gevangenis goed mee. Slechts een enkeling liet zich niet testen. De test is op vrijwillige basis. 
Uit onderzoek van de GGD regio Utrecht blijkt nu dat in elk geval tien van hen ook 
daadwerkelijk besmet zijn met het virus. Dat aantal kan nog oplopen, want de gevangenis is 
nog in afwachting van een paar testuitslagen, vertelt Christa Lemmers, woordvoerder van de 
penitentiaire inrichting. 

Vooralsnog gaat het om ‘weinig tot milde klachten’, zegt ze. De gevangenis houdt iedereen 
goed in de gaten. ‘Er wordt natuurlijk goed gemonitord’. 

 
 

Buitenzijde Penitentiaire Inrichting (PI, gevangenis) Nieuwegein op bedrijventerrrein 
Liesbosch. © AD  

De gevangenen moeten nu écht in quarantaine, wat betekent dat ze 23 uur per dag in hun cel 
verblijven. Normaal gesproken mogen zij bijvoorbeeld ook werken, sporten of koken. Het recht 
op een uurtje lucht scheppen, blijft behouden. ‘Dat faciliteren we. Natuurlijk blijven 
medewerkers op de afdelingen voor het verstrekken van voeding, vragen of zorg. Verder 
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hebben de gedetineerden een vaste telefoonlijn op hun cel, waardoor ze kunnen bellen tijdens 
hun quarantaine’. 

Dit is natuurlijk voor niemand fijn, erkent de woordvoerder. ‘Leuk is anders. Quarantaine is 
niet fijn, voor niemand. Ze beseffen dat het voor hun gezondheid het beste is’. 

De gedetineerden van de afdeling die maandag getest zijn, worden komende maandag opnieuw 
getest. Tot die tijd blijven ze in ieder geval in quarantaine. Gevangenen van andere afdelingen 
worden niet per se allemaal getest. ‘We houden ons aan de richtlijn van het RIVM. Dat 
betekent dat mensen getest worden bij klachten en als ze in aanraking zijn geweest met 
iemand die corona heeft. Aan de hand van de verwachte testuitslagen kan ook nog actie 
ondernomen worden. Daar blijf je op anticiperen’. 

Het is de tweede keer dat er een corona-uitbraak is in deze gevangenis. In januari raakten er 
twintig mensen van één afdeling besmet en testten de GGD en het Witte Kruis in twee dagen 
alle vierhonderd gedetineerden. Maar volgens Lemmers is daar een nuance op aan te brengen. 
Volgens haar doet deze constatering afbreuk aan hoe hard er wordt gewerkt om het virus 
buiten de deur te houden. ‘PI Nieuwegein heeft bijna een jaar corona buiten de deur weten te 
houden’. 

Een gevangenis is volgens haar een afspiegeling van de samenleving. ‘De oplopende cijfers in 
heel Nederland hebben helaas ook zijn weerslag op ons. Momenteel werken de collega’s met 
man en macht om het virus uit te laten sterven’. 

De gevangenis nam na de oplopende coronabesmettingen in Nederland al eerder maatregelen 
om het virus buiten de deur te houden. Zo dragen de medewerkers op afdelingen en in gangen 
mondkapjes. ’Maar we werken in een gevangenis met mensen en contact is soms 
onvermijdelijk’, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 17 november 2021. 

Corona-uitbraak op middelbare school, vanaf vrijdag online lessen  

 

Het Norbertus Gertrudis Lyceum sluit vanaf vrijdag voor in ieder geval een week de deuren. 
@ Omroep Brabant 
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In Roosendaal gaat het Norbertus Gertrudis Lyceum vanaf vrijdag volledig over op online 
lessen. Op dit moment vallen te veel lessen op de middelbare school uit, doordat docenten 
besmet zijn met corona of in quarantaine zitten. 
‘Net als in de rest van Nederland, zien we ook bij ons op school de besmettingen oplopen’, 
vertelt directrice Vivian Bik. ‘Dat geldt voor de leerlingen, maar net zo goed voor de docenten. 
Steeds meer leerkrachten zitten thuis, waardoor er ook steeds meer gaten in de roosters 
vallen’. En dat kan volgens de directrice niet de bedoeling zijn. ‘Het onderwijs staat altijd 
voorop’. 

En dus sluit de school voor in ieder geval een week de deuren. ‘Vrijdagochtend kunnen de 
leerlingen nog snel hun boeken uit de kluisjes komen halen. Daarna gaan we weer over op 
het online onderwijs. Het voordeel is dat we daar inmiddels veel ervaring mee hebben, dus die 
omschakeling komt helemaal goed’. Volgende week donderdag kijkt de school hoe de stand 
van zaken op dat moment is. 

Woensdag werd nog bekend dat een basisschool in Eindhoven voorlopig ook geen fysiek 
onderwijs meer geeft. Het Norbertus Gertrudis Lyceum volgt nu dus dat . bron: Omroep 
Brabant, 18 november 2021. 

Uitbraak corona in Emmen bij voetbalvereniging DZOH  

Voetbalvereniging DZOH in Emmen (met 800 leden) volledig op slot vanwege uitbraak corona. 
Niemand mag trainen en wedstrijden zijn afgelast. 'Club zit vol coronabesmettingen' 

Voetbalvereniging DZOH gelast voor komend weekend alle wedstrijden van alle teams van de 
club, zowel uit- als thuisduels, af vanwege een corona-uitbraak binnen de club. 

 

DZOH-voorzitter Marco van Gessel vreesde in 2020 voor een sluiting van het sportpark. 'Als 
we maar niet opnieuw het sportpark hoeven sluiten’. Foto: Boudewijn Benting 

De Emmer vereniging met zo’n 800 leden, waarvan het vlaggenschip in de tweede klasse J van 
het zaterdagvoetbal speelt, doet de deuren een week lang op slot. Tot en met woensdag 24 
november wordt er ook niet getraind op het sportpark in de wijk Rietlanden’.Dit hebben ook 
wij niet eerder meegemaakt’, zegt voorzitter Marco van Gessel. Bron: Dagblad van het 
Noorden, 18 november 2021.   
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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’. 

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 20 kilometer verderop. 

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. Bron: AD, 15 november 2021. 

120 lampjes in Gerbrandytoren in IJsselstein  

De 120 lampjes worden komende dinsdag weer in de Gerbrandytoren in IJsselstein gehesen, 
want ook dit jaar zal De Grootste Kerstboom van Nederland branden. Maar het traditionele 
ontstekingsfeestje zit er opnieuw niet in. Voor het tweede jaar gooit corona roet in het eten. 

 

© Koen Laureij — De lampjes aan de 367 meter hoge toren worden dinsdag weer ontstoken. 
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Honderden horecazaken in Amsterdam houden deuren gesloten 

Honderden horecazaken in Amsterdam houden de deuren gesloten sinds de nieuwe 
coronamaatregelen dit weekend zijn ingegaan. De redenen voor de sluitingen lopen uiteen, 
maar de combinatie van personeelstekort en de extra coronamaatregelen staan bovenaan de 
lijst, aldus een woordvoerster van Koninklijke Horeca Nederland regio Amsterdam.  

‘Clubs kunnen zonder te placeren niet openblijven en veel bedrijven hebben een grote 
uitdaging om hun personeel te behouden. Dat vertrekt zelf weer uit de horeca en wacht niet 
op het moment dat het contract wordt beëindigd’, aldus de woordvoerster.  

Horecaconcerns kiezen ervoor om slechts een aantal van de vestigingen te openen, in plaats 
van allemaal en door het teruglopende toerisme kiezen hotels met een restaurant ervoor 
helemaal gesloten te blijven bij weinig gasten. Exacte aantallen heeft de woordvoerster niet, 
maar het zou om honderden gesloten bedrijven op een totaal van zo'n 6000 in Amsterdam 
gaan. Bron: AD, 18 november 2021.  

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden huurt derde beveiliger in 

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden huurt voorlopig een derde beveiliger in voor de veiligheid van 
zijn medewerkers. Er is in Friesland steeds meer agressie tegen ziekenhuispersoneel, meldt 
de Leeuwarder Courant.  

De agressie vindt vaak plaats wanneer bezoekers worden aangesproken omdat zij 
bijvoorbeeld geen mondkapje dragen of met te veel tegelijk komen. Ook wordt 
personeel bespuugd. Namens de Friese ziekenhuizen en Revalidatie Friesland maakte MCL 
donderdag een statement tegen de toenemende (verbale) agressie. ‘Het loopt de spuigaten uit’, 
zegt MCL-woordvoerder Gerard Akkerman. ‘De cijfers zullen per ziekenhuis verschillen, 
maar iedereen herkent het’. 

In Leeuwarden is de situatie dusdanig dat een derde beveiliger noodzakelijk is. ‘We geven 
dat geld liever uit aan een extra verpleegkundige, maar helaas is het nodig. Mensen voelen 
zich niet altijd veilig en soms zelfs bedreigd. De meesten houden zich aan de regels, maar je 
bewijst jezelf er geen dienst mee door de regels niet na te leven. Je draagt ook nog bij aan een 
hoger ziekteverzuim’. Bron: AD, 18 november 2021.  

Eerste coronapatiënten worden verplaatst naar Duitsland 

Begin volgende week zullen de eerste coronapatiënten naar Duitsland worden verplaatst om 
daar in de ziekenhuizen geholpen te worden. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) tegen radiozender BNR. Kuipers heeft daarover 
vanmiddag overeenstemming bereikt met een Duitse collega.  

Eerder leek er door het hoge aantal coronapatiënten in ook de Duitse ziekenhuizen, geen plek 
te zijn om net als tijdens eerdere coronagolven patiënten van Nederland over te nemen. Dat 
is nu veranderd, Duitsland kan 'een beperkt aantal patiënten' plaatsen. ‘Maar dat zal niet 
vandaag al gebeuren’, aldus Kuipers tegen BNR. Sinds de bevestiging is het LNAZ 'de 
praktische zaken aan het inregelen, waarna de eerste patiënten waarschijnlijk begin volgende 
week die kant uitgaan’. 

Begin deze maand nog, toen de Limburgse ziekenhuizen waarschuwden voor een 'zorginfarct', 
was het volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) nog geen 
optie om opnieuw patiënten naar Duitsland te brengen, bijvoorbeeld naar het voor Limburgers 
nabijgelegen Aken. Bron: AD, 18 november 2021.  

Helft van de basisscholen stuurt klassen naar huis 

Ongeveer de helft van alle basisscholen heeft de afgelopen tijd klassen naar huis moeten 
sturen omdat er een coronabesmetting in de klas was of omdat een leerkracht geen les kon 
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geven door corona. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) noemt het 'forse aantallen' en 
gaat het Outbreak Management Team (OMT) vragen ook scholen mee te nemen in het volgende 
advies. 

Slob noemt het 'ernstig en zorgelijk' dat zoveel scholen klassen naar huis moeten sturen. Hij 
vindt het nog verantwoord dat scholen open zijn, maar wil wel het OMT vragen hoe scholen 
het aantal besmettingen binnen de perken kunnen houden. Bron: AD, 18 november 2021. 

In Frankrijk geen lockdown voor ongevaccineerden 

Frankrijk hoeft geen lockdown in te voeren voor ongevaccineerden, omdat de 
Franse coronapas succesvol is gebleken bij het terugdringen van het coronavirus. Dat 
zegt president Emmanuel Macron in een interview met de krant La Voix du Nord. 

In veel Europese landen is het virus aan een opmars bezig en zijn strenge 
maatregelen opgelegd aan mensen die niet zijn ingeënt. Onder meer Tsjechië, Slowakije en 
Oostenrijk weren mensen die niet geprikt zijn van veel openbare plaatsen als restaurants, 
niet-essentiële winkels en sportwedstrijden. Ook Duitsland en Griekenland voeren strengere 
regels in. 

‘Deze landen die niet-gevaccineerden in lockdown plaatsen, zijn degenen die de pas niet 
hebben ingevoerd. Daarom is deze stap niet nodig in Frankrijk’, aldus Macron in het interview. 
Overigens gelden in meerdere Europese landen soortgelijke maatregelen met coronabewijzen. 

De Franse coronapas is nodig om bijvoorbeeld sportverenigingen, winkelcentra en 
horecazaken te bezoeken. Met de QR-code kunnen mensen bewijzen dat ze 
zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, dat ze recent negatief zijn getest of dat ze onlangs 
zijn hersteld van een besmetting. De pas is omstreden en er is door duizenden mensen tegen 
betoogd. Bron: AD, 18 november 2021.  

Vuurwerkverbod lijkt van de baan, winkels bevoorraad 

Het lijkt erop dat er dit jaar weer vuurwerk mag worden verkocht en afgestoken. Bronnen 
binnen het kabinet houden daar nadrukkelijk rekening mee. Ook de vuurwerkbranche zelf 
trekt die conclusie na het coronadebat van gisteren en is begonnen met het bevoorraden van 
de winkels. 

Volgens bronnen binnen het kabinet is de druk op de zorg nu minder hoog dan eind 2020. 
Toen was er een grote lobby vóór een verbod: van oogartsen tot politie. ‘Nu hoor je ze niet’, 
klinkt het. Daardoor vreest het kabinet dat de ‘stevige onderbouwing’ ontbreekt die bij de 
Europese Unie nodig is voor zo’n verbod.  

Ook de vuurwerkleveranciers gaan ervan uit dat er eind dit jaar gewoon vuurwerk mag worden 
afgestoken. Ze zijn vandaag begonnen met het bevoorraden van de winkels. Volgens Leo 
Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) is na het coronadebat 
gisteren duidelijk geworden dat het Outbreak Management Team (OMT) geen advies meer gaat 
uitbrengen waarin staat dat het het wel of niet verkopen en afsteken van vuurwerk invloed 
heeft op de bestrijding van de coronapandemie. ‘Het is voor ons duidelijk dat er geen 
aantoonbare koppeling is met te verwachten extra druk op de zorg. Het is dus geen 
zorgbeslissing meer, maar een politieke discussie, en dat is dit onderwerp al jaren’. 

Demissionair premier Mark Rutte gaf tijdens het debat aan dat er nog geen beslissing over 
een vuurwerkverbod is genomen, maar de vuurwerkbranche gaat er niet meer vanuit dat er 
nu nog valide argumenten zijn om het vuurwerk te verbieden. 

Rutte zei tijdens het coronadebat dat mogelijk deze week, ‘maar in ieder geval zo snel mogelijk’, 
wordt besloten of ook dit jaar net als vorig jaar een vuurwerkverbod geldt om de zorg te 
ontlasten. ‘Mocht het zover komen, dan geldt er uiteraard ook financiële compensatie voor de 
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sector. Dat wordt dan in zo’n besluit meegenomen. Nogmaals, het besluit zelf moet nog worden 
genomen’, aldus de premier. 

De zorg ontlasten was vorig jaar een doorslaggevende reden het vuurwerk te verbieden. De 
900 lichtgewonden en 385 zwaar gewonden die er in 2019 waren door vuurwerk, konden 
huisartsenposten en ziekenhuizen er niet bij hebben. Het totaalverbod werkte: er kwamen nog 
maar 108 vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis en 275 slachtoffers met lichte 
verwondingen bij huisartsenposten. 

Burgemeester Bruls van Nijmegen was vorig jaar de eerste die op nieuwjaarsdag zei dat er wat 
hem betreft ook komende jaarwisseling geen vuurwerk wordt afgestoken. In de Tweede Kamer 
dringen GroenLinks en Partij voor de Dieren - de initiatiefnemers van vorig jaar - opnieuw aan 
op een verbod. Maar waar medici vorig jaar aandrongen op een totaalverbod, bleef het dit jaar 
stiller. Zorgbaas Ernst Kuipers vertelde Kamerleden begin deze week dat het voor de zorg 
relevanter is om te horen wat de impact is van eindejaarsvieringen op het aantal besmettingen. 
Het aantal opnames van vuurwerkslachtoffers in ziekenhuizen is volgens hem beperkt . Ook 
verblijven slachtoffers er vaak maar kort. 

De politie, die vorig jaar de oproep tot een vuurwerkverbod openlijk steunde, laat in een reactie 
weten zich nu nog neutraal op te stellen. ‘Toen steunden we de oproep van de zorg. Nu hebben 
we zo'n oproep nog niet gehoord,’ laat een woordvoerster weten. 

De vuuwerkbranche verwacht dat het aantal vuurwerkslachtoffers dit jaar lager zal zijn in 
vergelijking met andere jaren waarin vuurwerk werd afgestoken. Gevaarlijk vuurwerk, zoals 
knallers en zogenoemde single shots, mogen niet meer worden verkocht.    

Mocht een landelijk vuurwerkverbod definitief van de baan gaan, dan kunnen lokaal toch 
andere regels gelden. In onder meer Rotterdam en Amsterdam blijft vuurwerk afsteken dit 
jaar verboden. Bron: AD, 17 november 2021. 
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De vuurwerkbranche gaat ervan uit dat er dit jaar weer gewoon vuurwerk afgestoken mag 
worden nu het Outbreak Management Team geen advies uitbrengt. © Pexels 

Oproep burgemeesters aan minister: ook dit jaar weer een 
vuurwerkverbod 

Hoewel bronnen binnen het kabinet er ‘nadrukkelijk rekening mee houden’ dat er de komende 
jaarwisseling weer vuurwerk mag worden afgestoken, is de strijd nog niet gestreden. Het 
Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters zijn verenigd, pleiten in een brief aan 
demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid voor een algeheel 
vuurwerkverbod.  

De burgemeesters willen zowel een verbod op de verkoop als op het afsteken van vuurwerk. 
‘Belangrijkste reden is dat de zorg en het zorgpersoneel momenteel onder zware druk staan 
als gevolg van de coronacrisis', schrijft het Veiligheidsberaad. ‘De verwachting is dat dit 
voorlopig ook niet significant wijzigt’. 
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Vorig jaar gold er wel een algeheel vuurwerkverbod vanwege de nijpende situatie in de 
ziekenhuizen. Dit jaar lijkt het kabinet daar niet naar te neigen, meldde deze site gisteren. 
Bronnen binnen het kabinet stelden dat de druk op de zorg nu minder hoog is dan eind 2020. 
Daardoor zou het kabinet vrezen dat de ‘stevige onderbouwing’ ontbreekt die bij de Europese 
Unie nodig is voor een algeheel vuurwerkverbod. Voor de vuurwerkbranche waren die geluiden 
een ‘zucht van verlichting’. 

Of de druk op de zorg echt zoveel minder is dan vorig jaar, is overigens maar de vraag. Het 
aantal coronabesmettingen loopt flink op, en ook de ziekenhuizen raken steeds voller. Onder 
meer in Zuid-Limburg zijn de zorgen erg groot. 

Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn overigens al sinds vorig jaar verboden. Als het aan de 
burgemeesters ligt, wordt er tijdens oud en nieuw ook geen siervuurwerk afgestoken. ‘Het 
aantal coronabesmettingen is hoger dan ooit en stijgt nog altijd snel. Dit leidt tot een zeer 
grote druk op de ziekenhuizen, huisartsenposten en andere onderdelen van de zorgketen’. 

Vorig jaar leidde het vuurwerk verbod tot een ‘significant lagere registratie van slachtoffers', 
vervolgt het Veiligheidsberaad. ‘Een vuurwerkverbod kan ook dit jaar bijdragen aan minder 
slachtoffers rond de jaarwisseling, hetgeen de zorg enigszins zal ontlasten’. Bovendien zorgt 
het afsteken van vuurwerk ervoor dat mensen met oud en nieuw vaker bij elkaar zullen 
komen, verwachten de burgemeesters. ‘In het licht van het oplopend aantal besmettingen is 
dat ons inziens nu ongewenst’. 

Ook de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) schaart zich in een persbericht 
achter een verbod op al het vuurwerk met oud en nieuw. ‘Gegeven de zeer grote druk die er 
momenteel op de ziekenhuizen is, is iedere overheidsmaatregel die een acute zorgvraag kan 
voorkomen welkom’, stelt de NVT.  ‘Wij zijn verbaasd over de mededeling dat het demissionaire 
kabinet dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod wil uitvaardigen rond de jaarwisseling’. Bron: 
AD, 18 november 2021.  

Amsterdam schrapt vuurwerkshows tijdens jaarwisseling 

Amsterdam zal geen vuurwerkshows organiseren tijdens de jaarwisseling. Burgemeester 
Femke Halsema heeft alle vieringen, zowel de centrale als de lokale vieringen, afgelast. Dit is 
besloten wegens de oplopende coronacijfers en de maatregelen. 

 
Met een vuurwerkshow luidt de Amsterdam het nieuwe jaar 2019 in op de Kop van Java. © 
Hollandse Hoogte / ANP  
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Dat schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. De burgemeester stelt dat de 
perspectieven voor de feesten ‘zeer somber’ zijn en dat het niet verantwoordelijk is om de 
voorbereidingen voor grote vuurwerkshows door te zetten. Ook vindt Halsema dat ‘het 
karakter van de vuurwerkshows’ zich niet leent om te werken met coronatoegangsbewijzen. 
Bron: AD, 15 november 2021.  

Amsterdam verbiedt afsteken vuurwerk tijdens jaarwisseling 

Komende oud en nieuw mag in Amsterdam opnieuw geen vuurwerk worden afgestoken. De 
gemeente organiseert als alternatief op meerdere plekken in de stad professionele 
vuurwerkshows. 

Volgens de gemeente heeft ‘een meerderheid van de Amsterdammers genoeg van de overlast 
die vuurwerk met zich meebrengt en is zij voorstander van een afsteekverbod voor 
consumentenvuurwerk’. De gemeenteraad besloot daarom al in een eerder stadium het 
afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden. Om het verbod mogelijk te maken wordt de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Wel blijft het mogelijk om bij 
verkooppunten vuurwerk te kopen. 

Afgelopen jaarwisseling gold in Nederland een verbod op vuurwerk en werd ook de verkoop 
aan banden gelegd. Hiermee hoopte het kabinet het aantal vuurwerkslachtoffers te 
verminderen om zo de druk op de zorg niet nog verder te verhogen.  

Het landelijk verbod werd in Amsterdam niet gehandhaafd. Volgens burgemeester Femke 
Halsema was dat een ‘schier onmogelijke opgave’. Nachtclubs en discotheken waren vanwege 
de pandemie gesloten en de handhavingscapaciteit was hard nodig om op te kunnen treden 
tegen illegale feesten. Amsterdam wacht voor de komende jaarwisseling niet af of er een 
landelijk verbod komt en kiest er nu voor het al eerder in de gemeenteraad aangenomen 
vuurwerkverbod door te voeren én te handhaven. 

Dit jaar organiseert de gemeente onder andere een nieuwjaarsviering op het Museumplein 
met een vuurwerkshow, een muzikaal programma en een licht- en lasershow. Ook moet er in 
ieder stadsdeel een professionele vuurwerkshow komen. Verder is er subsidie beschikbaar 
voor initiatieven voor nieuwjaarsvieringen van Amsterdammers zelf. 

Alle plannen blijven afhankelijk van de coronamaatregelen die tijdens oud en nieuw gelden, 
zegt de gemeente. ‘Samen met de handhavende diensten wordt gekeken naar een goede balans 
tussen voldoende aanbod en beheersbaarheid. Extra vieringen in de stad kunnen er ten slotte 
ook toe leiden dat er een groter beslag wordt gelegd op de capaciteit van de diensten’. 

Ook in Rotterdam en Nijmegen geldt een vuurwerkverbod. Andere grote steden kijken ook 
naar de mogelijkheden. In Den Haag en Breda mag wel vuurwerk afgestoken worden. Bron: 
AD, 8 oktober 2021.  

In Rotterdam en Schiedam mag je tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk 
meer afsteken: ‘Verwacht minder omzet’ 

Rotterdammers en Schiedammers mogen komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Dat 
er geen landelijk vuurwerkverbod komt, zoals Haagse bronnen stellen, doet daar niets aan af. 
Het zou dan de eerste keer dat in deze twee steden afsteken niet mag én verkopen wel. ‘Ik ga 
écht niet vragen waar een klant zijn oud en nieuw viert’. 

Vuurwerkhandelaar Arjen Vaandrager hoopt van harte dat er geen landelijk vuurwerkverbod 
komt. ‘Ik heb al tienduizend folders laten drukken. Vuurwerk ingekocht. En doe alle controles 
zoals het hoort. Verleden jaar begreep ik het. Het was de eerste oudejaarsnacht in de 
pandemie. Ik wilde ook meehelpen, maar nu kunnen we toch niet meer worden overvallen? 
Als ze het niet willen, dan hadden ze dat maanden geleden moeten zeggen’.  

Als hij wel mag verkopen, dan zullen er pakketten over de toonbank gaan zijn zaken Vaan 
Vuurwerk een de Zuidhoek en Cultivar Vuurwerk bij Slinge in Rotterdam die Rotterdammers 
niet in hun eigen stad mogen afsteken. Maar het ziet het niet als zijn ‘pakkie an’ om te 
controleren waar de koper het legale siervuurwerk afsteekt. In Rotterdam of Schiedam, waar 
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het lokale totale afsteekverbod in de apv staat, of elders. ‘Het heeft ook geen enkele zin dat te 
vragen, alsof iemand eerlijk antwoord’.  

Eens/oneens? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige 
naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor 
wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan 
dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken. 

Zijn vergelijking is duidelijk. ‘Een autodealer vraagt toch ook niet aan zijn klant of hij te hard 
gaat rijden? Mijn ene verkooplocatie is ook vlakbij Barendrecht, waar geen verbod geldt. Bij 
mijn locatie op Rotterdam-Zuid verwacht ik wel minder omzet. Ik heb ook mijn assortiment 
aangepast’. Veel meer kindervuurwerk dus, wat nog wél mag in Rotterdam. Denk aan 
sterretjes.  

Het doet hem wel verdriet. Een kort geding verleden jaar tegen het lokale afsteekverbod door 
Rotterdamse vuurwerkhandelaren werd echter verloren. ‘Het erge is, als je aan mensen vraag 
waarom ze een hekel hebben aan vuurwerk, dan hebben ze het over die harde knallen 
waarbij je ramen trillen. Wekenlang. Die vuurwerkbommen koop je niet bij ons. Nooit. We 
verkopen zelfs helemaal geen knalvuurwerk meer alleen siervuurwerk, waar hele straten om 
twaalf uur ‘s nachts samen van kunnen genieten’. 

Als er geen landelijk verbod komt, mag overal in Nederland voor de eerste keer geen 
knalvuurwerk of gevaarlijk vuurwerk worden verkocht. Vaandrager vindt dat voor het 
afkondigen van een lokale verboden eerst gekeken zou moeten worden welke effecten deze 
landelijke maatregelen hebben op de overlast, schade en gewonden. Capelle aan den IJssel, 
dat vijftig volledig vuurwerkvrije zones heeft, doet dat wel. ‘Doordat we vorig jaar een 
totaalverbod was vanwege corona hebben we de positieve effecten van deze maatregelen  nog 
niet kunnen zien’, aldus een woordvoerder. Als er geen landelijk vuurwerkverbod komt, zoals 
Haagse bronnen stellen, dan is die kans er dit jaar wel. Schiedam heeft net als Rotterdam het 
afsteken verboden in de apv. 

Of er daadwerkelijk geen verbod komt is de vraag. Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur 
van het Erasmus MC, gaf deze week in de Tweede Kamer wel een voorschot waarom een verbod 
niet nodig zou zijn om de zorg te ontlasten. Ja, het is in de gewone oudejaarsnacht druk op 
de spoedeisende hulpen. Maar wie daar komt, kan meestal weer snel naar huis en wordt niet 
opgenomen. Belangrijker volgens hem is de vraag hoe besmettingen te voorkomen die wel tot 
ziekenhuisopnames kunnen leiden. 

Rotterdam heeft de grote vuurwerkshows al geannuleerd, terwijl deze wel een van de pijlers 
waren onder het lokale verbod om een alternatief te bieden voor het zelf afsteken. Of er in 
wijken nog wel wat kan worden georganiseerd, hangt af van de coronamaatregelen die einde 
van dit jaar van kracht zijn. Hierover is geen duidelijkheid. Over de handhaving kan de 
gemeente nog niets zeggen. Bron: AD, 18 november 2021.   

Regering Curaçao versoepeld avondklok 

De regering van Curaçao heeft aangekondigd dat de avondklok wordt versoepeld. Die geldt nu 
vanaf 01.00 uur 's nachts, maar binnenkort alleen nog maar van 03.00 uur tot 4.30 uur. 

Restaurants, winkels en uitgaansgelegenheden, die daarvoor een vergunning hebben, mogen 
langer openblijven. Volgens minister-president Gilmar 'Pik' Pisas is het aantal besmettingen 
al enige tijd relatief laag op het eiland en liggen er nog maar weinig coronapatiënten in het 
ziekenhuis. Daarom is besloten tot een verdere versoepeling van de avondklok. Vanaf 13 
augustus gold een avondklok tussen middernacht en half vijf. Per 19 oktober ging de 
avondklok een uurtje later in en nu wordt er dus verder versoepeld. 

‘Het uitgaansleven is een belangrijke inkomstenbron en houdt de economie draaiende’, 
benadrukt Pisas. Hij noemt het belangrijk dat mensen beloond worden als ze zich goed aan 
de regels houden. ‘Als alles goed blijft gaan, dan kan de avondklok in december helemaal weg’. 
Bron: AD, 18 november 2021.   
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Besmettingscijfers Zuid-Limburg door het dak: ‘Ontzettend ongerust over 
wat komen gaat’ 

Nog nooit sinds de start van de coronacrisis raakten meer mensen besmet met het virus dan 
nu in het zuiden van Limburg. Een op de negentig Zuid-Limburgers testte afgelopen week 
positief op corona. Dat leidt tot grote ongerustheid, onder meer in de ziekenhuizen. ‘Ik hoop 
dat de maatregelen gaan werken, anders hebben we een heel vet probleem’. 

Als een op de negentig mensen in een regio binnen één week met een positieve coronatest 
thuiskomt, is het niet gek dat iedereen wel iemand in zijn of haar omgeving kent die het virus 
onder de leden heeft. ‘Ik heb in mijn omgeving sinds het begin van corona nog nooit zóveel 
mensen gehoord die besmet zijn’, zegt Christian Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding in 
Maastricht en hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD Zuid Limburg. Bron: AD, 18 
november 2021. 

Aantal sterfgevallen lag vorige week fors hoger dan gebruikelijk voor 
deze tijd van het jaar 

Het aantal sterfgevallen lag vorige week fors hoger dan gebruikelijk is voor deze tijd van het 
jaar. In totaal overleden er ruim 3750 mensen. Dat zijn er bijna 850 meer dan verwacht, meldt 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau is de hogere sterfte 
in alle leeftijdsgroepen terug te zien. 

Een verklaring voor de hogere sterfte heeft het CBS nog niet. Bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden afgelopen week wel meer sterfgevallen van 
coronapatiënten geregistreerd. 

Volgens het CBS is de oversterfte de laatste weken duidelijk aan het oplopen. Maar sinds 
begin augustus ligt de sterfte al boven de aantallen die gebruikelijk zijn in deze periode. 

Naar schatting overleden er vorige week 2100 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er bijna 
500 meer dan verwacht. Bij deze leeftijdsgroep is de sterfte al vier weken opvallend hoog. Dat 
geldt ook voor mensen van 65 tot 80 jaar. In deze leeftijdsgroep stierven er vorige week 1200 
mensen, bijna 300 meer dan verwacht. Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte 
afgelopen week naar schatting 450. Dat zijn er ruim 50 meer dan verwacht. Bron: AD, 19 
november 2021. 

Accu elektrische auto kan tien keer sneller laden’ dankzij Twentse 
uitvinding 

Onderzoekers van de Universiteit Twente zeggen in samenwerking met Duitse en Chinese 
wetenschappers een nieuw materiaal te hebben ontwikkeld waarmee lithium-ionaccu’s tot 
tien keer sneller kunnen worden geladen. 

Het opladen van een lithiumaccu van een elektrische auto’s duurt met een snellader een kleine 
twintig minuten. Dat kan straks tien keer sneller door een nieuw materiaal dat aan de 
Universiteit Twente is ontwikkeld. Dat sneller laden kan door de pool, van waaruit elektriciteit 
lithium-ionaccu’s binnenstroomt, van nikkelniobaat te maken. 

Het nieuwe materiaal kan worden toegepast zonder het risico dat de accu kapotgaat of minder 
lang meegaat. Voordeel van het nikkelniobaat is ook dat de fabricage relatief eenvoudig is. De 
onderzoekers hebben hun eerste ervaringen met accu’s met de nieuwe anode gepubliceerd 
in Advances Energy Materials. 

Wereldwijd wordt er gezocht naar nieuwe materialen waardoor accu's niet alleen sneller 
opladen, maar ook duurzamer geproduceerd kunnen worden. Het nieuwe materiaal 
nikkelniobaat komt ook na vele keren ultrasnel laden gewoon weer terug op het oude niveau. 
Volgens onderzoeksleider professor Mark Huijben is het interessant om nu ook te kijken naar 
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een alternatief voor lithium, zoals natrium. Hij verwacht dat het goed te combineren is met 
nikkelniobaat. 

Eerder deze week werd bekend dat een Amerikaanse universiteit samen met autofabrikant 
Ford een speciale laadkabel ontwikkelt die ervoor zorgt dat een elektrische auto binnen vijf 
minuten kan worden opgeladen. Het ziet er dus naar uit dat de laadstress en ‘range-
anxiety’ die veel eigenaren van elektrische auto's ervaren binnenkort tot het verleden behoren. 
Althans, als er geen kink in de kabel komt bij de ontwikkeling van deze producten. Bron: AD, 
18 november 2021. 

Bedrijven waar personeel zowel thuis als op locatie werkt verwachten 
deze mengvorm te blijven gebruiken 

De meeste bedrijven waar personeel zowel thuis als op locatie werkt verwachten deze 
mengvorm te blijven gebruiken, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de 
Kamer van Koophandel (KVK), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en 
ondernemersverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW. Ondernemers van grote bedrijven 
verwachten dit vaker dan het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

Bijna een derde van de ondervraagde ondernemers zegt dat hybride werken juist geen optie is 
vanwege het werk zelf. Dat geldt in meerdere mate voor het mkb (5 tot 250 werknemers) dan 
voor het grootbedrijf (250 of meer werknemers), ruim 30 procent tegenover 12 procent. 

De mate waarin hybride wordt gewerkt verschilt sterk per bedrijfstak. In de horeca geven 
ondernemers het vaakst aan dat hybride werken geen optie is. Bij informatie en 
communicatie zien ondernemers hybride werken het vaakst als blijvend. Ook binnen de 
verhuur en handel van onroerend goed en de specialistische zakelijke dienstverlening, waar 
onder andere reclamebureaus en administratiekantoren onder vallen, zien veel ondernemers 
hybride werken als blijvend. 

Ondernemers zien voor volgend jaar verstoringen bij leveranciers, ander gedrag van klanten 
en mogelijke nieuw lockdownmaatregelen als grootste invloeden van de coronapandemie op 
hun bedrijf. Bron: AD, 19 november 2021. 

OMT komt vrijdag weer bijeen 

Het Outbreak Management Team (OMT) komt vrijdag weer bijeen voor overleg over het 
coronabeleid. Zorgminister Hugo De Jonge heeft advies gevraagd over de regels rondom het 
coronatoegangsbewijs. 

Het kabinet stuurt aan op een 2G-beleid, waarbij mensen alleen nog maar een 
coronatoegangsbewijs krijgen wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. Bij een 1G-beleid zou 
juist iedereen getest moeten worden voor toegang. Vooral GroenLinks en de ChristenUnie zijn 
daar voorstander van. De Jonge betwijfelt of het haalbaar is zo'n groot aantal tests per week 
uit te voeren. 

Bij 3G zijn alle drie de opties toegestaan. Dat model is nu van kracht. 

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus zei eerder deze week dat hij het OMT ook om advies 
zou vragen over een plan van de horeca om toch langer open te blijven. In dat model mogen 
mensen vanaf 20.00 uur niet meer binnenkomen in horecazaken, maar mogen de 
gelegenheden wel openblijven met de gasten die al binnen waren. 

Het OMT komt vrijdag samen, maar dat wil niet zeggen dat de experts ook die dag met advies 
komen. Het kabinet kijkt op 3 december wat het effect is geweest van de coronamaatregelen 
die vanaf afgelopen zaterdag zijn ingevoerd. Bron: AD, 19 november 2021.  
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In Suriname blijft aantal coronabesmettingen dalen 

In Suriname is nog steeds sprake van een dalende trend in het aantal Covid-19-besmettingen, 
zei Javier Asin, voorzitter van het Nationaal Coördinatie Team Covid-19, donderdag. Toch 
bereiden de autoriteiten zich alweer voor op een vijfde golf van besmettingen, die er volgens 
de deskundigen in de komende maanden zeker zal komen. 

De ervaring leert dat er een duidelijke relatie is tussen de situatie in Nederland en die van 
Suriname. Zo blijkt dat na een daling van het aantal besmettingen in Nederland de situatie 
in Suriname weer verslechtert. De verklaring hiervoor is dat er intensief reisverkeer is tussen 
Suriname en het voormalige moederland. 

‘Suriname volgt steevast de golven in het buitenland’, zei Asin. ‘Daarnaast is het in 
Suriname regentijd waardoor mensen vaker binnen zitten in gesloten ruimtes. Daar komt nog 
bij dat het in de landen waar de toeristen vandaan komen griepseizoen is’. Asin verwacht dat 
de vijfde golf in Suriname heftiger verloopt dan in Europa. Dit komt door de lage 
vaccinatiegraad van rond de 42 procent, ongeveer de helft van die van Nederland. 

Asin en zijn collega's houden de Covid-19-situatie in andere landen, waaronder Nederland, 
goed in de gaten. ‘Ons geluk is dat we iedere keer kunnen leren van wat er eerst in het 
buitenland is gebeurd’, aldus Asin, die het wel verstandiger lijkt om eerder dan Nederland 
gedaan heeft te beginnen met boosterprikken. 

Ook werd donderdag bekend dat de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar 
Ramadhin, weer uit het ziekenhuis is. Op 11 november werd hij positief getest op Covid-19, 
een paar dagen later moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij komt nu thuis weer 
op krachten. Bron: AD, 19 november 2021.  

Ruzie en eenzaamheid plagen ongevaccineerden: ‘Grote groepen voelen 
zich heel slecht’ 

De coronacrisis drukt zwaar op het gemoed van ongevaccineerden. De afgelopen maand zijn 
antivaxers zich eenzamer gaan voelen, maar een prik is voor velen geen optie. 

Een flink deel van de ongevaccineerden wordt eenzamer, blijkt uit een enquête van het 
Opiniepanel van EenVandaag onder deze groep. Bijna een op de drie (32 procent) mensen die 
geen prik tegen corona wil, zegt minder contact te hebben met anderen, met name door 
meningsverschillen over het coronavaccin. Ook geeft 29 procent van de antivaxers aan minder 
mensen te ontmoeten sinds de invoering van de coronapas.  

De mentale gezondheid heeft duidelijk te lijden onder de coronacrisis. 40 procent van de 
ongevaccineerden zegt last te hebben van de pandemie en alles wat daarmee samenhangt. 
Van de mensen die wél een prik hebben gehaald, zegt 24 procent minder goed in zijn vel te 
zitten. Volgens opiniepeiler Gijs Rademaker wordt er nauwelijks stilgestaan bij de mentale 
druk die de coronacrisis op mensen legt. ‘Maar je ziet dat grote groepen ongevaccineerden zich 
heel slecht voelen’. 

Volgens het onderzoek, waarvoor zo’n 2500 ongevaccineerden zijn ondervraagd, lijken nog 
hooguit drie op de tien antivaxers over te halen om toch een prik tegen corona te nemen. Van 
de antivaxers zit 10 procent er zo geharnast in, dat zij zeer waarschijnlijk nooit een vaccin 
gaan nemen. ‘Vergis je niet: zij houden dit al verrekte lang vol’, aldus de opiniepeiler. Volgens 
hem laten zij keer op keer weten: ‘Ik ga dit gewoon niet doen’. 

Het maakt volgens Rademaker ook niet uit welke beperkende maatregelen er aan die groep 
worden opgelegd. ‘Ook als ze zonder coronapas niet naar de kroeg of naar hun werk mogen: 
zij lijken écht niet te vermurwen’.  

De voornaamste reden voor antivaxers om geen prik te halen is het wantrouwen in de overheid 
(41 procent). Ook zijn veel mensen bang voor bijwerkingen (39 procent). Verder geven mensen 
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vaak aan dat zij gezond leven en ‘het dus niet nodig zou zijn’ (28 procent). Een deel vindt de 
vaccins te snel ontwikkeld (26 procent) of heeft überhaupt wantrouwen tegenover 
farmaceutische bedrijven (26 procent). Geen enkele coronamaatregel kan op steun rekenen 
van ongevaccineerden.  

Wie zijn die mensen die zich niet hebben laten vaccineren? Maak kennis met drie groepen: de 
principiële antivaxer, de inhoudelijke twijfelaar en de pragmatische uitsteller.  

De principiële antivaxer (zeven op tien)  

Veruit de grootste groep ongevaccineerden bestaat uit hardcore-antivaxers, zo blijkt uit 
onderzoek van EenVandaag onder ongevaccineerden uit het Opiniepanel. Het gaat om naar 
schatting 10 procent van de Nederlandse bevolking. Deze groep blijkt er geharnast in te zitten, 
want ook de afgelopen maanden is die stabiel gebleven qua grootte.  

Argumenten? Er heerst wantrouwen tegen de overheid en vaak ook tegen farmaceutische 
bedrijven, die het vaccin, volgens hen, te snel hebben ontwikkeld. Zij denken dat corona géén 
ernstige ziekte is. Er heerst minder angst voor de bijwerkingen dan bij andere 
ongevaccineerden.   

Kenmerken? Ten opzichte van de andere typen omringen zij zich vaker met andere 
ongevaccineerden. Net als de scepticus botsen zij met gevaccineerden in hun omgeving, maar 
hun sociale leven lijdt minder onder de invoering van de coronapas aangezien zij vaker 
ongevaccineerden zien. Zij wonen relatief vaak in grote of middelgrote steden en doen betaald 
werk in loondienst. Naar verhouding zijn er veel arbeidsongeschikten in deze groep. Ze zijn 
niet per se laag of hoog opgeleid of man of vrouw.  

Coronamaatregelen? Mordicus tegen. 2G wordt massaal verworpen, maar ook fel tegen alle 
andere maatregelen.  

Stemt? FVD of niet bij de laatste verkiezingen.  

 

Corry van Soest (57) © Marcel van Hoorn  

‘Voor mij is het echt een no go! Ik ga het echt nooit doen’, zegt de geboren Limburgse die 
eerder allergisch reageerde op medicatie en vreest ze dat ze ‘dood neervalt’ als ze een vaccin 
neemt. ‘Als je ziet dat zo ontzettend veel gevaccineerden alsnog corona krijgen, vind ik het niet 
de moeite waard’, betoogt zij, ook al blijkt in de praktijk dat de kansen om op de ic te komen 
dan ruim dertig keer kleiner zijn. Corry heeft naar eigen zeggen ook vrienden die ‘er helemaal 
niet in geloven’. ‘Van die wappies en die woppies heb ik inmiddels begrepen dat we tot 2024 
volgestopt gaan worden. Zij zijn er helemaal van overtuigd dat in die booster iets zit waardoor 
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je immuniteit daarna helemaal niet meer werkt en dat corona is gericht op het afnemen van 
de wereldbevolking. Vorige week heb ik vijf keer een stok in mijn neus gehad, omdat ik weiger 
nergens meer heen te gaan. Maar sindsdien weet mijn telefoon waar ik heen ga. Dat was 
daarvoor niet! Ik ben de nuchterheid zelve, maar er zijn dingen die kloppen niet’.  

De inhoudelijke twijfelaar (twee op tien)  

Deze groep zegt waarschijnlijk geen vaccin te willen of weet het nog niet. Deze groep is 
gedurende de vaccinatiecampagne wél kleiner geworden, nu circa 3 procent van de 
Nederlandse bevolking, tegen 13 procent in januari toen de vaccinatiecampagne net begon.  

Argumenten? Angst voor bijwerkingen is hun grootste obstakel om zich te laten inenten, 
daarna wantrouwen tegen de overheid en de overtuiging dat ze het niet nodig hebben. Vaker 
dan andere groepen zien zij het nut ook niet in van het vaccin, want werkt het wel echt? 
vragen zij zich af. 

Kenmerken? Deze groep bestaat bovengemiddeld uit jonge (<45 jaar) ouders van jongere 
kinderen. Vaak redelijk hoog opgeleide werknemers loondienst of ondernemer. Hebben een 
commerciële baan in de handel en verdienen modaal of daaronder. Wonen vaak in een kleine 
stad in de Randstad. Een kwart is protestant, meer dan in andere groepen. De meeste mensen 
in hun omgeving zijn volledig gevaccineerd, maar in contrast met de pragmatische uitsteller 
zijn ze dat niet allemaal. Deze groep botst geregeld met gevaccineerden in hun omgeving: een 
op de drie mensen zegt door meningsverschillen over vaccins minder met sommige mensen 
om te gaan. Ook zegt deze groep vaker dan andere ongevaccineerden minder mensen te 
ontmoeten door de invoering van de coronapas. 

Coronamaatregelen? Zij hebben wat meer begrip voor coronamaatregelen, maar vinden ze nu 
te streng. Over 2G zitten ze op een lijn met antivaxers, maar algemene maatregelen wuiven zij 
niet allemaal weg. Dat die nodig zijn, doet mentaal wel pijn: met maar liefst 53 procent van 
deze groep ging het de afgelopen maand slechter. Zij lijden het meest onder de gevolgen van 
hun keuze en hebben minder mensen om zich heen om hun standpunt te steunen dan de 
principieel ongevaccineerden. 

Stemt? Rechtser dan de VVD (JA21, PVV, FVD of SGP) of niet-stemmer. Spreidt zich ook uit 
over andere partijen (PvdD, SP, CDA etc).   

Software-engineer Harm Otten (50  
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‘Zolang er nog geen duidelijkheid is, vind ik de risico’s veel te groot. Het vaccin is gewoon nog 
lang niet voldoende getest. Bovendien werkt het onvoldoende. Je bent nog steeds besmettelijk 
en kunt nog steeds corona krijgen’. Hij wijst ook op de ernstige bijwerkingen, die bij het 
bijwerkingencentrum Lareb zijn gemeld. ‘Hartklachten, hartaanvallen, maar het lijkt wel of 
die niet worden onderkend’. Overigens staat van die bijwerkingen niet vast of die ook 
daadwerkelijk door het vaccin zijn veroorzaakt. Volgens Harm ‘hebben we als mensheid deze 
vaccinatie totaal niet nodig’. Hij vertrouwt meer op het boosten van de eigen immuniteit, 
bijvoorbeeld met vitamine D en een omstreden medicijn genaamd ivermectine, waarvan het 
Europees medicijnagentschap EMA het gebruik afraadt. ‘Zeker als je ziet hoeveel schandalen 
er al zijn geweest in de farmaceutische industrie, dan weet je al dat vaccineren puur om geld 
gaat. Ik heb ook enkele vrienden die gevaccineerd zijn en als ik die hierover vertel dan kijken 
die van mmm, ik geloof jou niet’.  

De pragmatisch uitsteller (één op tien) 

De pragmatische uitstellers zijn vaak door praktische drempels nog niet gevaccineerd. 
Maar uiteindelijk zegt deze groep zich zeker of waarschijnlijk wél te laten vaccineren. Ook deze 
groep is kleiner geworden en bestaat nu nog uit 1 à 2 procent van de Nederlandse bevolking.  

Argumenten? Vaak zijn er praktische redenen waarom zij nog geen prik hebben gehad. Ze 
hadden bijvoorbeeld geen tijd, moeite met de locatie, of hebben hulp nodig bij het maken van 
een afspraak of om daar te komen. Er zitten ook relatief veel mensen tussen met een medische 
aandoening die bang zijn voor de gevolgen. Wantrouwen, angst voor bijwerkingen of 
overtuiging dat ze het vaccin niet nodig hebben, spelen nauwelijks mee bij deze groep. Een 
vrij groot deel - liefst 43 procent - weet niet waarom ze nog geen prik hebben, in andere 
groepen is dat nagenoeg nul.  

Kenmerken? Even vaak man als vrouw, zijn wel vaak ouder en lager opgeleid dan andere 
groepen. Mede door hun relatief hoge leeftijd zijn ze vaker alleenstaand (49 procent) en zonder 
thuiswonende kinderen dan andere groepen, voelen daardoor geen druk uit eigen 
huishouden.  

Coronamaatregelen? Vaker dan andere ongevaccineerden vóór coronamaatregelen. Niet alleen 
voor algemene maatregelen, maar ook voor maatregelen die speciaal voor ongevaccineerden 
zijn bedoeld, bijvoorbeeld 2G. Omringen zich vooral met mensen die allemaal al gevaccineerd 
zijn of met mensen van wie ze het niet weten. 

Stemt? Vaker op gevestigde partijen zoals VVD, D66, CDA. Bron: AD, 19 november 2021. 

De Spaanse autoriteiten zijn op zoek naar een groep van veertien 
Nederlanders die in quarantaine moesten 

De Spaanse autoriteiten zijn op zoek naar een groep van veertien Nederlanders die 
in quarantaine moesten in de regio Extremadura. Volgens Spaanse media zijn onder hen 
zeker vijf coronabesmettingen opgedoken en moest iedereen verplicht in isolatie, maar is het 
hele gezelschap spoorloos verdwenen. 

De groep verbleef in de provincie Cáceres en moest na een positieve test in quarantaine in een 
pand bij het plaatsje Navas del Madroño, meldt de nieuwssite El Diario. Eerder deze week 
bleken de Nederlanders echter te zijn vertrokken, ontdekten de lokale 
gezondheidsautoriteiten. 

De regioregering heeft een alarm verspreid en het ministerie van Gezondheid ingelicht, zegt 
de burgemeester tegen tv-zender Antena 3. Hij noemt het ‘surreëel’ dat de groep er vandoor 
lijkt te zijn gegaan. Een aan de lokale overheid verbonden gezondheidsdeskundige spreekt 
van een ‘zeer ernstige overtreding’ van de coronaregels. Bron: AD, 19 november 2021. 

Ziekenhuizen in Heerlen en Sittard heeft met corona besmette medewerkers gevraagd toch te 
komen werken 
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Zuyderland, met ziekenhuizen in Heerlen en Sittard, heeft met corona besmette 
medewerkers gevraagd toch te komen werken. Het gaat hierbij om besmette medewerkers die 
géén klachten hebben en het is op vrijwillige basis. De ondernemingsraad (or) is het daar niet 
mee eens. Maandag volgt overleg tussen or en ziekenhuisbestuur, zo bevestigde een 
woordvoerder berichtgeving hierover. 

De or ziet meer in het inzetten van zorgpersoneel dat nu noodgedwongen thuis in quarantaine 
moet blijven omdat iemand anders in huis corona heeft. Dat zou beter zijn dan het inzetten 
van personeel dat corona onder de leden heeft. Bron: AD, 19 november 2021.    
 
Zuyderland wil dat besmet personeel komt werken, ondernemingsraad is 
tegen 
 
Zuyderland, met ziekenhuizen in Heerlen en Sittard, heeft met corona besmette medewerkers 
gevraagd toch te komen werken. Het gaat hierbij om besmette medewerkers die géén klachten 
hebben en het is op vrijwillige basis. De ondernemingsraad (or) is het daar niet mee eens. 
Maandag volgt overleg tussen or en ziekenhuisbestuur, bevestigde een woordvoerder 
berichtgeving hierover vandaag in De Limburger. 
 
De raad van bestuur van Zuyderland heeft de or om instemming gevraagd om met corona 
besmette medewerkers na één dag te vragen om toch te komen werken. Het gaat dan met 
name om zorgpersoneel op de intensive care en de spoedeisende hulp. De or vindt echter dat 
alternatieven moeten worden onderzocht, zoals de inzet van het leger of de inhuur van 
externen. 
 
De or ziet meer in het inzetten van zorgpersoneel dat nu noodgedwongen thuis in quarantaine 
moet blijven omdat iemand anders in huis corona heeft. Dat zou beter zijn dan het inzetten 
van personeel dat corona onder de leden heeft. 
 
Maandag overleggen raad van bestuur en or of er ook andere wegen uit de problemen door 
het ziekteverzuim zijn. Bron: RTL Nieuws, 19 november 2021. 
 
Toeristenindustrie in Oostenrijk vindt lockdown noodzakelijk 
 
De aanstaande lockdown in Oostenrijk wordt door de zwaar getroffen toeristenindustrie als 
pijnlijk maar noodzakelijk gezien. De maatregel raakt de sector bij de start van het skiseizoen 
‘ongeremd en met volle kracht’, zegt woordvoerder Robert Seeber namens de branche. ‘Die 
beslissing is met het oog op de dreigende overbelasting van het gezondheidssysteem als ook 
voor de redding van het winterseizoen echter onvermijdelijk’. 
 
Volgens minister van Financiën Gernot Blümel is de Oostenrijkse economie voor ongeveer 15 
procent afhankelijk van toerisme, waarbij wintersport en stedenreizen in de winter een grote 
rol spelen. Van elke twee wintersportreizen die in Europa worden geboekt heeft er één 
Oostenrijk als bestemming. Bij Nederlanders is onder meer Tirol zeer populair. ‘Daarom hoop 
ik dat met de maatregelen die nu zijn afgekondigd ten minste een deel van het seizoen kan 
doorgaan’, aldus Blümel. Door verlenging van de schadeloosstelling door de overheid wegens 
omzetverlies wil hij de lockdown verzachten. Daarmee zijn honderden miljoenen euro's per 
maand gemoeid. 
 
Maar ook als het toerisme net op tijd voor de kerstvakantie weer op gang zou komen, dan nog 
zien hoteleigenaren de situatie somber in. Het volledig uit de hand lopen van de coronacrisis 
stelt Oostenrijk in een kwaad daglicht, zegt Susanne Kraus-Winkler namens de hotelbranche. 
‘De gasten komen per slot van rekening niet alleen voor het mooie landschap maar ook wegens 
het gevoel van veiligheid. De klassieke kerstvakantie is wel voorbij. Dan kan hooguit nog op 
een paar stamgasten worden gerekend’. Ze hoopt op een doorstart half januari. Bron: AD, 19 
november 2021.  
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Patiënten brengen noodgedwongen de nacht door op spoedeisende hulp 
Albert Schweitzer ziekenhuis 
 
Met het alsmaar stijgende aantal coronabesmettingen blijft het ook piepen en kraken bij het 
Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. In de nacht van donderdag op vrijdag moesten 
patiënten zelfs noodgedwongen de nacht doorbrengen op de spoedeisende hulp (SEH) in plaats 
van op een corona-afdeling. 

Dat laat Peter Van der Meer, directeur van het ziekenhuis, weten. Afgelopen week lagen er 
dagelijks tegen de dertig coronapatiënten in de kliniek, gemiddeld komen er per dag zo’n vijf 
nieuwe gevallen bij. In de nacht van donderdag op vrijdag was de piek dusdanig hoog dat 
patiënten op de SEH moesten slapen. 

Op de corona-afdelingen lagen de afgelopen weken sowieso meer patiënten dan het ziekenhuis 
eigenlijk aankan. ‘We zaten deze week weer eventjes op ons eerlijke aandeel. In de weken 
daarvoor deden we heel veel meer dan dat, dat gaan we niet nogmaals doen’, aldus Van der 
Meer.  

Op de intensive care van het ziekenhuis zit de bezetting ook nog steeds tegen het maximale 
aan. Op dit moment liggen er zeven patiënten met corona. Dat is in lijn met de ic-capaciteit 
voor coronapatiënten die het ziekenhuis heeft ten opzichte van andere ziekenhuizen in het 
land. Daar zijn nu ook afspraken over gemaakt: de ic-capaciteit wordt de komende tijd volgens 
een fair share verdeeld. Voor het ASz betekent dit dat het zeven van de zestien ic-bedden 
continu beschikbaar moet hebben voor Covid-patiënten. 

Om de druk enigszins te verlagen, is onlangs weer de thuismonitoring van coronapatiënten 
opgestart. Patiënten die niet per se in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar nog wel zorg 
nodig hebben, worden op afstand in de gaten gehouden door artsen en krijgen thuis zuurstof 
toegediend. Op dit moment zijn er elf mensen die op deze manier zorg krijgen van het ASz. 
Bron: AD, 19 november 2021. 

Winkels vinden het lastig om besluiten te nemen zolang details over 
uitbreiding QR-code niet duidelijk zijn 

Winkels volgen de ontwikkelingen over de mogelijke uitbreiding van de QR-code voor niet-
essentiële winkels nauwgezet, blijkt uit een rondgang van het ANP langs grote ketens 
zoals meubelwinkel IKEA, budgetketen Action, bouwmarkten Gamma en Karwei en 
kledingwinkel Primark. De winkels geven aan het lastig te vinden besluiten te nemen zolang 
de details over de uitbreiding van de QR-code nog niet duidelijk zijn. 

IKEA laat weten zich voor te bereiden maar wil nog niet ingaan op de invoering. ‘Op dit 
moment weten we nog niet welke kant het opgaat en kunnen en willen we geen voorspelling 
doen. Op de achtergrond bereiden we alle mogelijke scenario's voor en bekijken we wat de 
gevolgen daarvan zijn voor IKEA. Ook dit keer volgen we de besluitvorming van de overheid’, 
aldus een woordvoerster. 

Action zegt de ontwikkelingen 'op de voet te volgen' en geeft verder nog geen details. 
Intergamma, het moederbedrijf van bouwmarkten Gamma en Karwei, zegt nog niet te weten 
hoe ze het coronatoegangsbewijs precies moeten invoeren en wacht op een politiek besluit 
hierover. ‘We zullen, zoals we dat tot nu toe steeds gedaan hebben, ons uiterste best doen om 
hieraan te voldoen. Het zal zeker uitdagend zijn omdat mensen en de hardware om mensen 
te controleren niet snel te regelen vallen’. 

Kledingwinkel Primark Nederland zegt alle veiligheidsadviezen van de overheid 'nauwlettend' 
te volgen en 'uitgebreide veiligheidsmaatregelen' te nemen, maar lichtte deze nog niet toe. 
Bron: AD, 19 november 2021. 
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Reproductiegetal loopt op naar 1.26 

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, loopt langzaam 
maar zeker iets op. Het staat nu op 1,26. Dat is het hoogste niveau in bijna drie weken. 
Afgelopen dinsdag was het 1,21, vorige week vrijdag ook. 

Een reproductiegetal van 1,26 betekent dat honderd mensen met corona gemiddeld 126 
anderen besmetten. Zij dragen het virus over aan 159 mensen, die vervolgens 200 anderen 
aansteken. Bij elke stap loopt het aantal nieuwe dragers op. Hoe hoger het getal ligt, hoe 
sneller het aantal besmettingen stijgt. 

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie 
van zo'n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het 
cijfer van 1,26 van vrijdag beschrijft de situatie op 4 november. 

Huisartsen en hun medewerkers krijgen vanaf 7 december boosterprik 

Huisartsen en hun medewerkers krijgen vanaf 7 december hun boosterprik tegen corona. Dat 
schrijft de Landelijke Huisartsen Vereniging. Ze zullen in en door 23 ziekenhuizen worden 
geprikt. In een aantal regio's wordt het door snelle organisatie mogelijk nog eerder. 

Alle huisartsenposten en huisartspraktijken krijgen uiterlijk de eerste week van december 
brieven met codes, waarmee een afspraak voor de prik kan worden gemaakt. Bron: AD, 19 
november 2021. 

‘Coronapijn’ loopt verder op in Meander; vier operatiekamers tijdelijk 
dicht: ‘Het is verschrikkelijk’ 

Een besluit gemaakt met pijn in het hart, maar volgens Meander Medisch Centrum wel een 
noodzakelijk; het Amersfoortse ziekenhuis gaat vanaf maandag vier van de tien 
operatiekamers sluiten. Er moeten extra handen vrijgespeeld worden, want de verwachting is 
dat er volgende week een recordaantal coronapatiënten op de bedden ligt. 

In de afgelopen weken werden al diverse operaties uitgesteld. Dit was om de toestroom naar 
verpleegafdelingen te verlagen. Door nu daadwerkelijk operatiekamers te sluiten, worden 
naast extra bedden óók personeel vrijgespeeld. ‘Zij hebben het zwaar en er is uitval’, duidt 
longarts en voorzitter van de medische staf Gerald Staaks. ‘Bij corona spreek je over acute 
zorg en dus moet je handelen. Dat kan alleen als je genoeg mankracht hebt en alleen door dit 
besluit krijgen wij dat’. Bron: AD, 19 november 2021. 

Zorg in Utrecht dreigt vast te lopen door stijgend aantal coronapatiënten: 
‘Hou je aan de maatregelen’ 

Ambulances rijden minder, speciale COVID-units voor coronapatiënten in verpleeghuizen 
lopen snel vol, de GGD regio Utrecht loopt tegen de grenzen van testcapaciteit aan, de druk 
op de wijkverpleging en ziekenhuizen neemt toe. En dat zal het de komende weken nog verder 
doen, omdat het aantal coronapatiënten hard stijgt.   

Zorgverleners doen daarom een dringende oproep: wees voorzichtig, leef de maatregelen na en 
heb respect voor elkaar in deze nijpende situatie in de zorg. Naast de druk op de ziekenhuizen 
neemt ook de druk op huisartsenpraktijken en huisartsenposten toe.  

Ander knelpunt in de regio Utrecht zijn behandelingen en operaties (de reguliere zorg) die 
opnieuw verder wordt afgeschaald. Het gevolg daarvan is dat patiënten lang of te lang moeten 
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wachten op de juiste zorg op de juiste plek, laat het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) 
weten. 

‘Steeds meer mensen moeten langer wachten op de zorg die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld 
omdat operaties en behandelingen zijn uitgesteld of dat mensen niet direct iemand aan de 
telefoon krijgen bij GGDrU of huisartsenpost. De impact van uitgestelde zorg, groot of klein, 
is voor elke patiënt schrijnend en kan veel effect hebben op het dagelijks leven’. 

Voorzitter ROAZ Midden Nederland Margriet Schneider doet dan ook namens alle 
zorgverleners in de regio een dringende oproep: ‘Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de 
zorgprofessionals die zich zo hard inzetten, hun werk kunnen blijven doen. Doe voorzichtig in 
het verkeer, zorg goed voor jezelf en bescherm je tegen het coronavirus. Houd je strikt aan de 
basismaatregelen zoals de 1,5 meter afstand, mondkapje, handen wassen, hoesten in de 
elleboog, thuiswerken als dat kan en goed ventileren. En vooral: blijf met begrip en respect 
elkaar benaderen’. 

In een maand tijd steeg het aantal coronapatiënten in de vier Utrechtse ziekenhuizen (UMC 
Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum en Diakonessenhuis) van 36 
naar 158 coronapatiënten. Daarom zijn de speciale corona-afdelingen weer geopend, en wordt 
zorg verder afgeschaald. Het is de verwachting dat het aantal coronapatiënten in de 
ziekenhuizen nog verder gaat stijgen de komende weken. Bron: AD, 19 november 2021. 

Ziekenhuizen Haagse regio moeten zorg drastisch inkrimpen: ‘Nog nooit 
zo dichtbij code zwart gezeten’ 

Het is zo alarmerend druk in de zeven ziekenhuizen in Den Haag en omgeving dat zelfs 
kankeroperaties geschrapt gaan worden. De ziekenhuizen in Den Haag, Zoetermeer, Delft, 
Leiden, Alphen en Gouda stoppen met 40 procent van hun zorg vanwege het grote aantal 
coronapatiënten. ‘We hebben nog nooit zo dicht bij code zwart gezeten’. 

De situatie in de zeven ziekenhuizen in Den Haag, Zoetermeer, Delft, Leiden, Alphen en Gouda 
is zo alarmerend dat toch ook patiënten worden afgebeld voor wie een operatie binnen zes 
weken noodzakelijk is. Dat is het geval bij operaties van mensen met darmkanker. Bron: AD, 
19 november 2021. 

Ziekenhuizen in regio Zwolle kunnen kritieke planbare zorg niet meer op 
tijd uitvoeren 

Ook ziekenhuizen in de regio Zwolle kunnen de zogenoemde 'kritieke planbare zorg' niet meer 
altijd op tijd uitvoeren. Dat laat een woordvoerster van het regionale netwerk voor de acute 
zorg weten. 

In de regio Zwolle wordt vrijdag de coronazorg weer verder 'opgeschaald', wat ten koste gaat 
van de reguliere zorg. ‘Met name operatieve ingrepen moeten worden geannuleerd’, aldus de 
woordvoerster. Dat zijn volgens haar ‘deels ook ingrepen die binnen zes weken plaats zouden 
moeten vinden’. Om hoeveel ziekenhuizen in de regio het gaat, is niet duidelijk. Bron: AD, 19 
november 2021. 

Update RIVM 

Het RIVM heeft afgelopen tussen donderdag- en vrijdagochtend 21.099 meldingen van 
positieve coronatests ontvangen. Dat is minder dan gisteren, toen er 23.641 nieuwe 
besmettingen werden gemeld.  

Het gemiddelde stijgt wel, voor de 50e dag op rij. Het aantal besmettingen is namelijk alsnog 
hoger dan dat van vorige week vrijdag. In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 130.000 
besmettingen aan het licht gekomen, gemiddeld bijna 19.000 per dag. Dat is het hoogste 
niveau ooit.  
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Het RIVM kreeg 39 meldingen van sterfgevallen vanwege het coronavirus. Dat het overlijden 
van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze nu zijn overleden. De melding komt 
soms pas na een tijdje binnen bij het RIVM. Bron: AD, 19 november 2021. 

Vakantiegangers naar Duitsland moet zich melden op einreise-
anmeldung  

Wie van plan is om binnenkort op vakantie te gaan in Duitsland moet zich vanaf zondag 
weer aanmelden op www.einreiseanmeldung.de. Wie geen QR-code heeft of een bewijs dat hij 
genezen is van corona moet verplicht in quarantaine. Wie niet gevaccineerd is mag zich op 
zijn vroegst vijf dagen nadat hij in Duitsland is gearriveerd laten testen. Afhankelijk van de 
uitslag eindigt daarna de quarantaine. Voor kinderen jonger dan 12 jaar gelden de regels niet. 

Dat komt volgens de Duitse overheidssite grenzinfo.eu en volgens het samenwerkingsverband 
Euregio doordat Nederland door Duitsland is aangewezen als hoogrisicogebied. De strenge 
regels hebben al eerder in coronatijd gegolden, maar waren nu al een poosje buiten werking. 
In Duitsland geldt wel nog steeds een mondkapjesplicht. Bron: AD, 19 november 2021. 

FDA keurt derde prik met Moderna vaccin goed voor mensen van 18 jaar 
en ouder 

De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA keurt een derde prik met het coronavaccin van 
Moderna en Pfizer/BioNTech goed voor iedereen van 18 jaar en ouder. De boostershot wordt 
nu in de Verenigde Staten alleen nog toegediend aan bepaalde risicogroepen. 

De extra inenting volgt minstens zes maanden na de toediening van de tweede dosis. Nu er 
goedkeuring ligt, buigt een speciale vaccinatiecommissie van het Amerikaans centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (CDC) zich over de uitrol van de vaccins. Bron: AD, 19 
november 2021. 

OMT bezorgd om coronarecords, cruciale week op komst: ‘Houd je aan de 
basisregels’ 

Het aantal infecties en ziekenhuisopnames stijgt hard. Het OMT sprak vanochtend uitvoerig 
over de nieuwste coronagolf. Als er komende week geen kanteling in de cijfers komt, dreigen 
mogelijk extra maatregelen. De bal ligt bij het kabinet. ‘Het ziet er niet goed uit’. 

Het Outbreak Management Team vergaderde over de actuele epidemiologische situatie en de 
effectiviteit van de voorgenomen 1, 2 en 3G-plannen. Met besmettingsaantallen die door het 
dak gaan en ziekenhuizen die op de piek rekening moeten houden met zeshonderd à 
zevenhonderd coronapatiënten op de ic lijkt het alarmfase één. 

‘Het belangrijkste advies vorige week was: breng het aantal contacten omlaag, liefst met 20 
tot 25 procent’, zegt een lid van het OMT tegen deze nieuwssite. Het kabinet koos ervoor om 
winkels en horeca ‘s avonds op slot te gooien en het thuiswerkadvies opnieuw in te voeren. 
De eerste gegevens over mobiliteit en gedrag tonen iets van een daling, maar erg overtuigend 
vindt dit OMT-lid het nog niet. ‘Of er dan scherpere maatregelen nodig zijn, is aan de politiek. 
Sneller boosteren helpt wel’. 

Een ander OMT-lid stelt dat de cijfers er slecht uitzien, maar dat ‘alles valt of staat bij komende 
week’. Dan moet duidelijk worden in hoeverre mensen werkelijk hun contacten verminderen, 
dat zou dan terug te zien moeten zijn in de infecties en later de ziekenhuis-instroom. 

Ingewijden op het Binnenhof melden dat er voorlopig geen Catshuissessie of persconferentie 
gepland is. ‘Je wil een plateau gaan zien’, zegt een ingewijde. ‘Als de aantallen nog dagen 
doorstijgen, is dat geen goed teken. Je zit met ongeveer 1350 ic-bedden als maximum, daar 
wil je uit de buurt blijven’. Een andere bron meldt: ‘Je zit nu pas op één week, het idee is toch 
dat je twee weken nodig hebt om het effect van maatregelen te zien’. 
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Volgens berekeningen van de beddenplanners bij het LCPS moeten ziekenhuizen over twee 
weken rekening houden met bijna zevenhonderd Covid-patiënten op de intensive care en ruim 
2600 op de verpleegafdelingen. 

Daarom moeten de ziekenhuizen maandag 1150 ic-plekken klaar hebben, schrijft De 
Volkskrant vrijdag, in het uiterste geval moeten dat er 1350 worden, al dreigt dan ‘code zwart’, 
het moment dat er te weinig bedden zijn om iedereen te helpen. 

Na afloop van de ministerraad ging demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De 
Jonge (CDA) in op de actuele situatie. Hij benadrukte dat iedereen zich aan de ‘basisregels’ 
moet houden en dat het druk is in de ziekenhuizen.  

Maar code zwart is het nog niet, wilde hij benadrukken: ‘Het klinkt dreigend, maar daar zijn 
we nu niet. We hebben nog geen duizend patiënten op de ic, van wie 420 met Covid. Ik deel 
de bezorgdheid, maar we moeten de zaak ook in perspectief plaatsen. Niettemin is het aan 
ons allemaal om te zorgen dat we niet in dat scenario komen’. 

De Nederlandse Zorgautoriteit meldde gisteren dat inmiddels twaalf ziekenhuizen er niet in 
slagen om de ‘kritiek planbare zorg’ binnen zes weken te leveren, een week eerder waren dat 
er nog negen. Deze zorg moet op korte termijn geleverd worden omdat anders grotere medische 
problemen dreigen. Denk aan een patiënt bij wie darmkanker is geconstateerd en die een 
operatie nodig heeft. Bron: AD, 19 november 2021. 

Laatste 21 Nederlandse vakantiegangers verlaten Sardinië 

De laatste 21 Nederlandse vakantiegangers die sinds een corona-uitbraak vastzaten in 
een 'quarantainehotel' op Sardinië, verlaten het Italiaanse eiland vrijdag. De toeristen namen 
deel aan een busreis naar Sardinië en Corsica die op 18 oktober begon. 

Nadat een besmetting was uitgebroken, plaatsten de lokale autoriteiten de groep in 
quarantaine in een hotel in de stad Oristano. Het reisgezelschap, met veel oudere mensen, 
bestond aanvankelijk uit 44 deelnemers, maar een aantal mocht al eerder naar huis na een 
negatieve test. 

‘Het was na al die tijd opgesloten te hebben gezeten ineens: inpakken en wegwezen. Nadat we 
allemaal negatief waren getest, moesten we het hotel binnen een kwartier verlaten’, aldus 
René van der Pluijm, een van de deelnemers aan de reis. ‘We vertrekken vanavond met de 
boot richting Pisa, op het Italiaanse vasteland. Daarna gaan we met de bus via Zwitserland 
terug naar Nederland. Daar hopen we in de loop van zondag aan te komen’. De busreis was 
georganiseerd door Bolderman Excursiereizen in Veenendaal. Bron: AD, 19 november 2021. 

Rondreis Sardinië eindigt in verplichte quarantaine: groep Nederlanders 
al twee weken in hotel 

Een corona-uitbraak bij een groep Nederlandse vakantiegangers op Sardinië heeft een 
twaalfdaagse rondreis veranderd in een gedwongen opsluiting in een quarantainehotel. ‘We 
zijn overgeleverd aan de Italiaanse wetgeving’, verzucht een woordvoerder van de 
reisorganisatie tegen deze site. 

De groep van 35 toeristen hoopte dat er afgelopen vrijdag een eind zou komen aan hun 
opsluiting, maar dat bleek niet het geval. Opnieuw werd een aantal reizigers positief getest op 
het coronavirus waardoor de quarantaine voor de tweede keer werd verlengd. ’Het was zowel 
voor hen als voor ons niet leuk om te horen’, zegt marketingmanager Onno Hosman van 
Bolderman Excursiereizen uit Veenendaal. Bron: AD, 7 november 2021.  
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Deel van op Sardinië gestrande toeristen onderweg naar Nederland 

Vijftien van de 35 op Sardinië gestrande Nederlandse toeristen zijn met de bus onderweg naar 
huis, zegt reiziger René van der Pluijm. Zij testten vrijdag negatief en mogen dus na 21 dagen 
terug naar huis. Van der Pluijm en negentien andere reizigers moeten nog tot volgend weekend 
in quarantaine blijven op het Italiaanse eiland. 

Vrijdag testten twintig mensen negatief op het coronavirus en vijftien mensen bleken positief. 
Zaterdag moesten uiteindelijk vijf mensen alsnog in Italië blijven en nog een week in 
quarantaine. Zij raakten later besmet dan de mensen die naar huis zijn gegaan en moeten 
dus langer blijven. 

De toeristen namen deel aan een busreis naar de eilanden Sardinië en Corsica. Nadat ze 
besmet waren geraakt met het coronavirus plaatsten de lokale autoriteiten ze in quarantaine 
in een hotel in de stad Oristano. De reis begon op 18 oktober en had twaalf dagen moeten 
duren. In eerste instantie bestond de groep uit 44 mensen, maar een deel mocht al naar huis 
omdat ze negatief waren getest. Bron: AD, 13 november 2021. 

Nederlandse ziekenhuizen hebben afgelopen dag 317 nieuwe 
coronapatiënten opgenomen 

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 317 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het 
hoogste aantal sinds 4 mei. Het is de derde keer in de afgelopen vier dagen dat meer dan 300 
mensen in een dag tijd moesten worden opgenomen vanwege hun coronaklachten. 

In de afgelopen week registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS) gemiddeld zo'n 277 nieuwe opnames per dag. Dat is 27 procent meer dan in de week 
ervoor. Het gemiddelde stijgt voor de 38e dag op rij en staat nu op het hoogste niveau sinds 7 
mei. 

In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2147 coronapatiënten. Dat zijn er 37 meer dan op 
donderdag. Half mei lagen voor het laatst zo veel mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-
19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 

Van de 2147 opgenomen mensen liggen 1719 op een verpleegafdeling, 22 meer dan op 
donderdag, en 428 op een intensive care, 15 meer dan een dag eerder. Bron: AD, 19 november 
2021. 

Geen kerstmarkten in Beieren 

Door het oplaaiende coronavirus blaast de Zuid-Duitse deelstaat Beieren alle kerstmarkten 
af, ook de wereldberoemde in de stad Neurenberg. Eerder was onder meer de kerstmarkt in 
de hoofdstad München al geannuleerd. Verder moeten alle clubs en bars weer dicht, melden 
Beierse media. 

In regio's met een zeer hoog aantal besmettingen gaat nog meer op slot. Bij meer dan duizend 
infecties per 100.000 inwoners moet in de brandhaarden alle horeca sluiten, maar 
bijvoorbeeld ook sporthallen, theaters en musea. Evenementen zijn daar ook verboden. 
Scholen en kinderdagverblijven mogen vooralsnog wel openblijven, aldus de Beierse premier 
Söder. 

In de grootste deelstaat van Duitsland dreigen de ziekenhuizen overbelast te raken door de 
toestroom aan coronapatiënten. Bron: AD, 19 november 2021.  
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In Belgische ziekenhuizen dreigen stakingen 

In meerdere Belgische ziekenhuizen, die nu al overstroomd worden door het aantal 
coronapatiënten, dreigen stakingen. Minstens drie vakbonden van zorgpersoneel willen de 
regering zo dwingen het plan te laten varen om zorgverleners te verplichten zich te laten 
inenten tegen het coronavirus. 

Zorgpersoneel moet voor 1 januari volledig gevaccineerd zijn, heeft de Belgische minister van 
Volksgezondheid aangekondigd. Wie op 1 april nog niet is ingeënt, mag zijn werk niet langer 
doen. Dan zal doorgaans ontslag volgen. 

Een van de Brusselse en Waalse bonden noemt het plan een 'oorlogsverklaring’. Ze vinden het 
niet eerlijk om zorgverleners strenger te behandelen dan anderen. 

Of de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel er ook werkelijk komt, is inmiddels wat minder zeker 
geworden. Een van de regeringspartijen heeft zich ertegen gekeerd. Deze Franstalige 
sociaaldemocraten hebben nauwe banden met de vakbonden. 

De bonden hebben acties aangekondigd en overleggen daarover nu met hun achterban. Bron: 
AD, 19 november 2021. 

Rusland meldt voor derde dag op rij een sterfterecord  

Rusland noteert voor de derde dag op rij een sterfterecord door Covid-19. Na woensdag 1247 
en gisteren 1251 overlijdens te hebben gemeld, werden vandaag 1254 coronadoden geteld. De 
Russische gezondheidsdienst stelde de afgelopen 24 uur daarnaast 37.156 nieuwe 
besmettingen vast. De besmettingscijfers lijken per dag iets omlaag te gaan, maar zijn nog 
steeds hoger dan tijdens eerdere virusgolven. 

Minder dan 40 procent van de 146 miljoen tellende Russische bevolking is volledig 
ingeënt tegen het virus, ondanks het feit dat het land als eerste een in eigen land ontwikkeld 
vaccin had. De Russen hebben echter weinig vertrouwen in het Spoetnik V-vaccin, wat zich 
vertaalt in de lage vaccinatiegraad. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn officieel ruim 9,2 
miljoen Russen besmet geraakt.  

Rusland heeft met 261.000 Covid-doden het hoogste sterftecijfer van Europa. Deskundigen 
zijn echter van mening dat het werkelijke aantal veel hoger moet liggen. Een eigen telling van 
statistiekbureau Rosstat komt uit op 462.000 overlijdens tussen april vorig jaar en september 
van dit jaar. De autoriteiten zeggen dat alleen doden worden geteld, waarbij Covid-19 als 
hoofdoorzaak van het overlijden wordt gezien. Bron: AD, 19 november 2021. 

Duitsland sluit een volledige lockdown niet uit 

Een nieuwe volledige lockdown in Duitsland, net zoals buurland Oostenrijk die vandaag 
aankondigde, wordt niet uitgesloten, zegt gezondheidsminister Jens Spahn. Die zou dan ook 
voor gevaccineerde Duitsers gelden. 

‘We zitten nu in de situatie dat we niets uit kunnen sluiten’, sprak Spahn. Ook zei hij dat 
Duitsland het einde van vierde golf met inenten en boosters alleen niet meer gaat halen. Er 
werden vandaag 52.970 nieuwe corona-infecties en 201 sterfgevallen door toedoen van Covid-
19 gemeld. Bron: AD, 19 november 2021.  
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Jezelf expres besmetten met corona? OM onderzoekt of dubieuze website 
strafbaar is 

Het Openbaar Ministerie onderzoekt een website die mensen de mogelijkheid biedt opzettelijk 
het coronavirus op te lopen, bevestigt een woordvoerder tegen deze site. ‘Of er daadwerkelijk 
sprake is van strafbare feiten, wordt momenteel onderzocht. Dit is altijd afhankelijk van de 
feiten en omstandigheden van het concrete geval’. Het is nog altijd niet duidelijk of het om een 
legitiem product of om een grap gaat. 

Gisteren werd de website jaikwilcorona.nl veel besproken op sociale media, waar mensen voor 
33,50 euro een pakket konden kopen met volgens de site het coronavirus in een buisje. ‘Wil 
je zelf bepalen wanneer je besmet raakt met het coronavirus? Met de coronakit kan je die 
keuze zelf maken!’, luidde de boodschap op de site. De pagina ging direct na berichtgeving 
door deze site op zwart. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt mensen zich niet expres te laten 
besmetten met het coronavirus. De Inspectie, die ook een onderzoek is begonnen naar de site, 
wijst erop dat dit gevaarlijk is en zegt ‘verontwaardigd’ te zijn over initiatieven om expres het 
virus op te lopen. De IGJ vindt dat iedereen die zichzelf besmet ‘opzettelijk de publieke 
gezondheid in gevaar brengt’. 

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen van de IGJ noemt dergelijke initiatieven ‘een klap 
in het gezicht’ voor nabestaanden van coronaslachtoffers en voor ‘iedereen die zich al 
ruimschoots anderhalf jaar inzet om de pandemie te bestrijden’. Medisch deskundigen 
reageerden eveneens verbaasd op het bestaan van de website. ‘In het land waar alles moet 
kunnen vind ik dit wel een dieptepunt’, twitterde viroloog Marion Koopmans. 

Ook technologie-expert Danny Mekic reageerde geschokt, hij deed een oproep op de beheerder 
van het domein. ‘Neem jullie verantwoordelijkheid, wacht niet op aangiftes of brieven van de 
inspectie, en haal de website offline’, schreef hij. Dat laatste lijkt dus inmiddels het geval. 

De IGJ kan niet zeggen waarom mensen zich zouden willen laten besmetten. Op de omstreden 
website werd onder meer het krijgen van een bewijs van genezing of het niet willen vaccineren 
genoemd. Met een bewijs van genezing kunnen mensen een coronatoegangsbewijs krijgen, 
zodat zij bijvoorbeeld naar een restaurant mogen. Of mensen daadwerkelijk om deze redenen 
het virus willen oplopen, is niet bekend. 

De beheerders van de website waren onbereikbaar voor een reactie. Bron: AD, 19 november 
2021. 

Zorgmedewerkers worden verplicht een boosterprik te halen 

Zorgmedewerkers worden verplicht een boostershot te halen en ook de mondkapjesplicht op 
veruit de meeste binnenlocaties doet vanaf morgen opnieuw zijn intrede. 

De nieuwe maatregelen zijn soepeler dan waar de Hongaarse gezondheidszorg om had 
gevraagd. Die wilde een verbod op grote evenementen en alleen toegang 
tot horeca, theaters en bioscopen, als een vaccinatiebewijs kan worden getoond. Bron: AD, 19 
november 2021. 

Gevaccineerde zorgmedewerkers van wie huisgenoot besmet is hoeven 
niet in quarantaine 

Gevaccineerde zorgmedewerkers van wie een huisgenoot besmet is met het coronavirus, 
hoeven bij 'hoge uitzondering' toch niet in quarantaine, leest het op de website van het 
RIVM. Het kabinet kondigde vorige week aan dat vanwege het snel oplopende aantal 
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coronabesmettingen het quarantainebeleid zou worden aangescherpt, zorgorganisaties 
vreesden dat dat personeelsproblemen zou leiden. 

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland noemde een situatie waarbij gezonde 
zorgmedewerkers met cliëntcontact zo veel mogelijk aan het werk worden gehouden 'zeer 
wenselijk’. De VGN vindt de voorwaarden voor de uitzondering waartoe nu besloten is 
'acceptabel’. Die uitzondering wordt gemaakt voor iemand die 'absoluut noodzakelijk is om de 
continuïteit van de patiëntenzorg te garanderen’. 

De bewuste medewerker mag geen klachten hebben en moet zich zo snel mogelijk nadat de 
huisgenoot positief is getest zelf laten testen. Die test moet worden herhaald op de vijfde dag 
na de positieve uitslag van de huisgenoot. Verder moet een zorgmedewerker een medisch 
mondkapje dragen tot en met de tiende dag na contact met de besmette huisgenoot en 1,5 
meter afstand houden. Bron: AD, 19 november 2021. 

Voor Duitsland is Nederland weer hoogrisicogebied 

Duitsland ziet Nederland vanaf zondag weer als hoogrisicogebied. Wegens het hoge 
aantal coronabesmettingen moeten reizigers vanuit ons land zich registreren bij de Duitse 
autoriteiten. Wie geen vaccinatie- of herstelbewijs heeft, moet bij aankomst in Duitland tien 
dagen in quarantaine. Als er op de vijfde dag een negatieve test wordt gedaan, kan die periode 
worden verkort. De inreisbeperkingen gelden voor iedereen die tien dagen voor aankomst in 
een hoogrisicogebied zijn geweest. Bron: AD, 19 november 2021.  

Bokito in Blijdorp besmet met corona, ook andere gorilla’s en leeuwen 
hebben het virus 

Gorilla Bokito in Diergaarde Blijdorp is besmet met het coronavirus, net als andere leden van 
zijn familie. Ook de leeuwen hebben het virus onder de leden. Volgens de dierentuin hebben 
ze ‘griepachtige verschijnselen’. De dieren zijn hangerig, hebben minder eetlust en een lichte 
hoest. De besmette dieren zijn niet meer zichtbaar voor het publiek.  

Volgens Diergaarde Blijdorp krijgen de gorilla’s en leeuwen nu vooral veel rust, om uit te 
zieken. De gorilla’s hebben ook maag- en darmproblemen. Ze worden door een dierenarts in 
de gaten gehouden en krijgen indien nodig medicatie. 

Volgens de dierentuin is voor het verloop van de ziekte de conditie van het dier vóór de 
besmetting van belang. De besmette dieren in Blijdorp hadden toen een goede conditie en de 
dierentuin verwacht daarom dat de ziekte bij de gorilla’s en leeuwen mild zal verlopen.  

Het is onduidelijk hoe de dieren besmet konden raken. Volgens de dierentuin is sinds het 
begin van de crisis een speciaal coronaprotocol van toepassing: verzorgers nemen extra 
beschermende maatregelen. Zo dragen ze mondkapjes, houden ze extra afstand en nemen ze 
hygiënemaatregelen. Mogelijk is een medewerker zonder ziekteverschijnselen de bron geweest 
van de besmetting. 

De medewerkers in Blijdorp proberen uit alle macht te voorkomen dat meer dieren besmet 
raken. ‘Het is een heel ingewikkelde materie’, zegt een woordvoerster van de diergaarde. ‘We 
volgen strikt het protocol. De besmette dieren kunnen niet worden bezocht, maar Blijdorp 
blijft gewoon open’. 

Tijdens de eerste coronagolf gaf gorillaverzorger Stefan Timmermans nog aan dat het niet 
zeker was dat gorilla’s corona kunnen krijgen. ‘We weten het zelf niet 100 procent zeker’, 
vertelde hij toen. ‘Daarom doen we mondkapjes op en handschoenen aan als we in de buurt 
van de mensapen komen. Die handschoenen hebben we ook aan als we het voer klaarmaken. 
Bij een gewone griep nemen we altijd al maatregelen, nu zijn we extra voorzichtig’. 

Het is heel ingewikkeld om bij gorilla’s uit te zoeken of ze corona hebben. Dat kan volgens 
experts alleen door de uitwerpselen te bestuderen. Daarbij moet ook nog goed opgelet worden 
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welk dier op welke plek mest produceert. Voor zover bekend kunnen alleen primaten, 
katachtigen en marterachtigen corona krijgen. Olifanten lijken de dans te ontspringen. 

Volgens een woordvoerster van Apenheul, deskundig op het gebied van ziektes bij primaten, 
is het nog niet mogelijk om gorilla’s in te enten tegen corona. De ‘menselijke’ vaccins kunnen 
voor dat doel niet worden gebruikt. ‘Wel zijn ze in Amerika volop onderzoek aan het doen naar 
een vaccin voor apen. Maar het is nog niet zover dat het ook al kan worden toegepast’. Bron: 
AD, 19 november 2021. 

België meldt record aan coronabesmettingen 

In België is afgelopen maandag een record aan coronabesmettingen vastgesteld. Dat 
maakt viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano bekend. Er 
werden 20.537 positieve coronatesten afgenomen. Allen op 27 oktober vorig jaar waren er 
meer nieuwe infecties.  

Tussen 9 en 15 november werden gemiddeld 11.254 besmettingen per dag vastgesteld, een 
stijging met 14 procent vergeleken met een week eerder. Nog steeds minder dan tijdens de 
tweede golf vorig jaar, aldus Van Gucht. ‘De piek was vorig jaar bovendien zeer kort, waarna 
de curve door de lockdown weer zeer snel omlaag ging’. 

Door de beperkte maatregelen die nu in België gelden, is de verwachting dat de cijfers 
langzamer gaan dalen. Vanaf morgen gelden bij onze zuiderburen weer strengere 
coronaregels, maar van een lockdown is geen sprake. Van Gucht verwacht dat de ic's tussen 
eind november en half december de piek te verwerken krijgen. 

Volgens de viroloog zal de piekbelasting op de intensive cares hoog zijn en tussen de 650 en 
ruim 1200 bezette bedden schommelen. ‘De hoogte hangt in de eerste plaats af van de mate 
waarin we de besmettingen nu kunnen afremmen. Het is cruciaal dat iedereen zijn steentje 
bijdraagt’, sprak hij. 

Geen excursies, uitstapjes en andere activiteiten buiten de school. Ook alle ouderavonden, 
afscheidsrecepties en andere bijeenkomsten gaan niet door. 

De scholen beperken zich voorlopig tot lesgeven om nieuwe coronabesmettingen zoveel 
mogelijk te voorkomen. De maatregel geldt in elk geval tot 3 december, laat de overkoepelende 
organisatie VO Haaglanden weten. Bron: AD, 19 november 2021.  

Thuiswerken is in openbaar vervoer merkbaar 

De respons op premier Ruttes advies om, tenzij het niet anders kan, weer thuis te werken is 
niet alleen op de weg maar ook in het openbaar vervoer merkbaar. Tijdens ochtend- en 
avondspits is het een stuk rustiger op de perrons en bij de haltes. 

Maandag, dinsdag en woensdag, stapten er aanzienlijk minder mensen in het ov. Afgelopen 
weekeinde werden treinen, bussen, metro's en trams, eveneens veel minder gebruikt, blijkt 
uit de gegevens van ov-chipkaartbedrijf Translink. 

Tijdens de eerst helft van deze werkweek checkten, vergeleken met vorige week, zo'n vier 
procent minder reizigers in. Tijdens het weekeinde was de daling bijna 11 procent. Afgezien 
van de herfstvakantie was het voor het laatst in augustus zo rustig. Bron: AD, 19 november 
2021.  

Spanje met corona ontvluchten kan Nederlandse groep duur komen te 
staan 

De opsporingsautoriteiten in het westen van Spanje zijn al de hele week naarstig op zoek naar 
een groep Nederlandse toeristen die ervandoor is gegaan nadat een deel van hen positief testte 
op het coronavirus. De Nederlanders moesten zichzelf verplicht isoleren in hun accommodatie, 
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maar vertrokken met de noorderzon. Op het negeren van de quarantaineregels staat een boete 
die kan oplopen tot 60.000 euro. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is niet 
betrokken bij de zoektocht, laat een woordvoerder weten. 

De Nederlandse familie of vriendengroep, van wie de identiteit vooralsnog onbekend is, 
verbleef de afgelopen week in een vakantiehuis in het 1300 inwoners tellende Navas del 
Madroño, op ongeveer een half uur rijden van de Portugese grens. Zeker vijf Nederlanders 
testten afgelopen dinsdag positief op het coronavirus. Dat gebeurde na een bezoek aan 
nationaal park Monfragüe, een van de vijftien nationale parken van Spanje. 

Van de gezondheidsdienst kregen de Nederlanders nadien te horen dat ze tien dagen verplicht 
in quarantaine moesten om zichzelf en anderen te beschermen. Dat zouden ze doen in een 
vrijstaand plattelandshuis buiten de stad, maar tot ergernis van de autoriteiten vertrokken 
de Nederlanders vermoedelijk met de auto en is hun huidige verblijfplaats sindsdien 
onbekend. 

De regioregering heeft een internationaal alarm verspreid en het ministerie van Gezondheid 
ingelicht, zegt de burgemeester tegen Antena 3. Hij noemt het ‘surreëel’ dat de groep er 
vandoor lijkt te zijn gegaan. Een aan de lokale overheid verbonden gezondheidsdeskundige 
spreekt van een ‘zeer ernstige overtreding’ van de coronaregels. Vooralsnog zijn geen foto’s of 
namen van de Nederlanders verspreid. Het is niet duidelijk of de autoriteiten hierover 
nadenken. Het waarschuwingsbericht is in elk geval op tv uitgezonden. 

De Spaanse minister van Volksgezondheid en Sociaal Beleid José María Vergeles vreest dat 
de groep Nederlanders voor een flinke corona-uitbraak in de westelijke regio Extremadura kan 
gaan zorgen. Hij roept inwoners op zich aan de geldende hygiënemaatregelen en coronaregels 
te houden. ‘We zijn één stap verwijderd van het opnieuw uitbreken van het coronavirus’, zegt 
Vergeles in een landelijke krant.  

‘Ik maak me zorgen over de snelheid en ongecontroleerde groei van het virus dat momenteel 
opnieuw in ons land plaatsvindt. Of we houden ons als land aan de regels óf het heeft 
zometeen consequenties en dan zit iedereen in Spanje met kerst binnen’. 

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten ‘niet bekend te zijn met deze 
casus’. Ook is er door de Nederlanders geen consulaire hulpvraag ingediend. Een 
woordvoerder wil inhoudelijk niet reageren op de overtreding, maar wil wel in zijn 
algemeenheid benadrukken dat alle Nederlanders in het buitenland zich aan de geldende 
maatregelen moeten houden. 

Over de precieze omvang van de groep is in de Spaans media overigens veel verwarring. De 
meeste Spaanse kranten maken melding van veertien Nederlanders. Het grote Spaanse 
medium El Mundo stelt echter dat het om acht Nederlanders gaat, van wie er één zou zijn 
achtergebleven. Ook zou er nog een Spanjaard betrokken zijn.  

Het vermoeden bestaat dat de Nederlanders het land al lang en breed hebben verlaten. Dat 
moet volgens de gezondheidsminister dan wel met de auto zijn gebeurd. Door het 
waarschuwingsbericht lukt het de Nederlanders niet meer om langs de paspoortcontrole op 
de luchthavens te komen, verwacht hij. De groep wordt gezocht vanwege het in gevaar brengen 
van de volksgezondheid. 

Het vasteland van Spanje (ruim 50 miljoen inwoners) is een grote uitbraak vooralsnog 
bespaard gebleven in de huidige coronagolf, die veel Europese landen momenteel overspoelt. 
Gemiddeld raken er dagelijks iets meer dan 4000 mensen besmet, een fractie ten opzichte van 
de cijfers in Nederland. Voorlopig is er nog geen sprake van een forse toename van het aantal 
coronapatiënten. 

Spanje behoort tot de landen in Europa waar de vaccinatiegraad het hoogst is. Ruim 80 
procent van de volwassen inwoners heeft beide prikken gehad. Zo'n zes procent heeft 
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inmiddels een booster (derde prik) ontvangen. Het reisadvies voor Spanje is op dit moment 
grotendeels geel. Bron: AD, 19 november 2021 

2G-Tijdperk in Oostenrijk: ‘Niet ingeënt, is niet voetballen’ 

Waar in Nederland de 2G-discussie nog volop gaande is, is dat pleit in Oostenrijk al lang 
beslecht. Morgen start de Oostenrijkse voetbalcompetitie met Red Bull Salzburg - FC 
Flyeralarm Admira in het 2G-tijdperk. „Niet ingeënt, is niet voetballen’, zegt Frenk Schinkels 
in De Limburger. 

Frenk Schinkels, een geboren Rotterdammer die het via (de jeugd van) Feyenoord, AZ en 
Excelsior schopte tot Oostenrijks international (zes interlands), is zeer uitgesproken over het 
leven in het land waar hij al decennia woont. 

In Oostenrijk is ongeveer 65 procent van de bevolking gevaccineerd, wat volgens de premier 
schandalig laag is. Het is de vierde keer dat het land in lockdown gaat. De deelstaten Salzburg 
en Opper-Oostenrijk kampen met de hoogste infectiecijfers van het land en de ziekenhuizen 
liggen er vol coronapatiënten. Sinds maandag is in het Alpenland al een lockdown van kracht 
voor mensen boven de 12 jaar die niet volledig zijn gevaccineerd, op straffe van een boete van 
1450 euro. 

‘Niet ingeënt, is niet voetballen’, zegt Schinkels, die als de Kenneth Perez van Oostenrijk volop 
bekendheid geniet. „Ook in de amateurwereld en dat vind ik terecht. Haal gewoon dat spuitje, 
man! Hier kijkt men elkaar er ook op aan. Je hebt verantwoordelijkheid naar elkaar toe! Doe 
het voor je medemens, voor je land’. 

Volgens Schinkels zijn alle profvoetballers inmiddels overstag. „De achterblijvers hebben dat 
prikkie met de staart tussen de benen gehaald’. Hij is dan ook uitgesproken over voetballers 
als Joshua Kimmich van Bayern München, die een eventuele vaccinatie links liet liggen. „Weet 
je hoeveel mensen daar een voorbeeld aan nemen? Kimmich steekt bij wijze van acht miljoen 
euro per jaar in z’n zak. Dan zit daar een man met een sjaal, een biertje en zo’n grote 
knakworst voor hem op de tribune. Die gaat met 1300 euro in de maand naar huis en wordt 
ziek, alle gevolgen van dien. Dan denk ik: kom op man, help elkaar’. Bron: AD, 19 november 
2021. 

Hogerhuis van Duitse parlement gaat akkoord met nieuwe coronawet 

Het hogerhuis van het Duitse parlement, de Bondsraad, gaat unaniem akkoord met 
een nieuwe wet die die de juridische basis legt voor de coronamaatregelen bij onze 
oosterburen. Er was stevige kritiek vanuit Christendemocratische hoek. Men vond de wet niet 
ver genoeg gaan, maar er is nu een compromis gesloten. De wet moet binnen drie weken 
geëvalueerd en zo nodig verbeterd worden. 

De huidige noodwet voor coronamaatregelen loopt aanstaande donderdag af. Die voorziet nog 
in de sluiting van bijvoorbeeld winkels, scholen en restaurants. Deze mogelijkheid komt 
echter niet terug in de nieuwe wet. Wel kan de coronapas worden ingevoerd 
op werkplekken en in het openbaar vervoer, wat dus betekent dat mensen gevaccineerd, 
genezen of getest moeten zijn. Bron: AD, 19 november 2021. 

Veilig tweede prik na allergische reactie na eerste prik 

Wie na een eerste coronaprik een allergische reactie meende te krijgen, kan in veruit de 
meeste gevallen toch veilig een tweede dosis vaccin krijgen, zegt allergoloog Maurist van 
Maaren. Reden is dat de soms heftige reactie die sommige mensen ervoeren na hun eerste 
prik achteraf helemaal geen allergie blijkt te zijn. 

Mensen kregen bijvoorbeeld hartkloppingen, druk op de borst, benauwdheid of werden 
onwel, maar stelt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische 
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Immunologie: 'Dat zijn klachten die vaak niet het gevolg van een allergie zijn, maar eerder 
bij acute stress of hyperventilatie voorkomen’. 

'Soms is het niet te verklaren', vervolgt Van Maaren. Met goede begeleiding bij de tweede prik 
blijven de klachten echter vaak uit. Allergologen hebben al enkele honderden mensen gezien 
en alsnog aan een tweede prik geholpen. De GGD nodigde al zo'n 11.000 mensen die een 
reactie kregen uit voor een tweede prik. 

Allergie tegen bestanddelen van vaccins bestaat wel, maar is erg zeldzaam, zegt de allergoloog. 
‘Het kan bijvoorbeeld zijn dat je allergisch bent voor een hulpstof. We kunnen dat voor iemand 
bepalen op basis van een huidtest en dan kan diegene vaak alsnog een prik krijgen, met 
een ander vaccin dat die hulpstof niet bevat’. Bron: AD, 19 november 2021.  

Man uit China was niet de eerste coronapatiënt 

Een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Science stelt dat ‘patiënt nul’, de 
zogenoemde eerste persoon besmet met het coronavirus, helemaal geen 55-jarige man uit de 
Chinese provincie Hubei was. Michael Worobey, onderzoeker en viroloog van de Universiteit 
van Arizona, gaat hiermee direct in tegen de WHO, die vooralsnog stelt dat deze man in 
december 2019 voor het eerst corona opliep. 

Worobey kon zich niet voorstellen dat het ontstaan van het coronavirus niets te maken had 
met de beruchte markt in Wuhan, waar dieren onder slechte omstandigheden dicht op elkaar 
werden gehouden. Hij ging op zoek en kwam tot de conclusie dat visverkoopster Wei 
Guixian ‘patiënt nul’ moet zijn. Ze zou de eerste zijn op de markt die ziekteverschijnselen van 
Covid-19 vertoonde. 

‘Ik heb gegevens in medische tijdschriften bestudeerd en ook interviews bekeken van 
personen die zogezegd de eerste besmettingen opgelopen hebben’, legt Worobey uit. ‘In een 
stad van elf miljoen personen kon de helft van de gevallen teruggebracht worden naar een 
plek die zo groot is als een voetbalveld. Leg dat maar eens uit als de verspreiding niét op die 
markt begon’. 

Het onderzoek komt alleen niet zonder kritiek. Zo zou de besmetting van Wei Guixian alsnog 
plaats hebben gevonden na het moment waarop gedacht wordt dat corona voor het eerst op 
de mens oversloeg. Dat zou in november al gebeurd moeten zijn, denken diverse 
wetenschappers. 
 
‘Ik ben het niet oneens met zijn analyse’, stelt viroloog Jesse Bloom van het Fred Hutchinson 
Cancer Research Center. ‘Maar in mijn ogen is er ook geen sluitend bewijs. Het enige wat met 
zekerheid gesteld kan worden, is dat die dierenmarkt alle kenmerken van 
een superspreaderevent heeft’. Bron: AD, 19 november 2021. 

Oostenrijk gaat voor 10 dagen in volledige lockdown 

Oostenrijk dat momenteel de meeste coronabesmettingen van Europa telt, gaat vanaf 
maandag voor 10 dagen volledig in lockdown, laat kanselier Alexander Schallenberg vandaag 
weten. Ook voert het land vanaf 1 februari voor iedereen de vaccinatieplicht in. Wie dan nog 
niet is geprikt, wordt ertoe verplicht. 

‘Er komt een nationale vaccinatieplicht’, sprak Schallenberg. ‘Het is ons niet gelukt genoeg 
mensen ervan te overtuigen zich te laten inenten’. De volledige vaccinatiegraad in Oostenrijk 
bedraagt op dit moment zo'n 65 procent. Voor wie niet ingeënt is, geldt sinds maandag al een 
gedeeltelijke lockdown. 

Vanaf aanstaande maandag mogen alleen supermarkten, drogisten en apotheken, hun 
deuren nog openen. Horeca en scholen blijven in elk geval de komende tien dagen 
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dicht. Mensen mogen alleen van huis voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek 
aan een arts, zo is na overleg met de negen deelstaten besloten. 

Salzburg en Boven-Oostenrijk hadden deze ingrijpende maatregel al genomen, maar dan tot 
de kerstdagen. Het is de vierde keer sinds het uitbreken van de pandemie dat het Alpenland 
in lockdown gaat. 'We willen geen vijfde golf', aldus Schallenberg, die tevens meldt dat de 
lockdown met 10 dagen kan worden verlengd. Bron: AD, 19 november 2021.  

Verslag uit 2G-land Oostenrijk: ‘Ik word uitgesloten van álles, 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, 19 november 2021.  

In VK wordt gerouwd om dokter Irfan Halim 

In Groot-Brittannië wordt gerouwd om het overlijden van dokter Irfan Halim. De 45-jarige 
chirurg stond aan de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus en wordt gezien als 
een nationale held. Het was uiteindelijk hetzelfde virus dat Halim de das omdeed. Na zijn 
familie ruim vier maanden niet gezien te hebben, overleed hij afgelopen weekeinde in de armen 
van zijn vrouw, schrijft Daily Mail. 

Tijdens zijn 25 jaar tellende medische carrière behandelde hij meer dan 250.000 patiënten. 
De afgelopen twee jaar zette hij zich in voor coronapatiënten. De arts wordt door collega's 
omschreven als een 'medische krachtpatser', die werkte alsof er 'tien mannen in één lichaam' 
zaten. Dat hij niet meer thuis zou komen, nadat hij op tien september naar zijn werk toog, 
had niemand kunnen bedenken. 

Halims strijd tegen het virus duurde negen weken. Hij overleed zondag in het bijzijn van zijn 
vrouw Saila, zijn vier jonge kinderen en vrienden. 'Irfan, je was niet alleen mijn beste vriend, 
maar ook die van onze kinderen en zoveel anderen', zegt ze. 'Je bezorgde me vijftien 
toverachtige jaren, vier prachtige kinderen, fantastische herinneringen die me tot mijn laatste 
dagen op deze wereld bij zullen blijven’. Bron: AD, 19 november 2021.  

Voetbalcoach in Duitsland in opspraak door vals vaccinatiebewijs 

Coach Markus Anfang is in Duitsland in opspraak geraakt omdat hij een vals vaccinatiebewijs 
zou gebruiken. Er loopt een onderzoek naar de trainer van Werder Bremen, bevestigde de club 
uit de Tweede Bundesliga. 

Anfang heeft de clubleiding opheldering verschaft en in alle toonaarden de beschuldiging 
ontkend. ‘Ik ben net als iedereen dubbel gevaccineerd en heb mijn beide inentingen gekregen 
in een officieel vaccinatiecentrum en daar ook de bijbehorende stempel in mijn gele boekje 
gekregen’, verklaarde de trainer op de website van de club.  

Anfang vervolgde: ‘Ik heb dat bij een apotheek laten digitaliseren en ging er uiteraard van uit 
dat alles in orde was. Ik hoop dat de kwestie snel wordt opgelost’. 
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Werder Bremen degradeerde vorig seizoen uit de Bundesliga. De club staat momenteel achtste 
in de tweede liga. Bron: AD, 19 november 2021. 

VK is zo druk met no-dealbrexit dat er geen tijd is voor coronapandemie 

De Britse overheid had het zo druk met de voorbereidingen van een eventuele no-
dealbrexit dat er geen tijd en mankracht was om rekening te houden met een grote pandemie, 
zoals corona. Toezichthouder National Audit Office concludeert dat meer dan de helft van het 
beschikbare overheidspersoneel bezig was om mogelijke verstoringen bij een mislukte 
brexitdeal het hoofd te bieden.  

Voor andere risico's was slechts beperkt aandacht. Toen de regering op de gebrekkige 
voorbereiding werd gewezen, deed men bovendien te weinig. Positief effect van de uitvoerige 
brexitvoorbereiding is dat de bezetting op diverse ministeries werd uitgebreid. De uitkomst 
van het onderzoek zet extra druk op premier Johnson. Volgend jaar volgt een groot 
onderzoek naar de beslissingen die hij tijdens de coronacrisis nam. Bron: AD, 19 november 
2021.  

Stadions in Beieren voor slechts kwart gevuld vanwege nieuwe 
coronamaatregelen deelstaat 

Stadions in de Duitse deelstaat Beieren zullen vanaf woensdag 24 november tot en met 
woensdag 15 december voor een kwart gevuld zijn. Dit vertelde minister-president Markus 
Schöder vandaag tijdens een persconferentie. Ook mogen alleen gevaccineerde mensen of 
personen die het virus hebben gehad het stadion in met een FFP2-masker. Zij moeten ook 
een negatieve test laten zien. 

De wedstrijd van vanavond tussen Augsburg en Bayern München wordt nog wel in een vol 
stadion gespeeld. Maar vanaf volgende week woensdag is dus alles anders en speelt de topclub 
voor slechts 18.750 fans. Een graadmeter voor het aanscherpen van de maatregelen is het 
gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd. Dat ligt nu op 627,9. 
Wanneer de grens van 1000 wordt bereikt in Beieren zullen de stadions helemaal leeg 
blijven. Bron: AD, 19 november 2021.  

Dat ziekenhuizen niet in staat zijn om kritieke planbare zorg te leveren 
is dramatisch nieuws 

De Patiëntenfederatie noemt het 'dramatisch' nieuws dat twaalf ziekenhuizen niet meer in 
staat zijn om kritieke planbare zorg bijtijds te leveren . ‘Het is vreselijk voor de mensen’, zegt 
directeur Dianda Veldman in het NOS Radio 1 Journaal ’Ze liggen ziek in bed, hebben heel 
veel pijn en een slechte kwaliteit van leven’. 

Gisteren meldde de Nederlandse Zorgautoriteit dat de twaalf ziekenhuizen de zorg niet meer 
op tijd kunnen leveren. Het gaat bijvoorbeeld om darmkankerpatiënten die binnen 'afzienbare 
tijd' onder het mes moeten. Om gezondheidsschade te voorkomen, zouden deze 
behandelingen binnen zes weken moeten worden verricht.  

De federatie raadt het mensen aan hun zorgverzekeraar om bemiddeling te vragen. ‘Het 
is geen wondermiddel, maar het kan een klein beetje helpen’, zegt Veldman. 
De Patiëntenfederatie dringt bovendien aan op voorrang bij de boosterprik voor mensen onder 
de zestig met een verhoogd risico op klachten. Bron: AD, 19 november 2021. 

Hongarije meldt afgelopen etmaal 11.289 nieuwe coronabesmettingen 

Hongarije heeft het afgelopen etmaal 11.289 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, het 
hoogste dagelijkse aantal sinds het begin van pandemie. Het land heeft een lage 
vaccinatiegraad en maakte gisteren nieuwe maatregelen bekend. Bron: AD, 19 november 
2021. 
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Een nieuw coronasteunpakket in Japan 

Een nieuw Japans coronasteunpakket moet de bevolking een 'gevoel van veiligheid en hoop' 
geven, zegt premier Fumio Kishida. Het land trekt 56 biljoen yen, omgerekend 431 miljard 
euro, om de op twee na grootste economie ter wereld vlot te trekken. Het gaat om het hoogste 
bedrag aan economische steun tot nu toe in Japan. 

‘We zijn in staat geweest om economische maatregelen te nemen die de nieuwe 
samenleving na de pandemie zullen openen,’ zei Kishida tegen het Japanse parlement. Het 
geld wordt vermoedelijk gebruikt voor eenmalige uitkeringen aan jongeren. Ook het loon van 
zorgpersoneel gaat mogelijk omhoog.  

Het is de derde ronde aan steunmaatregelen die de regering in Tokio sinds het begin van de 
coronapandemie heeft aangekondigd. Zijn voorgangers Yoshihide Suga en Shinzo Abe 
kwamen vorig jaar met steunpakketten ter waarde van respectievelijk 40 biljoen en 38 biljoen 
yen. Volgens Kishida kan het bedrag nog oplopen. Bron: AD, 19 november 2021.  

Ondanks coronadrukte komen ambulances in de regio nog op tijd: ‘Maar 
het is flink puzzelen’ 

Sinds het overlopende Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht nauwelijks nog 
coronapatiënten aanneemt, is het voor de ambulancedienst alle hens aan dek. Er is sprake 
van veel tijdrovend geleur en gesleep met zieke mensen. Maar de ambulances rijden nog keurig 
op tijd. ‘We moeten ons best doen, maar het lukt’.  

Er wordt nu al twee weken een klemmend beroep gedaan op huisartsen en 
ambulancepersoneel om patiënten met Covid-19-klachten of met bewezen coronabesmetting 
te verwijzen naar andere ziekenhuizen in de regio. Gevreesd werd dat door het tijdrovende 
geleur met zieke mensen en verplaatsen van patiënten, ambulances  geregeld te laat op hun 
bestemming zouden arriveren. Bron: AD, 19 november 2021.  

 

Uitvaartondernemers maken overuren door corona en griep: ‘In alle 
regio's meer sterfgevallen’ 
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Uitvaartondernemers hebben het de laatste weken drukker dan voorgaande jaren. Dat blijkt 
uit een rondje langs uitvaartverzorgers in het Groene Hart. Cijfers van het CBS en het RIVM 
bevestigen de toegenomen drukte.  

‘Zeker is het drukker’, zegt Martijn van de Koolwijk van Yarden. Dat is onder meer bij 
begraafplaats en crematorium IJsselhof in Gouda goed merkbaar. Het einde van het jaar is 
meestal de drukste periode, weet Van de Koolwijk, maar dit jaar is het nu ook aanzienlijk 
drukker dan de voorgaande jaren. Bron: AD, 19 november 2021. 

Chinese man krijgt boete van 200.000 yuan ruim 27.500 euro voor 
verzwijgen contact met coronapatiënten 

Het verzwijgen van contact met coronapatiënten en het overtreden van de 
quarantaineregels komt een Chinese man op een boete van 200.000 yuan - ruim 27.500 euro 
- te staan. Ook werd hem een voorwaardelijke celstraf van twee jaar opgelegd. De man, 
genaamd Cao, hield zijn mond dicht nadat hij tijdens een zakenreis met een aantal besmette 
personen in een hotel verbleef. 

Cao zweeg ook over de coronaklachten die hij daarna ontwikkelde. Weer terug in China testte 
hij positief op het coronavirus, maar brak zijn hotelquarantaine door 's nachts weg te 
sluipen en vrienden te bezoeken. Ook elders in de wereld staan op het overtreden van de 
coronaregels zware straffen. Zo levert dat in Zuid-Korea een boete van bijna 7500 euro op. In 
Australië riskeer je boetes tot 10.000 euro. Bron: AD, 19 november 2021. 

Stadions in Beieren voor slechts kwart gevuld vanwege nieuwe 
coronamaatregelen deelstaat 

Stadions in de Duitse deelstaat Beieren zullen vanaf woensdag 24 november tot en met 
woensdag 15 december voor een kwart gevuld zijn. Dit vertelde minister-president Markus 
Schöder vandaag tijdens een persconferentie. Ook mogen alleen gevaccineerde mensen of 
personen die het virus hebben gehad het stadion in met een FFP2-masker. Zij moeten ook 
een negatieve test laten zien. 

De wedstrijd van vanavond tussen Augsburg en Bayern München wordt nog wel in een vol 
stadion gespeeld. Maar vanaf volgende week woensdag is dus alles anders. Een graadmeter 
voor het aanscherpen van de maatregelen is het gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 
inwoners in een week tijd. Dat ligt nu op 627,9. Wanneer de grens van 1000 wordt bereikt in 
Beieren zullen de stadions helemaal leeg blijven.  

Mogelijk zullen Bayern en FC Barcelona hun laatste groepswedstrijd in een leeg stadion 
spelen. De Duitsers zijn al zeker van een volgende ronde. FC Barcelona, waar Frenkie de Jong, 
Memphis Depay en Luuk de Jong onder contract staan, kan nog tweede worden. Bron: AD, 
19 november 2021.  

Kabinet komt tóch met vuurwerkverbod, georganiseerde shows mogen 
vooralsnog wel 

Er komt toch een landelijk verbod op consumentenvuurwerk deze jaarwisseling. 
Georganiseerde vuurwerkshows kunnen voorlopig wel doorgaan. Dat heeft het demissionaire 
kabinet vandaag besloten na dringende oproepen van burgemeesters en artsen.  ‘De zorg heeft 
het druk zat’, stelt minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid (CDA).  

Woensdag stelden ingewijden nog dat het kabinet dit jaar geen verbod op de verkoop van 
vuurwerk zou afkondigen, omdat een maatschappelijke roep om zo’n ban in tegenstelling tot 
vorig jaar uitbleef en de ic’s vorig jaar veel voller lagen. Na de oproep van burgemeesters en 
artsen begon het kabinet vanochtend toch te schuiven.  
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Desondanks ontkent De Jonge dat het kabinet pas onder druk van standpunt zou zijn 
veranderd. Volgens hem was het altijd al de bedoeling dat het kabinet eerst alle adviezen tot 
zich wilde nemen, om vrijdag een besluit te nemen. De ministerraad is dan de plek waar al 
die belangen en perspectieven gewogen worden, zei hij: ‘Dan kan de conclusie alleen maar zijn 
dat de druk op de zorg ongelooflijk toeneemt en alles wat je kunt doen om de druk op de zorg 
te verlichten, moet je willen doen’. 

Volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid viel de noodkreet uit de zorg 
niet te negeren: ‘We hebben heel duidelijk uit de zorg opgehaald dat men daar een grote 
belasting ziet aankomen’. Daarom is besloten dat Nederlanders net als vorig jaar met Oud en 
Nieuw geen siervuurwerk mogen afsteken. Knalvuurwerk is al verboden.  

Professionele vuurwerkshows kunnen vooralsnog wél doorgaan. Het is volgens het kabinet 
aan gemeenten om daarover te besluiten. Of die shows uiteindelijk te bewonderen zijn hangt 
wel af van de coronamaatregelen die op dat moment gelden.  

Grapperhaus wijst erop dat er vorig jaar veel minder mensen op de eerste hulp belanden in 
de oudejaarsnacht.  ‘Het vuurwerkverbod heeft enorm gescheeld’, meent hij. Tegelijkertijd 
stelt hij dat het besluit van vrijdag niet betekent dat het kabinet ook in de toekomst het 
vuurwerk in de ban zal doen. ‘Zodra we van deze noodsituatie af zijn en de druk op de zorg 
daalt, dan - eerlijk is eerlijk - hebben we nog steeds de situatie dat een deel van het vuurwerk 
is toegestaan’. 

Het kabinet gaat nu op zoek naar compensatie voor vuurwerkhandelaren. Vorig jaar konden 
zij rekenen op veertig miljoen euro. Of dit jaar eenzelfde bedrag wordt vrijgemaakt is volgens 
staatssecretaris Steven van Weyenberg (Milieu) nog de vraag: hij wijst erop dat in sommige 
steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Haarlem, al door het stadsbestuur was besloten dat 
er op 31 december geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Handelaren daar hebben geen 
voorraad hoeven in te kopen, redeneert hij. ‘We kijken wat we doen’, aldus Van Weyenberg.   

Nadat bleek dat het kabinet aanvankelijk niet van plan was om vuurwerk tijdens komende 
Oud en Nieuw te verbieden, kwam er een snelle lobby op gang. Artsen en burgemeesters riepen 
alsnog op tot een vuurwerkverbod. ‘Belangrijkste reden is dat de zorg en het zorgpersoneel 
momenteel onder zware druk staan als gevolg van de coronacrisis’, schreef het 
Veiligheidsberaad – waarin de burgemeesters zitten – gisteravond aan het kabinet.  

Na de burgemeesters deden vandaag ook artsen een dringend beroep op het kabinet om het 
afsteken van vuurwerk bij de komende jaarwisseling te verbieden. De Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) stelt dat ziekenhuizen 
voorlopig nog te druk zijn met de coronazorg. Ze houden rekening met een piek van bijna 
zevenhonderd coronapatiënten op de ic's, stelt het LCPS.  

‘De kans is zeer groot dat de druk op de zorg en op zorgmedewerkers rond de jaarwisseling 
nog steeds extreem groot zal zijn. Extra druk door vuurwerkslachtoffers vindt de KNMG op dit 
moment onverantwoord’, laat de vereniging van artsen weten. 

Grapperhaus zegt dat hij uit medische hoek en van burgemeesters heel wat blije telefoontjes 
heeft gekregen vanwege het besluit vuurwerk toch in de ban te doen. Ook de bekende oogarts 
Tjeerd de Faber, jarenlang voorvechter van het Vuurwerkmanifest tegen 
consumentenvuurwerk, noemt zichzelf een ‘dankbare dokter’.  

‘Een heel wijs besluit’, vindt De Faber. ‘Ook zonder corona is het wijs,’ aldus de arts. ‘Het 
aantal vuurwerkslachtoffers was vorig jaar al zo'n 75 procent minder. Dan kun je toch niet 
anders zeggen dan: laten we ermee ophouden’. Hij blijft hopen op een blijvend verbod op 
consumentenvuurwerk. 

Eerder pleitten ook de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 en 
de burgemeesters voor een verbod tijdens de komende jaarwisseling. Het Veiligheidsberaad 
schreef donderdag in zijn brief aan Grapperhaus: ‘De belangrijkste reden is dat de zorg en het 
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zorgpersoneel momenteel onder zware druk staan als gevolg van de coronacrisis. De 
verwachting is dat dit voorlopig ook niet significant wijzigt’. Bron: AD, 19 november 2021. 

EMA versnelt toestemming voor gebruik coronapil 

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zet versneld het licht op groen voor 
het gebruik van de coronapil die ontwikkeld werd door farmabedrijf Merck. Het 
coronamedicijn - molnupiravir, dat onder de naam Lagevrio verdeeld zal worden - is een pil 
die gebruikt wordt bij volwassenen met Covid-19 die geen extra zuurstof nodig hebben maar 
die wel een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van ernstige symptomen. 

Lagevrio moet zo snel mogelijk na de diagnose toegediend worden, en zeker binnen de vijf 
dagen na de eerste symptomen. De pil moet gedurende vijf dagen tweemaal per dag ingenomen 
worden. Bron: AD, 19 november 2021. 
 
Grote groepen mensen op de Coolsingel voor demonstratie tegen 
coronabeleid: veel harde knallen te horen  
 
Op de Coolsingel in Rotterdam zijn vrijdag rond 20.00 uur grote groepen bij elkaar gekomen 
voor een protestactie tegen het 2G-beleid. De protesteerders hebben spandoeken bij zich en 
er wordt veel zwaar vuurwerk afgestoken.  Onze verslaggever is ter plekke. 
 
Klokslag 20.00 uur werd er vuurwerk afgestoken, wat met luid applaus werd ontvangen. Er 
zijn op het moment veel harde knallen te horen van vuurwerk. Zojuist is er ook een scooter in 
brand gevlogen.  
 
Een deel van de demonstranten loopt met borden en fakkels, veel mensen knuffelen elkaar. 
Een ander gedeelte kijkt alleen toe. Ook zijn er jongens met bivakmutsen op, af en toe wordt 
er ‘Rotterdam hooligans’ geroepen, meldt onze verslaggever ter plaatse. 
 
Op sociale media werden vrijdagmiddag meerdere oproepen verspreid om vrijdagavond te 
demonstreren tegen de mogelijke invoering van het 2G-beleid. Het 2G-begeleid is één van de 
maatregelen die het kabinet wellicht wil invoeren in strijd tegen de coronapandemie. Daardoor 
zou Testen voor Toegang niet meer mogelijk zijn en krijgen alleen gevaccineerden of mensen 
hersteld van het coronavirus toegang tot plekken met een QR-code verplichting.  Bron: AD, 
19 november 2021.  
 
Burgemeester Maastricht: 'Weet dat ik geen vrienden maak, maar 
ik ben erg voor 2G' 
 
De burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, ziet een 2G-systeem 
voor evenementen wel zitten. Volgens de burgemeester is het niet eerlijk dat 
gevaccineerde of genezen mensen de prijs betalen nu de coronacijfers oplopen.  
 
‘Ik weet dat niet iedereen het met me eens is, maar ik vind het in toenemende mate 
ongemakkelijk dat een kleine minderheid in de samenleving bepaalt hoe de grote 
meerderheid zich moet gedragen’, vertelt Penn-te Strake voor de camera van Hart 
van Nederland.  
 
De burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, ziet een 2G-systeem 
voor evenementen wel zitten. Volgens de burgemeester is het niet eerlijk dat 
gevaccineerde of genezen mensen de prijs betalen nu de coronacijfers oplopen. 
 
‘Ik weet dat niet iedereen het met me eens is, maar ik vind het in toenemende mate 
ongemakkelijk dat een kleine minderheid in de samenleving bepaalt hoe de grote 
meerderheid zich moet gedragen’, vertelt Penn-te Strake voor de camera van Hart 
van Nederland. 
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Neem nou evenementen: die mogen niet na 18.00 uur omdat er te veel 
ongevaccineerden zijn die besmet kunnen worden en ook anderen kunnen 
besmetten. Als je na 18 uur bij evenementen die 2G-toets zou doen, dan kunnen 
gevaccineerden en mensen die genezen zijn wel en niet-gevaccineerden even niet. 
Het alternatief is dat niemand mag, wat zijn we dan opgeschoten?’ 

De burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, ziet een 2G-systeem 
voor evenementen wel zitten. Volgens de burgemeester is het niet eerlijk dat 
gevaccineerde of genezen mensen de prijs betalen nu de coronacijfers oplopen. 

‘Ik weet dat niet iedereen het met me eens is, maar ik vind het in toenemende mate 
ongemakkelijk dat een kleine minderheid in de samenleving bepaalt hoe de grote 
meerderheid zich moet gedragen’, vertelt Penn-te Strake voor de camera van Hart 
van Nederland. 

‘Neem nou evenementen: die mogen niet na 18.00 uur omdat er te veel 
ongevaccineerden zijn die besmet kunnen worden en ook anderen kunnen 
besmetten. Als je na 18 uur bij evenementen die 2G-toets zou doen, dan kunnen 
gevaccineerden en mensen die genezen zijn wel en niet-gevaccineerden even niet. 
Het alternatief is dat niemand mag, wat zijn we dan opgeschoten?’ 

Penn-te Strake is zich ervan bewust dat haar uitspraken op boze blikken kunnen 
rekenen van mensen die geen coronavaccinatie hebben gekregen. ‘Ik weet dat ik 
geen vrienden maak met deze uitspraak, maar ik voel het wel zo’. 

‘De overgrote meerderheid is gevaccineerd en dat helpt. Kijk naar wie er in de 
ziekenhuizen liggen, op de IC's. Er is niet één oplossing, maar vaccineren helpt 
wel. Daarnaast moet je afstand houden, pak je mondkapje als het kan en werk 
zoveel mogelijk thuis. Iedereen moet bijdragen, maar er is ook een andere kant 
waarbij we zo min mogelijk de mensen raken die beschermd zijn’. Bron: Hart van 
Nederland, 19 november 2021. 

Vuurwerk afgestoken als protest tegen vuurwerkverbod 

Op verschillende plaatsen in het land steken mensen vuurwerk af. Als protest tegen het 
landelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Op sociale media werden vanmiddag 
meerdere oproepen verspreid. 

Op de Coolsingel in Rotterdam zijn rond 20.00 uur grote groepen bij elkaar gekomen. Er 
wordt veel zwaar vuurwerk afgestoken. 

Het demissionaire kabinet stemde vandaag in met een tijdelijk landelijk vuurwerkverbod, met 
als doel een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te 
voorkomen. Alleen vuurwerk in de lichtste categorie zoals sterretjes, trektouwtjes, knalerwten, 
en sierfonteintjes mogen wel. Bron: AD, 19 november 2021.   

Demonstratie tegen coronabeleid loopt uit de hand: politie en brandweer 
bekogeld, waarschuwingsschoten gelost 

Een demonstratie tegen het 2G-beleid en vuurwerkverbod op de Coolsingel in Rotterdam is 
vanavond volledig uit de hand gelopen en uitgemond in rellen. Grote groepen mensen zijn op 
de been, verlaten politiewagens zijn geplunderd en vernield. De politie is in groten getale 
aanwezig en probeert de orde te herstellen. De ME is ingezet. De politie heeft meerdere 
(waarschuwings)schoten moeten lossen. 

De sfeer in het centrum van de stad is snel omgeslagen en wordt steeds grimmiger. Er lopen 
mensen met koevoeten rond. Af en toe wordt er ‘Rotterdam hooligans’ geroepen. Vier 
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politieauto’s zijn zwaar beschadigd geraakt. De ruiten zijn ingegooid, een wagen werd in brand 
gestoken. De betogers steken zwaar vuurwerk af, er zijn meerdere brandjes ontstaan en 
verkeersborden en stoeptegels worden gesloopt. Ook zijn de politie en de brandweer bekogeld.  

De politie en brandweer hebben zich teruggetrokken. De NS meldt dat er op last van de politie 
geen treinen meer van en naar Rotterdam rijden. Bron: AD, 19 november 2021. 

Oostenrijkse president roept mensen op tot solidariteit 

De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen heeft de bevolking vrijdagavond in een 
toespraak op tv opgeroepen tot solidariteit. In de discussie over de nieuwe lockdown om de 
coronacrisis te bezweren tekent zich een scheuring in de samenleving af. ‘We moeten ons niet 
uiteen laten drijven’. 

Volgens Van der Bellen moeten reacties op het weer op slot gaan van Oostenrijk niet 
doordrenkt zijn van woede, pijn en ergernis, maar van het inzicht dat alleen 
uitgaansbeperkingen de enorme nieuwe coronagolf kunnen tegenhouden. Hij verdedigde 
tevens met nadruk het regeringsbesluit inenting tegen Covid-19 verplicht te stellen. De 
vaccinatiegraad is in vergelijking met omringende landen laag. ‘Burgers hebben rechten, maar 
ook plichten. Daaronder valt de plicht de gemeenschap te beschermen’. 

Het besluit tot een lockdown is laat genomen, maar in principe volkomen terecht. ‘Het kon 
gewoonweg niet zo doorgaan’, aldus de president. Dagelijks komen er recordaantallen 
coronabesmettingen bij. Het weekcijfer steeg naar 1050 nieuwe infectiegevallen per 100.000 
inwoners. 

Maandag gaan onder meer de horeca, veel winkels en scholen dicht. Voor gevaccineerde en 
van Covid-19 herstelde Oostenrijkers geldt dat tot uiterlijk 13 december. Wie zich nog niet 
heeft laten inenten blijft langer binnen, afgezien van boodschappen doen of naar de dokter 
gaan. In februari 2022 wordt de prikplicht van kracht. Bron: AD, 19 november 2021. 

Minister De Jonge snapt oproep uit zorg om vuurwerkverbod: 'Rek 
is er daar totaal uit' 

Ook bij de komende jaarwisseling zou het verboden moeten zijn om vuurwerk af te 
steken. Die oproep doet de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst (KNMG). Zorgminister Hugo De Jonge snapt de 
oproep uit de zorg ‘heel goed’.  

‘De rek is totaal uit de zorg’, zei De Jonge vrijdag voor aanvang van de 
ministerraad. Daar besluit het demissionaire kabinet of er een vuurwerkverbod 
komt. 

Volgens de vereniging van artsen hebben de ziekenhuizen het heel druk met de 
zorg voor coronapatiënten en is de piek nog niet bereikt. ‘De kans is zeer groot dat 
de druk op de zorg en op zorgmedewerkers rond de jaarwisseling nog steeds 
extreem groot zal zijn. Extra druk door vuurwerkslachtoffers vindt de KNMG op 
dit moment onverantwoord’, laat de medische maatschappij weten. 

Bij de vorige jaarwisseling gold een vuurwerkverbod. Die regel heeft toen, in de 
ogen van de KNMG, ‘laten zien dat een vuurwerkverbod inderdaad zorgt voor een 
afname van vuurwerkslachtoffers, en daarmee dus effectief is’. 

Ook de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU'91 en de 
burgemeesters willen dat mensen dit jaar geen vuurwerk afsteken. 

‘De situatie in de ziekenhuizen is natuurlijk qua ontwikkeling niet goed, laat dat 
duidelijk zijn’, verklaarde minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op 
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zijn beurt. Hij wees er wel op dat burgemeesters al zelfstandig kunnen besluiten 
tot een vuurwerkverbod in hun gemeente.  

Zijn collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zei dat het kabinet ‘de 
signalen die er nu komen van de artsen en burgemeesters heel serieus moet 
nemen’. Donderdag lekte uit dat het kabinet anders dan vorig jaar er naar neigt 
om dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod af te kondigen. Bron: Hart van 
Nederland, 19 november 2021.  

Demonstratieve optocht in Breda tegen coronamaatregelen gaat door 
ondanks rellen in Rotterdam 

De demonstratieve optocht door Breda tegen de coronamaatregelen van het kabinet gaat 
zaterdag ondanks de rellen in Rotterdam door, laat de organisatie weten. ‘Wij 
zijn geschrokken van wat er allemaal is gebeurd in Rotterdam. Wij distantiëren hier ons dan 
ook van’, zegt Joost Eras, die de actie organiseert samen met drie andere dj's die in de Bredase 
horeca werken. ‘Maar onze demonstratie gaat door’. 

Hij benadrukt dat er geen plek is voor geweld tijdens de tweede muziekdemonstratie in twee 
maanden. ‘Het is logisch dat mensen er klaar mee zijn, dat zijn wij ook, maar laten we 
alsjeblieft proberen liefde voorop te stellen. Laten we verbinden, niet slopen. Laten we praten, 
niet de mond snoeren. Laten we liefhebben, niet haten. Er is alleen maar liefde welkom. Laten 
we samen vredig demonstreren en het gesprek met elkaar aangaan’.  

De demonstratie in Breda begint om 13.00 uur op het Chasséveld en de deelnemers maken 
daarna een ronde door de binnenstad. 076AAN verwacht enkele duizenden demonstranten. 
Bron: AD, 20 november 2021. 

Rellen in Rotterdam  

Bij rellen in Rotterdam op de Coolsingel zijn gewonden gevallen doordat de politie 
(waarschuwings)schoten heeft gelost, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk hoeveel 
mensen gewond zijn geraakt, aldus een woordvoerder. 

Om 20.00 uur werd er veel vuurwerk afgestoken als protest tegen het vuurwerkverbod. 

Er gaat om 20.39 een scooter in vlammen op. Een groep mensen rent achter de politie aan. 
Het is nog onduidelijk waarom. 

Het gebied wordt nu leeggeveegd. Het noodbevel in het centrum is van kracht tot 04.30 uur, 
mensen mogen zich dan niet in het gebied bevinden. Er is veel ME. Wie niet wegloopt, wordt 
met wapenstok achterna gezeten. 

Ook de Mediamarkt bleef niet gespaard.  

Er is een noodbevel uitgevaardigd. Het noodbevel in het centrum van Rotterdam duurt tot 
04.30 uur. 

Behalve waarschuwingsschoten, heeft de politie vanavond ook gerichte geschoten gelost. 
Daarbij zijn gewonden gevallen. Ook politieauto's bleven niet gespaard.  Eén van de gewonden 
is naar verluidt een demonstrant die met een schotwond in zijn knie naar het ziekenhuis is 
gebracht. De politie kan bevestigen dat er gewonden zijn gevallen, maar kan over de 
omstandigheden en de aanleiding nog niets zeggen.  De politie laat weten dat er gericht is 
geschoten en dat daarbij zeker twee gewonden zijn gevallen.  

Er zou tijdens de rellen vanavond een gewonde zijn gevallen. Op sociale media gaan beelden 
rond van iemand die op de grond valt.  
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Op de Coolsingel wordt het langzaamaan weer rustiger. Het lijkt erop dat veel demonstranten 
huiswaarts zijn gekeerd. De Coolsingel is in korte tijd veranderd in een chaos: verkeersborden 
zijn uit de grond gesloopt, er zijn brandjes en er liggen overal losse stenen op straat. 

Vier politieauto's, bankjes en verkeersborden: van alles wordt vernield in het centrum.  De 
ME voert charges uit in een poging de situatie in de binnenstad onder controle te krijgen.  

Twee uur na het startsein van de demonstratie cirkelt er nog steeds een politiehelikopter over 
het centrum van Rotterdam.  

De RET heeft vanwege de rellen een aantal metrostations gesloten. Ook rijden de trams in het 
centrum met een omleiding.  De ME heeft een waterkanon ingezet in een poging de situatie 
onder controle te krijgen. 

Een camerajournalist heeft tijdens de rellen klappen gekregen. Ook is zijn camera 
vernield. Ter hoogte van de Bijenkorf in het centrum van Rotterdam is een brand ontstaan.  

De politie heeft meerdere (waarschuwings)schoten moeten lossen. De demonstratie is 
compleet uit de hand gelopen en uitgemond in rellen.  NS heeft het treinverkeer van en naar 
Rotterdam stilgelegd door inzet van de politie. 

In het centrum wordt de sfeer steeds grimmiger. De betogers steken zwaar vuurwerk af, er 
zijn meerdere brandjes ontstaan en verkeersborden en stoeptegels worden gesloopt . Ook zijn 
de politie en de brandweer bekogeld door een groep betogers.  

De sfeer is snel omgeslagen op de Coolsingel. Meerdere politieauto's zijn zwaar beschadigd 
geraakt. De ruiten zijn ingegooid, een wagen werd in de brand gestoken.  

Boven het centrum van Rotterdam cirkelt een politie helikopter om de demonstratie in de 
gaten te houden. Bron: AD, 19 november 2021.  

 

@ AD Er gingen vier politieauto in vlammen op  
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Rellen in Rotterdam: gewonden door geloste schoten, noodbevel van 
kracht 

Een demonstratie tegen het 2G-beleid en vuurwerkverbod op de Coolsingel in Rotterdam is 
vanavond volledig uit de hand gelopen en uitgemond in rellen. Verlaten politiewagens zijn 
geplunderd en vernield. De politie is in groten getale aanwezig en heeft meerdere 
(waarschuwings)schoten moeten lossen. Er is een waterwerper ingezet, en zojuist is er een 
noodbevel afgekondigd.  

Dat houdt in dat mensen zich niet op mogen houden op en rondom de Coolsingel en de 
stations Centraal Station en Blaak. 

Meerdere politieauto’s zijn zwaar beschadigd geraakt. De ruiten zijn ingegooid, een wagen 
werd in brand gestoken. De betogers steken zwaar vuurwerk af, er zijn meerdere brandjes 
ontstaan en verkeersborden en stoeptegels worden gesloopt. Ook zijn de politie en de 
brandweer bekogeld.  

De NS meldt dat er op last van de politie geen treinen meer van en naar Rotterdam rijden. 
Bron: AD, 19 november 2021. 

 

Honderden betogers verzamelden zich op de Coolsingel om te protesteren tegen het 2G-
beleid. © ANP 
 
Protest Rotterdam mondt uit in chaos: zeker twee gewonden door 
politiekogels  
 
De Rotterdamse Coolsingel is vrijdagavond het toneel geweest van een massaal 
protest. Op beelden was te zien dat een grote mensenmassa zich in de havenstad 
had verzameld. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, vier politieauto's gingen in 
vlammen op en meerdere mensen zijn gewond geraakt door politiekogels. 
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Bij rellen zijn meerdere gewonden gevallen doordat de politie schoten heeft gelost, 
meldt de politie. Er zijn waarschuwingsschoten gelost, maar er is ook gericht 
geschoten, zegt een woordvoerder. Het is volgens hem nog niet duidelijk hoeveel 
mensen gewond zijn geraakt. Op sociale media circuleren beelden van een gewond 
persoon. Volgens de politie is het nog onduidelijk hoe en door wie deze persoon 
gewond is geraakt.  
 
De precieze reden van het protest is niet bekend, maar vermoedelijk zou het gaan 
om een lawaaiprotest tegen het zogenoemde 2G-beleid waar de overheid op aan 
stuurt en waarbij mensen alleen nog maar een coronatoegangsbewijs krijgen 
wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. 
 
Al snel ging het mis. Betogers staken vuurwerk af en stichtten brandjes op 
straat Ook werden er politieauto's en straatmeubilair vernield. Op social media 
zijn beelden te zien van een politieauto die in brand was gestoken. De ME heeft 
vrijdagavond meerdere charges uitgevoerd. Ook is een waterkanon ingezet om de 
relschoppers uit elkaar te drijven. 
 
De veiligheidsregio spreekt van een grote chaos in de stad. ‘Politieauto's worden 
gesloopt, branden worden gesticht. De brandweer kan niet overgaan tot optreden, 
want het is er niet veilig genoeg. We gaan geen stenen vangen van de 
demonstranten. We moeten wachten tot het veilig is voor we kunnen optreden’. 
 
In Rotterdam is het noodbevel van kracht. Dat betekent dat mensen zich niet 
mogen ophouden op en rondom de Coolsingel en bij de treinstations Centraal en 
Blaak. De NS rijdt op dit moment ook niet meer van en naar Rotterdam Centraal 
vanwege de politie-inzet. Het is nog niet bekend tot hoe laat het oponthoud op de 
sporen gaat duren. Bron: Hart van Nederland, 19 november 2021.  
 
Leefbaar Rotterdam verbijsterd na chaos door rellen: 'Te triest 
voor woorden' 
 
Vrijdagavond stond de Rotterdamse Coolsingel vol met demonstranten die hun 
onvrede uitten over een mogelijke 2G-maatschappij. Dit ging gepaard met het 
nodige zware vuurwerk, schade en er werd zelfs geschoten door de politie. Robert 
Simons, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, spreekt er schande van. 
 
‘Het is gewoon te triest voor woorden, het is bijna niet te geloven wat je ziet. 
Brandende politieauto's, we hebben gewonden gezien in filmpjes, het is te bizar 
voor woorden. Ik ben totaal verbijsterd door wat hier nou weer gebeurt, dit is in 
Rotterdam ook ongekend’.  
 
Het zou gaan om een demonstratie uit onvrede richting het coronabeleid, maar 
volgens Simons slaat dit door. ‘Demonstreren is prima, maar dit heeft daar niks 
meer mee te maken. Dit is geweldpleging, vernieling, plundering en terreur. Anders 
kan ik het niet omschrijven’. 
 
Op sociale media circuleren beelden van een man die door politiekogels geraakt 
zou zijn. Ook Simons heeft deze beelden gezien en is geschrokken. ‘Vreselijke 
dingen om te zien, ik kan het nog niet helemaal plaatsen. Ook al die politieauto's 
die in brand zijn gestoken. Mensen zijn totaal buiten zinnen gegaan’. 
 
Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam moet er hard ingegrepen 
worden. ‘Ik baal net als iedere Nederlander van de coronatoestand, ons leven staat 
op zijn kop, maar dat rechtvaardigt nooit dit geweld. Dit gaat alle perken te 
buiten’.  
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‘Dit kan alleen maar met harde hand worden aangepakt en de mensen die zich 
schuldig hebben gemaakt, moeten opgepakt worden, veroordeeld worden en een 
tijd achter slot en grendel’. 
 
Ook Haagse politici spreken hun onvrede uit over de rellen in Rotterdam. Bron: 
Hart van Nederland, 19 november 2021.  
 
Schorpioen die GGD-medewerker prikte in museum vereeuwigd  
 
De schorpioen die in augustus een medewerker van een coronatestlocatie in 
Zuidland in zijn hand prikte, wordt opgenomen in de tentoonstelling ‘Dode dieren 
met een verhaal’ van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 
 
Bij de coronatestlocatie in Zuidland werden zo nu en dan knuffels uit China 
afgeleverd voor kinderen die werden getest op corona. Tijdens het uitpakken van 
deze knuffels uit een doos, werd de medewerker geprikt. Zijn collega's vingen het 
beestje met een koffiebekertje. De geprikte medewerker kreeg in het ziekenhuis 
pijnstilling toegediend.  
 
Volgens het Natuurhistorisch Museum stelden experts van Reptielenzoo Serpo op 
basis van foto’s vast dat het om de Chinese gouden schorpioen (Mesobuthus 
martensii) gaat. Het bijna vijf centimeter grote diertje werd overgebracht naar 
Diergaarde Blijdorp, waar het overleed. 
 
De dierentuin schonk het dode dier aan het museum, waar het beestje op een 
speld werd geprikt en de naam Knuffelschorpioen kreeg. De geprikte GGD-
medewerker overhandigde de originele coronaknuffel, om het museumstuk te 
voltooien. 
 
In de tentoonstelling 'Dode dieren met een verhaal' exposeert het Natuurhistorisch 
Museum haar beroemdste dode dieren, hoe en waar deze dieren met de mens in 
aanraking komen en wat de gevolgen kunnen zijn. Bron: Hart van Nederland, 18 
november 2021.  
 
Boze jongeren trekken met zwaar vuurwerk door Arnhemse wijk 
Geitenkamp 
 
Het was een onrustige nacht in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Een grote groep 
jongeren trok daar met zwaar vuurwerk door de wijk om te protesteren tegen de 
verwachte coronamaatregelen en het vuurwerkverbod dat er dit jaar mogelijk weer 
aankomt. 
 
Buurtbewoners schrokken van keiharde knallen die te horen waren en vonken die 
over straat vlogen. De jongeren zouden het niet eens zijn met de nieuwe 
coronamaatregelen die het kabinet vrijdagavond zal aankondigen. Ook zijn ze boos 
over het vuurwerkverbod dat er deze oud en nieuw wellicht weer aankomt. De 
overlast zou al een paar dagen gaande zijnde. 
 
Een jaar geleden was het rond deze tijd ook al onrustig in de volkswijk in de 
Gelderse stad. Ook toen werd er zwaar vuurwerk afgestoken uit protest tegen 
het vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Het kat-en-muisspel tussen jongeren 
en de politie duurde toen dagenlang. Meerdere onruststokers werden uiteindelijk 
opgepakt. Bron: Hart van Nederland,12 november 2021. 
 
CDC is voorstander van toedienen van boosterprik 
 
De adviseurs van de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en preventie (CDC) 
zijn voorstander van het toedienen van een boosterprik tegen het coronavirus. Volgens The 
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Washington Post stemden ze vrijdag met 10 tegen 1 in met het plan alle volwassenen een 
extra dosis van het vaccin van Pfizer-BioNTech of Moderna te geven. In een aparte stemronde 
bevalen ze die derde injectie aan voor alle 50-plussers. 
 
CDC-directeur Rochelle Walensky zal naar verwachtingen op korte termijn de aanbevelingen 
overnemen om in de week voor Thanksgiving (25 november) te kunnen beginnen met 
nogmaals inenten van de doelgroep. 

In verscheidene Amerikaanse staten hebben de autoriteiten, uit angst voor een winterse 
coronagolf, zelf al het initiatief genomen volwassenen die daarvoor in aanmerking komen de 
mogelijkheid te bieden een extra shot vaccin te krijgen. Ze achten voldoende bewezen dat de 
werkzaamheid bij alle leeftijdsgroepen met de tijd afneemt. Bron: AD, 19 november 2021. 

Gommers vindt het polderende kabinet storend 
 
IC-arts Diederik Gommers vindt het storend dat het kabinet aan het polderen is. ‘Want dan 
komen mensen bij het ziekenhuis en kunnen we ze niet redden. Dan is er geen plek meer. 
Dan gaan mensen dood. Daarom geven we zoveel gas, daar zijn we zo bang voor’.  

Als er in Nederland code zwart wordt bereikt in ziekenhuizen zal zorgpersoneel beschermd 
moeten gaan worden door de politie of het leger. Die verwachting sprak Diederik Gommers, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, uit in het tv-
programma Op1. 

‘Als we onverhoopt in code zwart komen, dan is dit wat we in Rotterdam zien peanuts’, zei 
Gommers, verwijzend naar de rellen in de Maasstad.  

Dan wordt het echt agressie. Dan moet de politie en het leger de ziekenhuizen beschermen’, 
zegt arts Diederik Gommers bij Op1. 

‘Dan krijgen we echt een situatie dat het onveilig wordt in Nederland. Als de situatie zo wordt 
dat wij bedden tekort komen en dat we keuzes moeten maken, dan moeten we ons personeel 
gaan beschermen met politie of het leger. Want die emoties lopen gigantisch op. Als je dan in 
het ziekenhuis komt met je kind of met je vader of je partner en wij zeggen: 'We hebben geen 
plek en jouw partner komt niet in aanmerking. We gaan je aan de sedatie leggen en je komt 
te overlijden’. Dan komt er ongelooflijke agressie’. 

Volgens Gommers is het belangrijk dat er de komende dagen 'echt een verandering' te zien is 
in de oplopende coronacijfers, omdat anders meer maatregelen nodig zijn. ‘Anders hebben 
we opnieuw spoedoverleg met het OMT. Dat staat gepland voor woensdag, maar dat wordt 
eventueel naar voren gehaald’. Bron: AD, 19 november 2021. 

Ik heb corona’: één melding van een leerling en dit is wat er dan gebeurt 
op een basisschool 
 
Dat het aantal besmettingen op basisscholen razendsnel stijgt, merken ze ook op basisschool 
De Hoeksteen in Leersum. De afgelopen twee weken moesten daar zowel groep 7 als groep 8 
in quarantaine, nadat meerdere kinderen besmet raakten met het coronavirus. ‘Er komt heel 
veel regelwerk bij kijken’, aldus adjunct-directeur Debbie Verschuur.  
 
Tot een maand geleden bleef het ook op basisschool De Hoeksteen in Leersum bij een enkele 
besmetting. Maar dat het aantal besmette kinderen tussen de 4 en de 12 jaar de afgelopen 
weken enorm is gestegen, blijkt ook op hun school, vertelt adjunct-directeur Debbie 
Verschuur. Bron: AD, 19 november 2021.   
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Ilse bleef door corona niet vier maanden, maar anderhalf jaar in Zuid-
Korea 

Heeft het pandemietijdperk, dat nu al maanden voortduurt, ook voor iets positiefs gezorgd? 
In de serie Het keerpunt brengen we verhalen van mensen die hun leven ingrijpend op de 
schop namen. Vandaag: Carpe diem? Studente Ilse van der Woude (25) uit Enschede leerde 
tijdens haar ‘schipbreuk’ in Seoul pas hoe dat moest. 

‘Vroeger kwam ik best eens met lege handen aanzetten, maar nu neem ik, als ik bij iemand 
langsga, het liefst iets mee. Een kunstboek, een chocoladecake, een tasje met borrelspulletjes. 
Koreanen nemen ook altijd iets mee, ook als er geen aanleiding toe is, en dat vind ik mooi. 
Dat je aan de ander denkt: waarmee zou ik hem of haar een plezier kunnen doen? Dat er een 
evenwicht is in een sociale relatie, een bepaalde balans. Bron: AD, 19 november 2021. 

Opzettelijk besmet met corona: 'Mensen gaan op zoek naar sluiproutes' 

‘Goedenavond is er iemand die corona heeft in de buurt van Haarlem? Liever corona dan een 
spuit’, aldus een oproep op Facebook. Een reactie: ‘Ik zoek ook iemand met corona die ik kan 
zoenen’.  

Deze mensen willen niet geprikt worden en laten zich opzettelijk met het coronavirus 
besmetten. Want, zo is de gedachte, met een herstelbewijs kun je een jaar lang overal naar 
binnen, ook als er een algeheel 2G-beleid wordt doorgevoerd, waarin ongevaccineerden zonder 
herstelbewijs her en der worden buitengesloten. 

Daarom worden er ook zogenoemde ‘besmettingsfeestjes’ gehouden, waar mensen met en 
zonder coronabesmetting elkaar opzoeken. En de website jaikwilcorona.nl bood ‘hulp’ voordat 
die door het hostbedrijf offline werd gehaald: bezoekers konden er terecht voor een speciale 
‘coronakit’ om thuis besmet te raken met het virus. 

Ook Suzan (50) koos ervoor om zich te laten besmetten. Vooral omdat ze niet buitengesloten 
wil worden, maar bang is voor de bijwerkingen van het vaccin op lange termijn. ‘Voor mijn 
gevoel is nog niet alles duidelijk. Ik ben geen wetenschapper, maar ook geen wappie. Ik heb 
ook andere vaccinaties gehad’. 

Ze liet zich door haar zoon aansteken, die besmet thuis zat. ‘Mijn man en ik gingen langs bij 
hem en onze schoondochter om eten te brengen. Toen zeiden we: besmet ons maar! Toen 
hebben we geknuffeld en uit hetzelfde glas gedronken’. 

Gisteren kreeg Suzan haar positieve testuitslag, daarvoor was ze al in quarantaine gegaan. ‘Ik 
wil niemand anders besmetten. Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat ik zo veel last zou 
hebben. Ik ben heel gezond, heb sinds mijn achttiende geen griep gehad, het voelt als een 
flinke griep’. 

Ze hoopt dat als ze een herstelbewijs heeft, ze niet meer wordt belemmerd in haar werk. Ik 
kon laatst niet naar een beurs met mijn bedrijfje. En ik hoop mijn vader te kunnen bezoeken, 
die ernstig ziek is. Hij is thuis bij mijn moeder en zij wilde dat ik me liet vaccineren. Ik hoop 
dat ze het straks goed vindt als ik langskom’. 

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
reageerde gisteren verbolgen op de opzettelijke besmettingen: ‘Het is een klap in het gezicht 
van iedereen die zich al ruimschoots anderhalf jaar inzet om de pandemie te bestrijden’, zei 
ze. 

Die reactie is begrijpelijk, zegt hoogleraar Gezondheidscommunicatie Bas van den Putte van 
de Universiteit van Amsterdam. ‘Maar het is de vraag of zo'n boodschap aankomt. Het gaat in 
de eerste plaats om waarom mensen dit doen’.  
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Voor de groep die bang is voor bijverschijnselen is het goed om te vertellen dat corona een veel 
ernstiger ziekteverloop heeft dan de mogelijke bijwerkingen, denkt Van den Putte. ‘Deze 
mensen maken zich zorgen om hun gezondheid en kunnen op die manier overtuigd en 
gerustgesteld worden’.  

Voor de groep die gewoon niet wil, zal geen enkele boodschap overkomen. ‘Het verhaal dat de 
crisis heel zwaar voor velen is, hebben ze al een jaar gehoord. Dat heeft blijkbaar geen indruk 
gemaakt’. 

Demissionair minister De Jonge zegt dat hij van de verhalen over opzettelijke besmettingen 
gehoord heeft. Hij keurt het sterk af en zegt dat de inspectie nagaat wat we ertegen gedaan 
kan worden. ‘We zullen alle mogelijkheden en juridische mogelijkheden aangrijpen om hier 
iets aan te doen’. 

Arts-microbioloog en viroloog Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC reageert fel op de 
vraag wat ze van de opzettelijke besmettingen vindt. ‘Je vraagt dit echt aan de verkeerde. We 
zien hier dagelijks de gevolgen van de pandemie. Het idee om je te laten besmetten om te 
kunnen bieren, is ongelooflijk. Dan heb je het echt niet begrepen. Het is bij ons echt 
ongelooflijk druk en we gaan nu langzaam weer naar code zwart. Ik vind het bijna crimineel’. 

De vaccinatie-angst moet echt worden weggenomen, vindt Van der Eijk. ‘Want wat deze 
pandemie echt heeft laten zien, is dat we het samen moeten doen, anders komen we hier niet 
uit, en gaat de kwaliteit van de zorg in zijn geheel achteruit’. 

Het begint wel altijd bij begrip, zegt hoogleraar Bas van den Putte. ‘Als je mensen zondebok 
maakt, win je sowieso geen zieltjes, zeker niet bij deze groep. Je moet je communicatie eigenlijk 
helemaal niet op de groep richten die zich onder druk gezet voelt. Alles werkt averechts. Geef 
die mensen de tijd om een eigen besluit te nemen’. 

Als er echt een 2G-verdeling komt in Nederland, dan zullen er altijd mensen zijn die niet 
doen wat de overheid wil, betoogt Van den Putte. ‘Bij elk besluit moet worden meegenomen 
hoe daar op gereageerd wordt. Soms werkt het, soms niet. Soms gaan mensen op zoek naar 
sluiproutes. Dat zie je nu ook’. Bron: NOS, 19 november 2021. 

Jezelf besmetten met corona? De inspectie waarschuwt: doe het niet 
 
Op sociale media en via speciale websites kun je zogenoemde 'coronakits' kopen om jezelf te 
besmetten met het coronavirus. De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd maakt zich hier 
grote zorgen over en waarschuwt voor dit soort initiatieven. Een website die zulke spullen 
aanbiedt, is offline gehaald. 
 
Oproepen voor speciale 'besmettingsdates' om corona op te lopen. Websites waar coronakits 
voor een paar tientjes worden aangeboden waarmee je jezelf zou kunnen infecteren met het 
virus. Er zijn allerlei initiatieven in omloop waarmee je volgens de aanbieders het virus kunt 
oplopen. Het doel: een besmetting levert een QR-code op. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, kreeg een melding van een dergelijk initiatief en waarschuwt. ‘Doe het niet’, 
klinkt het dringend. 

Met de invoering van mogelijk 2G-beleid zou een groeiend aantal niet-gevaccineerden zichzelf 
expres met corona laten besmetten. Als ze corona hebben gehad, kunnen ze een herstelbewijs 
krijgen en daarmee toch naar binnen als het 2G-beleid wordt ingevoerd. 

Bij 2G krijg je alleen nog een QR-code als je bent gevaccineerd of genezen van corona. En dus 
niet meer na een negatieve test. 
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‘Dit soort sites of besmettingsfeestjes keuren wij ten strengste af’, laat een woordvoerder van 
de inspectie weten aan RTL Nieuws. ‘Deze initiateven zijn gevaarlijk voor jezelf en voor 
anderen. Wie zichzelf besmet, brengt opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar’. 

De inspectie onderzoekt of het mogelijk is om vervolgstappen tegen dit soort sites of oproepen 
te nemen. ‘We zijn daar druk mee bezig’. Bron: RTL Nieuws, 18 november 2021. 

PSV-spits Zahavi tot winterstop uitgeschakeld, Max met corona aan de 
kant 

De personele problemen bij PSV blijven maar aanhouden. De Israëlische spits Eran Zahavi is 
de afgelopen interlandperiode allesbehalve schadevrij doorgekomen en zal zeker dit 
kalenderjaar niet meer in actie kunnen komen vanwege een knieblessure. 

Wellicht moet hij zelfs geopereerd worden, aldus trainer Roger Schmidt in de aanloop naar de 
competitiewedstrijd van zaterdag tegen Vitesse. 

Gevoegd bij de absentie van Cody Gakpo en Noni Madueke, die beiden al langer geblesseerd 
aan de kant staan, is de voorhoede flink gehavend. Maar Schmidt maakt zich geen grote 
zorgen. 

‘We hebben met Carlos Vinícius, Maxi Romero, Bruma, Ritsu Doan, Yorbe Vertessen en Mario 
Götze nog genoeg opties voorin. In de laatste twee wedstrijden, tegen FC Twente en Fortuna 
Sittard, hebben we negen doelpunten gemaakt’. 

Ook achterin moet Schmidt een vaste kracht missen: linksback Philipp Max heeft positief 
getest op corona en is zaterdag niet inzetbaar in het thuisduel, de eerste wedstrijd van negen 
stuks in vijf weken. Een vol programma dus, maar ook daar maakt de coach zich niet druk 
over. ‘We kijken nu eerst naar morgen, naar de wedstrijd tegen een lastige tegenstander’. 
Bron: NOS, 19 november 2021.  

Grote bedrijven in Oost-Nederland draaien ondanks corona als een 
tierelier: ‘Enorme veerkracht’ 

De grote bedrijven (meer dan 250 medewerkers) in Oost-Nederland doorstaan de coronacrisis 
tot nu toe uitstekend. Ze draaien als een tierelier, blijkt uit een peiling van de Stentor. De 
meeste ondernemers zien de toekomst zonnig tegemoet. 

De grootste disclaimer is tekort aan personeel. ‘Bij ons gaat het niet zozeer om het 
binnenhalen van nieuwe klanten’, schrijft een van de bedrijven in een toelichting. ‘Maar het 
vinden van de juiste mensen om het werk te doen’. 

Bij de peiling reageerden veertien van de grootste bedrijven uit het verspreidingsgebied 
van de Stentor. Zij schetsen een optimistisch beeld van de economische situatie. Nagenoeg 
iedereen ziet de coronacrisis voor het bedrijf inmiddels als voorbij. Zes van de veertien staan 
er zelfs beter voor dan voor de pandemie. Zij melden gemiddeld een omzetgroei van meer dan 
10 procent. Nog eens zes zitten qua omzet inmiddels op hetzelfde niveau als voor de crisis.  

Voor sommige ondernemingen geldt de opleving van het virus wel als een risicofactor voor de 
eigen groei. ‘Dat kan alles vrij vlot weer veranderen’, schrijft een van de bedrijven.  

Maar voor de meeste ondernemers schijnt hoe dan ook de zon weer volop. Acht van de veertien 
bedrijven moest zelfs tijdens de pandemie extra personeel aannemen om al het werk te 
verzetten. De bedrijven geven zichzelf het rapportcijfer 8,3 en dat is net zo veel als voor corona. 
Thuiswerken en digitaal vergaderen nam tijdens de crisis een vlucht. Een meerderheid van de 
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bedrijven zal dat ook na de pandemie blijven doen, maar wel een tandje minder dan tijdens 
de crisis.  

 
 

Karel Heijink, regiodirecteur van VNO NCW Midden (Flevoland, Gelderland, Overijssel en 
Utrecht). ‘Ik zie enorme veerkracht bij onze bedrijven’. © Maarten Sprangh  

De meeste bedrijven rekenen op verdere omzetgroei als de crisis voorbij is. De uitkomsten van 
de peiling passen ook in het beeld dat het Centraal Bureau voor de Statistiek  (CBS) schetst. 
Het CBS maakte eerder deze week bekend dat de economie in het derde kwartaal met 1,9 
procent is gegroeid en daarmee voor het eerst weer groter is dan voor de pandemie. 

Regiodirecteur Karel Heijink van werkgeversorganisatie VNO NCW Midden is daarover blij. ‘De 
peiling van de Stentor is goed nieuws. Het gaat goed met veel van onze grote bedrijven. Dat is 
fantastisch. Tegelijk verbaast me dat ook niet. Er bestaat geen coronagemiddelde. De 
uitschieters zijn groot. Er zijn bedrijven die het verschrikkelijk goed doen. En je hebt aan 
de downside ondernemers die onevenredig hard worden geraakt, zoals de horeca, 
evenementenbranche en reissector’. 

Corona heeft, zegt hij, ‘de grenzen van het ondernemersrisico allang overschreden’. 
‘Steunmaatregelen van de overheid waren belangrijk, maar dekten de verliezen bij lange na 
niet’.  

Dat de pandemie nu weer zo opleeft verrast hem (‘Hoe zit het met de groepsimmuniteit waar 
de virologen het over hadden?’), maar ziet hij wel als ‘een nieuwe realiteit’. ‘We kunnen alleen 
maar hopen dat er niet weer een strenge lockdown komt die alle toevoerlijnen nog een keer 
lam leggen. Maar voorlopig zie ik gelukkig enorme veerkracht bij onze bedrijven. Dat laat de 
peiling ook zien. Ik zie alles bij elkaar het glas vooral halfvol’. 

Belangrijkste opgave voor de bedrijven is de zoektocht naar meer personeel, blijkt uit de 
peiling van de Stentor onder de grote bedrijven in oost-Nederland. Bijna alle bedrijven lopen 
tegen de krapte op de arbeidsmarkt aan. Twee van de veertien bedrijven moesten de productie 
zelfs omlaag schroeven omdat zij niet aan genoeg medewerkers kunnen komen. 

Volgens directeur Karel Heijink van werkgeversorganisatie VNO NCW Midden moeten 
bedrijven ‘hun processen anders gaan inrichten’ om de krapte op de arbeidsmarkt op te 
lossen. Dan denkt hij op de eerste plaats aan robotisering, digitalisering en automatisering. 
‘De klassieke reactie van een bedrijf dat groeit is: meer mensen aannemen. Maar wat als die 
er niet meer zijn? Dan moet je anders denken. In de bouw gaan we naar meer fabrieksmatig 
bouwen. In de horeca zie je al experimenten met bezorgrobots in restaurants’. 
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Ook UVW doet werkgevers een reeks suggesties. In het rapport ‘Personeelstekorten 
aanpakken’ beschrijft de uitkeringsinstantie 27 concrete oplossingen, tips en voorbeelden. Zo 
kunnen werkgevers medewerkers ‘binden en boeien’ door werkdruk te verlagen en sneller een 
vast contract aan te bieden. Bron: De Stentor, 19 november 2021.  

Voedingsstoffen die ertoe doen bij corona 

Goede voeding kan het ziekteverloop van corona gunstig beïnvloeden, suggereren diverse 
studies die de afgelopen maanden zijn verschenen. 

Voedingsstoffen die ertoe doen zijn zink (in rundvlees, kaas, eieren, noten), selenium (twee tot 
drie paranoten per dag), omega 3-vetzuren (in vette vis en lijnzaad) en vitamines C en D. Met 
name vitamine D zit weinig in voeding en moet daarom worden aangevuld. 

Ook zogeheten bio-flavonoïden zoals quercetine zijn belangrijk. Quercetine zit in onder meer 
uien, appels, bessen, thee, noten en diverse koolsoorten. „Quercetine en ook EGCG, een stof 
in groene thee, zijn essentieel voor de opname van zink in onze cellen’, stelt huisarts Jan Baan 
uit Rijssen. 

Risicogroepen, zeker mensen met overgewicht, en ouderen, die vaak weinig of slecht eten, zijn 
aangewezen op supplementen. In de veelheid aan producten is ImmuDefense Forte 
(Mutagenics) een goede keuze, aldus Baan. „Alle noodzakelijke stoffen zitten in één tablet: als 
preventie een tablet per dag, bij klachten drie tot vier per dag’. Bron: Reformatorisch Dagblad, 
19 november 2021. 

Coronaproof Sinterklaas vieren: kan het virus zich verspreiden via 
strooigoed?  

Hoe vieren we op een veilige manier Sinterklaas? En is het uitdelen van pepernoten 
wel hygiënisch en kan het strooigoed ook corona verspreiden? Belangrijke vragen 
nu Sint en Piet weer in het land zijn.  

De GGD GHOR Nederland heeft veel vragen gekregen van basisscholen hoe het 
feest op een veilige manier gevierd kan worden. Een woordvoerder van de GGD laat 
aan Hart van Nederland weten: ‘Ook bij dit feest moeten we ons uiteraard aan de 
basismaatregelen houden. Het 'pepernotenprotocol' is meer een advies: geef elkaar 
de ruimte. Vier het feest voornamelijk buiten. Laat de Sint en Piet per klas 
rondgaan. En het belangrijkste: Was je handen na het bezoek van de Sint’. 

Bij een sinterklaasfeest horen knapperige kruidnoten en zachte schuimpjes, maar 
deze moeten zo min mogelijk aangeraakt worden tijdens het strooien. ‘We hebben 
als de GGD het advies gegeven ingepakte snoepzakjes uit te delen zodat het 
snoepgoed zo min mogelijk besmet raakt met micro-organismen. 

Er mag natuurlijk wel gestrooid worden, maar de GGD beklemtoont: zorg dan dat 
je je handen goed wast!’ 

Dat er veel mensen samenkomen om het Sinterklaasfeest te vieren is een grotere 
potentiele bron van besmetting, dan de mogelijke overdracht via pepernoten. 
Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum, acht de 
kans niet groot dat je via het uitdelen van losse pepernoten corona kan krijgen. 
‘Er zijn geen gevallen bekend van mensen die ziek zijn geworden van corona door 
eten of drinken. Dus ook bij traktaties niet’, zegt Van der Vossen.  

‘Theoretisch kunnen virusdeeltjes op voedsel terechtkomen als een ziek persoon 
zijn handen bijvoorbeeld niet goed wast. Maar de kans is heel klein dat je daar 
corona van krijgt. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om in leven te 
blijven en te groeien’. 
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Van der Vossen begrijpt dat mensen angst hebben voor een mogelijke besmetting 
en het zekere voor het onzekere nemen.  

Het Voedingscentrum benadrukt dat het wel belangrijk is om de adviezen op te 
volgen om te voorkomen dat er toch nog ziekmakende bacteriën en virussen op 
eten kunnen komen. ‘Het is natuurlijk altijd belangrijk om hygiënisch om te gaan 
met het maken, vervoeren en uitdelen van voedsel. Denk aan goed je handen 
wassen met water en zeep. En vanzelfsprekend moeten ouders of kinderen die 
klachten hebben die passen bij corona niet de traktaties maken of uitdelen. Als 
mensen zich hieraan houden, zie ik geen reden voor ‘coronaproof’ strooigoed’. 
Bron: Hart van Nederland, 19 november 2021.  

Afschuw over uitgebroken rellen in Rotterdam: ‘Dit is nooit toegestaan’ 

Met woede en afschuw wordt er vanuit heel Nederland gereageerd op de rellen die zijn 
uitgebroken in Rotterdam, waar de politie vanavond schoten loste bij een protest tegen de 
coronamaatregelen. ‘Geweld heeft zich genesteld in onze democratie. Dit is nooit toegestaan’, 
reageert Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond.  

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP sluit niet uit dat agenten hadden 
geschoten uit noodweer omdat ‘de situatie uiterst bedreigend was en de agenten zich daarom 
genoodzaakt zagen te schieten’. Hij is zeer ontstemd over de situatie. ‘Dit zijn geen rellen meer 
dit is extremistisch gedrag. Dit is niet meer normaal’. Volgens Van de Kamp is er veel schade 
aangericht, maar gaat zijn zorg nu eerst uit naar zijn collega’s in Rotterdam. ‘We hopen dat 
de collega’s veilig thuiskomen’.  

Hanneke Ekelmans van de Nationale Politie spreekt van ‘afschuwelijke beelden’. ‘Is dit 
demonstreren?’, vraagt ze zich boos af. ‘Veel respect voor de collega’s die daar aan het werk 
zijn. Ik hoop dat zij straks veilig thuis komen. Dat geldt voor hen en voor al die hulpverleners 
die onder onaanvaardbare omstandigheden de stad beschermen’. 

Koen Simmers, hoofdbestuurder Nederlandse Politiebond noemt het ‘verschrikkelijke 
beelden’. ‘Dit heeft niks met demonstreren te maken maar met rellend tuig en naïeve domme 
meelopers. Wat een gevaar’.  

Algemeen directeur veiligheidsregio en regionaal commandant brandweer Rotterdam-
Rijnmond Arjen Littooij bekijkt de beelden met afschuw. ‘Noch het recht van vrijheid op 
demonstratie, noch het recht op vrije meningsuiting rechtvaardigt vernielingen, 
brandstichting of geweld tegen brandweermensen, politiemensen of ambulancemedewerkers. 
Gebruik je verstand!’ 

Ook wijkagenten uit andere delen van Nederland leven mee. ‘Wat je er ook allemaal van vindt. 
Ventileer je mening, ga demonstreren, maak je punt. Maar dit.. dit is toch niet nodig? Dit wil 
toch niemand?’ aldus wijkagent Johan Dubbeldam uit Hoofddorp. 

Tweede Kamerlid Ingrid Michon (VVD) noemt de relschoppers een ‘stelletje mafkezen’. ’Dit 
heeft niks met demonstreren te maken, maar kansloos slopen van eigendommen van de politie 
of hardwerkende ondernemers’.  

CDA-Kamerlid Hilde Palland spreekt van ‘afschuwelijke beelden uit Rotterdam van mensen 
die zich op alles en iedereen afreageren’. Dat heeft volgens haar niets met demonstreren te 
maken, maar is het ‘totaal idioot en onacceptabel’. ’Criminele relschoppers hebben de 
demonstratie gekaapt’, twittert PvdA-parlementariër Barbara Kathmann. ‘Dit moeten we niet 
langer pikken’. 

Ook onafhankelijk Kamerlid Liane den Haan is verbijsterd. ‘Wat zijn dit voor een mafklappers? 
Onze hulpverleners en zorgprofessionals hebben het al zwaar genoeg. Wees een beetje solidair 
en zorg voor elkaar’. 
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Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) wil nog niet reageren op de chaos die is 
uitgebroken in de stad. ‘We volgen de situatie wel en hebben eerder vanavond contact gehad 
met burgemeester Ahmed Aboutaleb, korpschef Henk van Essen en het OM. We laten de 
driehoek zijn werk doen’, laat een woordvoerster weten.  

De Nederlandse Vereniging van Journalisten meldt dat de camerajournalist die werd 
aangevallen aangifte gaat doen. ‘Hij is oké, maar zijn spullen zijn vernield’. 

De politie heeft meerdere waarschuwingsschoten gelost en er zijn daardoor gewonden 
gevallen. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt. Op de Coolsingel 
voerde de ME charges uit. Ook is een waterkanon ingezet en is een noodbevel van kracht. Dit 
betekent dat mensen zich niet mogen ophouden op en rondom de Coolsingel en de stations 
Centraal Station en Blaak. Het Centraal Station is door de ongeregeldheden inmiddels 
gesloten, meldt de politie. 

Honderden betogers hadden zich vanavond in Rotterdam op de Coolsingel verzameld. Ze 
protesteerden tegen het zogenoemde 2G-beleid waar de overheid op aanstuurt en waarbij 
mensen alleen nog maar een coronatoegangsbewijs krijgen wanneer ze gevaccineerd of 
genezen zijn. De betoging liep vervolgens uit op rellen. 

Betogers staken vuurwerk af en er werden brandjes gesticht op straat, meldt de politie. Er 
zouden ook vier politieauto’s en straatmeubilair zijn vernield. Op social media zijn ook beelden 
te zien van een politieauto die in brand zijn gestoken. 

In verband met de rellen rijden er geen treinen van en naar Rotterdam CS, meldt NS. Op 
borden boven de ringweg A20 bij Rotterdam en op lokale wegen worden automobilisten 
gewaarschuwd het centrum van Rotterdam te mijden wegens de situatie. De veiligheidsregio 
adviseert mensen om het centrum te mijden. 

Eerder op de dag werd via sociale media al opgeroepen tot een betoging tegen 2G. Een 
woordvoerster van de gemeente liet weten dat de demonstratie niet was aangemeld. Bron: AD, 
19 november 2021.  

Waarom Oostenrijkers en Zwitsers zich minder laten vaccineren dan 
andere Europeanen 

Zwitserland, Oostenrijk en de Duitse deelstaat Beieren staan in het rijtje met de laagste 
vaccinatiegraad van West-Europa. De Duitse onderzoeker Michael Blume probeert het te 
verklaren. 

De verschillen in vaccinatiepercentages onder Europeanen zijn onderhand best opmerkelijk. 
In Nederland is 84,7 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder volledig gevaccineerd 
tegen Covid-19. In IJsland is dat 91,4 procent met Denemarken daar niet ver achter met 88,5 
procent. Daarna dan Noorwegen met 88 procent. Bewoners van een aantal zuidelijke Europese 
landen laten zich ook stevig vaccineren: Portugal (91,9 procent van de volwassenen) en Malta 
(91,8 procent) springen eruit. 

Echt afwijkend in het Europese plaatje blijken nu toch Oostenrijk (74,3 procent), Duitsland 
(80,8 procent landelijk, maar in Beieren 64,8 procent) en Zwitserland (66,5 procent). De 
Oostenrijkse kanselier Alexander Schallenberg foeterde bij het bekendmaken van een nieuwe 
lockdown op de ongeveer twee miljoen Oostenrijkers die hardnekkig weigeren het vaccin tot 
zich te nemen.  

De Duitse onderzoeker Michael Blume van de faculteit religieuze studies van het Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) publiceert vandaag een onderzoek naar de verschillen in 
vaccinatiebereidheid in het Duitse taalgebied. In de krant Süddeutsche Zeitung zet hij de lage 
vaccinatiepercentages in Zwitserland en Oostenrijk af tegen de zeer hoge in Denemarken. Ook 
binnen een land zijn er grote verschillen. ‘Italianen die in (de bergregio) Zuid-Tirol wonen 
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willen niet gevaccineerd worden. Duidelijk is dat er een probleem ligt in de Alpenlanden’, aldus 
Blume. 

De verklaring is volgens de onderzoeker een typische eigengereidheid. In de moeilijker 
bereikbare dalen van het Alpenland zijn in de loop der eeuwen lokaal sterke bestuursvormen 
gegroeid waarin mensen traditioneel minder geneigd zijn te luisteren naar het centrale bestuur 
in de hoofdstad. Dat vindt men vaak te ver weg en onvoldoende geïnformeerd over lokale 
zaken. Daarbij zijn de afgelegen regio's van oudsher een vruchtbaar gebied voor allerlei 
hardnekkige complottheorieën, inclusief antisemitische. Blume noemt ook de invloed van veel 
esoterische (spirituele) bewegingen die ontstonden in Zwitserland en Oostenrijk en die vaak 
liever vertrouwen op de helende werking van ‘de natuur’ dan op medicijnen. 

Ook de taal zou een grote rol spelen in de gedeeltelijke afwijzing van het vaccin. In veel 
Alpenstreken wordt nog steeds in lokale dialecten gecommuniceerd waarbij de gedachte is dat 
mensen zich niets willen laten voorschrijven in het Hochdeutsch dat in de beleving van elders 
komt en dus minder te vertrouwen is. Volgens Blume is er in de afgelegen streken bovendien 
een aloude neiging een vijandbeeld op te roepen in bange tijden. ‘Als de oogst mislukte was 
het de schuld van heksen, als de pest kwam lag het aan de Joden’. Bij corona willen mensen 
liever denken dat het allemaal niet zo erg is en dat het een complot is van multinationals en 
Joden, denkt Blume. Bron: AD, 19 november 2021. 

Supporters van Den Bosch en ADO Den Haag gooien vuurwerk in gesloten 
stadions: ‘Leren jullie het nou nooit?’  

Sinds afgelopen zondag zijn de stadions in Nederland voor drie weken gesloten, maar een 
groepje supporters van FC Den Bosch had vanavond maling aan die maatregel. Ze kwamen 
het gesloten stadion binnen en staken wat vuurwerk af achter het doel bij de Brabantse derby 
tegen TOP Oss. Ook bij Telstar - ADO Den Haag ging het even later mis.  

Na vijf minuten kwam FC Den Bosch op voorsprong via Ryan Yang Leijten, maar na een 
kwartier drongen er plots enkele supporters binnen met vuurwerk. Dit tot grote woede van de 
Bossche stadionspeaker: ‘Ga meteen het stadion uit. Je benadeelt je eigen club. Leren jullie 
het nou nooit?’ riep hij om. 

Daarop vertrok de groep supporters ook direct uit Stadion de Vliert. Door het vele vuurwerk 
in de hoek van het stadion is wel een deel van het scorebord kapot. FC Den Bosch won de 
Brabantse derby tegen TOP Oss uiteindelijk met 1-0 door de goal van Ryan Yang Leijten na 
zes minuten spelen.  

 
Vreugde bij de spelers van FC Den Bosch na de snelle goal van Ryan Leijten. © Pro Shots / 
Peter van Gogh 
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Bij de wedstrijd tussen Telstar en ADO Den Haag ging het na een halfuur mis, toen supporters 
van ADO vuurwerk van buiten het stadion op het veld gooiden. De gele en groene rook in het 
stadion maakten duidelijk dat het ging om een boodschap van de supporters van de uitploeg. 
 
In Den Bosch werd de wedstrijd slechts een minuutje stilgelegd, bij Telstar - ADO Den Haag 
besloot de scheidsrechter de spelers richting de kleedkamer te sturen tot de situatie weer 
veilig was. Na tien minuten kwamen de spelers weer terug op het veld bij een stand van 0-0. 
Bij rust stond het 0-2 door goals van Thomas Verheijdt en Vicente Besuijen. Eljero Elia viel 
in de 73ste minuut in voor Ricardo Kishha. De 34-jarige aanvaller maakte daarmee zijn 
rentree bij de club waar hij in 2004 zijn profdebuut maakte. Hij tekende donderdag een 
contract bij de club waar hij al enkele maanden meetrainde. Bron: AD, 19 november 2021.  

Grapperhaus ziet wel wat in puntenaftrek voor club van zich misdragende 
supporters 

Na weken overleg tussen de KNVB en justitieminister Grapperhaus is er nu een ‘aanvalsplan’ 
om de plotse golf van voetbalgeweld te stoppen. De teugels worden aangetrokken bij bestaande 
maatregelen en clubs moeten verantwoordelijkheid nemen. ‘Anders zeggen wij als overheid: 
de wedstrijd gaat niet door’. 

In alle stadions moeten straks ‘slimme’ camera’s hangen die gezichten van raddraaiers 
kunnen herkennen. Hooligans met stadionverbod en een meldplicht moeten in de toekomst – 
volgend voorjaar begint een pilot – via een app op hun telefoon bewijzen dat ze niet in de buurt 
zijn van het stadion of stadscentrum. Het zijn twee van de maatregelen die demissionair 
minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gisteren overeenkwam met de KNVB, 
clubs, burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie. Bron: AD, 20 november 2021. 

Jaap Van Dissel heeft hoge verwachtingen van coronapil 

RIVM-directeur Jaap Van Dissel heeft hoge verwachtingen van de coronapil van farmaceut 
Merck. De Europese medicijnwaakhond EMA gaf gisteren alvast het groene licht voor gebruik 
van het antivirale middel. De pil wacht nog op definitieve  goedkeuring en toelating, maar 
landen kunnen 'met het oog op toenemende besmettingscijfers en sterfte' er alvast voor 
kiezen het middel te verspreiden. 

Van Dissel denkt dat er na de komende winterperiode geen strenge coronamaatregelen meer 
nodig zijn, mede dankzij de pil. Het is 'onwaarschijnlijk, omdat we dan die medicatie hebben', 
zegt hij tegen NU.nl. Hij benadrukt dat het succes samenhangt met het juiste gebruik van het 
middel. ‘Of de patiënt het medicijn inneemt, het juiste moment, lang genoeg innemen, zijn 
factoren die bepalen hoe succesvol het is’. 

Van Dissel rekent erop dat de pillen volgend jaar ruim beschikbaar zijn. ‘Het is gunstig, want 
het gaat er wel aankomen. Als je ze dan breed kunt inzetten, dan kan dat een gunstig effect 
hebben’, aldus de RIVM-baas, die aangeeft vanaf het voorjaar ook een hogere vaccinatiegraad 
te verwachten. Ook zouden meer mensen dan moeten zijn hersteld van het virus. Dat alles bij 
elkaar zou de druk op de zorg moeten verlichten. Bron: AD, 20 november 2021.  

Een anti-Covid-pil van farmaceut MSD mag al door Nederland en andere Europese landen 
gebruikt worden, bracht medicijntoezichthouder EMA vrijdag naar buiten. De pil is nog in 
afwachting van goedkeuring en toelating, maar landen kunnen 'met het oog op toenemende 
besmettingscijfers en sterfte door Covid-19 in de Europese Unie' er alvast voor kiezen het 
middel te verspreiden. 

De pil is bedoeld voor mensen die net positief zijn getest op het virus en risico lopen daar heel 
ziek van te worden. Binnen vijf dagen na de eerste symptomen moeten mensen beginnen met 
het slikken van de capsules. Die nemen ze vervolgens twee keer per dag, vijf dagen lang. Het 
middel moet voorkomen dat de klachten erger worden en mensen in een ziekenhuis belanden 
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of overlijden. Een coronapil van Pfizer wordt ook beoordeeld door het EMA. Bron: RTL Nieuws, 
20 november 2021.  

Covidpil MSD mag al worden gebruikt, pil Pfizer wordt beoordeeld 

Nederland en de andere Europese landen mogen de anti-Covid-pil van MSD alvast gebruiken, 
in afwachting van goedkeuring en toelating. Dat heeft de Europese toezichthouder voor 
geneesmiddelen, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam laten weten. 
 
Met het advies kunnen landen alvast besluiten om het middel te verstrekken 'met het oog op 
toenemende besmettingscijfers en sterfte door Covid-19 in de Europese Unie', zegt het EMA. 
 
De MSD-pil heet molnupiravir en wordt op de markt gebracht onder de naam Lagevrio. Het 
middel is bedoeld voor mensen die net positief zijn getest op het virus en risico lopen daar 
heel ziek van te worden. Binnen vijf dagen na de eerste symptomen moeten mensen beginnen 
met het slikken van de pil. Die nemen ze vervolgens twee keer per dag, vijf dagen lang. Het 
middel moet voorkomen dat de klachten erger worden en mensen in een ziekenhuis belanden 
of overlijden. 

Het bureau begint ook met de beoordeling van een tweede coronapil. Die is ontwikkeld door 
Pfizer. Op basis van die eerste beoordeling kunnen landen alvast beslissen om ook die pil in 
te zetten, in afwachting van de volledige goedkeuring. De Pfizer-pil heet ritonavir en wordt op 
de markt gebracht onder de naam Paxlovid. Bron: RTL Nieuws, 19 november 2021. 

Oostenrijkse jongeren wilden agenten in brand steken vanwege 
coronaregels 

Twee tieners van 16 en een man van 20 jaar uit het Oostenrijkse Linz hebben bekend van 
plan te zijn geweest agenten in een hinderlaag te lokken, met benzine te overgieten en in brand 
te steken. Hun voornemen komt uit onvrede over de coronamaatregelen in het land. Het trio 
heeft ook toegegeven half november een politiewagen in brand te hebben gestoken, meldde de 
politie vrijdag. 

‘We gaan ervan uit dat ze dit echt van plan waren en dat dat niet is gelukt. Daarom hebben 
ze alleen de politieauto aangevallen’, zegt een politiewoordvoerder tegen persbureau DPA. De 
verdachten zouden hebben verklaard agenten als tegenstanders te zien omdat die de 
coronamaatregelen handhaven.  

Oostenrijk heeft vanwege oplopende besmettingsaantallen besloten tot een lockdown. 
Maandag gaan onder meer de horeca, veel winkels en scholen dicht. Voor gevaccineerde en 
van Covid-19 herstelde Oostenrijkers geldt de lockdown tot uiterlijk 13 december. Wie zich 
nog niet heeft laten inenten blijft langer binnen, afgezien van boodschappen doen of naar de 
dokter gaan. In februari 2022 wordt de vaccinatieplicht van kracht. 

De volledige lockdown komt na twee weken van strengere beperkingen die alleen van 
toepassing waren op niet-gevaccineerde mensen. Honderden extra politieagenten zijn ingezet 
om toe te zien op naleving van de coronamaatregelen. Bron: AD, 20 november 2021. 

Overheid in België neemt 6.7 miljoen mondkapjes in beslag  

De Belgische overheid heeft sinds het begin van de coronacrisis ruim 6,7 miljoen mondkapjes 
in beslag genomen omdat die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, melden Belgische kranten 
waaronder Het Nieuwsblad. Inspectiediensten hebben 719 partijen onderzocht en in 241 
gevallen, pakweg dertig procent, bleek sprake van vervalste modellen. 

Het gaat zowel om chirurgische maskers als om stoffen exemplaren. De inspectie waarschuwt 
goed na te gaan wat er wordt aangeschaft. ‘Het is essentieel dat die mondmaskers, hoe je ze 
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ook gebruikt of van waar ze ook komen, toch een adequaat beschermingsniveau bieden’, zegt 
een woordvoerster. 

Bij chirurgische maskers moet bijvoorbeeld het CE-label op de verpakking staan. Dat 
betekent dat producenten zich moeten aanmelden en dat hun producten gecertificeerd moeten 
worden binnen Europa. Maar dat label wordt vaak vervalst. Bron: AD, 20 november 2021. 

GGD waarschuwt tegen opzettelijk laten besmetten met corona 

Besmettingsfeestjes, knuffelen met je oma die het virus heeft of corona per postorder bestellen: 
nu de 2G-discussie gaande is, overwegen sommige mensen om zich te laten besmetten.  

‘Liever maak ik de keuze niet en ik ben er ook nog niet helemaal uit. Maar de 2G-discussie 
dwingt je bijna om die keuze wel te maken’. Anoniem, Beek en Donk 

Niet doen, waarschuwen GGD Brabant-Zuidoost, GGD GHOR en de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De drie gezondheidsorganisaties zeggen op de hoogte te zijn 
van het feit dat mensen zich op verschillende manieren bewust willen laten besmetten met 
het coronavirus.   

GGD waarschuwt tegen opzettelijk laten besmetten met corona 

Besmettingsfeestjes, knuffelen met je oma die het virus heeft of corona per postorder bestellen: 
nu de 2G-discussie gaande is, overwegen sommige mensen om zich te laten besmetten.  

Niet doen, waarschuwen GGD Brabant-Zuidoost, GGD GHOR en de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De drie gezondheidsorganisaties zeggen op de hoogte te zijn 
van het feit dat mensen zich op verschillende manieren bewust willen laten besmetten met 
het coronavirus.  

‘Als instelling die staat voor de publieke gezondheid in Nederland vinden wij dit hoogst 
onverantwoord’, reageren GGD GHOR en GGD Brabant-Zuidoost. ‘Wij keuren dit ten zeerste 
af. Mensen die dit doen, brengen zichzelf en hun omgeving in gevaar’. Het is een klap 
daarnaast in het gezicht van iedereen die al anderhalf jaar bezig is de pandemie te bestrijden, 
stelt de IGJ in een verklaring.  

GGD Brabant-Zuidoost heeft geen idee of het ook daadwerkelijk in deze regio gebeurt en zo 
ja, om hoeveel mensen het gaat. ‘Door het enorme aantal besmettingen voeren wij op dit 
moment het bron- en contactonderzoek anders uit. In deze fase is het belangrijk om iedereen 
zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van een positieve uitslag en te adviseren over de 
geldende leefregels’, verklaart een woordvoerder. 

Op meerdere plekken in het land duiken geluiden op van mensen die liever besmet, dan 
geprikt worden.  Er zijn feestjes waar ongevaccineerden speciaal naar toe gaan om zich te 
laten besmetten. Eind deze week dook een website op waar klanten een product kunnen kopen 
waarmee ze zichzelf met het coronavirus kunnen besmetten. Er zijn er ook die het kleiner 
houden en moedwillig nauw contact zoeken met een besmet naast familielid of goede vriend. 

Dat laatste overweegt een 18-jarige Beek en Donkse. Uit angst voor nare reacties wil ze haar 
verhaal alleen anoniem kwijt. ‘Het moet wel iemand zijn die dichtbij me staat, naar zo’n feestje 
zou ik niet gaan. En op het moment ken ik niemand met corona, dus het speelt niet. Ik wil 
me niet laten vaccineren omdat onbekend is wat de lange termijngevolgen zijn. Ik hoor van 
vrouwen die menstruatieproblemen hebben gekregen na te zijn ingeënt, dus ik vraag me af 
wat het met mijn vruchtbaarheid doet’. 

Ze vindt het een keuze tussen twee kwaden: vaccineren of het virus op natuurlijke wijze 
doorstaan. ‘Liever maak ik de keuze niet en ik ben er ook nog niet helemaal uit. Maar de 2G-
discussie dwingt je bijna om die keuze wel te  maken. Natuurlijk weet je nooit helemaal zeker 
hoe ziek je ervan wordt. Ik ben geen virus-ontkenner, ben me bewust van wat er om me heen 
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gebeurt. Maar ik ben jong, de kans is klein dat ik in het ziekenhuis beland. Ik kan óók een 
ongeluk krijgen’. Bron: AD, 20 november 2021. 

Hongkong verlaagt vaccinatieleeftijd naar drie jaar 

Hongkong verlaagt de leeftijd waarop het Chinese Sinovac-vaccin mag worden toegediend 
van 18 naar 3 jaar. ‘Jongeren tussen de 12 en 17 jaar krijgen prioriteit bij het verkrijgen van 
het vaccin’, zegt gezondheidsminister Sophia Chan. ‘Met de mogelijkheid 
om jongere kinderen op een later moment te vaccineren’. Een adviescomité raadde al eerder 
aan om de leeftijdsgrens te verlagen. 

Uitgangspunt is daarbij dat de voordelen de risico's overstijgen. Op dit moment is zo'n 67 
procent van inwoners van Hongkong volledig ingeënt met het vaccin van Sinovac of dat van 
Pfizer/BioNTech. De regering van de stadstaat heeft nog eens een miljoen doses van het Pfizer-
vaccin aangekocht om als boostershots toe te dienen. Bron: AD, 20 november 2021. 

Duitse kerstmarkten gaan open, maar Nederlanders blijven weg 
 
Het Duitse kerstmarktseizoen staat op het punt van beginnen. Nederlanders zijn daarbij 
gewoon welkom. Maar we gaan niet. Meerdere reisorganisaties geven aan dat de animo 
bijzonder laag is. De onzekerheden zijn door de coronamaatregelen te groot. 

Voor kerstmarktkoopmannen en -vrouwen is 2021 vooralsnog een beter jaar dan 2020. Vorig 
jaar werden alle Duitse kerstmarkten namelijk afgelast vanwege het coronavirus. Dit jaar 
kunnen ze vooralsnog doorgaan. 

Dé kans voor Nederlanders om de komende weken eens een glühweintje over de grens te 
scoren. Maar niets is minder waar. Meerdere Nederlandse touroperators geven aan dat 
busreizen naar kerstmarkten op dit moment niet in trek zijn. 

Zo zegt Brabant Expres tegen RTL Nieuws: ‘We hadden wel wat boekingen, maar het liep zeker 
niet storm. Er was weinig animo en toen kwam de laatste persconferentie er ook nog overheen. 
Toen hebben we besloten om alle kerstmarktreizen tot en met het weekend van 5 december 
te schrappen’. 

De reisorganisatie hoopt dat ze in de weekenden na 5 december nog wel kerstmarktreizen 
kunnen aanbieden, maar veel vertrouwen is er niet. ‘Het is moeilijk vooruitplannen, omdat de 
regels nog onzeker zijn. Mensen willen wel graag, maar wachten met boeken’. 

Dat beeld herkent de Friese reisorganisatie Paulusma Reizen. ‘Er is niks meer geboekt. De 
telefoon rinkelt niet. Überhaupt niet voor reizen, dus ook niet voor kerstmarktreisjes. Hopelijk 
duurt de huidige lockdown niet langer dan drie weken. Want als mensen dan nog moeten 
boeken, wordt het krap’. 

TUI zegt tegen RTL Nieuws dat er door corona dit jaar helemaal geen busreizen naar 
kerstmarkten zijn. Wel kunnen mensen via TUI een reis boeken en met eigen vervoer gaan. 
‘Maar de animo daarvoor is zeer beperkt’, zegt een woordvoerder. ‘Daarbij kan het ook nog zo 
zijn dat de kerstmarkten niet doorgaan. Daarvoor wachten we graag de persconferentie in 
Duitsland af’. 

Die persconferentie staat gepland voor vandaag. De besmettings- en ic-cijfers stijgen in 
Duitsland snel. Er zullen dan ook nieuwe maatregelen komen. Welke, en of dat iets betekent 
voor de kerstmarkten, is nog niet duidelijk. 

Mochten de markten openblijven, dan kan je er als Nederlander ook met eigen vervoer heen. 
Maar dan zal je je waarschijnlijk aan bepaalde maatregelen moeten houden. Zoals het op zak 
hebben van een QR-code. 
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Hoe het er verder precies uit komt te zien, horen we later vandaag. De kerstmarkt in het 
Beierse Neurenberg is in ieder geval op alles voorbereid. ‘We hebben dit jaar de markt verdeeld 
over vier verschillende locaties’, zegt de organisatie tegen RTL Nieuws. ‘Zo kunnen we de 
drukte beter spreiden’. 

‘Daarbij worden onze glühwein-kraampjes ondergebracht in aparte ruimtes, waar mensen 
genoeg afstand kunnen houden. Mocht de 2G-maatregel hier worden ingevoerd, dus alleen 
toegang voor mensen die zijn genezen van corona of ertegen zijn gevaccineerd, dan kunnen 
we daar zonder problemen op inspelen’. Bron: RTL Nieuws, 18 november 2021. 

Muziekdemonstratie in Breda verwacht duizenden deelnemers 

De organisatie van een muziekdemonstratie tegen de coronamaatregelen in het centrum van 
Breda verwacht vanmiddag duizenden deelnemers. Ze komen rond 13.00 uur samen op het 
Chasséveld en maken daarna een ronde door de binnenstad. 

‘We zijn helemaal klaar met dit kabinet’, zegt Joost Eras, die de actie organiseert samen met 
drie andere dj's uit de Bredase horeca. Eras gaat ervan uit dat minimaal 1500 tot 
2000 mensen op de been zullen zijn. 

‘Maar eigenlijk verwachten we tussen de 4000 tot 5000 mensen. We zijn zelfs door mensen 
uit Limburg benaderd. Sinds 25 kroegen afgelopen zaterdag na 20.00 uur gewoon 
doorgingen staat Breda bekend als het stoutste jongetje van de klas’. Bron: AD, 20 november 
2021.  

In Breda zijn duizend demonstranten gekomen om te protesteren 

In Breda hebben een kleine duizend demonstranten lopend en dansend achter een 
geluidswagen meegedaan aan een protesttocht tegen de coronamaatregelen. Ook tien bussen 
van de zogeheten party-express reden mee in deze muziekdemonstratie door de stad. Het 
kabinet maakte vorige week nieuwe maatregelen bekend tegen corona, waaronder het om 
20.00 uur sluiten van kroegen en restaurants. Het protest met het motto 076AAN is 
georganiseerd door dj's die werken in de Bredase horeca. 

De sfeer in Breda was feestelijk. Deelnemers aan het protest droegen borden bij zich met 
teksten als 'Het begint hier wel op China te lijken. Geen test=Geen virus', '123G bom onder 
onze samenleving' en 'Een injectie is niet sexy’. 

Organisator Joost Eras liet eerder weten dat hij is geschrokken van de gewelddadigheden in 
Rotterdam, maar hij zag geen reden om het protest af te blazen. ’We hebben in Breda laten 
zien dat het ook op deze manier kan’, constateerde hij na afloop.  

Een demonstratie tegen de coronamaatregelen zaterdag in Amsterdam is wel afgelast na de 
ongeregeldheden in Rotterdam. Toch verzamelden daar honderden mensen op en rond de 
Dam voor een protestmars. Bron: AD, 20 november 2021. 
 
Spaanse autofabrikant Seat laat gevaccineerde en ongevaccineerde 
medewerkers gescheiden eten  
 
De Spaanse autobouwer Seat heeft gevaccineerde en ongevaccineerde medewerkers gevraagd 
om gescheiden van elkaar te eten in de fabriekskantine in Barcelona. Volgens de directie om 
het personeel te beschermen en voortgang van de productie te garanderen. Afgelopen maand 
is een ruimte ingericht waar medewerkers die niet zijn ingeënt de maaltijd kunnen gebruiken, 
verklaart een woordvoerder. Bron: AD, 20 november 2021. 
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Een dag op corona-afdeling E2: ‘Het is geen fictie wat hier gebeurt’ 

Verpleegafdeling E2 van het Sint Antonius Ziekenhuis is helemaal vol. Nee, wacht, er is één 
coronabed vrij. Die patiënt is net overleden. Een  dag lang liep - of beter gezegd, rende - 
verslaggever Josselin Gordijn mee op de afdeling in Nieuwegein. Ze zag hoe verpleegkundigen 
zich staande houden in een situatie die steeds nijpender wordt. „We kunnen moeilijk patiënten 
gaan stapelen’. 

Dag 1: het coolpack gaat aan 

Over haar witte shirt hangt ze een knalgeel coolpack, een soort aan elkaar geregen blok 
waterijsjes. Het is kwart voor acht ’s morgens en verpleegkundige Suzanne (20) weet al dat 
haar dienst op de cohortafdeling, de afgeschermde afdeling die speciaal voor coronapatiënten 
is, een hele drukke gaat worden. Bron: AD, 20 november 2021. 

Arts Irfan Halim overleden aan coronabesmetting 

Vorig weekeinde overleed in Groot-Brittannië de 45-jarige arts Irfan Halim. Hij stond aan 
de frontlijn tegen coronas. Na zich twee jaar ingezet te hebben voor coronapatiënten liep hij 
zelf het virus op en stierf na een wekenlange strijd. 

Halim wordt door collega's omschreven als een 'medische krachtpatser', die werkte alsof er 
'tien mannen in één lichaam' zaten. Tijdens zijn 25 jaar tellende medische carrière behandelde 
hij naar schatting ruim 250.000 patiënten.  

Hij laat een vrouw en vier jonge kinderen achter. Zijn dood heeft in het land tot emotionele 
reacties geleid. Vrienden en familie organiseerden een crowdfundingsactie om de 
nabestaanden van de arts financieel te ondersteunen. 

Via platform Gofundme is duizenden keren gedoneerd. De gulle gevers noemen Halim 
'onbaatzuchtig' en 'een echte held’. De teller stond vanochtend al op 119.451 Britse ponden, 
omgerekend zo'n 142.000 euro. Bron: AD, 20 november 2021. 

 

De schade aan de teststraat in Voorthuizen is groot. © Luke Beens/Persbureau Heitink 
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Veel schade door brandstichting bij teststraat in Voorthuizen 
 
In het centrum van Voorthuizen is vrijdagavond een GGD-teststaat in brand gestoken. De 
brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het pand uitbrandde.  
 
De brand brak omstreeks 22.00 uur uit. De schade aan het gebouw is groot. De politie doet 
nader onderzoek naar het incident.  
 
Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Bron: AD, 20 november 2021. 
 
In België gaan deze strengere coronamaatregelen vandaag in 
 
Het koninklijk besluit met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité van 
17 november - is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden 
vandaag,  zaterdag 20 november, om 7 uur ’s ochtends in werking. We zetten alle maatregelen 
op een rij.  
 
Telewerk 
• Telewerk wordt verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle 
personen die er werken, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is 
vanwege de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de 
dienstverlening. 
• Tot en met 12 december mag per persoon maximum één dag per week een terugkeermoment 
worden georganiseerd. Per dag mag maximum 20 procent van het personeel voor wie telewerk 
verplicht is tegelijk in het bedrijf aanwezig zijn.  
• Vanaf 13 december mag per persoon maximum twee dagen per week een terugkeermoment 
worden georganiseerd. Per dag mag dan maximum 40 procent van het personeel voor wie 
telewerk verplicht is tegelijk in de onderneming aanwezig zijn. 
 
Publieke evenementen 
• Publieke evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en 
andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, zijn toegestaan tot 
50 personen binnen en 100 personen buiten (medewerkers en organisatoren niet meegeteld) 
-  indien geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket. Voor deze evenementen geldt 
dat wordt aanbevolen de social distancing na te leven; het dragen van het mondmasker is 
verplicht. 
• Deze maximale aantallen van 50 personen binnen en 100 personen 
buiten kunnen voortaan enkel nog worden overschreden wanneer wél gebruik wordt gemaakt 
van het Covid Safe Ticket. Ook in dit geval is het dragen van een mondmasker verplicht. 
• Organisatoren van publieke evenementen kunnen beslissen gebruik te maken van het Covid 
Safe Ticket, ook onder de drempels van 50 personen binnen en 100 personen buiten, mits de 
bezoekers daarvan voorafgaand worden geïnformeerd. Bovendien kunnen de deelstaten, 
gouverneurs en burgemeesters het gebruik van het Covid Safe Ticket voor alle publiek 
toegankelijke evenementen op hun grondgebied verplichten, of de minimumaantallen 
verlagen. 
 
Private bijeenkomsten 
• Private bijeenkomsten zijn toegestaan zonder mondmasker tot 50 personen binnen en 100 
personen buiten. 
• Deze maximale aantallen mogen worden overschreden wanneer alle aanwezigen vanaf tien 
jaar een mondmasker dragen, de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het 
samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket zodra dit het toelaat, 
en de organisator de aanwezigen daarvan voorafgaand informeert. 
 
Mondmaskers 
Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf tien jaar: 
• in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten, 
overheidsgebouwen, handelszaken, winkels en winkelcentra; religieuze gebouwen; 
• in bibliotheken, spelotheken en mediatheken; in gerechtsgebouwen; 
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• in de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot 
de culturele, feestelijke, sportieve (met inbegrip van de fitnesscentra), recreatieve en 
evenementensector; 
• in de horeca, voor het personeel, en voor de klanten wanneer deze niet aan tafel of aan de 
toog zitten; 
• in de besloten ruimten van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer; 
• voor de dienstverlener en de klant op de plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, 
d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan 
worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten; 
• voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen (met inbegrip 
van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden 
en trainingen, en congressen, en ook tijdens massa-evenementen, ongeacht het aantal 
aanwezigen; 
• tijdens private bijeenkomsten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen; 
• op alle plaatsen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het 
samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket; 
• in discotheken en dancings, behalve wanneer de toegang wordt georganiseerd met gebruik 
van certificeerde negatieve zelftesten, (en dit zodra het toepasselijke samenwerkingsakkoord 
dit toelaat). 
 
Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het 
dragen ervan onmogelijk is vanwege de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens het sporten). 
 
Het blijft sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de 
regels van social distancing na te leven, en dit voortaan vanaf tien jaar.  
 
Alle maatregelen treden vandaag, zaterdag 20 november 2021, om 7 uur ’s ochtends in 
werking en gelden, net zoals de reeds bestaande maatregelen die niet werden gewijzigd, zeker 
tot en met 28 januari 2022. Weliswaar zullen de epidemiologische omstandigheden nauwgezet 
worden opgevolgd en zal het Overlegcomité begin januari een nieuwe evaluatie maken. Bron: 
HLN, 20 november 2021.   
 
'Vaccinatieplicht in Nederland juridisch mogelijk, maar niet 
waarschijnlijk' 
 
Een vaccinatieplicht zoals in Oostenrijk is juridisch ook in Nederland mogelijk. Dat zegt André 
den Exter, docent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Maar, goed om te weten: 
een verplichting betekent geen dwang. 
 
Van dwang is nu ook in Oostenrijk geen sprake. ‘Je zal niet beetgepakt worden door vier 
verpleegkundigen en thuis onder dwang een vaccinatie krijgen’. Het is wel een verplichting, 
en wie die niet nakomt, krijgt gewoon een boete.  
 
Met de verplichting gaat Oostenrijk nog een stuk verder dan eerder deze week toen een 
lockdown voor ongevaccineerden inging: 
 
Het is de vraag of de politiek in Nederland ooit de stap naar een vaccinatieverplichting zal 
zetten. Zorgminister Hugo De Jonge heeft van begin af aan benadrukt dat er in Nederland 
'nooit' een vaccinatieplicht zal komen, en ook een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat 
niet. 
 
Den Exter verwacht niet dat het in Nederland snel zo ver komt. ‘Hier zie ik zo'n verplichting 
niet snel gebeuren. We zijn nu in de discussie over de 2G-maatregel’, zegt Den Exter. 
 
De situatie in Oostenrijk is anders, want daar zijn veel minder mensen gevaccineerd (Zo'n 74 
procent boven de 12 jaar, red). De urgentie is daar dan ook groter. In Nederland zullen we 
eerst die andere stappen nemen, voordat een verplichting überhaupt aan de orde komt’. 
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Hij benadrukt dat de juridische mogelijkheid er alleen is onder bepaalde randvoorwaarden. 
‘Het hangt af van de vaccinatiegraad en van de druk op de zorg en de vraag: hoe effectief zijn 
bestande en huidige maatregelen?’ bron: RTL Nieuws, 19 november 2021. 
 
Wachtlijst voor kinderen die een operatie moeten ondergaan bij 
Amsterdam UMC is door corona meer dan verdubbeld 
 
De wachtlijst voor kinderen die een operatie moeten ondergaan bij het Amsterdam UMC is 
door corona meer dan verdubbeld, schrijft Het Parool. Voor het uitbreken van de pandemie 
stonden er 600 kinderen op de lijst. Momenteel zijn het er 1500. 
 
Alle spoedgevallen worden direct geholpen, zoals darmperforaties en 
blindedarmontstekingen. Maar andere klachten, die bijvoorbeeld ongemak bij het sporten 
opleveren of een afwijkend uiterlijk oplevert, staan in de wacht. 
 
Kinder-plastisch chirurg Don Griot zegt: ‘Als je twee jaar op een operatie moet wachten, vind 
ik dat niet meer ethisch’. De wachtlijst frustreert ook ouders. ‘Terwijl mijn zoontje op de 
wachtlijst stond, kreeg hij er een ontsteking bij’, zegt een van hen 
 
‘Ik ben geen chirurg geworden om operaties af te bellen’, zegt kinderchirurg Roel Bakx van het 
Emma Kinderziekenhuis. Er komen echter steeds meer kinderen bij en het gebrek 
aan gespecialiseerde verpleegkundigen is voorlopig niet opgelost. 
 
Afgelopen week is de reguliere zorg door de toenemende stroom coronapatiënten weer verder 
afgeschaald. Dat betekent voor kindergeneeskunde minder ok-tijd en dus minder operaties, 
én een langere wachtlijst. Bron: AD, 20 november 2021.  
 
Tsjechië meldt vandaag hoogst aantal coronabesmettingen sinds begin 
pandemie 
 
Tsjechië rapporteert vandaag het hoogste aantal dagelijkse coronabesmettingen sinds de 
pandemie begon. De afgelopen 24 uur werden 22.936 positieve tests afgenomen, blijkt uit 
cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Eerder deze week stelde het land meer 
restricties in voor ongevaccineerden, om het inenten aan te moedigen en de zorg te ontlasten. 
De Tsjechische regering heeft ingestemd met het 2G-beleid, waarbij alleen volledig 
gevaccineerden of mensen recent zijn hersteld van Covid-19 nog toegang tot 
restaurants en evenementen hebben. Bron: AD, 20 november 2021. 

Demonstratie in Amsterdam is geannuleerd 

De demonstratie United We Stand, die vanmiddag in Amsterdam zou 
plaatsvinden, is geannuleerd. Daartoe is door de organisatie besloten na de rellen van 
gisterenavond in Rotterdam, leest het op de Facebookpagina. De organisatie roept mensen, 
die van plan waren mee te lopen in de mars, op om niet naar Amsterdam te komen. 
 
‘Dit door laten gaan voelt voor ons niet goed’, schrijft de organisatie. ‘Uit respect voor 
de overledene en de mensen die op dit moment vechten voor hun leven, maar ook om de 
veiligheid van onze demonstranten te kunnen waarborgen’, klinkt het verwijzend 
naar onbevestigde berichten over een omgekomen demonstrant. Bron: AD, 20 november 
2021. 

Rellen in Rotterdam: politie schiet vele malen, zeven gewonden en 
tientallen arrestaties 

Een demonstratie op de Coolsingel tegen 2G en het vuurwerkverbod in Rotterdam is 
vrijdagavond ontaard in een aanval op de politie. Agenten werden in het nauw gedreven, 
verlieten hun wagens die werden geplunderd, vernield en in de brand gestoken. De brandweer 
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werd bekogeld. Politiemensen schoten op verschillende plekken, ook gericht. Zeven 
relschoppers raakten gewond. Ook aan de kant van de politie zijn gewonden gevallen. De 
relschoppers waren enige tijd de baas op straat.  

Ondertussen is begonnen met het opruimen van de totale ravage. De politiewagens worden 
wegtakeld. Overal liggen kapotte stoeptegels, losgetrokken verkeersborden, dranghekken 
waarmee barricades zijn gebouwd, uitgebrande elektrische scooters, terrasstoelen, afgestoken 
knalvuurwerk. Tot zaterdagochtend 04.30 uur gold er ook nog een noodbevel in de stad.  

Op de demonstratie ter hoogte van de Koopgoot kwamen veel meer mensen af dan de politie 
vooraf had ingeschat. Gedacht werd aan tientallen demonstranten, maar het waren er 
honderden. Slechts enkele met een bordje of spandoek tegen het coronabeleid van de overheid, 
andere hadden een bivakmuts op.  

Om acht uur gingen de eerste vuurwerkpijlen de lucht in en klonken keiharde knallen. Op 
het scanderen van ‘Rotterdam, Rotterdam’ na en ‘Rotterdam Hooligans’ was het een vreemd 
stil protest, zonder duidelijke boodschap, onderbroken door vuurwerkknal na vuurwerkknal. 

De sfeer werd grimmig toen scooters in de brand werden gestoken. Toen de politie, die eerst 
langdurig op een afstandje had staan kijken, kort na half negen de menigte in reed, werden 
de agenten bekogeld met vuurwerk en stenen. De massa rende joelend achter het busje aan, 
dat op hoge snelheid wegreed.  

De agenten kwamen zo in het nauw dat zij zich terugtrokken. Politiewagens- en busjes leeg 
achterlatend. In afwachting van versterking, die uit alle hoeken van Nederland werden 
opgeroepen. Net als ook de demonstranten uit heel Nederland zouden zijn gekomen, zo werden 
naast Feyenoordhooligans ook supporters van andere clubs gezien.  

De brandweer die de brandende politieauto achter de C&A wilde blussen, waarbij het vuur 
dreigde over te slaan naar een woongebouw, werd bekogeld en moest zich terugtrekken. Hun 
bluswagen achterlatend. Agenten hier en elders schoten op de mensenmassa, ook gericht. Er 
zijn zeker zeven gewonden. Volgens de politie is ook een journalist gewond geraakt nadat hij 
belaagd werd door relschoppers. Voor welk medium het slachtoffer aan het werk was, is niet 
duidelijk. Evenmin is bekend hoe hij er aan toe is. 

De politie probeerde te voorkomen dat er nog meer mensen naar het centrum kwamen. Er 
reden een aantal uren geen treinen van en naar Rotterdam. De metro stopte niet op meerdere 
stations in het centrum. De parkeergarages gingen dicht.  

Uiteindelijk was de politie urenlang bezig om weer de baas op straat te worden in het 
Rotterdamse centrum. Om de macht terug te pakken van de relschoppers. Eerst reden busjes 
op hoge snelheid door de menigte om die te verspreiden. Na waarschuwingen geweld te zullen 
gebruiken tegen wie bleef hangen, sloegen ME’ers op meerdere plaatsen met de wapenstok. 
Ook twee waterkanonnen spoten mensen letterlijk weg. Dit waren al lang niet meer alleen de 
demonstranten van het eerste uur. Minstens twintig mensen werden opgepakt. Bron: AD, 19 
november 2021. 

Grapperhaus over rellen in Rotterdam: ‘Dit is simpelweg misdadig gedrag’ 

De rellen die gisteravond in Rotterdam gesleid hebben tot gewonden en forse schade, hebben 
volgens Ferd Grapperhaus ‘niets met demonstreren te maken’. ‘Dit is simpelweg misdadig 
gedrag’, vindt de demissionair minister van Justitie en Veiligheid. 

‘Het extreme geweld tegen agenten, ME en brandweermensen, is weerzinwekkend om te 
zien’. Grapperhaus noemt discussie en ‘zo nodig stevig debat’ over de coronamaatregelen 
‘belangrijk’. ‘Intimidatie en geweld horen daar niet bij’. 

De CDA-bewindsman zegt ‘diep respect’ te hebben voor alle agenten, ME'ers, 
brandweermensen en andere hulpverleners, ‘die elke dag de straat op gaan voor onze 
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veiligheid’ en gisteravond werden ‘belaagd en bekogeld met stenen en vuurwerk’. ‘Zij hebben 
gister keihard gewerkt om de rust in de stad terug te brengen’. 

Grapperhaus wilde gisteravond nog niet reageren, hij vond dat eerst burgemeester, politie en 
Openbaar Ministerie aan zet waren. ‘Zoals de lokale driehoek gisteravond heeft laten weten: 
er zijn al relschoppers aangehouden, de komende dagen en weken zullen dat er meer worden 
en er wordt snelrecht toegepast’, zegt Grapperhaus nu in een verklaring. Naar de 
schietincidenten wordt onderzoek gedaan door de Rijksrecherche, ‘zodat duidelijk wordt wat 
er precies gebeurd is’. Bron: AD, 20 november 2021. 

 

Tijdens een demonstratie tegen het 2G-beleid hebben betogers verschillende vernielingen 
aangericht op de Coolsingel. Op de foto is een volledig uitgebrande politie-auto te zien. © 
Media TV  
 
Buitenlandse media over rellen Rotterdam: ‘Spoor van verwoesting bleef 
achter’ 
 
De rellen in Rotterdam van afgelopen nacht zijn elders in de wereld niet onopgemerkt 
gebleven. Onder meer Amerikaanse, Britse, Duitse en Franse media maken melding van het 
incident, waarbij een demonstratie tegen 2G en het vuurwerkverbod ontaarde in een aanval 
op de politie.   
 
‘Het brandde. Voetzoekers knalden. Duizenden woedende raddraaiers, vrijdagavond in 
Rotterdam’, schreef de Duitse krant Bild, die sprak over ‘hooligans’ die ‘jacht maakten op 
politiemensen’. ‘Tientallen mensen raakten gewond en minstens één man werd neergeschoten. 
Het stadscentrum is ronduit verwoest’, meldde Bild-verslaggever Sebastian Prengel, die bij de 
rellen was.  
 
Veel media noemen de uitspraak van burgemeester Ahmed Aboutaleb, die sprak van een ‘orgie 
van geweld’. ‘Branden werden gesticht op trottoirs en straten, vier politieauto’s werden in 
brand gestoken en andere werden beschadigd, en voorwerpen werden naar politieagenten en 
brandweerlieden gegooid’, schreef het Duitse weekblad Der Spiegel.  ‘Een spoor van 
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verwoesting bleef achter’. Brandweerlieden die probeerden een politieauto te blussen werden 
door de relschoppers weggejaagd. 
 
‘Rotterdamse politie opent het vuur na geweld bij Covid-protest’, kopt The Guardian online. 
De Britse krant legt uit dat de onrust te maken had met verzet tegen de coronaplannen van 
de Nederlandse regering. Omroep BBC meldt dat de politie in de Nederlandse stad ‘botste met 
relschoppers’. 
 
Nieuwszender Sky News schrijft dat ‘honderden demonstranten auto's in brand staken, 
vuurwerk afstaken en stenen naar de politie gooiden, waarmee ze de politieagenten - die 
vreesden voor hun levens - om te reageren met ‘directe schoten’ en een waterkanon’. 
 
Ook in buurland België is er veel aandacht voor de rellen. Het Belgische De Morgen kopt op 
de eigen website dat protesten ‘volledig uit de hand’ zijn gelopen. ‘De betogers staken zwaar 
vuurwerk af, verkeersborden en stoeptegels werden gesloopt’. Op de website van Het Laatste 
Nieuws worden foto’s en video’s getoond van brandende voertuigen en het optreden van de 
politie. 
 
Kranten als la Repubblica in Italië, Le Figaro in Frankrijk en het Spaanse La Vanguardia 
schrijven eveneens over het geweld in Rotterdam, maar ook buiten Europa wordt daar 
aandacht aan besteed. Zo komen ook media in Australië, Canada en de Verenigde Staten met 
nieuwsitems. Onder meer Amerikaanse omroepen als Fox News en kranten als de Washington 
Post berichten over de rellen. 
 
Er zijn tot dusver tenminste 20 arrestaties verricht. Zeven demonstranten raakten gewond. 
Ook aan de kant van de politie zijn gewonden gevallen; hoeveel is nog onduidelijk. Er werden 
zowel waarschuwingsschoten gelost als gericht geschoten. Tot vanochtend 04.30 gold een 
noodbevel in de stad. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het schieten door 
agenten op verschillende plekken in het Rotterdamse centrum. Bron: AD, 20 november 2021. 

Aboutaleb noemt avond vol rellen ‘schandalig’: ‘Politie voelde zich 
genoodzaakt gericht te schieten’ 

Burgemeester Aboutaleb beschrijft de rellen van vrijdagavond in het centrum van Rotterdam 
als een ‘orgie van geweld’. De relschoppers verjoegen de politie - die werd overvallen door de 
hoge opkomst - uit het centrum en waren ‘heel kort’ de baas op straat. Maar het duurde uren 
voor de politie weer daadwerkelijk de overhand had en de macht terug kreeg. 

Verlaten politiewagens werden in brand gestoken en geplunderd. Politiemensen die 
probeerden de orde te herstellen, kwamen in het nauw en schoten meermaals. Ook gericht, 
waarbij meerdere mensen werden geraakt.  ‘Schandalig’, noemt Aboutaleb de aanval op de 
politie, die qua agenten in het nauw doet denken aan de strand- en avondklokrellen. ‘Aan het 
begin van de avond was er een overmacht aan relschoppers en demonstranten. We moesten 
snel opschalen om weer de baas te worden’.  

De burgemeester, politiechef en officier van justitie wisten van de oproep om vrijdagavond bij 
de Koopgoot te demonstreren tegen 2G, het systeem dat alleen toegang geeft aan wie 
gevaccineerd of genezen is. Niemand had echter officieel een demonstratie aangemeld. ‘Maar 
ook zo’n niet aangemelde demonstratie willen we de ruimte geven om stoom af te blazen, om 
leuzen te roepen’.  

Maar in plaats van tientallen demonstranten, zoals ook eerder bij coronaprotesten op de 
Coolsingel, waren er vele honderden. Deels mogelijk ook uit boosheid over het vuurwerkverbod 
dat eerder op de dag werd afgekondigd. Op ‘Rotterdam, Rotterdam’ en ‘Rotterdam Hooligans’ 
na werden geen duidelijke leuzen geroepen. ‘Politie herkende wat leden van de harde kern van 
Feyenoord, maar ook van voetbalclubs elders in Nederland. Maar ook vele andere 
demonstranten, uit alle hoeken van Nederland’. Gedurende de avond sloten zich daar nog vele 
jonge Rotterdammers bij aan.  
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‘Er waren agenten aanwezig in vredestenue om de demonstratie te begeleiden. Helaas kwamen 
we er snel achter dat het protest niet vredig ging’. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, 
scooters gingen in brand en demonstranten hadden bivakmutsen op.  

 
Demonstratie mondt uit in rellen in Rotterdam. © MediaTV  

Besloten werd ME’ers uit het hele land op te trommelen: acht pelotons van vierhonderd man 
sterk in totaal. Het eerste was rond 21 uur aanwezig. De ‘gewone’ agenten hadden zich 
teruggetrokken, hun voertuigen achterlatend toen ze in het nauw werden gedreven. Ze werden 
bekogeld met stenen, verkeersborden, dranghekken, vuurwerk. Ook later werd vol de aanval 
ingezet op ME’ers. Aboutaleb: ‘Op verschillende momenten voelde de politie zich genoodzaakt 
gericht te schieten. Er zijn zeven gewonden gevallen’. Ook aan politiekant zijn er gewonden. 
‘Er waren mensen die horen dat er geschoten wordt en dan de politie opzoeken. Die groep was 
er niet om te demonstreren, maar die waren ergens anders op uit’.  

‘Er zijn tientallen aanhoudingen verricht, we verwachten er meer. Er wordt een groot 
onderzoek gestart. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de plekken waar de politie heeft 
geschoten’. Het zou gaan om minimaal twintig aanhoudingen. Ook de brandweer werd 
bekogeld, toen die een politiewagen wilde blussen die dicht bij een woongebouw stond. De 
brandweer zag zich genoodzaakt om de bluswagen achter te laten. 

Aboutaleb: ‘Dit raakt ons allemaal. Wat bezielt deze mensen, zeiden we tegen elkaar. Maar er 
waren ook bijzondere momenten. Een hardloper die om zich heen kijkt en denkt ‘dit is mijn 
stad’, en een verliefd stel dat zich vastklampt aan elkaar’. Hij roemt ook de politie: ‘Hoe kan 
je als agent zo schakelen. Mensen keren zich tegen je, en toch hulp verlenen als er iemand 
gewond is. De politie trad heldhaftig op. Daar heb ik complimenten voor’. 

Er is een groot onderzoek gestart, zowel van de politie als van de Rijksrecherche, die het 
schieten door agenten onderzoekt. Er zijn ontelbare beelden, van de vaste camera’s in het 
centrum maar ook van de vele mobieltjes waarmee alles werd vastgelegd. Van een 
neergeschoten jongen tot het vernielen van de politiewagen. Bron: AD, 20 november 2021. 

 

 



 
 

143 
 

Journalist gewond na aanval bij rellen in Rotterdam 

Bij de rellen in Rotterdam gisteravond is volgens de politie een journalist gewond geraakt 
nadat hij belaagd werd door relschoppers. Voor welk medium het slachtoffer aan het werk 
was, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe hij er aan toe is. 

Honderden mensen waren afgekomen op een oproep om op de Coolsingel te demonstreren 
tegen het voorgenomen 2G-beleid van de regering, waarin alleen nog een vaccinatie of 
herstelbewijs volstaan om een coronatoegangsbewijs te krijgen. Het protest ontaardde in rellen 
met de politie die de hulp inriep van ME-pelotons uit heel het land. 

De politie loste waarschuwingsschoten en schoot ook gericht bij de onlusten. Daarbij vielen 
gewonden. In totaal zijn zeven mensen gewond geraakt, zegt de politie, en werden meer dan 
twintig aanhoudingen verricht. Bron: RTL Nieuws, 20 november 2021. 

RET-reizigers gestrand tijdens rellen: ‘Vrouw met blindenstok stond 
gedesoriënteerd buiten station’ 

Op last van de politie moest de RET tijdens de rellen van vrijdagavond een groot aantal 
metrostations sluiten. Met als gevolg dat tal van reizigers strandden. Zo ook een jonge, blinde 
vrouw.  

De metro’s bleven rijden, maar in- of uitstappen was niet meer mogelijk. Vervangend vervoer 
voor de gestrande reizigers was er niet. ‘De binnenstad was niet toegankelijk, ook niet voor 
vervangend vervoer’, legt een woordvoerder van de RET uit. De metrostations Rotterdam 
Centraal, Beurs, Blaak en Eendrachtsplein sloten als eerst. Later volgde alle stations tussen 
Wilhelminaplein en Rotterdam Centraal en tussen Oostplein en Eendrachtsplein. 

Hans Naaktgeboren was bijna ook één van de gestrande reizigers. ‘Mijn vrouw, dochter en ik 
kwamen terug van de Doelen en moesten naar Dordrecht, maar vanaf Rotterdam Centraal 
reden geen treinen meer. Toen zijn we richting metrostation Blijdorp gelopen’. 

Onderweg naar het metrostation trof hij nabij het Statencafé een jonge mevrouw aan met een 
blindenstok. ‘Ze zag er gedesoriënteerd uit, dus ik vroeg of we konden helpen’, vertelt 
Naaktgeboren. ‘Ze moest de metro uit bij metrostation Blijdorp, maar haar eindbestemming 
was helemaal in Alexander’. Naaktgeboren kwam op het idee om bij het Statencafé om voor 
een taxi te vragen. ‘Het personeel was nog aanwezig. Uiteindelijk hebben zij een taxi gebeld en 
binnen 25 minuten was ze opgehaald’. Naaktgeboren en zijn gezin konden gelukkig naar huis 
met de auto van zijn zoon. 

Hoewel het goed afgelopen is, was Naaktgeboren wel verbaasd over de situatie. ‘Hoe kan 
iemand zo aan haar lot worden overgelaten?’ De woordvoerder van de RET laat weten de 
situatie ook erg vervelend te vinden, maar legt uit dat niet op elk station medewerkers 
aanwezig zijn om hulp te bieden in dit soort gevallen. 

Toch zijn er wel een aantal reizigers weer op weg geholpen door de SOS-palen te gebruiken op 
de stations. ‘We hebben een paar taxi’s gebeld en sommige bussen die al onderweg waren 
naar de garage konden nog terugkeren om reizigers op te halen’. Rond middernacht mochten 
de metrostations Rotterdam Centraal en Blaak weer openen. Vanmorgen zijn de andere 
metrostations ook open gegaan. Bron: AD, 20 november 2021. 

Woede om rellen Rotterdam: 'Blijf met je poten van m'n stad af 

Op sociale media is met boosheid, schaamte en verontwaardiging gereageerd op de rellen van 
gisteravond in Rotterdam. Honderden mensen protesteerden daar tegen het zogenoemde 2G-
beleid, en dat liep flink uit de hand. ‘Het rellend tuig moet zich kapot schamen’. 



 
 

144 
 

‘Langs politieblokkades om op mijn werk te kunnen komen. Het voelt surrealistisch, maar is 
nu helaas wel de keiharde realiteit’. Dat twittert Rutger, werkzaam bij de ambulancezorg in 
Rotterdam. 

Hij moest eerder komen opdagen voor zijn nachtdienst en nam daarbij zijn steekwerende vest 
mee. ‘We hadden het zonder dit ook al druk genoeg hoor’, schrijft hij. 

Rutger is niet de enige die zijn afschuw kenbaar maakt. Verschillende mensen laten weten 
zich te schamen voor wat er zich gisteravond in Rotterdam heeft afgespeeld. ‘Wat je er ook 
allemaal van vindt, ventileer je mening, ga demonstreren, maak je punt, maar dit is toch niet 
nodig?’, schrijft wijkagent Johan Dubbelman op Twitter. Hij wenst zijn collega's in Rotterdam 
veel sterkte. 

Kevin, die zichzelf omschrijft als Rotterdammer op Zuid, is boos. ‘Hulpdiensten aanvallen, de 
stad molesteren. Een klap in het gezicht van iedereen die dag in dag uit keihard werkt om het 
beste voor Rotterdam en Rotterdammers te bewerkstelligen. Ambtenaren, hulpdiensten, 
welzijnswerkers, you name it. Het rellend tuig moet zich kapot schamen’. 

Algemeen directeur van de veiligheidsregio Arjen Littooij schrijft met afschuw de beelden te 
hebben bekeken. ‘Noch het recht van vrijheid op demonstratie noch het recht op vrije 
meningsuiting rechtvaardigt vernielingen, brandstichting of geweld tegen brandweermensen, 
politiemensen of ambulancemedewerkers. Gebruik je verstand!’ 

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politie Bond zegt dat geweld 'zich heeft genesteld in 
onze democratie’. ‘Dit nooit toestaan!’ 

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP sluit niet uit dat agenten hadden 
geschoten uit noodweer omdat 'de situatie uiterst bedreigend was en de agenten zich daarom 
genoodzaakt zagen te schieten’. Hij is zeer ontstemd over de situatie. ‘Dit zijn geen rellen meer, 
dit is extremistisch gedrag. Dit is niet meer normaal’. 

Bij de coronarellen in Rotterdam gisteravond zijn zeven mensen gewond geraakt en zeker 
twintig arrestaties verricht, bleek op een ingelaste persconferentie van de gemeente, politie en 
het Openbaar Ministerie. Demonstranten tegen het coronabeleid waren op de Coolsingel in 
Rotterdam in botsing gekomen met de politie. De politie heeft daarbij gericht geschoten. Bron: 
RTL Nieuws, 20 november 2021.  

Achter hun computer jagen rechercheurs op relschoppers: ‘Gewelddadig 
gedrag direct afstraffen’  

Een speciaal onderzoeksteam van de Rotterdamse politie zet alles op alles om de Coolsingel-
relschoppers in het vizier te krijgen. Hoe gaan de rechercheurs te werk? 

Het begint allemaal met pruttelende computers. Duizenden minuten aan relbeelden vinden 
deze dagen hun weg naar de harde schijven van de rechercheurs. De filmpjes zijn veelal 
afkomstig van beveiligingscamera’s, maar worden ook door bezorgde Rotterdammers gedeeld: 
zij hebben beelden geschoten óf ontvangen en hopen daar nu de politie mee te helpen. 

Het is aan camerabeeldspecialisten, mannen en vrouwen met een vorm van autisme, om de 
beeldenbrij uit te kammen. Ze zoeken strafbare feiten, koppelen daar verdachten aan en 
speuren vervolgens naar herkenbare beelden van deze personen. Daarbij kijken ze ook naar 
materiaal van voor én na de rellen. De kans is dan groot dat iemand ineens zónder mondkapje 
of bivakmuts voorbijkomt. 

Het belang van beeldonderzoek bleek begin dit jaar: de filmpjes van de rellen in Rotterdam-
Zuid leverden tientallen verdachten op. Juist de jongeren die tijdens de ongeregeldheden zelf 
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waren aangehouden, gingen veelal vrijuit: de politie had te midden van de chaos zo weinig 
over de arrestaties opgeschreven, dat justitie deze verdachten niet kon vervolgen. 

De politie werkt momenteel, net als afgelopen januari, met een Team Grootschalige Opsporing 
aan de zaak. Zo’n twintigkoppige groep wordt alleen bij complexe onderzoeken - moorden, 
bijvoorbeeld - opgetuigd. In januari bestond het team niet alleen uit rechercheurs, maar waren 
ook socialemediaspecialisten aangesloten. Ook nu zal dat het geval zijn. 

Het team gaat op zoek naar de groeperingen áchter de rellen. De opsporingsdiensten hebben 
immers sterk het idee dat de demonstratie tegen het 2G-beleid, waar het vrijdagavond op de 
Coolsingel allemaal mee begon, is gekaapt door georganiseerde criminele groepen.   

 
Honderden betogers hielden vrijdagavond een protest dat uitliep op rellen waarbij vuurwerk 
werd afgestoken en de politie meerdere waarschuwingsschoten moest lossen. De ravage na de 
rellen op de Coolsingel in Rotterdam. © Jeffrey Groeneweg 

Aan wie de politie allemaal denkt, kan zij nu nog niet zeggen. Wel heeft burgemeester Ahmed 
Aboutaleb al verklaard dat bij de ‘orgie van geweld’ in elk geval hooligans waren betrokken. 
Over zogeheten Defend-groepen -antioverheidsgroeperingen die demonstraties al meermaals 
op gewelddadige wijze hebben overgenomen - is nog niets bekend. Hetzelfde geldt voor de 
havenwerkers van Dockers United. 

Een deel van de rechercheurs zal de komende dagen op sociale media naar sporen zoeken. 
Het is bekend dat platforms als Telegram veelvuldig, zo ook vorige week, worden gebruikt om 
grote groepen mensen te mobiliseren. Uiteraard kijkt de politie ook in de telefoons van 
verdachten en worden de arrestanten ondervraagd. 

De politie heeft vrijdagavond 49 personen gearresteerd. Het gros - deze verdachten waren niet 
gewelddadig, maar gaven geen gehoor aan bevelen van de politie - is alweer op vrije voeten. 
De acht verdachten die nog achter de tralies zitten, worden verdacht van feiten als openlijke 
geweldpleging, vernieling en het hinderen of belagen van hulpverleners. 

De eerste arrestanten verschijnen deze week in de rechtbank. Het gaat om zogeheten 
supersnelrechtzittingen, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) ‘bewijstechnisch eenvoudige 
zaken’ - denk bijvoorbeeld aan heterdaadjes - voor de rechter brengt. Justitie wil zo laten zien 
dat gewelddadig gedrag direct wordt afgestraft. 

Na de rellen op Zuid greep het OM ook naar het supersnelrecht. Een 25-jarige 
Zwijndrechtenaar had de pech om als eerste berecht te worden: hij kreeg maar liefst vier 
weken cel voor het stelen van M&M’s, een pet en wat viltstiften uit een gemolesteerde Zeeman. 
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Zo’n hoge straf moest vooral afschrikken: nieuwe rellen hingen immers in de lucht. Ad de 
Beer, officier van justitie, zei later dat de Zwijndrechtenaar simpelweg de ‘pineut’ was en later 
in het jaar misschien een taakstraf had gekregen. Bron: AD, 22 november 2021. 

In Melbourne en Sydney wordt gedemonstreerd tegen coronabeleid 

In de Australische miljoenensteden Melbourne en Sydney zijn tienduizenden mensen op de 
been gekomen om te demonstreren tegen het coronabeleid. Ze zijn boos om de lockdowns en 
vaccinatieplicht die wordt ingevoerd voor bepaalde groepen. Schoolpersoneel in de 
deelstaat South Australia moeten volgend jaar bijvoorbeeld volledig zijn ingeënt. 

Zulke maatregelen gaan sommigen veel te ver. Betogers hadden in Sydney borden 
meegenomen met opschriften als 'mijn lichaam, mijn keus' en 'mijn dochter is ziek door 
vaccinbijwerkingen', schrijft de krant Sydney Morning Herald. De politie schat dat in de stad 
10.000 mensen demonstreerden, de organisatoren van de 'vrijheidsmars' gaan uit 
van 100.000 deelnemers. 

Hoeveel mensen er in Melbourne de straat opgingen is onduidelijk, maar op beelden is te zien 
dat het gaat om een enorme mensenmassa. De krant The Age gaat uit van tienduizenden 
deelnemers. Mensen die de aanpak van de overheid wel steunen, hielden 
in Melbourne een tegendemonstratie. Daar deden zo'n 2000 mensen aan mee. ‘Dit is een 
wereldwijde pandemie. Wat moeten we anders?’, klonk het. Bron: AD, 20 november 2021. 

Voor vijfde dag op rij meldt RIVM meer dan 20.000 coronasmettingen 

Voor de vijfde dag op rij zijn meer dan 20.000 coronabesmettingen gemeld. Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen vrijdagochtend en 
zaterdagochtend 21.873 meldingen van positieve tests. Dat is het een na hoogste aantal ooit. 
Alleen afgelopen donderdag waren er nog meer nieuwe gevallen, zo'n 23.600. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 138.762 positieve tests. Dat is het hoogste 
weektotaal ooit. Gemiddeld komt het neer op 19.823 bevestigde besmettingen per dag. Dat 
gemiddelde ligt 48,5 procent hoger dan een week geleden en dat is de grootste toename op 
weekbasis in bijna een maand tijd. 

De lijn van de epidemie gaat sinds begin oktober in een rechte lijn omhoog. Het zevendaagse 
gemiddelde stijgt zaterdag voor de 51e dag op rij. Dat is bijna een record. In september en 
oktober vorig jaar, bij het begin van de tweede golf, steeg het gemiddelde 57 dagen achter 
elkaar. 

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur 55 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen 
van de besmetting is overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 9 maart. Dat het overlijden 
van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Daar 
kan soms wat tijd tussen zitten. 

In de afgelopen week registreerde het RIVM het overlijden van 230 coronapatiënten, gemiddeld 
bijna 33 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 14 maart. Bron: AD, 20 november 2021. 

Oostenrijk gaat weer op slot: zorg opgelucht, oppositie woest 

De vaccinatieplicht en de lockdown die de regering in Oostenrijk  heeft aangekondigd, leiden 
tot verdeelde reacties. Uit de medische hoek klinkt opluchting, de politieke oppositie is 
verontwaardigd.  

Het besluit om vanaf maandag minstens tien en maximaal twintig dagen in lockdown te gaan, 
komt hard aan bij ondernemers. Die zien in aanloop naar Kerst opnieuw een deel van hun 
omzet in rook opgaan. Ook voor kerstmarkten, die voor veel Oostenrijkers belangrijk zijn, is 
het besluit een klap. De branche moest naar eigen zeggen al een miljardenverlies van vorig 
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jaar inhalen, maar die mogelijkheid lijkt nu verkeken. De Oostenrijkse minister van Financiën 
heeft wel nieuwe steun toegezegd voor ondernemers die hard geraakt worden. 

Maar het huidige hoge aantal besmettingen laat het land geen andere opties dan de harde 
maatregelen die nu genomen worden, vindt de medische vereniging die onder meer de 
Oostenrijkse intensive cares vertegenwoordigt. Voorzitter Walter Hasibeder juicht de stappen 
dan ook toe, al vindt hij het besluit laat genomen. Hij wijst erop dat het effect van de nu 
torenhoge besmettingscijfers pas op termijn zichtbaar wordt in de ziekenhuizen, als het aantal 
opnames en de IC-bezetting zullen toenemen. 

In Oostenrijk (8,9 miljoen inwoners) werden de afgelopen 24 uur 15.809 nieuwe positieve tests 
gemeld. Relatief de meeste besmettingen zijn in de deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk 
(rond Linz). Wenen en de oostelijke deelstaat Burgenland, tegen de grens met Hongarije, 
hebben relatief de minste besmettingen. 
 

 

Een bord met coronaregels bij de ingang van een kerstmarkt in Salzburg, waar extreem veel 
besmettingen zijn AFP 

Over het algemeen is onder de bevolking begrip voor maatregelen die de snelle verspreiding 
van het virus onder controle moeten krijgen. In Oostenrijk is 65 procent van alle inwoners 
volledig gevaccineerd. Ongeveer een derde van de mensen, kinderen meegerekend, heeft zich 
dus ondanks herhaaldelijke oproepen van overheid en artsen tot dusver niet laten vaccineren. 

Uit cijfers van het Oostenrijkse gezondheidsinstituut AGES blijkt dat het aantal positieve 
testen onder niet gevaccineerden vier tot acht keer hoger is dan onder mensen die volledig zijn 
ingeënt. 

Ondertussen is de oppositie zeer kritisch op de vaccinatieplicht en lockdown. Volgens de 
liberale partij NEOS heeft de regering van bondskanselier Schallenberg gefaald. Als ze al in 
de zomer of vroege herfst harder had ingrepen, zouden de lockdown en vaccinatieplicht nu 
niet nodig zijn, zegt partijleider Beate Meinl-Reisinger. Ze zegt dat dit het vertrouwen schaadt 
van mensen die zich maandenlang aan alle regels hielden en wel lieten vaccineren. 

Wat niet mee zal helpen bij het verwerken van deze maatregel is dat enkele maanden geleden 
de toenmalige bondskanselier Sebastian Kurz zei dat de pandemie voor mensen die zijn 
ingeënt voorbij was en dat er zeker geen lockdown voor gevaccineerde mensen meer zou 
komen. Zijn partij, de christen-democratische ÖVP, had zelfs posters met de tekst De 
pandemie onder de knie, de crisis bestreden opgehangen. 
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Vanuit de regering zelf was ook wel wat voorzichtige zelfkritiek te horen. De minister van 
Volksgezondheid, Wolfgang Mückstein, constateerde dat de regering op sommige plaatsen de 
eigen ambities niet heeft waargemaakt. 

De heftigste kritiek uit politieke hoek kwam van Herbert Kickl, voorzitter van de rechts-
populistische oppositiepartij FPÖ. Hij vergelijkt Oostenrijk met een dictatuur. Hij is op dit 
moment zelf besmet met corona. 

Vorige week riep de FPÖ al op tot een demonstratie, morgen. Media gaan uit van duizenden 
deelnemers morgen, onder wie naar verwachting ook veel niet-gevaccineerden. Zij mogen, 
ondanks dat er nu al een lockdown geldt voor mensen die niet genezen of ingeent zijn, nog 
steeds gebruik maken van hun recht om te demonstreren. Wel zal de politie controleren of 
iedereen een mondkapje op heeft. Bron: NOS, 19 november 2021. 

Duizenden mensen demonstreren in Wenen tegen coronamaatregelen 

Duizenden mensen demonstreren in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen tegen de 
coronamaatregelen, zoals de strikte lockdown die maandag ingaat en 
de vaccinatieplicht volgend jaar februari. Ook zijn er demonstranten aanwezig die protesteren 
tegen een vermeende 'great reset', een begrip dat verwijst naar een complottheorie over een 
nieuwe wereldorde die wereldleiders na de coronacrisis op zouden willen bouwen.  

De rechtse oppositiepartij FPÖ had tot de betoging opgeroepen. FPÖ-leider Kickl ontbrak 
echter omdat hij is besmet met corona, melden Oostenrijkse media.  

De politie, die tot nu toe 30.000 betogers telde, is met ruim 1300 man paraat. Meerdere 
mensen werden gearresteerd omdat zij agenten met bierblikjes bekogelden. Bron: AD, 20 
november 2021. 

Op sociale media was opgeroepen een paraplu mee te nemen, omdat de overheid vanuit 
helikopters de demonstranten met desinfectiemiddel tegen het coronavirus zou gaan 
besproeien. De politie zag zich genoodzaakt te reageren omdat er via het noodnummer steeds 
meer bezorgde vragen werden gesteld. Er zullen geen helikopters over Wenen vliegen en er 
worden geen chemicaliën gesproeid, aldus de politie op Twitter. Bron: Transportonline, 20 
november 2021. 

Toch demonstranten op de Dam 

De coronademonstratie van United We Stand in Amsterdam mag dan afgelast zijn toch zijn 
er tientallen mensen naar de Dam gekomen om te protesteren. De sfeer is gemoedelijk in de 
hoofdstad. 
 
Er is evenwel veel politie op de been. Agenten lopen wat door de mensen heen en aan de 
zijkanten van het plein staan meerdere politiebusjes. Er wordt met elkaar gepraat en muziek 
gedraaid. 
 
'Heulen met het beest voor je feest is meedoen aan discriminatie', staat op een bord van een 
van de demonstranten. Daarnaast is een Jodenster afgebeeld met in het midden de tekst 'C-
19!’. 

De 53-jarige Midas uit Amsterdam is een van de demonstranten. Hij hoorde zaterdag pas dat 
de demonstratie niet doorging. ‘Dat begrijp ik wel’, zegt hij. ‘Al had ik wel het idee dat de rellen 
gisteren in Rotterdam vooral voortkwamen uit onvrede over het vuurwerkverbod en niet vanuit 
een vrijheidsbeweging. Dat wordt vaak over één kam geschoren’. 
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De Amsterdammer is boos op het kabinet. ‘De macht van de Tweede Kamer haalt niets uit. 
De motie dat er geen dwang zou komen met de QR-codes is aangenomen, maar wordt nu 
volledig aan de kant gelegd’. Bron: AD, 20 november 2021. 

 
Zeker tweehonderd mensen hebben zich zaterdagmiddag op de Dam in Amsterdam gemeld 
om te protesteren tegen het coronabeleid. De demonstratie zou om 14.00 uur beginnen, maar 
werd na de rellen van vrijdagavond in Rotterdam afgelast. Dat heeft lang niet iedereen ervan 
weerhouden om naar de hoofdstad te komen. 

De sfeer lijkt minder gemoedelijk dan tijdens eerdere coronademonstraties in Amsterdam. Een 
paar mensen schreeuwen naar agenten dat wat er vrijdag in Rotterdam is gebeurd hun schuld 
is. Een vrouw gilt naar een cameraman dat hij aan de verkeerde kant van de geschiedenis 
staat. 

Af en toe klinkt gejuich en wordt er getrommeld. De groep begeeft zich van de Dam, via de 
Raadhuisstraat, naar de Westerkerk. Veel demonstranten zijn verbaasd over de hoeveelheid 
mensen die alsnog zijn komen opdagen. Bron: AD, 20 november 2021. 

Coronaprotest afgelast, toch honderden demonstranten rondom Dam 

United we Stand Europe heeft de coronademonstratie die zaterdag in Amsterdam zou 
plaatsvinden afgelast. Dat deed de organisatie vanwege de rellen die vrijdagavond in 
Rotterdam ontstonden. Toch meldden zeker tweehonderd demonstranten zich ’s middags op 
de Dam. 

Zeker tweehonderd mensen hebben zich zaterdagmiddag op de Dam in Amsterdam gemeld 
om te protesteren tegen het coronabeleid. De demonstratie zou om 14.00 uur beginnen, maar 
werd na de rellen van vrijdagavond in Rotterdam afgelast. Dat heeft lang niet iedereen ervan 
weerhouden om naar de hoofdstad te komen.  

De sfeer lijkt minder gemoedelijk dan tijdens eerdere coronademonstraties in Amsterdam. Een 
paar mensen schreeuwen naar agenten dat wat er vrijdag in Rotterdam is gebeurd hun schuld 
is. Een vrouw gilt naar een cameraman dat hij aan de verkeerde kant van de geschiedenis 
staat.  

Af en toe klinkt gejuich en wordt er getrommeld. De groep begeeft zich van de Dam, via de 
Raadhuisstraat, naar de Westerkerk. Veel demonstranten zijn verbaasd over de hoeveelheid 
mensen die alsnog zijn komen opdagen. 

Een man uit Steenwijk noemt zichzelf ‘een vrij mens’ en wilde tóch laten zien dat hij tegen de 
qr-codemaatschappij is. ‘Ze zeggen: neem gewoon een prikkie. Nou nee, dat wil ik dus niet. 
Dat mag ik vinden en daar hoeven we geen ruzie over te maken’. Zulke rellen als er vrijdag in 
Rotterdam waren, ziet hij hier niet ontstaan. ‘Dat heeft hier niets mee te maken. Overal 
gebeurt wel eens wat’. 

Volgens drie Purmerenders zijn veel mensen op persoonlijke titel gekomen, los van de 
organisatie. Ze hadden wel gezien dat het was afgelast, maar zijn toch gekomen om een 
statement te maken, zeggen ze. ‘We kwamen even kijken, om te laten zien hoe we erover 
denken, vreedzaam natuurlijk. Wat er in Rotterdam is gebeurd kan echt niet’. 

‘Heulen met het beest voor je feest is meedoen aan discriminatie,’ staat op een bord. Daarnaast 
is er een Jodenster afgebeeld met in het midden de tekst C-19!, een verwijzing naar corona. 
Op een ander bord staat ‘We doen niet mee aan de qr pandemie’. 

‘Gisteravond is in Rotterdam de hel losgebroken, hierbij zijn twee medekrijgers zwaargewond 
geraakt en één jongen is overleden’. Zo opende de organisatie het Facebookbericht dat ze 
zaterdagochtend plaatsten. Bij de rellen in Rotterdam raakten zeven mensen gewond, over 
een dodelijk slachtoffer is niks bekend. ‘Wij zijn erg geschokt door dit verschrikkelijke 
nieuws. Uit respect voor de overledene en de mensen die op dit moment vechten voor hun 
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leven, maar ook om de veiligheid van onze demonstranten te kunnen waarborgen, kunnen wij 
niet anders dan besluiten dat deze editie van de WWD Netherlands niet door kan gaan’. 

Daarnaast geeft de protestgroep aan dat de geplande demonstratie van zaterdag, op World 
Children’s Day, in het teken zou staan van kinderen. ‘Dit door laten gaan voelt voor ons niet 
goed’. United we Stand Europe vroeg mensen expliciet om niet naar Amsterdam te komen.  

 

Coronademonstratie op de Dam 21 november 2021 © Het Parool  

Ziekenhuizen hebben gisteren 350 nieuwe coronapatiënten opgenomen 

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 350 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het is de 
vierde keer in de afgelopen vijf dagen dat meer dan 300 mensen met corona op een dag 
moesten worden opgenomen. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat de ziekenhuizen nu 
in totaal 2217 coronapatiënten verplegen. Dat zijn er 70 meer dan op vrijdag. Die stijging 
kwam voor het grootste deel voor rekening van de verpleegafdelingen, waar het aantal 
coronapatiënten steeg met 66 tot 1785. Op de intensive cares liggen nu 432 ernstige zieke 
coronapatiënten, 4 meer dan een dag eerder. Bron: AD, 20 november 2021. 

Twee mensen met schotwond in ziekenhuis na rellen Rotterdam, 51 
mensen aangehouden 

Bij de rellen vrijdagavond op de Coolsingel in Rotterdam zijn 51 mensen aangehouden. Dat 
meldt de politie. Ongeveer de helft van de arrestanten is minderjarig. De relschoppers kwamen 
uit verschillende delen van het land. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.  
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Er zijn twee relschoppers gewond geraakt toen zij werden getroffen door een kogel. Zij liggen 
op dit moment nog in het ziekenhuis. Eén van de gewonden is in zijn knie geschoten. De 
Rijksrecherche onderzoekt wanneer de politie heeft geschoten en kijkt ook naar of de 
verwondingen van de relschoppers zijn gekomen door politiekogels.  

Tijdens de onrust in de binnenstad raakte ook een agent zwaargewond aan zijn been. Hij is 
opgenomen in het ziekenhuis. Een andere agent raakte ook gewond, maar hij kon ter plekke 
behandeld worden door ambulancemedewerkers. Daarnaast hebben talloze 
politiemedewerkers lichte verwondingen en gehoorschade opgelopen. Bron: AD, 20 november 
2021. 

Veenendaalse school zucht onder corona: ruim 300 leerlingen ziek thuis 

Het Ichthus College in Veenendaal kampt met een enorme golf aan coronabesmettingen. Liefst 
325 leerlingen van de christelijke middelbare school zitten thuis. ‘Een kleine driehonderd zijn 
er echt ziek’, zegt rector Jaap van Dam. ‘De rest zit in quarantaine in verband met besmette 
huisgenoten. Ook zijn er acht medewerkers en docenten besmet’. 

Van Dam heeft geconstateerd dat het aantal besmettingen de afgelopen twee weken in 
schrikbarend tempo is gestegen. ‘En ik vrees dat het de komende weken nog in rap tempo 
doorstijgt. Er is helaas nog geen enkele daling in zicht’. 

Intussen heeft de schoolleiding twee klassen naar huis gestuurd. ‘Als er drie, vier, vijf 
besmettingen in een klas zijn, gaat die naar huis en krijgen de leerlingen online onderwijs’. 
Van Dam spreekt van een uiterste maatregel. ‘Want we willen de school zoveel mogelijk open 
houden. Daar doen we alles aan. Het is ook overheidsbeleid om de scholen niet te sluiten, 
omdat dit voor de leerlingen niet goed is’. 

Bijna een jaar geleden telde de school met ruim tweeduizend leerlingen 54 
coronabesmettingen. Dat was toen reden om het Ichthus College een week te sluiten. ‘Ja, de 
situatie is veel beroerder dan vorig jaar. Er is wel geopperd om de leerlingen naar huis te 
sturen, maar zoals gezegd is het nu beleid om het onderwijs zoveel mogelijk op school te laten 
doorgaan’. 

Net als vorig jaar steekt het Ichthus College met kop en schouders boven de andere 
Veenendaalse middelbare scholen uit, aldus Van Dam. Hoe het komt dat zijn school zo zwaar 
is getroffen door de coronacrisis durft de rector niet te zeggen. 

‘Daar hebben we geen goed zicht op. Ik heb wel de indruk dat de vaccinatiegraad in de 
onderlaag best laag is. Veel ouders zien de noodzaak niet om 12- of 13-jarigen te vaccineren. 
In de bovenbouw ligt de vaccinatiegraad volgens mij wat hoger. Daar kunnen de leerlingen 
zelf beslissen of ze zich laten inenten’. 

Van Dam heeft bij nader inzien misschien toch wel een mogelijke oorzaak voor de hoge 
besmettingsgraad. ‘Onze leerlingen zien elkaar op school, in de kerk en op allerlei 
verenigingen. Daardoor hebben ze veel onderlinge contactmomenten. Wellicht meer dan bij de 
openbare scholen. Dat zou een oorzaak kunnen zijn’. 

De rector is vooralsnog somber over de nabije toekomst. ‘Zoals gezegd, er is nog geen enkele 
daling in zicht. De besmettingscijfers blijven stijgen. Wat dat betreft is het jammer dat de 
kerstvakantie nog ver weg is. Dus ook het eventueel verlengen daarvan, waarover veel wordt 
gesproken. Daar hebben we nu helemaal niets aan’.   Bron: DG, 20 november 2021.  

Oorlogsmusea doen dringende oproep: stop met vergelijkingen tussen 
coronaregels en oorlogen en Holocaust 

Oorlogsmusea en herinneringscentra roepen samen op te stoppen de coronaregels te 
vergelijken met oorlogssituaties en de Holocaust. ‘Het is onnodig kwetsend voor de 
oorlogsslachtoffers van destijds en de vele nabestaanden die ons land vandaag telt’. 
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Dat staat in een open brief van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH 40-
45), die onder meer is ondertekend door directeuren van het Airborne Museum in Oosterbeek, 
het Oorlogsmuseum Overloon en het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. De brief gaat rond op 
sociale media. 

De bestuurders schrijven met ‘stijgende verbazing’ kennis te nemen van een toenemende 
aantal vergelijkingen tussen de coronamaatregelen en oorlogen en de Holocaust, de 
systematische moord op miljoenen Joden in de Tweede Wereldoorlog. SMH 40-45 zegt te 
beseffen dat slechts een kleine groep Nederlanders verbanden legt, maar het effect is volgens 
de stichting daardoor niet minder pijnlijk. 

‘Vandaar dat wij met kracht elke vergelijking met oorlogssituaties en de Holocaust 
tegenspreken! Iedereen die zich enigszins verdiept in de Tweede Wereldoorlog begrijpt dat 
maatregelen om onze gezondheid positief te beïnvloeden (ongeacht de effecten daarvan) niet 
in verhouding staan tot bijvoorbeeld het vernietigen van een grote groep mensen, louter 
vanwege wie zij zijn’. 

Anno 2021 is in Nederland sprake van een rechtsstaat en vrijheid, stelt SMH 40-45. ‘Dit alles 
was tijdens de oorlogsjaren níet het geval. Hele bevolkingsgroepen werden uitgemoord, er was 
dwangarbeid, en wie protesteerde kon zonder proces worden gevangengezet, gemarteld of 
gefusilleerd’. 
 
Natuurlijk mag iedereen met kritiek zijn of haar stem laten horen, maar voer de discussie wel 
zonder ‘eigenlijke vergelijkingen’ en zonder het ‘ongekende leed van eerdere generaties te 
bagatelliseren’, bepleiten de musea en herinneringscentra. 

 

© Getty Images — 'Niet gevaccineerd tegen Covid', leest het uit protest tegen de coronaregels. 

De oproep volgt nadat eerder al eens ophef ontstond over bijvoorbeeld Jodensterren die 
werden gedragen bij demonstraties tegen het coronabeleid. Ook uitspraken van Tweede 
Kamerleden van Forum voor Democratie, waaronder die van politiek leider Thierry Baudet, 
leidde al eens tot woede bij onder meer Joodse organisaties. Afgelopen week zelfs nog, toen 
Baudet een tweet plaatste met een foto van een ‘ongevaccineerd’ kind dat door een opening in 
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een hekwerk naar de intocht van Sinterklaas keek met daarnaast een afbeelding van een 
Joodse jongen achter een hek. 

Wiel Lenders, directeur van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, benadrukt dat de open brief 
zich niet richt op incidenten, maar op een verzameling van gebeurtenissen in de samenleving 
en politiek. ‘We bestaan uit historische musea, educatieve centra en zien het eigenlijk als onze 
taak analogieën aan de kaak te stellen als die niet deugen. En dat doen wij bij deze. De 
drijfveer is geweest: we moeten ons nu laten horen’. 

Hij hoopt dat mensen zich achter de oren gaan krabben door de brief. ‘De vergelijkende 
uitspraken zijn A niet juist én B kwetsend voor de oorlogsslachtoffers van destijds en 
nabestaanden. Dus: ophouden daarmee’. Bron: DG, 20 november 2021. 

Aantal nieuwe coronabesmettingen in Singapore is stabiel 

Het aantal nieuwe corona-infecties in Singapore heeft zich de afgelopen 
maand gestabiliseerd en ook de hoeveelheid ziekenhuisopnames is verminderd. Reden voor 
de regering van de stadstaat om een aantal coronamaatregelen te versoepelen. Zo mag vanaf 
maandag weer met vijf gevaccineerde personen tegelijk worden afgesproken of gedineerd. Tot 
nu toe was twee het maximum.  

‘We maken nu de overstap naar leven met Covid-19', sprak economieminster Gan Kim Yong. 
‘Ik weet dat veel mensen liever een vlottere versoepeling zien, maar we moeten voorzichtig 
zijn en stap voor stap handelen’. Sommige maatregelen worden daarom versoepeld en 
gemonitord om te zien of situatie stabiel blijft alvorens tot meer restricties te laten vieren, 
aldus Gan. 

Sinds het einde van oktober zijn de besmettingscijfers teruggelopen van 5324 tot onder de 
3000 per dag. Vrijdag werden slechts 1734 nieuwe gevallen gemeld. Inmiddels is 85 
procent van de 5,45 miljoen Singaporezen volledig ingeënt. Ondanks de dalende cijfers houdt 
Singapore, in vergelijking met Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, vast 
aan 's werelds strengste coronaregels. Bron: AD, 20 november 2021. 

Rusland meldt over afgelopen 24 uur hetzelfde aantal besmettingen en 
sterfgevallen als de dag ervoor 

Rusland meldt over de afgelopen 24 uur vrijwel hetzelfde 
aantal besmettingen en sterfgevallen als een dag eerder, respectievelijk 37.120 en 1254. 
Gisteren ging het om 37.156 nieuwe coronabesmettingen en eveneens 1254 overlijdens. Bron: 
AD, 20 november 2021. 

Is 2G de weg uit de crisis of een bom onder de samenleving? 

Het kabinet houdt voorlopig vast aan invoering van het 2G-systeem. Niet-gevaccineerden 
hebben daardoor minder bewegingsvrijheid. Het plan wekt veel emotie op, bleek ook 
gisteravond in Rotterdam. Ethici en filosofen tonen zich bezorgd. Ze vrezen dat het middel op 
langere termijn erger is dan de kwaal. ‘We zwemmen met z’n allen een fuik in waar we straks 
niet meer uitraken’. 

Het was een intens treurig beeld, vorige week. Bij zwembad AquaRijn in Alphen aan den Rijn 
zette een vader een partytent op, zodat hij zijn zoontje enigszins beschut kon helpen met 
afdrogen. Als tegenstander van het ‘QR-beleid’ mocht hij namelijk niet het zwembad in. ‘Met 
een pot koffie heb ik op een stoeltje in de tent zitten wachten tot de les voorbij was’, zei de 
vader tegen AD. Bron: AD, 20 november 2021. 
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WHO maakt zich ernstig zorgen om stijging aantal coronabesmettingen 
in Europa 

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

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

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

Kluge wijst erop dat de toename wordt veroorzaakt door de versoepelingen van 
coronamaatregelen en een te lage vaccinatiegraad. Het aantal ziekenhuisopnames is in een 
week tijd verdubbeld. 

‘We moeten onze tactiek veranderen’, aldus de directeur van WHO Europa. In plaats van dat 
actie wordt ondernomen als het aantal besmettingen piekt, moet volgens Kluge juist gekeken 
worden naar manieren waarop deze pieken kunnen worden voorkomen. Hij roept 
gezondheidsautoriteiten op de versoepelingen van maatregelen voorzichtig te heroverwegen. 
Bron: AD, 20 november 2021. 

In Slowakije neemt aantal besmettingen toe 

Ook Slowakije ziet het aantal dagelijkse besmettingen toenemen. Het land met 5,5 miljoen 
inwoners rapporteerde over de afgelopen zeven dagen 11.500 nieuwe 
zieken per miljoen inwoners en boekt daarmee de hoogste besmettingscijfers ter wereld, 
volgens de statistieken van Our World in Data. Het voorgaande etmaal werden 9171 
nieuwe infecties vastgesteld, meldt het ministerie van Volksgezondheid vandaag. Bron: AD, 
20 november 2021.  

Vuurwerkbranche dreigt met kort geding om verbod te voorkomen: ‘In 
deze rottijd is iedereen eraan toe’ 

De vuurwerkbranche wil er met een kort geding voor zorgen dat er de komende jaarwisseling 
toch vuurwerk mag worden afgestoken. Dat zegt voorzitter Leo Groeneveld van 
Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).  

Het demissionaire kabinet stemde vrijdag in met een tijdelijk landelijk vuurwerkverbod, met 
als doel extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te 
voorkomen vanwege de coronapandemie.  

De schok voor de branche was extra groot, omdat twee dagen eerder ingewijden nog stelden 
dat het kabinet dit jaar geen verbod op de verkoop van vuurwerk zou afkondigen, omdat een 
maatschappelijke roep om zo’n ban in tegenstelling tot vorig jaar uitbleef en de ic’s vorig jaar 
veel voller lagen. Na de oproep van burgemeesters en artsen begon het kabinet alsnog te 
schuiven.  

‘We leggen ons niet neer bij die beslissing’, zegt Groeneveld mede namens 
vuurwerkimporteurs, winkeliers en vuurwerkliefhebbers. Die kwamen zaterdagmiddag bijeen 
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om te vergaderen. Samen kwamen ze tot de conclusie dat ze het verbod juridisch willen 
aanvechten. 

Aanleiding voor het besluit van het kabinet is het stijgende aantal coronapatiënten dat de 
afgelopen weken moet worden opgenomen in ziekenhuizen. Planbare zorg wordt daarom soms 
al uitgesteld en dat kan tot gezondheidsschade leiden. Het vuurwerkverbod van vorig jaar 
voorkwam 70 procent van de SEH-bezoeken tijdens de jaarwisseling. Toen was voor het eerst 
sprake van een landelijk vuurwerkverbod. 

De vuurwerkbranche is het oneens met het argument dat een vuurwerkverbod de zorg zou 
ontlasten. Volgens Groeneveld klinken er ook uit de zorgsector veel geluiden dat het verbod 
een ‘symbolische maatregel’ is, die geen invloed heeft op de beschikbaarheid van zorg. 

Vuurwerkwinkeliers zijn diep geraakt dat er toch nog een landelijk verbod komt op het 
verkopen en afsteken van vuurwerk. Sinds het verbod bekend is geworden, krijgt de sector 
naar eigen zeggen veel reacties. ‘Miljoenen Nederlanders willen tijdens oud en nieuw 
siervuurwerk afsteken. Daar is iedereen aan toe in deze rottijd waar we nu in zitten’, aldus 
Groeneveld. 

De vuurwerkbranche wil door middel van crowdfunding geld ophalen voor de 
rechtszaak. Bron: AD, 20 november 2021.  

Corona-afdeling in ziekenhuizen Groene Hart loopt flink vol: ‘Alle 
patiënten, ook ongevaccineerden, krijgen de zorg die nodig is’ 

Hoe kan dat toch, acht van de tien 18-plussers zijn volledig gevaccineerd tegen corona en toch 
stromen de ziekenhuizen in het Groene Hart weer vol? Onder de covid-patiënten blijkt echter 
het overgrote deel juist niet ingeënt.    

Hoe is het om na anderhalf jaar crisis zorg te verlenen aan mensen die mét een vaccin 
hoogstwaarschijnlijk niet op hun afdeling terecht waren gekomen? Het is een lastig verhaal, 
zegt internist Henriëtte Levenga van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. ‘We gaan er niet 
anders mee om. Alle patiënten krijgen de zorg die nodig is, dus ook als ze niet gevaccineerd 
zijn’. Bron: AD, 20 november 2021. 

Vrees voor code zwart, maar hoe dichtbij is dat echt? 

Er is nog plek voor coronapatiënten op de intensive-careafdelingen, maar code zwart komt wel 
dichterbij. Wat gebeurt er als die alarmerende fase wordt bereikt? En wie krijgt er dan 
voorrang op de intensive care? Dat beantwoorden we in deze 264ste corona-update. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is begonnen met de 
voorbereidingen voor het zwarte scenario, waarbij het aantal binnenkomende patiënten groter 
is dan het aantal bedden. Acute nood is er niet, het gaat nog maar om een oefening. 

Volgens demissionair coronaminister Hugo De Jonge wordt code zwart niet zomaar bereikt. 
‘Daar zijn we niet, daar zijn we ook niet bijna, daar zijn we voorlopig nog niet. Tegelijkertijd 
bereiden we ons op alle situaties voor’, reageerde hij vanmiddag bij de uitloop van de 
ministerraad. Code zwart, officieel fase-3, wordt afgekondigd door de minister van 
Volksgezondheid. 

Gisteren lagen er 881 mensen op de ic's, van wie 413 coronapatiënten. Dat aantal zal in de 
komende weken nog verder oplopen. 

‘Laten we onderstrepen dat het heel druk is in de zorg’, zegt De Jonge. ‘We zijn bezig om op te 
schalen naar 1150 bedden. Daarna kunnen we nog verder opschalen naar 1350 bedden. 
Ondertussen schaalt de andere zorg af, vooral knie- en heupoperaties. De planbare zorg die 
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binnen 6 weken gegeven moet worden omdat het anders leidt tot gezondheidsschade, wordt 
pas in een paar ziekenhuizen af en toe afgeschaald’. 

Volgende week vrijdag is er een digitale oefening van de LCPS met de betrokken instanties, 
net als een jaar geleden, waarbij de draaiboeken worden doorgenomen.  

De oefening is uit voorzorg en in de hoop dat we die niet in de praktijk hoeven te brengen, zegt 
het LCPS desgevraagd. ‘Maar we moeten wel voorbereid zijn, mocht de situatie zich voordoen’. 

Stappenplan bij code zwart: wie krijgt voorrang? 

Pas als de druk op de ic's zo groot wordt dat niet langer op basis van medische overwegingen 
een onderscheid gemaakt kan worden tussen wie wel en wie geen ic-bed nodig heeft, dan gaan 
artsen over op een draaiboek, opgesteld door artsenfederatie KNMG en de Federatie Medisch 
Specialisten. Dan vindt er selectie plaats op basis van niet-medische overwegingen.  

Stap A 

Alleen patiënten die voldoen aan bepaalde medische criteria worden nog opgenomen op de 
intensive care. Patiënten met een heel kleine overlevingskans worden niet langer opgenomen 
op de ic. 

Stap B 

De opnamecriteria worden strenger. Ook wordt bijvoorbeeld geen reanimatie meer gegeven 
aan patiënten op de ic. Als dat niet genoeg is, worden patiënten voor toelating met elkaar 
vergeleken. Alleen als artsen de overlevingskans van de ene patiënt minstens 20 procent groter 
achten dan die van de ander, wordt de patiënt met de hoogste overlevingskans opgenomen. 

Stap C 

Als zelfs bovenstaande criteria niet genoeg zijn, wordt het nog strenger. Dan wordt overgegaan 
op 'niet-medische opnamecriteria', wanneer twee of meer patiënten aanspraak maken op een 
ic-bed. Dan zijn achtereenvolgens: 

- De patiënt met de kortst verwachte ligduur krijgt voorrang, 
- Als beide patiënten een ongeveer even lange verwachte ligduur hebben, gaat 

zorgpersoneel voor, 
- Daarna wordt gekeken naar de leeftijdsgroep. Patiënten van 20-40 gaan dan voor op 

patiënten tussen de 40-60, Als ook daar geen onderscheid in aan te brengen is, wordt 
uiteindelijk geloot. 

-  

Bron: NOS, 19 november 2021. 

VS gaat Senegal helpen bij productie vaccin voor Afrika 

De Verenigde Staten gaan Senegal helpen bij de productie van vaccins voor Afrika, onder 
meer tegen Covid-19. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken beloofde financiële 
steun voor het zogenoemde Madiba-project, een entstoffenfabriek van het Pasteur-instituut 
in Dakar. Wanneer die eenmaal op volle kracht draait, kunnen ook epidemieën in andere 
Afrikaanse landen worden bestreden. Ook de EU draagt daaraan bij. Bron: AD, 20 november 
2021. 
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Politie in de Schilderswijk nadat er een oproep op sociale media was verschenen om te gaan 
rellen. © District8 
 
Relschoppers misdragen zich in meerdere plaatsen: Noodbevel van 
kracht in Haagse Schilderswijk 
 
Een dag na de heftige rellen in Rotterdam, is de politie op verschillende plaatsen in Nederland 
druk met jongeren die onrust veroorzaken. In sommige gevallen wordt zwaar vuurwerk naar 
de politie gegooid. In de Haagse Schilderswijk is de noodbevel van kracht. 
 
Zo zorgen enkele tientallen jongeren voor overlast in de Roermondse wijk De Kemp. Ze gooien 
zwaar vuurwerk naar de politie, die in grote getale aanwezig is. De politie probeert de 
relschoppers uiteen te jagen en achtervolgt ze door de wijk. Ook in de Limburgse plaats Stein 
treedt de politie op na diverse meldingen van overlast en in de Haagse Schilderswijk zijn 
ongeregeldheden uitgebroken. Daar werd een ruit van een ambulance ingegooid en er vloog 
zwaar vuurwerk naar de politie. Inmiddels is een noodbevel van kracht voor delen van de 
Schilderswijk en Transvaal.  
 
Op de Rotterdamse Coolsingel, de plek waar het gisteren zo uit de hand liep, is een persoon 
met een wapenstok aangehouden. De avond na de rellen is ook hier veel politie aanwezig. Ook 
op Urk was de politie massaal aanwezig om de vele jongeren in de toom te houden. Om 
problemen te voorkomen had de officier van justitie daar bepaald dat preventief fouilleren 
mogelijk is. Er werden acht aanhoudingen verricht voor bezit en afsteken van vuurwerk. 
Verder bleef het relatief rustig en tot grote problemen kwam het niet.  
 
Er circuleerden vandaag meerdere oproepen om naar diverse plaatsen in Nederland te komen 
om vuurwerk af te steken. Zo zou het ook onrustig zijn geweest in het Utrechtse Bunschoten 
en ook in Eindhoven worden de berichten op sociale media ‘scherp in de gaten gehouden, 
omdat we niet willen dat het uit de hand gaat lopen’, aldus een politiewoordvoerster. 
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Onrust aan het Kolkplein in Bunschoten-Spakenburg. Een groep had zich hier opgesteld om 
te protesteren tegen de coronamaatregelen. Midden op het plein werd brand gesticht. © AS 
Media 

 

De Coolsingel na de rellen © Jeffrey Groeneweg 

Korpschef Henk van Essen zei eerder vanavond bij het televisieprogramma Nieuwsuur dat er 
deze avond ‘door het hele land’ extra politie is opgetrommeld om te voorkomen dat het 
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ergens opnieuw uit de hand loopt door relschoppers. ‘We zijn in grote getale aanwezig om 
dat direct de kop in te drukken’. 

Ook rondom voetbalwedstrijden is het zaterdagavond onrustig. Zo werden er twee wedstrijden 
in de eredivisie stilgelegd omdat supporters stadions waren binnengedrongen. In de buurt van 
stadions werd ook vuurwerk afgestoken. Bron: AD, 20 november 2021. 

Dit zijn gewoon vechters: snoeihard, nietsontziend’ 

Terwijl Rotterdam zijn wonden likt, buigen radicaliserings- en veiligheidsexperts zich over de 
vraag wat we hier vrijdagavond nu eigenlijk zagen. Was het een geweldsexplosie uit verveling, 
of een voorbode voor meer ellende?  ‘Dit blijft een probleem zolang corona ons leven bepaalt’. 

De beelden uit Rotterdam waren surrealistisch, vrijdagavond. Soms leek het wel oorlog op 
straat, met aan de ene kant de politie en aan de andere kant een bonte stoet bloeddorstige 
relschoppers. Gedurende enige tijd had die laatste groep de overhand, de autoriteiten waren 
de controle even kwijt. Bron: AD, 21 november 2021. 

In VK kunnen alle veertigplussers zich aanmelden voor boosterprik 

In Groot-Brittannië kunnen vanaf maandag alle veertigplussers zich aanmelden voor 
een boosterprik tegen Covid-19. De enige voorwaarde is dat de vorige prik minstens zes 
maanden geleden is toegediend. 

Tot nu toe werd de derde prik van het coronavaccin in Groot-Brittannië enkel gegeven aan 
vijftigplussers of aan mensen met een verhoogd risico. 

‘Dit betekent dat de mensen zullen kunnen genieten van een veilige kerst’, aldus het Britse 
ministerie van Gezondheid zondag. Premier Boris Johnson had de Britten al gewaarschuwd 
voor een mogelijke nieuwe besmettingsgolf, verwijzend naar de toename in heel wat Europese 
landen. Het aantal coronabesmettingen in het land ligt al enkele weken erg hoog, met 
minstens 40.000 nieuwe gevallen per dag. 

In Groot-Brittannië is ruim tachtig procent van alle mensen ouder dan twaalf jaar 
gevaccineerd. Ongeveer een kwart van hen heeft inmiddels al een boosterprik gekregen. Bron: 
AD, 21 november 2021. 

Hoofd van het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding 
(RKI) waarschuwt voor nieuwe coronagolven 

Lothar Wieler, het hoofd van het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI), het Duitse  
RIVM, waarschuwt voor nieuwe coronagolven, tenzij meer mensen zich laten vaccineren. 

‘Als we de vaccinatiegraad niet significant omhoog brengen, geven de modellen aan dat er ook 
een vijfde coronagolf zal komen’, aldus Wieler tegen het Duitse persbureau DPA. Volgens het 
RKI-hoofd heeft Duitsland momenteel te maken met een nationale noodsituatie en bepaalt 
wat mensen nu doen de situatie in de winter. 

Hoewel de baas van het RKI oproept tot fors meer inentingen, stelt hij ook dat vaccinaties 
alleen niet genoeg zullen zijn. Ook het verminderen van sociale contacten is volgens Wieler 
van belang. Hij herhaalde dan ook zijn eerdere oproep aan mensen om grootschalige 
bijeenkomsten en evenementen in binnenruimtes te vermijden. Ook zouden er preventieve 
maatregelen moeten worden genomen in deelstaten die minder zwaar zijn getroffen door de 
huidige vierde golf. 

‘Het vaccin is de weg uit de pandemie, maar het beschermt minder goed tegen infectie dan 
dat het beschermt tegen een ernstig ziekteverloop’, aldus Wieler. Het RKI wil dat zeker 85 



 
 

160 
 

procent van de Duitsers tussen de 12 en 59 jaar en 90 procent van de mensen 60 jaar of 
ouder zich volledig laat vaccineren. Momenteel is nog geen 70 procent van de Duitsers 
gevaccineerd. Bron: AD, 21 november 2021. 

Tennisser Novak Djokovic heeft nog niet besloten of hij in januari zal 
deelnemen aan Australian Open 

Tennisser Novak Djokovic heeft nog niet besloten of hij in januari volgend jaar zal deelnemen 
aan het toernooi Australian Open. Dit liet hij weten nadat de organisatie van het 
tennistoernooi bekendmaakte dat voor alle deelnemende spelers een vaccinatieverplichting 
geldt. 

Djokovic heeft nog geen contact gehad met de organisatie van Australian Open, zei hij na 
afloop van zijn verlies in de ATP Finals op zaterdag. Hij verloor in de halve finale van Alexander 
Zverev. 

Djokovic heeft momenteel 20 grand slam-titels op zijn naam staan, even veel als Roger Federer 
en Rafael Nadal. Winst op de Australian Open zou van hem de nieuwe recordhouder maken. 
Volgens de Australian Open-organisatie heeft Djokovic gezegd dat vaccinatie ‘voor hem een 
privékwestie is. Wij zouden Novak hier heel graag zien, maar hij weet dat hij gevaccineerd 
moet zijn om hier te kunnen spelen’. Bron: AD, 21 november 2021. 

Heel Europa weer op slot door corona? 'Nee hoor, het is hier heel relaxed' 
 
Het L-woord gaat weer rond; de lockdown. Oostenrijk voert als eerste Europese land weer een 
volledige landelijke lockdown in om corona onder controle te krijgen. Zullen andere landen 
volgen? We vragen het onze correspondenten.  
 
In Duitsland breekt het aantal coronabesmettingen record na record. De ziekenhuizen 
stromen vol met patiënten. De zorg in Duitsland begint voor het eerst te kraken en dus neemt 
de minister van Volksgezondheid Jens Spahn het L-woord weer in de mond. 

‘De coronasituatie in Duitsland is zo zorgwekkend dat een lockdown voor alle inwoners niet 
wordt uitgesloten’. Volgens correspondent Jeroen Akkermans gaan Duitsers uiteindelijk altijd 
voor veiligheid. ‘Nu de cijfers onverwacht hard toenemen, is een nieuwe situatie ontstaan. Als 
het niet anders kan, dan moet een lockdown maar’. 

In heel Europa stijgen de coronabesmettingen. Er zijn landen waar de maatregelen nog mild 
zijn, maar er zijn ook landen waar nu al harde, pijnlijke maatregelen worden genomen. 

Vanaf maandag gaat iedereen in Oostenrijk in lockdown; ook de mensen die tegen corona zijn 
ingeënt. Slowakije voert een lockdown in voor ongevaccineerden. Dat gaat Tsjechië nog te ver. 
Daar mogen inwoners zonder prik niet meer naar een restaurant of naar de kapper. 

Ook Frankrijk wil nog niet aan een lockdown. De Fransen gaan nogal prat op hun 
coronabewijs, zegt correspondent Eveline Bijlsma. ‘Frankrijk voerde de pas in juli als één van 
de eerste landen in Europa in. Daar plukken ze in Frankrijk nu waarschijnlijk de vruchten 
van. Al gaat het aantal besmettingen ook hier omhoog hoor’. 

Toch wil president Emanuel Macron niets weten van een lockdown. ‘Macron heeft gezegd dat 
hij nooit een lockdown voor ongevaccineerden zal invoeren. In Frankrijk zijn april volgend jaar 
verkiezingen en het schijnt dat Macron nu geen zin heeft om mensen beperkingen op te gaan 
leggen’, zegt Bijlsma. 
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Gratis testlocatie in Parijs 

In Italië wordt ook nog niet over een lockdown gesproken, vertelt correspondent Anouk Boone. 
‘In Italië gelden al strenge maatregelen. Ze vinden zelfs dat zij al heel streng zijn in de strijd 
corona. Vanaf 15 oktober moet Italianen op werk verplicht een coronabewijs hebben’. 

In Italië is net als in Nederland zo'n 87 procent van de bevolking gevaccineerd. Met de 
boosterprik zijn de Italianen al een stuk verder. ‘Al zo'n zes procent van de Italianen heeft een 
derde coronaprik gehad. Vanaf 1 december zijn mensen vanaf 40 jaar al aan de beurt,’ zegt 
Boone. 

In Groot-Brittannië blijven ze ook volop vaccineren. Correspondent Anne Saenen:’Het 
vaccinatieprogramma is de sleutel. En het werkt. Het aantal coronabesmettingen is hoog, 
maar stabiel. Soms daalt het zelfs wat’. 

Vorig jaar was het in Groot-Brittannië kommer en kwel. Toen werd er wel een lockdown 
afgekondigd. Kerst werd een eenzame. ‘In juli zijn alle coronamaatregelen afgeschaft en is het 
hier heel relaxed,’ zegt Anne Saenen. ‘De Britten zijn zelfverzekerd. Dat zie en voel je op straat. 
De restaurants en cafés zitten vol. En met uitgaan is het drukker. Nee, een lockdown is hier 
zeker niet aan de orde’. Bron: RTL Nieuws, 20 november 2021. 

Friese dorpen gaan vrijwillig in lockdown: 'Resultaat is niet blijvend' 
 
De Friese dorpen Lippenhuizen en Oudega gaan vrijwillig in lockdown. Het maatschappelijk 
leven in de dorpen is vrijwillig stilgelegd na grote corona-uitbraken op de basisscholen. Nu 
die gesloten zijn, gaan ook verenigingen en dorpshuizen in de pauzestand. In hoeverre kan 
het werken om als dorp in lockdown te gaan?  
 
In Oudega is een basisschool gesloten na advies van de GGD, en als reactie daarop hebben 
zeven verenigingen zelf het initiatief genomen om hun activiteiten stop te zetten. De 
burgemeester van het dorp is blij met dat initiatief, laat hij via zijn woordvoerder Peter 
Boomsma weten. ‘In Friesland kennen we het begrip 'mienskip', dat staat voor zorgen voor 
elkaar’. 
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Dat is sterk aanwezig in Friesland, zegt de woordvoerder. ‘Volgens de burgemeester valt het 
initiatief onder die 'mienskip', dat ze het met elkaar doen’.  

Ook Openbare Basisschool De Flecht ging dicht na een oplopend aantal coronabesmettingen. 
Er werden vorige week donderdag al twee groepen naar huis gestuurd en in de loop van de 
avond kwamen er nog meer besmettingen binnen. ‘Donderdagmiddag heb ik nog overleg met 
de GGD gehad’, vertelt directeur Matty Jongstra. 

‘Die zei dat het niet echt nodig was om te sluiten, maar dat dat wel het advies zou kunnen 
worden’, vervolgt hij. ‘Toen heb ik zelf een conclusie getrokken en besloten om met de hele 
school in quarantaine te gaan en online lessen te geven’.  Bron: RTL Nieuws, 17 november 
2021. 

 

Erik Pezij uit Vriezenveen is de ultieme Sinterklaas. Jaarlijks zorgt hij ervoor dat 650 kinderen 
in armoede cadeaus krijgen, door zichzelf te verhuren als de goedheiligman. Maar nu valt alles 
in het water. © Marieke Amelink  
 
Sinterklaas Erik uit Vriezenveen kan door corona geen cadeaus geven aan 
arme kinderen: ‘Ben heel verdrietig’ 
 
Hij is weliswaar niet de echte Sinterklaas, maar wél een echte goedheiligman. Want van het 
geld dat Erik Pezij verdient met zijn optreden als sint bij bedrijven en bij mensen thuis koopt 
hij cadeaus voor 1050 kinderen in armoede. Maar nu de stichting Ieder Kind een Sint nergens 
naartoe kan vanwege corona heeft hij geen inkomsten. „Ik ben verdrietig, teleurgesteld: alles’. 
 
Je kunt er amper rondlopen. De woonkamer van Erik Pezij is ondanks alle tegenslag toch nog 
tot de nok toe gevuld met cadeautjes. Het zijn presentjes die hij zou uitdelen als 
goedheiligman. Maar vanwege corona neemt de speelgoedbank die taak nu op zich. Een taak 
die normaal zijn hoogtepunt van het jaar is. Pezij treurt dat hij nu niets kan. Maar nog veel 
verdrietiger is hij dat inkomsten om alles te betalen voor het tweede jaar uitblijven. „Ik vind 
dat ieder kind, ook al is er geen geld thuis, een prachtige sinterklaasviering verdient’, zegt hij. 
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Wat begon met vijftig kinderen in armoede is uitgegroeid tot meer dan duizend kinderen. Al 
die kinderen krijgen een cadeau-tas en een bezoekje van sinterklaas. Dat laatste kan nu niet. 
En als het zo doorgaat, dan komen de cadeaus ook op de tocht te staan. Normaal bekostigt 
de stichting alles namelijk dankzij het boeken van sinterklaas thuis of op een bedrijf. Drie 
teams zouden volgende week constant onderweg zijn in de regio. Maar Pezij volgt het corona-
advies van het kabinet op en trekt de stekker uit die sinterklaasbezoekjes. „Met vier man 
overal naar binnen, ik wil dat niet’, zegt hij. „Rutte zei: ‘Het begint bij jezelf’. En daar ben ik 
het mee eens’. 
 
Maar door dat besluit is de nood nu wel hoog bij de stichting. Zo hoog zelfs dat Pezij overwoog 
met de stichting te stoppen. Pezij: „Ik heb al gezegd: Ik ben er klaar mee. Maar zoveel mensen 
zeiden tegen me: Je moet niet stoppen met wat je doet. Dan zijn de kinderen de dupe. Dat 
laatste heeft me overtuigd door te gaan’.  
 
Maar voor Pezij is het voor het tweede jaar op rij een sombere sinterklaastijd. Pezij: „Het is 
heel mooi dat ik twee sponsors had: Obimex (groothandel, red.) en een meneer uit Vriezenveen 
die graag anoniem wil blijven. Maar daar kan ik ook niet telkens heen. Het is een keer klaar 
met ‘handje ophouden’. Dat wil ik niet steeds doen. Dat zit niet in mijn aard. Ik wil de cadeaus 
zelf verdienen’.  
 
Toch moet er geld binnenkomen om kinderen in armoede een fijn sinterklaasfeest te bezorgen. 
Hoe? Dat weet Pezij ook niet. Vorig jaar hielp de gemeente de stichting eenmalig met 2500 
euro aan coronasteun. Dit jaar volgden cheques van de voetbalclub Heracles en doneerde het 
armoedefonds 2000 zakken met pepernoten. Pezij: „We krijgen veel, maar speelgoed kan niet 
met een dichte portemonnee. En het zijn geen kleine bedragen meer. Je praat toch al snel 
over 10.000 tot 15.000 euro per jaar. Want we doen meer dan alleen een cadeau-tas geven. 
Zo zouden we ook een brunch regelen voor 250 ouderen in het stadion van Heracles. Kan niet 
doorgaan. En normaal delen we aan honderden ouderen chocoladeletters uit. Ook 
voedselbanken in omliggende plaatsen kregen de afgelopen jaren honderden 
sinterklaaspakketten’. 
 
Maar het draait vooral om de kinderen uit arme gezinnen. Toch sluit Pezij niet helemaal uit 
dat de goedheiligman nog even in actie komt. „Misschien komt hij nog even bij de 
speelgoedbank, als het mag,’ aldus Pezij. Bron: Tubantia, 20 november 2021. 

Dow merkt gevolgen corona, maar raakt niet in paniek 

Dow in Terneuzen merkt dat het coronavirus de afgelopen dagen weer flink oplaait. Op een 
dag konden 48 mensen niet aanwezig zijn. Reden voor het bedrijf om deze week een e-mail 
naar alle werknemers te sturen om de ernst van de situatie aan te geven. Toch benadrukt 
Dow dat er nog geen paniek is. ‘Wat er in de samenleving gebeurt, gebeurt bij Dow ook’.  
 
De coronacijfers liepen de afgelopen tijd flink op binnen de provincie. Verschillende dagen 
werden de meeste besmettingen in Terneuzen geregistreerd. Volgens woordvoerder Ciccio 
Pecoraro is het dan ook logisch dat Dow te maken heeft met een stijgend aantal ziekmeldingen: 
‘Als er 350 gevallen zijn in een week binnen Terneuzen, dan zitten daar natuurlijk ook Dow 
medewerkers tussen’.  
 
Toch greep het bedrijf deze periode aan om de werknemers op scherp te zetten. Hierin werd 
duidelijk dat er bij Dow 48 mensen op één dag niet aanwezig konden zijn vanwege het virus. 
‘Dit is het gevolg van de lange periode van herstel na een positieve coronatest. Het is niet zo 
dat er 48 mensen op één dag positief zijn bevonden’.   
 
Dat het aantal afwezigen zo hoog is, wil volgens Pecoraro niet zeggen dat de 
voorzorgsmaatregelen binnen Dow niet streng genoeg zijn: ‘Wij zijn door de Amerikaanse 
oorsprong van ons bedrijf zelfs extra streng’. Dit werd duidelijk toen Nederland afgelopen 
zomer een aantal versoepelingen doorvoerde. ‘Het mondkapjesbeleid en de anderhalve meter 



 
 

164 
 

werd afgeschaft, binnen Dow is dat altijd gebleven. De afstand die wij hanteren is zelfs 1.8 
meter, naar Amerikaans voorbeeld’. 
 

 
 
Dow, Terneuzen  @ANP 
 
Dow zal niet de Amerikaanse weg volgen bij alle regels: ‘We zijn gevestigd in Nederland, dus 
volgen wij de Nederlandse regelgeving op. In sommige gevallen zijn we daarin strenger, zoals 
bij de mondmaskers en het afstand houden’. Over een mogelijke invoering van een 
vaccinatieplicht is hij echter duidelijk: ‘Nee, dat is momenteel niet het geval’. Bron: Omroep 
Zeeland, 19 november 2021.  

Corona komt zelfs onneembare vesting Cederhof binnen: ‘Het piept en 
het kraakt’ 

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak wordt nu ook Cederhof in Kapelle getroffen door het 
virus. Er zijn vier bewoners besmet en nog eens tien werknemers zitten in quarantaine. 

‘We zijn heel lang virusvrij gebleven’, vertelt Cederhof-bestuurder Inge van den Boomen. ‘Maar 
je houdt het niet tegen met deze aantallen besmettingen buiten. Je hoort van mij nog geen 
sombere berichten, maar we worden nu toch wel getroffen. In de app die rondgaat tussen het 
personeel zit elke ochtend, avond of nacht wel een oproep van ‘Hé collega’s, wil er iemand 
inspringen?’ 

Voor het personeel van Cederhof is het heel pittig, vertelt Van den Boomen. ‘Men is moe. Als 
een collega in quarantaine gaat betekent het dat je voor vijf dagen diensten hebt op te lossen. 
En dat doen ze wel steeds voor elkaar, maar dat doen we inmiddels al anderhalf jaar. En er is 
nog geen einde in zicht’. 

Volgens Van den Boomen ligt de oorsprong van de oplopende besmettingsgraad op de scholen. 
‘Je ziet dat er, ook in onze gemeente, heel veel besmettingen zijn op de scholen. En als je kind 
besmet is mag je als medewerker ook niet werken. Dan moet je in quarantaine. Dat wil niet 
zeggen dat die medewerker besmet of ziek is. Maar we zien de aantallen wel oplopen, helaas’. 

Geen van de medewerkers heeft de besmetting opgelopen op het werk. ‘ Maar wat ik hoor van 
ouders is dat kinderen er toch wel goed ziek van kunnen worden. Niet iedereen gelukkig, maar 
sommigen hebben flinke koorts. Het is echt een heel agressieve variant. Als iemand in je 
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gezinssituatie het heeft kan je er vanuit gaan dat je het ook krijgt. Dat hoeft niet eens via 
hoesten of niesen, maar kan ook zomaar overgegeven worden via de mayonaisepot’. 

De Cederhof-directrice zegt dat ze merkt dat de vaccins erg goed werken. ‘De besmette mensen 
die zijn gevaccineerd hebben er gelukkig niet zoveel last van. Dat is hartstikke fijn om te zien. 
Over anderhalve week krijgen al onze bewoners een booster-prik. Ik hoop dat er ook snel een 
datum komt voor het personeel. Want het piept en het kraakt wel’. 

Daarom zou ze het ook fijn vinden als iedereen weer zijn best deed om zich aan de 
coronamaatregelen te houden. ‘Het draagvlak daarvoor is gering. Men schat de situatie vaak 
positiever in. En aan de ene kant begrijp ik dat ook wel. Maar aan de andere kant zie ik hier 
wat het voor gevolgen kan hebben. Als we met elkaar beseffen wát we van de zorg vragen en 
van hun thuisfront. Met name voor de ziekenhuizen en de wijkverpleging. Dan denk ik: 
‘eventjes met elkaar de schouders er weer onder en dan lukt het ons allemaal gewoon weer’. 
Want als de zorg omvalt..’. Bron: PZC, 19 november 2021. 

Omzetgroei detailhandel duikelt terug naar niveau pre-corona 
 
De Nederlandse detailhandel zette in het derde kwartaal ruim 3 procent meer om dan in 
dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is de omzetgroei terug op het niveau van vóór de 
coronacrisis. 
 
De non-foodsector (met onder andere kleding- en meubelwinkels) zette ruim 4 procent meer 
om, de foodsector juist bijna 2 procent minder dan het derde kwartaal van 2020.  
 
De internetomzet van de detailhandel kwam uit op 10 procent, de laagste groei in 7 jaar tijd. 
Voor het eerst in 5 jaar tijd was de omzetgroei voor 'pure' webwinkels hoger dan voor de 
zogenoemde multichannelers (die zowel via internet als via fysieke winkels verkopen).  
 
De omzet van kledingwinkels nam met 12 procent het sterkst toe. Meubelwinkels draaiden 
weliswaar een hogere omzet dan in het derde kwartaal van 2020, maar hun verkoopvolume 
was wel lager. Winkels in consumentenelektronica zetten juist bijna 1,5 procent minder om. 
 
Online verkopen laten hetzelfde patroon zien. De internetomzet van kleding nam met 16 
procent toe; die van tv's, laptops en föhns daalde met 15 procent. In tegenstelling tot de fysieke 
supermarkten werden voedingsmiddelen online ruim 18 procent meer verkocht. 
 
Sinds het tweede kwartaal van 2020 waren de gevolgen van de coronacrisis goed zichtbaar in 
de omzetgroei van de detailhandel. Tot het einde van dat jaar groeiden omzet en volume 
bovengemiddeld hard. 
In het eerste kwartaal van 2021 gooide de lockdown roet in het eten voor winkels die geen 
eten verkochten. Zij moesten de deuren gesloten houden en de online verkopen konden de 
daarmee gepaarde verliezen niet compenseren.  

Het tweede kwartaal van dit jaar daarentegen zag weer een enorme stijging in winkelverkopen, 
zowel fysiek als online. Het derde kwartaal is wederom een breekpunt, maar nu de andere 
kant op. Met een omzetgroei van 3,3 procent zit de detailhandel weer op het niveau van 2018 
en 2019. Bron: RTL Nieuws, 19 november 2021. 

Basisschool na basisschool sluit door coronabesmettingen: 'Er is geen 
enkel protocol' 
 
Steeds meer leerlingen en medewerkers op basisscholen zijn besmet met corona. En dat leidt 
tot een hoop uitval. Zo worden hele klassen naar huis gestuurd en sluiten steeds meer scholen 
zelfs hun deuren. ‘Ik heb de kinderen met een bloedend hart naar huis gestuurd’. 
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Dat het aantal besmettingen onder kinderen oploopt, is terug te zien in cijfers van het RIVM. 
Zo is bij kinderen van 10 tot 14 jaar het aantal besmettingen de afgelopen drie weken  hard 
opgelopen.  
 
Voor de meeste kinderen kan zo'n besmetting geen kwaad, maar een coronabrandhaard op 
school geeft wel onrust. Niet in de laatste plaats omdat kinderen ook volwassenen kunnen 
besmetten.  
 
Op basisschool De Flecht in het Friese Lippenhuizen heeft corona gezorgd voor een hoop 
besmettingen – en kopzorgen. ‘We hadden eerst drie, vier besmettingen in groep 3 en 4 en de 
dag daarna drie besmettingen in groep 7 en 8’, vertelt directeur Matty Jongstra. ‘Vervolgens 
waren er twee besmettingen bij zowel groep 5 en 6 als groep 1 en 2. Dat betekende dat de 
school een brandhaard was’. 

In overleg met collega’s heeft Jongstra besloten om de school te sluiten. ‘Dat was een lastig 
besluit, waar we al drie dagen over aan het piekeren waren’. Het besluit nam ze 'met bloedend 
hart', zegt ze. ‘Want je stuurt je kinderen naar huis. Maar ik denk ook nuchter: we wonen in 
een klein dorp. De kinderen spelen en sporten met elkaar en ook bij volwassenen liep het 
aantal besmettingen op’. 

Uiteindelijk zijn 19 van de 72 kinderen op haar school positief getest, net als vier van de tien 
medewerkers. ‘Als ik de school niet had gesloten, waren de besmettingen verder opgelopen’. 
Uiteindelijk ging het hele dorp vrijwillig in lockdown.  

De leerlingen gaan goed om met de sluiting, vertelt Jongstra. ‘Kinderen zijn zo flexibel. Die 
weten: dit hebben we eerder gedaan. Het digitale onderwijs loopt inmiddels weer op rolletjes’. 
Ook de ouders reageerden begripvol. ‘We hebben daar in Friesland een woord voor: 
mienskipssin. We gaan niet uit van problemen, maar denken samen in oplossingen’. 

Aanstaande maandag opent de school de deuren weer. ‘Zo’n 80 tot 90 procent van de 
leerlingen kan dan weer uit quarantaine, de andere kinderen doen online mee. We hopen dat 
de haard dan geblust is’. 

  
 
120 basisscholen gesloten. Van alle basisscholen is 2 procent tussen de herfstvakantie en 
vorige week gemiddeld een week dichtgegaan. In totaal zijn er zo’n zesduizend basisscholen, 
wat neerkomt op 120 scholen die noodgedwongen enige tijd dicht moesten. 
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Daarnaast heeft de helft van alle basisscholen recent één of meer klassen naar huis gestuurd, 
blijkt uit recente cijfers van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de 
belangenvereniging voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs. 

Op de Haagse basisschool De Regenboog is het chaos, vertelt directeur Manuel Veira. Zeven 
van de 22 klassen zitten momenteel thuis vanwege coronabesmettingen. ‘Er waart hier iets 
rond, veel leerlingen zijn ziek. We hebben een klas waarin vier kinderen ziek waren en nu zijn 
daar in één klap nog negen bij gekomen. Dertien zieken dus in één klas’. 

‘Corona komt samen met de grootste crisis die we in jaren in het onderwijs hebben gehad: het 
lerarentekort. Als iemand hier een neusverkoudheid krijgt en moet testen, of iemand is ziek, 
dan is er geen vervanger’. 

Veira pleit voor voorrang bij een boosterprik voor onderwijspersoneel en preventieve 
maatregelen op scholen. ‘Anderhalf jaar geleden hadden we het ene protocol na het andere, 
maar op dit moment is er geen enkel protocol. Er is niks, geen enkele maatregel. Zo hoeven 
we geen anderhalve meter afstand te houden en mogen ouders gewoon naar binnen’. 

Het gebrek aan heldere communicatie vanuit de overheid zorgt bij Veira en zijn collega’s voor 
een hoop frustratie. ‘Beschrijf bijvoorbeeld hoe een veilige school eruitziet en geef een toolkit 
aan maatregelen. Dat geeft duidelijkheid, ook voor ouders’. 

Hij zou zijn school dolgraag open willen houden, maar dat gaat volgens hem gewoonweg niet 
door corona in combinatie met het lerarentekort. ‘We weten dat een lockdown werkt. Laten 
we dat in godsnaam doen om de besmettingsgraad naar beneden te krijgen’. Bron: RTL 
Nieuws, 19 november 2021. 

GGD-arts vreest dat er meer maatregelen gaan volgen 

Het is bijna onvermijdelijk dat er zwaardere maatregelen gaan komen om de 
coronabesmettingscijfers omlaag te krijgen. 

Die uitspraak deed Christian Hoebe, infectiearts bij GGD Zuid Limburg en hoogleraar 
infectieziektebestrijding, in het programma L1mburg Centraal.  

Hoebe noemt de situatie zorgelijk, maar ook complex. ‘Elke dag wordt een record 
gebroken. Dat is erg zorgelijk. De maatregelen die sinds afgelopen weekend van kracht 
zijn, zouden in principe moeten werken, maar het is nog te vroeg om dat effect te zien. 
Daarvoor moeten we tot volgende week wachten. Maar wat we al zien, bijvoorbeeld aan 
de mobiliteitscijfers, is dat mensen zich onvoldoende aan de maatregelen lijken te 
houden. De mobiliteitscijfers zijn nauwelijks gedaald, wat betekent dat mensen, 
ondanks het advies, in ieder geval niet thuisblijven’. 

Als volgende week blijkt dat de maatregelen niet voldoende effect hebben gehad, moet 
je niet nog een week wachten met nieuwe maatregelen, vindt Hoebe. ‘Dan zou ik ook 
meteen extra maatregelen nemen. Van een lockdown light naar een zwaardere 
lockdown. En dan kom je uit bij maatregelen die we al eerder gezien hebben, 
bijvoorbeeld het sluiten van niet-essentiële winkels of de horeca. Maar we moeten iets 
doen’. 

Volgens Hoebe is het belangrijkste wapen in strijd tegen de coronacrisis is nog altijd 
vaccinatie. Als voorbeeld noemt hij Portugal. ‘Daar is de vaccinatiegraad 98 procent. 
Daar hebben ze dit soort discussies niet’.  

Hoebe zegt dat in Limburg nog progressie zit in het vaccineren. ‘Afgelopen week hebben 
we in de regio Zuid-Limburg toch weer zo'n 2500 eerste prikken gezet, in het noorden 
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zo'n 2000. Zes weken geleden zetten we zo'n 2000 eerste prikken in heel Limburg, nu 
zitten we al op bijna 5000. Vooral in de Parkstadregio loopt het achter. Daar hebben 
we ook pop-up-priklocaties in Brunssum, Vaals en Kerkrade’. 

Ook de boosterprikken die vanaf vrijdag gezet worden in de provincie zouden de druk 
op de zorg moeten verminderen. 

Op de Limburgse basisscholen gaat het virus ondertussen ook rond. Veel schoolklassen 
zitten noodgedwongen thuis vanwege coronabesmettingen in de klas. Toch is Hoebe 
niet per se voorstander van het vaccineren van kinderen, een mondkapjesplicht of 
verplicht online onderwijs. ‘Het is niet zo dat scholen de motor zijn van deze pandemie. 
Kinderen worden er niet ernstig ziek van. Het is veel belangrijker voor hun ontwikkeling 
dat ze zoveel mogelijk onderwijs krijgen. Liever niet sluiten die scholen en liever ook 
geen online onderwijs. Juist omdat kinderen niet erg ziek worden, moet je je afvragen 
of vaccinatie wel op zijn plaats is’. 

Er is veel discussie over mogelijk nieuwe coronamaatregelen: van een QR-
codeverplichting voor niet-essentiële winkels tot aan een vaccinatieplicht voor 
zorgpersoneel. Volgens Hoebe is geen enkele maatregel perfect en gaat het vooral om 
een combinatie van maatregelen. Ook spreekt hij de verwachting uit dat de boosterprik 
een blijvertje is. ‘Dat zou goed kunnen. Dan wordt het net zoiets als elk seizoen een 
griepprik halen’. Bron: 1Limburg, 19 november 2021. 

Regisseur Hermans mist première eigen film door corona 

 

Servé Hermans en Michel Sluysmans (rechts) van Toneelgroep Maastricht. Foto: Bjorn Frins 

Regisseur Servé Hermans van de eerste speelfilm van Toneelgroep Maastricht 
(R)Evolutie was niet bij zijn eigen première. 

Hermans kampt sinds begin deze week met een coronabesmetting en moest de première 
donderdagavond aan zich voorbij laten gaan. Hij zit sinds maandag in zelfisolatie. 

‘Ik baal er natuurlijk verschrikkelijk van’, zegt hij. ‘Het had een feestweek moeten 
worden met de première. Ik zou langs verschillende bioscopen gaan om over de film te 
praten. Dat zit er nu even allemaal niet in’, zegt de regisseur, die gevaccineerd is en 
verder geen klachten heeft. ‘Ik voel me goed maar ben dus voor anderen wel 
besmettelijk’. 
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(R)Evolutie is een sciencefiction komedie en speelt zich af in de nabije toekomst waarin 
kunstmatige intelligentie vanzelfsprekend is en de mens bijna overbodig is. Grote delen 
van Nederland zijn overstroomd, miljoenen mensen zijn gevlucht naar Limburg. Het 
last resort waar iedereen hoopt op een nieuw leven zoals zij dat kenden. De film is een 
coproductie van Toneelgroep Maastricht, Pupkin en NTR. Onder meer Angela Schijf, 
Bruno Vanden Broecke en Anniek Pfeifer spelen mee.  

(R)Evolutie is ondanks de strenge maatregelen sinds donderdag te zien in meer dan 25 
filmhuizen en bioscopen in het hele land. Bron: 1Limburg, 19 november 2021. 
 
Werkzaamheid Pfizer vaccin begint na de vierde maand af te nemen 
 
Ugur Sahin van het Duitse bedrijf BioNTech, die geldt als het brein achter het Pfizer-
coronavaccin, stelt in een interview met Bild dat de werkzaamheid van de prik vanaf de vierde 
maand begint af te nemen. De bescherming tegen ernstige ziekte is tot negen maanden na 
inenting 'zeer hoog', zegt Sahin. 
 
Hij pleit voor een derde prik, de zogeheten booster, om de immuniteit weer een oppepper te 
geven. ‘Dat is goed om de kans op ziekte te verkleinen, maar het helpt ook om infectieketens 
te doorbreken’, zegt Sahin tegen Bild. De oprichter van BioNTech rekent in de toekomst 
op jaarlijkse boostershots, zoals bij de griepprik. Bron: AD, 21 november 2021. 

 
Rotterdamse politiechef heeft geen goed woord over voor berichten 
dodelijk slachtoffer 

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke heeft geen goed woord over voor de berichten die 
vrijdag en zaterdag de ronde deden over een dodelijk slachtoffer bij die rellen. 

Enkele mensen raakten vrijdag gewond door politiekogels, maar doden vielen er niet. ‘Je ziet 
dat ze zo ver gaan, fake news brengen, om weer nieuwe dingen aan te wakkeren. Op andere 
plaatsen weer demonstraties te laten beginnen’, zei Westerbeke bij WNL op Zondag, over de 
verspreiders van de verhalen. ‘Het klopt gewoon echt niet’. Bron: AD, 21 november 2021.  

Geen verplichting vaccinatie meer voor werknemers Walt Disney World 
in Orlando  

Walt Disney World in Orlando (Florida) verplicht werknemers niet meer om gevaccineerd te 
zijn. Dat bevestigde het concern na berichtgeving door het lokale tv-station Fox 35. De stap 
van Disney komt op het moment dat de Amerikaanse president Joe Biden juist van bedrijven 
met meer dan honderd werknemers eist dat personeel is gevaccineerd of wekelijks wordt 
getest. 

Disney verplichte eerder zijn werknemers zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. De 
onderneming meldde in een email dat deze aanpak 'de juiste is geweest', gelet op de veiligheid 
en het welzijn van gasten en werknemers. Circa 90 procent van de personeelsleden 
zou aantoonbaar gevaccineerd zijn. Personeel dat niet is ingeënt, moet mondkapjes dragen en 
afstand houden, meldde Fox 35. 

Het besluit van Disney volgt enkele dagen nadat gouverneur Ron DeSantis van Florida 
wetgeving had ondertekend die Covid-vaccinverplichtingen door werkgevers beperkt. DeSantis 
is vanaf het begin van de pandemie fel gekant geweest tegen vaccin- en 
mondkapjesverplichtingen. 

Bestuurders van Walt Disney hebben samen met die van andere bedrijven vorige maand een 
ontmoeting gehad met ambtenaren van het Witte Huis. Daarbij is gesproken over het 
vaccinatieplan van president Joe Biden voor werknemers in de private sector. De bedrijven 
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wezen daarbij op de groeiende bezorgdheid over het vinden van geschikt personeel. Een 
vaccinatieplicht zou om die reden ook de problemen in de toeleveringsketen kunnen 
verergeren. Bron: AD, 21 november 2021. 

Brand bij coronatestlocatie GGD in Emmen 

Bij een coronatestlocatie van de GGD in Emmen is afgelopen avond brand geweest. Die zou 
snel geblust zijn door een beveiliger. De testlocatie blijft door rookschade zondag gesloten. De 
politie houdt 'sterk rekening' met brandstichting. ‘De brand kon snel geblust worden. We doen 
nu onderzoek naar de oorzaak’, laat een woordvoerster weten. 

De vaccinatielocatie in Meppel dient daarom vandaag ook als testlocatie, zodat alle afspraken 
kunnen doorgaan, meldt GGD Drenthe. Bron: AD, 21 november 2021. 

Corona-teststraat GGD Emmen in brand gestoken 

In Emmen is zaterdagavond een testlocatie van de GGD in brand gestoken. Dat meldt 
Dagblad van het Noorden. De testlocatie kan daardoor niet meer gebruikt worden. 
Emmenaren die getest willen worden, moeten uitwijken naar Meppel. 

DVHN schrijft: 

De brand ontstond zaterdagavond rond half acht. Een rolluik is in brand gestoken en ook een 
rubberen mat vatte vlam. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur om zich heen sloeg, 
maar wel zijn de medische testmiddelen en voorraden door rook aangetast, zegt GGD-
woordvoerder Bart Rademakers. 

Eerder dit jaar werd in Urk ook een teststraat in brand gestoken. Daar zijn uiteindelijk een 
man van 21 en een jongen van 16 jaar oud voor veroordeeld. Bron: Joop, 21 november 2021.. 

Testlocatie Van Schaikweg in Emmen moet sluiten door brand(stichting): 280 mensen voor 
testafspraak moeten naar Meppel. Bron: Joop, 21 november 2021. 

Brand in coronateststraat 

De coronatestlocatie van de GGD aan de Van Schaikweg in Emmen is door een brand 
zaterdagavond niet meer in gebruik. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting. 

De testlocatie blijft in ieder geval tot en met maandag gesloten. De GGD Drenthe en gemeente 
zijn uit voorzorg inmiddels op zoek naar een nieuwe testplek in Emmen. De GGD heeft 280 
mensen met een testafspraak doorverwezen naar de vaccinatielocatie aan de Eekhorstweg in 
Meppel. Ze kunnen daar op het afgesproken tijdstip op terecht. Medewerkers van de GGD zijn 
de hele nacht bezig geweest de nieuwe testlocatie in te richten. 

De brand ontstond zaterdagavond rond half acht. Een rolluik is in brand gestoken en ook een 
rubberen mat vatte vlam. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur om zich heen sloeg, 
maar wel zijn de medische testmiddelen en voorraden door rook aangetast, zegt GGD-
woordvoerder Bart Raaijmakers. 

Het is voor zover bekend voor het eerst in het Noorden dat brand wordt gesticht in een 
coronatestlocatie. Eerder gebeurde dat onder meer in Urk. 
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De politie heeft de brand in onderzoek en volgens een woordvoerder worden daarbij ook 
camerabeelden uit de buurt bekeken en getuigen gehoord. Of de brandstichting het werk van 
anti-vaccers is, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Bron: Dagblad van het Noorden, 21 
november 2021. 

Relschoppers misdragen zich in meerdere plaatsen, tientallen 
aanhoudingen verricht 

Een dag na de heftige rellen in Rotterdam is de politie zaterdagavond op verschillende plaatsen 
in Nederland druk geweest met jongeren die zich hadden verzameld en vuurwerk afstaken en 
daarmee onrust veroorzaakten. Via sociale media waren oproepen gedaan om op diverse 
plaatsen samen te komen. De meeste arrestaties waren in Den Haag: daar gooide een 
relschopper een steen door de ruit van een passerende ambulance.  

In de Haagse Schilderswijk en Transvaal braken ongeregeldheden uit. Voor beide wijken werd 
een noodbevel gegeven en kwam de ME ter plaatse. Volgens de politie zocht een groep jongeren 
bewust de confrontatie op. 

Wegens de rellen in Rotterdam op vrijdag, was de politie in de Hofstad zichtbaar met meer 
agenten op straat. Die konden niet voorkomen dat flitspalen en verkeerslichten werden 
vernield. Ook zijn automobilisten belaagd, brandjes gesticht en is vuurwerk naar agenten 
gegooid. Een waterwerper van de politie moest een brandje op een kruispunt blussen. De 
politie meldt dat een relschopper een steen door een zijruit van een rijdende ambulance heeft 
gesmeten. De ziekenwagen vervoerde op dat moment een patiënt naar het ziekenhuis. 

Uiteindelijk zijn er in Den Haag negentien aanhoudingen verricht. Rond 01.00 uur keerde de 
rust terug. Vijf agenten zijn er gewond geraakt. Eén is met een verwonde knie en 
hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast liepen twee politieruiters 
gehoorbeschadiging op. 

Er was ook overlast in de Roermondse wijk De Kemp. Tientallen jongeren gooiden zwaar 
vuurwerk naar de politie, die in grote getale aanwezig was. De politie probeerde de 
relschoppers uiteen te jagen en achtervolgde ze door de wijk. Ook de ME werd ingezet.  

In totaal heeft de politie daar twaalf mensen aangehouden, onder meer voor het niet tonen 
van een identiteitsbewijs, bedreiging en baldadigheid. In de Limburgse plaats Stein trad de 
politie op na diverse meldingen van overlast. Er is één aanhouding verricht. Meer 
aanhoudingen worden echter niet uitgesloten. De burgemeester heeft een noodverordening 
afgekondigd. Deze blijft tot en met maandag van kracht. 

Op Urk was het ook onrustig, daar werd met zwaar vuurwerk gegooid richting de politie. De 
officier van justitie maakte het daarom mogelijk dat preventief fouilleren was toegestaan. Er 
zijn zeker tien mensen aangehouden voor het in bezit hebben of het afsteken van vuurwerk. 
Twee personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. 

Zaterdag circuleerden er oproepen om naar diverse plaatsen in Nederland te komen om 
vuurwerk af te steken. Zo was het ook onrustig in het Utrechtse Bunschoten en ook in 
Eindhoven werden de berichten op sociale media ‘scherp in de gaten gehouden, omdat we niet 
willen dat het uit de hand gaat lopen’, aldus een politiewoordvoerster. In de Brabantse stad 
zijn uiteindelijk zeker twee personen opgepakt bij controles. Tegen 22.00 uur was de rust in 
het centrum alweer teruggekeerd.  

In Amsterdam en in Rotterdam was zaterdag extra veel politie op straat. Op de Rotterdamse 
Coolsingel, de plek waar het gisteren zo uit de hand liep, werd een persoon met een wapenstok 
aangehouden.  
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Ook rondom voetbalwedstrijden was het zaterdagavond onrustig. Zo werden er twee 
wedstrijden in de eredivisie stilgelegd omdat supporters stadions waren binnengedrongen. In 
de buurt van stadions werd ook vuurwerk afgestoken. 

Korpschef Henk van Essen zei eerder gisteravond bij het televisieprogramma Nieuwsuur dat 
er deze avond ‘door het hele land’ extra politie is opgetrommeld om te voorkomen dat het 
ergens opnieuw uit de hand loopt door relschoppers. ‘We zijn in grote getale aanwezig om dat 
direct de kop in te drukken’. Bron: AD, 21 november 2021. 

Marion Koopmans: huidige maatregelen hebben vooralsnog geen effect 

Ook Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam, was zondag 
bij Buitenhof. Volgens haar hebben de huidige coronamaatregelen vooralsnog geen effect. ‘Het 
is duidelijk dat het aantal nieuwe coronabesmettingen omlaag moet, maar we zien die 
kentering nog niet. De effecten van die maatregelen zouden zeker deze week zichtbaar moeten 
worden’, zegt Koopmans. ‘Het is duidelijk dat als het in deze lijn doorgaat, de zorg dat niet 
aankan’, vervolgt ze. Volgens de viroloog zouden complete lockdowns komende winter niet 
nodig zijn als de huidige maatregelen nageleefd worden. Bron: AD, 21 november 2021. 

Een lockdown die de hele winter gaat duren 

Sombere woorden van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het 
Veiligheidsberaad. ‘Deze week wordt heel spannend. Als er niet fundamenteel iets verandert, 
met een daling  van het aantal besmettingen, dan koersen we af op een lockdown die de hele 
winter gaat duren’, zei hij vanmiddag in het tv-programma Buitenhof.  

‘Ja, de hele winter. Ik zie niet in waarom dat het na 31 december opeens anders zou zijn. Als 
het ons niet lukt om maatregelen na te leven, dan rest niets anders dan gedwongen 
maatregelen. Ik ben daar echt heel teleurgesteld over’. Bron: AD, 21 november 2021. 

Moeilijk om coronazelftest in supermarkt te vinden 

Moeite om een coronazelftest te vinden in de supermarkt? Je bent niet de enige. Met 
besmettingsaantallen die door het dak schieten zijn heel veel mensen op zoek naar zekerheid. 
Waardoor ze niet in elke supermarkt meer voor het grijpen liggen. 

'We hebben er de afgelopen weken al veel meer verkocht dan gewoonlijk', zegt een 
woordvoerster van Jumbo. 'Hierdoor hebben we afgelopen week te maken gehad met 
een beperktere beschikbaarheid’. Inmiddels zijn de nieuwe leveringen gearriveerd, waardoor 
de zelftestvoorrraad zowel in winkels als online weer op orde moet zijn, aldus Jumbo.  

Voor studenten hoeft de supermarktschaarste niet per se een probleem te zijn. Zij kunnen via 
zelftestonderwijs.nl vier coronazelftesten per keer thuis laten bezorgen. Die leveringen gaan 
nog steeds door, meldt de site van Rijksoverheid. Bron: AD, 21 november 2021. 

Mensen geboren in 1936 of eerder kunnen afspraak maken voor 
boosterprik 

De GGD GHOR Nederland roept mensen die zijn geboren in 1936 of eerder op om een afspraak 
te maken voor een boostervaccinatie tegen het coronavirus, ook als ze de uitnodigingsbrief 
van het RIVM hiervoor nog niet hebben ontvangen. Reden om ook mensen die de uitnodiging 
nog niet hebben ontvangen toch op te roepen alvast een afspraak in te plannen, is een 
opgelopen vertraging in de bezorging van de brieven. 

GGD GHOR Nederland liet eerder weten dat de verzending van de brieven door diverse 
storingen bij PostNL vertraging had opgelopen. Of de vertraging inmiddels helemaal is 
weggewerkt, weet de GGD GHOR Nederland niet zeker. Daarom is besloten de oproep uit te 
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doen. ‘De GGD’en staan klaar om deze mensen een booster te geven en we zouden het zonde 
vinden als een te laat bezorgde brief tot onnodige vertraging leidt in de boostercampagne’. 
Bron: AD, 21 november 2021. 

Meer coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen 

Er liggen weer meer Covidpatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen dan gisteren. In totaal 
tellen de ziekenhuizen er nu 2316, dat zijn er 99 meer dan zaterdag.  

Het gaat om het hoogste aantal coronapatiënten sinds half mei, blijkt uit cijfers van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vergeleken met precies één 
jaar geleden, op 21 november 2020, liggen er nu ruim 400 coronapatiënten meer in de 
ziekenhuizen. 

Op de intensive cares klom het aantal mensen met corona zondag met 34 tot 466. Op 
de verpleegafdelingen nam dit aantal toe met 65 tot 1850. 

In de afgelopen 24 uur werden er 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 252 nieuwe patiënten binnengebracht. Bron: AD, 21 november 
2021. 

Ophef over 650 staande en dansende bezoekers van carnavalsfeestje in 
Brabanthallen Den Bosch 

Na de ophef over het 11-11 feest in de Bossche binnenstad leidt een nieuw carnavalsfeest 
weer tot discussie: 650 mensen feestend op de stoelen in de Brabanthallen, mag dat dan wel 
zomaar? 

Het zou aanvankelijk in de week van 11-11 onderdeel zijn van de activiteiten in de tent op de 
Parade. Maar daar kon het vanwege de coronabeperkingen niet doorgaan. Dus verkasten de 
organisatoren van Ode aan 60 jaar Kwèkfestijn, het Theater aan de Parade en de  Blauwen 
Aovond Commissie  het liedjesevenement  naar Hal 8 van de Brabanthallen. Een van de 
tijdelijke onderkomens van het theater. Maar wel een theaterzaal en dus mocht het daar wel 
doorgaan. Als geplaceerd evenement, met tevoren toebedeelde stoelen.  

Stoelen zijn bedoeld om op te zitten, maar filmpjes op sociale media laten zien dat de bezoekers 
ook op de stoelen stonden, beweeglijk en met een biertje in de handen. En dat leidde de 
volgende ochtend tot de nodige ophef en kritiek. Op sociale media. Want kan en mag dit dan 
allemaal? En hoezo een zit-evenement?  En waarom dit wel en de horecazaken om 20 uur op 
slot. Vragen die voor de hand lijken te liggen.  

‘Dat hoort er misschien ook wel  een beetje bij’, reageert Marie Jose Meeuwissen van Theater 
aan de Parade. ‘We wilden het graag door laten gaan omdat artiesten en muzikanten er zes 
zaterdagen op hebben gerepeteerd’, zegt ze. ‘Toen vrijdagavond de nieuwe regels duidelijk 
waren hebben wij als theater en de commissie direct overleg gehad met muzikanten en 
zangers. Want als die het niet zagen zitten, zouden we niet doorgaan. Twee muzikanten 
konden niet vanwege hun agenda. Bij de solisten waren er een paar die het vanwege het risico 
van gestegen besmettingen liever niet wilden. Dat begrijpen we. Een aantal andere zangers 
bood aan om hun liedje te zingen’. 

Voor het oorspronkelijke evenement in de tent waren zo'n 1000 kaarten verkocht. In de 
Brabanthallen was plek voor maximaal 850 bezoekers. ‘Mensen konden kiezen: of kaartje 
houden of geld terug. Een aantal wilde niet naar deze zaterdag, prima. Zo was er ook nog meer 
ruimte voor de bezoekers’. 

Volgens Meeuwissen doet het filmpje dat rondgaat op sociale media geen recht aan het beeld 
van de avond. ‘Ik begrijp wel dat mensen bij ‘En nou die hèndjes de lucht in’ op de stoelen 
gaan staan. Maar dat was echt niet heel de avond aan de orde. Ik vond juist dat mensen 
keurig op hun stoel bleven. En in de pauze, waarin we in blokken mensen naar de bar en wc 
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lieten gaan, stonden bezoekers keurig op afstand bij de bar. Ze hebben zich heel netjes 
gedragen’. 

Meeuwissen is blij dat 650 bezoekers een fijne avond hebben gehad. Daarnaast hebben ruim 
4500 adressen dezelfde avond de livestream gevolgd. ‘Al met al hebben we zo'n 10.000 mensen 
een leuke avond bezorgd’. 

Over de ophef maakt Meeuwissen zich niet druk. ‘Het hoort er ook wel bij in Den Bosch’, denkt 
ze.  ‘Maar je hoort  niemand over het optreden van de meiden van O’G3NE,  een avond eerder 
in de hal. Daar zat ook echt niet iedereen in z'n stoel hoor’. Bron: BD, 21 november 2021. 

Tienduizenden betogers naar Brussel 

Tienduizenden betogers zijn naar de Belgische hoofdstad Brussel gekomen om te protesteren 
tegen het coronabeleid. Het gaat volgens de autoriteiten om zo'n 35.000 mensen. De actie 
begon vreedzaam, maar volgens Het Laatste Nieuws zag de politie zich later toch genoodzaakt 
een waterkanon in te zetten en traangas te gebruiken. 

 

Meerdere agenten zijn gewond geraakt en de politie heeft het waterkanon en traangas ingezet 
om de relschoppers in toom te houden. © Belga  
 
De mensenmassa trekt volgens Belgische media richting de zogenoemde Europese wijk, waar 
zich instellingen van de EU bevinden. Betogers hebben volgens omroep VRT borden en 
spandoeken meegenomen met opschriften als 'En dan nu een vaccin tegen politieke 
immoraliteit' en 'Generatie QR’. 

In Belgische media stond in aanloop naar de protesten de vraag centraal of de acties net zo 
uit de hand kunnen lopen als in Nederland, waar het de afgelopen dagen onrustig was in 
steden als Rotterdam en Den Haag. VRT bericht dat sommige demonstranten in Brussel zijn 
afgeweken van de officiële route en moesten stoppen bij een versperring van de politie. 
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De organisatoren van de manifestatie hebben opgeroepen om geweldloos te protesteren. Ze 
vinden sommige coronamaatregelen onwetenschappelijk en zeggen dat ongevaccineerden 
gedemoniseerd worden door de overheid. België heeft onder meer besloten 
een vaccinatieplicht in te voeren voor medewerkers van de zorgsector. Ook hebben mensen 
een coronapas nodig om toegang te krijgen tot horecazaken. Bron: AD, 21 november 2021. 

Coronaprotest in Brussel met 35.000 betogers mondt uit in rellen: 
meerdere agenten gewond 
 
Zo'n 35.000 betogers trekken vandaag door Brussel om er te protesteren tegen de 
coronamaatregelen. Aanvankelijk verliep het protest vreedzaam, maar de sfeer werd in de loop 
van de middag steeds grimmiger. Meerdere agenten zijn gewond geraakt en de politie heeft 
een waterkanon en traangas ingezet.  
 
Tienduizenden betogers zijn naar de Belgische hoofdstad Brussel gekomen om te protesteren 
tegen het coronabeleid. Het gaat volgens de autoriteiten om zo’n 35.000 mensen. Volgens de 
Belgische nieuwssite HLN zag de politie zich genoodzaakt om een waterkanon en traangas te 
gebruiken. De relschoppers zijn ook aan het vernielen geslagen. Verschillende agenten zijn 
gewond geraakt nadat betogers de politie bekogelden met flessen en vuurwerk. Er worden 
ramen ingeslagen en brandjes gestookt. Twee politiewagens zijn vernield. Amokmakers 
hebben onder meer de ramen van het postgebouw aan de Regentlaan stukgeslagen, zo schrijft 
de nieuwssite. 
 

 
 

In Belgische media stond in aanloop naar de protesten vandaag in Brussel de vraag centraal 
of de acties net zo uit de hand kunnen lopen als in hier in Rotterdam. © ANP  

De mensenmassa trekt richting de zogenoemde Europese wijk, waar zich instellingen van de 
EU bevinden, melden Belgische media. Betogers hebben volgens omroep VRT borden en 
spandoeken meegenomen met opschriften als ‘En dan nu een vaccin tegen politieke 
immoraliteit’ en ‘Generatie QR’. VRT bericht dat sommige demonstranten in Brussel zijn 
afgeweken van de officiële route en moesten stoppen bij een versperring van de politie. 
 
In Belgische media stond in aanloop naar de protesten de vraag centraal of de acties net zo 
uit de hand kunnen lopen als in Nederland, waar het de afgelopen dagen onrustig was in 
steden als Rotterdam en Den Haag.  
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De organisatoren van de manifestatie hebben opgeroepen om geweldloos te protesteren. Ze 
vinden sommige coronamaatregelen onwetenschappelijk en zeggen dat ongevaccineerden 
gedemoniseerd worden door de overheid. België heeft onder meer besloten een vaccinatieplicht 
in te voeren voor medewerkers van de zorgsector. Ook hebben mensen een coronapas nodig 
om toegang te krijgen tot horecazaken. Bron: AD, 21 november 2021.  
 
Opnieuw meer dan 20.000 besmettingen, drukte in ziekenhuizen neemt 
verder toe 

Het aantal coronabesmettingen blijft onverminderd hoog. Vandaag kwamen er 20.717 
positieve tests bij. Dat zijn er wel minder dan gisteren, en ook iets minder dan het gemiddelde 
over de afgelopen week. In de ziekenhuizen gaat het nog steeds de verkeerde kant op. Volgens 
de Nijmeegse burgemeester Bruls dreigt een maandenlange lockdown als er niet snel iets 
verandert. 

In totaal (verpleegafdeling plus ic) liggen volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding nu 2316 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is een verdubbeling ten opzichte 
van twee weken geleden. 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 65, tot 1850. Op het 
hoogtepunt van de vorige golven lagen er in de ‘normale’ ziekenhuisbedden zo'n 2000 
patiënten. Dat niveau dreigt snel in zicht te komen. Op de intensive cares klom het aantal 
mensen met corona zondag met 34, tot 466. Dat niveau is nog steeds een stuk lager dan 
tijdens eerdere golven, toen er soms meer dan 800 coronapatiënten op de ic’s lagen.  

Het aantal van 20.717 nieuwe besmettingen ligt 342 onder het gemiddelde van de afgelopen 
zeven dagen. Dat ligt op 21.059. Dat gemiddelde neemt overigens nog steeds wel toe. Op 
weekenddagen ligt het aantal besmettingen doorgaans lager dan op werkdagen. 

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, voorspelde 
in het tv-programma Buitenhof een aantal uiterst sobere maanden. ‘Deze week wordt heel 
spannend, maar als er geen fundamentele verandering komt, geen daling in het aantal 
besmettingen, dan koersen we af op een lockdown die echt de hele winter gaat duren. Als we 
het afstand houden en de naleving niet voor elkaar krijgen, rest er niks anders dan gedwongen 
maatregelen. Daar ben ik heel teleurgesteld over’. 

Het kabinet neemt de situatie ‘zeer serieus’, schreef minister Hugo De Jonge vrijdag aan de 
Tweede Kamer. De regering heeft het OMT verzocht te adviseren over de epidemiologische 
situatie. Dit advies wordt maandag verwacht. Daarna zal het kabinet over de situatie gaan 
overleggen.  

OMT-lid Marion Koopmans zei in Buitenhof nog geen effect te zien van de milde lockdown die 
vorig weekend inging. In haar ogen komt dat niet omdat de maatregelen niet streng genoeg 
zijn, maar omdat ze niet goed worden nageleefd. Ze stelde ook dat discussies over 1G, 2G of 
3G nu niet de hoogste prioriteit hebben. Alleen snel ingrijpen kan er volgens haar voor zorgen 
dat de ziekenhuizen het hoofd boven water houden.  

Attje Kuiken, Kamerlid voor de PvdA, denkt dat een lockdown ook niet te voorkomen is. Ze 
stelde in het programma dat het kabinet te laat heeft ingegrepen, en gaf af op het zelflerend 
vermogen van de overheid. Ook de boostercampagne komt volgens haar weer te laat, in 
vergelijking met andere landen. 

Koopmans zei desgevraagd dat de snelheid van die campagne wel een punt is. Deze week is 
Nederland begonnen met het geven van een derde prik aan 80-plussers. Met de boosterprik 
krijgt hun immuniteit een impuls. Vooral waar het de kans op besmetting betreft is sprake 
van een forse achteruitgang van de bescherming sinds de tweede prik. Bron: AD, 21 november 
2021. 
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Eerste 114 ‘boosters’ vandaag gezet in Dordrecht 

De GGD begint deze zondag in Dordrecht met het zetten van de eerste ‘boosterprikken’. Voor 
zondag staan 114 mensen uit de oudste leeftijdsgroep ingepland. Onder hen een Dordtenaar 
van 96.  

De komende weken zal in de regio veelvuldig de versterker - een ‘booster’ - worden gegeven. 
Die geldt als aanvulling op de eerste twee vaccinaties die veel mensen hebben gekregen tegen 
het coronavirus. In Dordrecht trappen zondag 114 mensen af. De komende dagen staan er 
nog duizenden mensen op de planning.  

Om tempo te maken met de boosterprikken heeft de GGD ook bekend gemaakt dat mensen 
die geboren zijn in het jaar 1936 of daarvoor al eerder een afspraak kunnen maken dan dat 
bij hen op de uitnodiging staat. Sterker: ook zonder officiële uitnodigingsbrief van de 
gezondheidsdienst kunnen zij hun derde prik gaan halen. Wél moeten zij dan een afspraak 
maken via 0800-7070.  

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) kan woensdag 24 november beginnen met het zetten 
van de zogenoemde boosterprikken bij haar personeel. Het Dordtse ziekenhuis krijgt daarvoor 
4000 Pfizer-vaccins. Medewerkers hebben een uitnodiging gekregen via de mail voor een derde 
vaccinatie. Bron: AD, 21 november 2021.  

Wim kreeg als een van de eersten het boostervaccin in het bijzijn van 
Hugo De Jonge: ‘Het was puur geluk’ 

Als een van de eerste in ons land heeft Woerdenaar Wim van den Berg het boostervaccin 
gekregen, in bijzijn van zorgminister Hugo De Jonge nog wel. De 84-jarige was deze week even 
landelijk nieuws. Bron: AD, 21 november 2021. 

 

Wim van den Berg kreeg als een van de eerste Nederlanders de boosterprik. © Rianne den 
Balvert  

Studenten zien galabal met 3.000 gasten 48 uur voor aanvang in het 
water vallen 

Studentenclub Moeder Gezelle uit Tielt zit in zak en as. Hun galabal, dat met 3.000 gasten 
een van de grootste jaarlijkse evenementen in de wijde regio is, is afgelast op minder dan 48 
uur voor aanvang. Alles stond klaar en na het overlegcomité woensdag zetten de studenten 
alles op alles om met sneltesten te kunnen werken. ‘De offerte lag klaar om te tekenen’, zucht 
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praeses Arne Devolder. ‘Maar donderdagavond kregen we te horen dat het niet mocht. Testen 
zijn blijkbaar alleen voor discotheken’. 

Na het overlegcomité was er donderdag nog veel onduidelijkheid over het gebruik van 
sneltesten als alternatief voor de mondmaskers. Veel organisatoren van fuiven zetten alle 
zeilen bij om een testsysteem op poten te zetten. Maar dat is alleen voorbehouden voor 
dancings en discotheken. Dat ondervond de West-Vlaamse studentenclub Moeder Gezelle op 
een bijzonder pijnlijke manier. De studenten waren dit jaar met hernieuwde ijver begonnen 
aan de voorbereidingen van hun Galabal, het paradepaardje van de club. Langs de 
Rijkegemkouterstraat in Tielt verrees een enorme tent van liefst 2.350 vierkante meter, met 
aanpalend een loods van nog eens 1.000 vierkante meter. Vestiaire, vip, bar, tapijt, 
plankenvloer, brandwerende doeken, podium, koelwagens, lichtbruggen, boxen, drank, 
catering, noem maar op. Alles stond klaar. Bron: HLN, 19 november 2021. 

In Brussel zwaaien gezondheidswerkers naar betogers  

Opvallend moment tijdens de demonstratie in Brussel: betogers die langs het Brusselse Sint-
Jan ziekenhuis lopen, krijgen steun van verplegend personeel binnen. Volgens de Belgische 
nieuwssite HLN is op beelden te zien hoe gezondheidswerkers vanachter een raam en op een 
balkon naar de betogers wuiven en hen ook lijken toe te juichen. Op het raam hebben ze 
slogans geplakt waarop onder meer te lezen staat: 'Nee tegen het vaccin’. 

Tienduizenden betogers zijn naar de Belgische hoofdstad Brussel gekomen om te protesteren 
tegen het coronabeleid. De actie begon vreedzaam, maar de politie zag zich later toch 
genoodzaakt een waterkanon in te zetten en traangas te gebruiken. Bron: AD, 21 november 
2021. 

 

Verplegend personeel van het Sint-Jan ziekenhuis wuift naar de betogers. © Videostill 

Verpleegkundigen Brussels ziekenhuis wuiven naar betogers van mars 
tegen coronapas 

In totaal 35.000 betogers - volgens cijfers van de politie - stappen mee in de mars tegen de 
coronapas. De manifestanten lijken alvast te kunnen rekenen op de steun van (een deel van) 
het verplegend personeel van het Brusselse Sint-Jan ziekenhuis. 

Tienduizenden betogers zijn naar de Belgische hoofdstad Brussel gekomen om te protesteren 
tegen het coronabeleid. De actie begon vreedzaam, maar de politie zag zich later toch 
genoodzaakt een waterkanon in te zetten en traangas te gebruiken. 
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De manifestanten zijn ook het Sint-Jan ziekenhuis gepasseerd. Op beelden is te zien hoe 
gezondheidswerkers vanachter een raam en vanop een balkon naar de betogers wuiven en 
hen ook lijken toe te juichen. Op het raam hebben ze slogans geplakt waarop onder meer te 
lezen staat: ‘Nee tegen het vaccin’. Bron: HLN, 21 november 2021.  

Trein staat drie kwartier stil in Oudenaarde, omdat betogers mondmasker 
weigeren: ‘Veiligheidsdiensten komen tussen waar passagiers hardleers 
zijn’ 

Een grote politiemacht is deze voormiddag naar het station van Oudenaarde getrokken, omdat 
treinreizigers op weg naar de anti-coronabetoging in Brussel weigerden een mondmasker te 
dragen. De overvolle trein werd gestopt. Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, laat 
weten vanavond opnieuw samen met de politie tussenbeide te komen mocht blijken dat 
passagiers op de terugweg weigeren om een masker te dragen. 

De overvolle trein kwam vanuit Kortrijk en was op weg naar Brussel. Getuigen meldden hele 
coupés met zo goed als enkel ongemaskerde passagiers die onderweg waren naar de betoging 
tegen de coronapas, en zich ook al in de trein luidkeels lieten horen. De politie meldde iets 
voor 15 uur dat er 35.000 mensen aan die betoging deelnemen. De treinbegeleider besliste 
om de trein in Oudenaarde niet te laten verder rijden. De politie werd verwittigd. 

De politie Vlaamse Ardennen kwam met alle beschikbare manschappen ter plaatse en kreeg 
ook versterking van collega’s van de korpsen van Brakel en Ronse om de gemoederen te 
bedaren. De ordediensten zetten ook een politiehond in. Het duurde uiteindelijk drie kwartier 
voor de trein weer kon vertrekken, nadat de actievoerders toch de mondmaskers opzetten en 
verzekerden dat te zullen ophouden tot op hun bestemming.  

De NMBS besliste in samenspraak met de politie om de trein op weg naar Brussel geen 
tussenstops meer te laten maken. ‘Op die manier kwam er niemand meer bij op de al overvolle 
trein’, aldus de lokale politie. De politie besliste om niemand te verbaliseren.  

 

© Foto Ronny De Coster  

In een tweet herinnert de NMBS deze namiddag zijn reizigers eraan dat het verplicht is om 
een mondmasker te dragen in de treinen en de stations en, voor zover mogelijk, ook de sociale 
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afstand te respecteren. ‘Die boodschap brengen we ook in de treinen en via andere kanalen’, 
verzekert NMBS-woordvoerder Bart Crols. 

Als mensen koppig weigeren om de mondmaskerplicht, die al anderhalf jaar geldt op de trein, 
na te leven, dan zal Securail, waar nodig samen met de politie, tussenkomen. Bron: HLN, 21 
november 2021.  

Opnieuw vier voetballers van Bayern München in quarantaine 

Opnieuw moeten vier voetballers van Bayern München in quarantaine. Serge Gnabry, Jamal 
Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting en Michaël Cuisance missen dinsdag de uitwedstrijd 
van Bayern München tegen Dinamo Kiev in de Champions League. Zij moeten 
in quarantaine omdat ze contact hebben gehad met iemand die besmet is met het 
coronavirus. 

Volgens veel Duitse media heeft het viertal zich net als Joshua Kimmich niet laten vaccineren. 
Kimmich moest vrijdag al in quarantaine. Volgens de Duitse krant Bild, die goed is ingevoerd 
bij de kampioen van Duitsland, wil Bayern München ongevaccineerde voetballers op korte 
termijn niet meer betalen als ze in quarantaine moeten. 

Volgens Bild geniet Kimmich een weeksalaris van 384.000 euro. Het is niet bekend of de vijf 
vermoedelijk ongevaccineerde spelers akkoord gaan met de maatregelen. De meeste 
gevaccineerde spelers van Bayern zouden achter de clubleiding staan. Bron: AD, 21 november 
2021.  

‘Bayern München wil salaris ongevaccineerd vijftal tijdelijk niet betalen’ 

Bayern München overweegt de salarissen van vijf niet-gevaccineerde spelers tijdens 
quarantaines tijdelijk stop te zetten. De Duitse grootmacht voerde afgelopen donderdag een 
gesprek met het vijftal Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-
Moting en Michaël Cuisance. 

Volgens BILD werden in dat gesprek meerdere mogelijkheden besproken om te voorkomen dat 
hun ploeggenoten de komende weken het gevaar lopen besmet te raken. De topclub is nog 
altijd van mening dat niet vaccineren een vrije keuze is, maar twijfelt of het vijftal de komende 
weken nog wel aan de groepstraining kan deelnemen. Bovendien is het inhouden van salaris 
dus een optie. De club voelt zich benadeeld door de keuze van de spelers om geen prik tegen 
corona te nemen. ‘De spelers is gevraagd om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook aan 
de club', schrijft de krant. 

Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting en Cuisance waren verbijsterd na de mededeling 
van het bestuur. De vijf spelers moesten afgelopen week in quarantaine omdat zij in contact 
waren geweest met een positief getest persoon. Kimmich moest daardoor de ontmoeting met 
FC Augsburg (2-1 nederlaag) aan zich voorbij laten gaan. De rechtsback verdient ruim 
300.000 euro per week in Duitsland. Mogelijk loopt hij door de nieuwe regels van Bayern 
München dus een slordige zes ton mis. 

Bayern München slikte op bezoek bij het Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw vrijdagavond een 
zeldzame nederlaag: 2-1. De recordkampioen bleef echter wel koploper: het verschil met 
nummer twee Borussia Dortmund bedraagt nog altijd één punt. Bron: AD, 20 november 2021. 

Horecabaas in gesprek met ic-verpleegkundige: ‘Alsof 2G het antwoord 
is’ 

Ze staan te boek als tegenpolen in de coronacrisis: de verpleegkundige versus de horeca-
exploitant. En toch zijn ze het over opvallend veel zaken met elkaar eens, blijkt uit een gesprek 
tussen ic-verpleegkundige Arjan van den Broek en horecabaas Patrick van Asch. ‘We lopen 
allebei tegen dezelfde frustraties aan’. 
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De één werkt zich al anderhalf jaar lang drie slagen in de rondte op de intensive care en 
spoedeisende hulp in het Amphia Ziekenhuis. Arjan van de Broek (41) zag ontelbare zwaar 
zieke Covid-patiënten voorbij komen. De meesten wist hij met zijn collega’s weer op te lappen, 
veel anderen bezweken onder zijn handen. En nu de besmettingen naar recordhoogtes zijn 
gestegen, dreigt de geschiedenis zich te herhalen. Bron: AD, 21 november 2021.  

Feyenoordsupporters die Kuip binnendrongen, beschikten mogelijk over 
een sleutel 

De Feyenoordsupporters die zondagmiddag de Kuip wisten binnen te dringen, beschikten 
mogelijk over een sleutel. Ze bereikten de tribunes en staken daar fakkels aan. ‘Dit zijn 
grenzen waar je als supporter niet overheen zou moeten gaan’, zegt stadiondirecteur Jan van 
Merwijk. 

Het was een flitsbezoek: de ongeveer honderd fans die zondag op de tribunes verschenen, 
waren na een paar minuten alweer verdwenen. In de tussentijd staken ze vuurwerk af en 
liepen ze met fakkels rond. Meerdere fakkels belandden op het veld, waardoor de wedstrijd 
tussen Feyenoord en RKC Waalwijk tijdelijk stilgelegd moest worden. De Feyenoordspelers 
reageerden met een applaus. Volgens aanvoerder Steven Berghuis zag het team de actie als 
een steunbetuiging.  Bron: AD, 16 mei 2021. 

Agenten openden vuur op relschoppers: ‘Ze beoordelen zelf: als ik dit niet 
doe, overleef ik het niet’  

Bij de rellen op de Coolsingel in Rotterdam openden agenten gericht het vuur op relschoppers. 
Dat is zeer uitzonderlijk. Maar ze moesten wel. ‘Ze beoordelen zelf: als ik dit niet doe, dan 
overleef ik het niet’. 

Op dezelfde plek als vrijdagavond, de Coolsingel, openden agenten in 1999 het vuur op een 
groep die de orde verstoorde nadat Feyenoord kampioen werd. ‘Het leidde tot vier gewonden 
onder de relschoppers’, blikt Jaap Timmer, politiewetenschapper terug naar dat moment. ‘In 
2009 liep een strandfeest uit de hand in Hoek van Holland. Ook weer hooligans die kans zagen 
om daar rotzooi te schoppen. Ze hadden het gemunt op de politie’. Agenten zagen toen geen 
andere mogelijkheid dan gericht te schieten, volgens Timmer. Een relschopper overleed  aan 
een politiekogel. 

Wat vrijdagavond in de Maasstad gebeurde, noemt politiewetenschapper Jaap Timmer 
daarom ‘heel uitzonderlijk’. Het gebeurt om de tien à vijftien jaar dat agenten hun wapen 
trekken in het aanzicht van een grote groep mensen. Vrijdag zijn drie relschoppers gewond 
geraakt en met schotwonden naar het ziekenhuis vervoerd.  De een werd in zijn knie 
geschoten, de ander in zijn buik.  Bron: AD, 21 november 2021.  

Supporters gooien met vuurwerk naar politie, zeventien arrestaties 
 
De politie moest zondag ingrijpen tijdens een supportersactie bij de Kuip. Een paar honderd 
Feyenoordsupporters waren vanmiddag naar de Kuip gekomen om het elftal in het lege 
stadion te steunen voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Vlak voor de wedstrijd werd veel 
vuurwerk afgestoken. Toen een groot deel was vertrokken, sloeg de sfeer om. Inmiddels is de 
rust weer terug bij de Kuip. De politie heeft zeventien arrestaties verricht.  
 
Zodra een paar agenten op de supporters leek af te stappen die de weg naar de teststraat 
blokkeerden, werd met vuurwerk, dranghekken en blikjes richting de politie gegooid. Ook 
naar de busjes die daar stonden. De sfeer werd direct grimmig. De ME moest ingrijpen en 
scheurde over de parkeerplaats waarna de supporters zich verspreidden. Groepjes supporters 
schoten alle kanten uit en kwamen tussen de bezoekers van de nabijgelegen teststraat, 
bioscoop en restaurants terecht.  
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Een moeder met twee kinderen die net uit de Pathé-bioscoop kwam, schrok toen een fakkel 
in de richting van een politiebusje werd gegooid, juist waar zij liepen. De deuren van het busje 
gingen snel open en de agenten brachten de drie naar hun auto. De schermutselingen zijn 
inmiddels voorbij en het is weer rustig bij het stadion.   
 

 

Supporters bij de Kuip  © MediaTV 
 

 
Vuurwerkresten bij de Kuip. © AD 

Vrijdagmiddag deed De Noordzijde, de fanatieke tribune achter de goal waar ook vak S is, de 
oproep om het elftal te steunen. Dit was nog voor de rellen op de Coolsingel vrijdagavond, 
waarbij ook hooligans betrokken zouden zijn. Het gaf de aanmoedigingsactie nog een extra 
lading, bovenop de al roerige afgelopen maanden rond Feyenoord met bedreigingen, 
vandalisme en confrontaties met politie en tegenstanders.  
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‘De stadions zijn tot onvrede van iedere voetballiefhebber (tijdelijk) weer gesloten voor 
supporters’, aldus de oproep op Instagram. ’Dat kan en mag ons er niet van weerhouden om 
onze club te ondersteunen. Daarom willen we iedereen oproepen om aanstaande zondag naar 
het voorplein te komen om de spelers van buitenaf te ondersteunen. Als we hard genoeg zingen 
speelt het elftal zoals altijd weer met een Twaalfde Man! Wij regelen een oldskool radioverslag, 
dus de wedstrijd is ook te volgen’. Via een speaker konden supporters de wedstrijd beluisteren 
die uiteindelijk door Feyenoord met 4-0 is gewonnen.  

 
Feyenoordsupporters bij de Kuip. © MediaTV  

Een dag eerder wisten supporters bij zowel AZ-NEC in Alkmaar als bij Heracles-Fortuna 
Sittard in Almelo het stadion binnen te dringen. Bij de eerste werd eerst buiten vuurwerk 
afgestoken. De supporters die binnenkwamen, gingen hier weer rap naar buiten. In Almelo 
werd vuurwerk op het veld gegooid. In mei drongen ook Feyenoord-supporters het stadion 
binnen. Mogelijk beschikten zij over een sleutel. Halverwege de wedstrijd wisten er tientallen 
binnen te komen. Vanwege de vele rook van fakkels werd het spel toen tijdelijk stilgelegd. De 
spelers applaudisseerden vanaf het veld naar de aanhang. 

Minister Ferd Grapperhaus maakte vrijdag, na overleg met de KNVB, directeuren van de 
clubs, burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat mensen die zich 
misdragen rond voetbalwedstrijden voortaan harder worden aangepakt.  

Een van de gemaakte afspraken is dat supporters die zich schuldig maken aan de zwaarste 
categorie in het voetbalgeweld, voortaan via het strafrecht worden aangepakt. ‘In stadions 
horen alleen de echte supporters en is geen ruimte voor misdragingen. Daarom is een gerichte 
aanpak met lik-op-stuk nodig van drie verschillende groepen die de boel verzieken: de 
raddraaiers met spreekkoren en die met bier gooien, een opkomende groep relschoppers met 
meer gewelddadige jongeren en de categorie die zich schuldig maakt aan zwaar crimineel 
gedrag, extreem geweld en bijvoorbeeld bedreiging van Feyenoord-bestuurder Mark 
Koevermans’, zei Grapperhaus. De minister sprak ook over lik-op-stuk voor de relschoppers 
op de Coolsingel, die de politie aanvielen. Bron: AD, 21 november 2021. 
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Supporters in het stadion. © ANP  
 
Fans zorgen opnieuw voor problemen: inbrekende supporters leggen 
duels AZ en Heracles stil 
 
De wedstrijd tussen AZ en NEC in de Eredivisie is zaterdag tijdelijk stilgelegd. Scheidsrechter 
Jeroen Manschot deed dat omdat na ruim een kwartier spelen een groep supporters het 
stadion was binnengedrongen. Enkele fans van AZ liepen zelfs even op het veld. Ook bij 
Heracles ging het mis.  
 
Vanwege de laatste coronamaatregelen zijn fans voorlopig niet welkom in de stadions. Buiten 
het stadion van AZ waren in de beginfase tegen NEC grote vuurwerkknallen te horen. Even 
later kwamen de supporters het stadion in. Ze bedachten zich vrij snel en gingen vrij rap weer 
naar buiten. Ook in Almelo was het raak. Scheidsrechter Danny Makkelie legde de wedstrijd 
tussen de Almeloërs en Fortuna Sittard tijdelijk stil. Fans van Heracles kwamen het stadion 
in en gooiden vuurwerk op het veld.  
 
Manschot hervatte het duel na enkele minuten. Op dat moment stond NEC met 0-1 voor 
dankzij een treffer van Jordy Bruin. Het is niet de eerste keer dit weekend dat supporters voor 
ongeregeldheden zorgen. Tijdens de wedstrijden van FC Den Bosch en ADO Den Haag 
vrijdagavond kwamen de supporters ook het stadion in. Zij gooiden vuurwerk op het veld, 
waardoor de wedstrijden tijdelijk moesten worden stilgelegd.    
 
Sinds dit seizoen wel fans weer welkom zijn (tot dit weekeinde), ging het ook op veel plaatsen 
mis. Na afloop van het duel tussen NEC en Vitesse, halverwege oktober, waren er zware rellen 
rondom stadion De Goffert. In de eerste divisie werd de ontmoeting tussen MVV Maastricht 
en Roda JC eind oktober definitief gestaakt na ongeregeldheden op de tribunes. In een 
restaurant in Rotterdam werd het bestuur van Union Berlin, een dag voor de wedstrijd tegen 
Feyenoord in de Conference League, aangevallen. 
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Fans van Heracles Almelo dringen het stadion binnen en gooien vuurwerk op het veld. © Pro 
Shots / Ron Jonker  

Minister Ferd Grapperhaus maakte vrijdag, na overleg met de KNVB, directeuren van de 
clubs, burgemeesters met betaald voetbalclubs in hun gemeente, de politie en het Openbaar 
Ministerie (OM) bekend dat mensen die zich misdragen rond voetbalwedstrijden voortaan 
harder worden aangepakt. 

Een van de gemaakte afspraken is dat supporters die zich schuldig maken aan de zwaarste 
categorie in het voetbalgeweld, voortaan via het strafrecht worden aangepakt. ‘In stadions 
horen alleen de echte supporters en is geen ruimte voor misdragingen. Daarom is een gerichte 
aanpak met lik-op-stuk nodig van drie verschillende groepen die de boel verzieken: de 
raddraaiers met spreekkoren en die met bier gooien, een opkomende groep relschoppers met 
meer gewelddadige jongeren en de categorie die zich schuldig maakt aan zwaar crimineel 
gedrag, extreem geweld en bijvoorbeeld bedreiging van Feyenoord-bestuurder Mark 
Koevermans’, zei Grapperhaus. Bron: AD, 20 november 2021. 

Poetin weer gevaccineerd tegen corona 
 
De Russische president Vladimir Poetin is opnieuw gevaccineerd tegen Covid-19, melden 
Russische media. 

Zijn eerste twee prikken kreeg hij in maart en april. Poetin liet zich toen vaccineren met het 
Russische Sputnik-V-vaccin. 

Sputnik-V is het bekendste vaccin uit Rusland. Aanvankelijk werd niet bekendgemaakt voor 
welk vaccin Poetin had gekozen, omdat alle drie de Russische vaccins betrouwbaar en effectief 
zijn, stelde het Kremlin. Later onthulde de president dat hij was gevaccineerd met Sputnik. 

Poetins derde prik was met Sputnik-Light, een lichtere variant waarvan maar één dosis nodig 
is. Bron: De Telegraaf, 21 november 2021.  
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Enorm veel besmettingen: heeft corona vrij spel of komt het doordat we 
meer testen? 

Dataverslaggever Dominique Voss zoekt de feiten achter beweringen en getallen. Deze week: 
er worden torenhoge besmettingscijfers genoteerd. Heeft corona vrij spel of komt het doordat 
we meer testen? De Stentor zocht het uit. 

De afgelopen week stonden er lange rijen bij de GGD’s. Tienduizenden mensen lieten zich 
testen op corona. In Oost-Nederland werden vanwege de drukte op verschillende plekken zelfs 
extra teststraten geopend. Het leverde een record aan positieve testen op. In heel Nederland 
testte ruim 100.000 mensen de afgelopen werkweek positief op corona. Inmiddels is op de 
coronakaart van Oost-Nederland geen spatje oranje meer te bekennen. Zijn de hoge 
besmettingscijfers te danken aan het vele testen? 

Ben Looyenga 

Hoe moet je weten of je moet testen want er wordt door het zorgpersoneel gezegt dat de 
griep heel veel lijkt op corona dus wat is het nu daarom laten mensen zich testen en vele 
ook niet want het kan oom griep zijn want voor de zorgpersoneel is er geen griepepidemie 
die in oktober nog groot in het nieuws is geweest en nu hoor je ze niet meer maar wel over 
corona gr b looyenga 

Paul vd Wert 

Nee, ligt niet aan teveel testen maar aan mensen die bij klachten zich niet laten testen 
omdat ze het toch wel beter weten. Daarbij opgemerkt dat de politiek duidelijk laat zien 
dat zij haar zorgplicht niet goed kan invullen waardoor er zoveel mensen positief zijn. 
Eerder ingrijpen zou een hele boel schelen. De politiek (Bruls voorop) geven graag de schuld 
aan de bevolking (niet naleven) maar zijn zelf zo onduidelijk in hun communicatie waardoor 
mensen het gewoonweg zat zijn. 

Roel Akkerman 

De informatievoorziening van de Nederlandse overheid is een drama. Of het nu is voor de 
bestrijding van een Pandamie, Toelagen, Belastingen, Spaartax het is allemaal 
onvermogen, willekeur en een totale chaos. 

J Breukelman 

Er wordt gewoon veel te veel getest. Overdreven. Ik test pas als ik echt afwijkende klachten 
zou hebben. Dat je denkt hier klopt iets niet. Beetje verkouden is niet erg. Ben overigens 
nog never en nooit getest op corona. 

Evert Koekkoek 

Zijn de hoge besmettingscijfers te danken aan het vele testen? Een gevaarlijke vraag. Want 
als dat zo is zou ik gelijk stoppen met testen. Je zal dan zien hoe snel de cijfers teruglopen 
en hoe snel we weer uit de gedeeltelijk lockdown komen. Ik geloof niet dat het zo werkt. 
Dominique een gevaarlijk onderzoek wat mij betreft. 

Bron: De Stentor, 21 november 2021. 
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Arie Boomsma heeft corona: 'Gezondheid ook belangrijk na prik' 

Een domper voor Arie Boomsma (47). De fitnessguru heeft het coronavirus, kondigt hij aan op 
Instagram. Samen met zijn gezin zit hij dan ook in quarantaine. Arie grijpt de gelegenheid aan om 
mensen aan te sporen om veel met hun gezondheid bezig te zijn en deelt gelijk een aantal 
oefeningen die je gemakkelijk thuis kunt doen.  

'Ik testte afgelopen vrijdag positief', meldt Arie op het social media-platform. De presentator 
benadrukt dat hij niet 'teleurgesteld' is in zijn lichaam en dat 'iedereen zo'n virus op kan lopen’. 'Ik 
roep nu al meer dan anderhalf jaar dat een goede gezondheid je belangrijkste schild is tegen zo’n 
virus. Dat je nog steeds ziek kunt worden, maar dat de kans op een ernstig ziekteverloop veel 
kleiner is. Zoals het dat over het algemeen ook is na een vaccinatie', vult hij erop aan. 

Arie erkent dat hij 'voortdurend van de daken schreeuwt dat in het beleid van de overheid geen oog 
is voor gezondheid', maar dat hij 'niet tegen vaccineren' is. 'Ik vertrouw op de wetenschap, ben heel 
blij dat we vaccins hebben tegen ziektes waaraan we vroeger stierven (...) En tegelijkertijd ben ik 
tegen de dwang in het beleid van onze overheid, tegen het voornemen van een 2G-structuur’. Ook 
deelt hij een aantal filmpjes met fitnessoefeningen waar hij bij zweert en die je gezondheid een boost 
kan geven.  Deze mening heeft Arie al vaker gedeeld. In de video hieronder legt hij zijn standpunt 
nog eens uit.  Bron: RTL Boulevard, 21 november 2021.  

Ondanks corona gezellig druk op buitenfair Kasteel Warmelo: ‘Fijn dat we 
er even uit kunnen’ 

Ondanks de coronamaatregelen worden dit weekend zo'n tienduizend bezoekers verwacht bij 
Kasteel Warmelo in Diepenheim. Daar wordt nog tot vandaag de buitenfair Winter 
Heerlijckheid gehouden. In een sprookjesachtige setting kunnen bezoekers langs tientallen 
kramen wandelen waar de meest uiteenlopende dingen worden verkocht. Voor veel 
ondernemers was het even spannend omdat veel evenementen zijn geschrapt na de invoering 
van de nieuwste coronaregels.  

‘Het is heel druk’, vertelt organisator van Winter Heerlijckheid, Marieke Tiehuis. ‘Voor ons zijn 
de nieuwe coronamaatregelen niet echt een probleem. We hebben hier veel ruimte en het 
scannen van de QR-codes verloopt zonder problemen’. 

Wel kreeg Tiehuis veel telefoontjes van ondernemers die op een ander evenement zouden staan 
dat werd geschrapt. ‘Er gingen twee hele grote kerstfairs niet door in het westen van het land. 
Die standhouders hoorden dat wij doorgingen hier en die heb ik allemaal nog een plekje 
proberen te geven’.  
 
De ondernemers op de buitenfair zijn blij dat dit evenement wel gewoon doorgaat. ‘Geweldig, 
kan niet anders zeggen’, vertelt een kraamhouder die kaas, worst en wijn verkoopt. ‘Alle 
mensen hebben er zo'n behoefte aan en wij ook. De ene markt gaat wel door en de andere 
niet. Het is goed je emails nakijken en hopen dat we kunnen komen’.  
 
En dat mensen toe zijn aan een verzetje is te merken aan het aantal bezoekers dat al vroeg op 
het terrein te vinden is. ‘Heel leuk, vooral in deze tijd van het jaar’, vertelt een bezoeker. ‘Echt 
leuke sfeer, niet te commercieel en veel eigengemaakte producten. Echt een aanrader’.  
 
‘Ik vind het prachtig. Het is een mooi opgezet allemaal’, vertelt een andere bezoeker. ‘Fijn dat 
we er even uit kunnen en het is prachtig weer, dus waarom niet’.   
 
Dit weekend verwacht de organisatie rond de tienduizend bezoekers. Vandaag worden de 
meeste bezoekers verwacht. Het evenement sluit vanwege coronamaatregelen niet om 20.00 
uur maar om 18.00 uur. Bron: RTV Oost, 21 november 2021. 
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‘Scanman’ Cor Veekens, thuis in zijn zelfgebouwde zendhok. © Foto privébezit  
 
‘Scanman’ Cor Veekens (1953-2021) overleed aan corona terwijl hij de 
ziekte juist buiten de deur wilde houden 
 
Eindhovenaar Cor Veekens voelde zich niet zo lekker en een paar dagen later was hij 
overleden. Door corona. Het is nu ruim een half jaar geleden en nog steeds kan zijn vrouw 
Frieda het niet bevatten.  
 
Ze zou het liefst zien dat er voor alle coronaslachtoffers een monument kwam. Want er 
overleden alleen al in Noord-Brabant ruim drieduizend mensen, net als haar Cor, beter 
bekend als de Scanman. Bron: ED, 21 november 2021. 
 

 

Thomas Gevaert, co-voorzitter artsenvakbond ASGB. © Klaas De Scheirder  
 
Voorzitter artsenvakbond teleurgesteld in paniekerige corona-aanpak: 
‘Misschien is het tijd voor een nieuwe expertengroep’ 
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Waar gaat ons coronabeleid heen? Zelfs in de zorgsector weten ze het nog steeds niet. Thomas 
Gevaert, voorzitter van artsenvakbond ASGB, vroeg vorig jaar al een duidelijk plan. ‘Ik zie 
echter ook tijdens deze vierde golf opnieuw veel paniek en weinig visie. Niemand lijkt te weten 
wat het doel is’. Gevaert bepleit een nieuwe strategie. ‘Want corona is een blijver. Het wordt 
tijd dat we daarmee leren leven’. Bron: HLN, 21 november 2021. 

Tweehonderd medewerkers van Tergooi MC in quarantaine 

Het hele systeem loopt vast’; corona houdt zo’n 200 medewerkers van Tergooi MC thuis; ’Dit 
is een aanslag op de capaciteit’; ziekenhuis zegt nog meer geplande operaties af 

 

Tergooi MC in Hilversum.© Foto studio kastermans/danielle van Coevorden 

Corona houdt flink huis onder de medewerkers van Tergooi MC. Deze week is het aantal 
ziekmeldingen gestegen naar tweehonderd, waarvan de helft werkzaam in het zogenaamde 
’primaire proces’ en ’aan het bed’ staat. Bij het ziekenhuis werken in totaal een kleine 
drieduizend mensen. ‘Dit is een aanslag op de capaciteit’, meldt woordvoerder Wencke 
Fassbender. ‘Het hele systeem loopt vast’. Bron: De Gooi en Eemlander, 19 november 2021.  

Corona-cijfers Spanje: 6.636 positieve testen en 6 corona-doden in 24 
uur 

De corona-incidentie is in Spanje op vrijdag 19 november gestegen naar 112 per 100.000 
inwoners in 14 dagen. In de afgelopen 24 uur (donderdag op vrijdag) zijn er in Spanje 6.636 
nieuwe positieve testen bijgekomen volgens de cijfers van het Ministerie van Volksgezondheid. 
Dat betekent dat nu ook in Spanje het aantal positieve coronatesten langzaam begint te 
stijgen. Er zijn echter inmiddels ook bijna 3,2 miljoen personen die een derde ‘boosterprik’ 
hebben ontvangen. 

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft zoals elke werkdag (weekend dus niet) de cijfers 
bekendgemaakt van de positieve coronatesten en corona-doden in de afgelopen 24 uur, van 
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donderdag op vrijdag. Er zijn 6.636 nieuwe positieve testen bijgekomen in Spanje waardoor 
het totaal sinds maart 2020 is gestegen naar 5.080.663 personen of positieve coronatesten. 

Er zijn helaas de afgelopen 24 uur ook 6 mensen overleden met of als gevolg van Covid-19 
waardoor het totaal aantal corona-doden sinds aanvang van de corona-crisis is gestegen naar 
87.810 overledenen, een aantal dat waarschijnlijk veel hoger is maar het gaat hier om 
bevestigde overledenen aan de hand van coronatesten. 

Op dit moment liggen in de Spaanse ziekenhuizen 2.398 Covid-patiënten, ,1,9% van de totale 
capaciteit in Spanje. Er liggen nu ook 458 Covid-patiënten op de intensive care (UCI in het 
Spaans), 5% van de totale capaciteit in Spanje. Er werden tussen 9 en 15 november in Spanje 
648.471 coronatesten uitgevoerd waarvan 402.412PCR-testen en 246.059 antigeentesten. 

Op woensdag is volgens de informatie van het Ministerie van Volksgezondheid het aantal 
volledig gevaccineerden personen gestegen naar 37.507.587 mensen met twee prikken (een 
prik in geval van het Janssen-vaccin), dat is 89% als gekeken wordt naar inwoners van Spanje 
van 12 jaar en ouder en 79% als gekeken wordt naar alle 47.450.795 inwoners (dus ook die 
onder de 12 jaar).   

Er zijn 38.197.655 mensen die gedeeltelijk gevaccineerd zijn met een prik, 90,7% als gekeken 
wordt naar inwoners van Spanje van 12 jaar en ouder en 80,5% als gekeken wordt naar alle 
47.450.795 inwoners.   

Er zijn daarnaast inmiddels ook 3.198.583 personen die een derde ‘boosterprik’ hebben 
ontvangen. Sinds 25 oktober krijgen alle 70-plussers een derde dosis net zoals 60-plussers 
en het zorgpersoneel vanaf eind november, alleen als dat zes maanden na de tweede 
prikdatum is. Ook kwetsbare personen krijgen een derde ‘boosterprik’ van Pfizer of Moderna 
in Spanje. Bron: Spanje Vandaag, 19 november 2021.  

25 oud-Kamerleden lopen corona op tijdens uitstapje naar Kasteel 
Helmond 

Zo'n 25 oud-leden van de Tweede Kamer hebben corona opgelopen tijdens een gezamenlijk 
uitje naar Kasteel Helmond. Het gaat om meer dan de helft van alle aanwezigen. Alle 
deelnemers aan het uitje waren gevaccineerd, laat de voorzitter van de vereniging van oud-
parlementariërs (VOP), Jan-Kees Wiebenga, weten. ‘Het is heel vreemd en raadselachtig’.  

Het uitje was op 3 november. Het gezelschap bekeek tijdens het werkbezoek in Kasteel 
Helmond een auto met zonnepanelen en lunchte daar, nadat ze allemaal een QR-code hadden 
laten zien. Alles was volgens de regels voorbereid, zo liet Jan-Kees Wiebenga weten. ‘We zijn 
er erg door getroffen en ongelukkig mee’. 

De gemeente Helmond had een bus geregeld, waarmee alle deelnemers aan het uitje van het 
kasteel naar de Peel werden gebracht. Volgens een van de deelnemers werden de mondkapjes, 
die in het openbaar vervoer wel verplicht zijn, veelal in zak of tas gelaten. De QR-codes waren 
gecontroleerd en iedereen had toch ook al bij elkaar aan tafel gezeten, zo was de gedachte. 

Wiebenga kon hier donderdag niets over vertellen. Hij benadrukt dat de QR-codes wel drie 
keer gecontroleerd zijn. 

Eerder werd bekend dat al veertien leden van de VOP het virus hadden opgelopen, maar 
donderdag liet het bestuur de leden weten dat het aantal is gestegen tot 25. Dat is meer dan 
de helft van de deelnemers aan het uitstapje. Wiebenga is zelf ook besmet geraakt en is daar 
'een beetje ziek' van geweest. Over de toestand van de anderen wil hij niets zeggen. Een 
deelneemster voelt zich volgens eigen zeggen al een tijdje knap beroerd, maar is wel thuis. 
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De 25 hebben zichzelf bij de club gemeld. In theorie zouden nog meer mensen besmet kunnen 
zijn geraakt. Dat gaat de VOP nog uitzoeken, zegt Wiebenga. 
 

 
 
Het bestuur betreurt de nasleep van het dagje uit ‘in hoge mate en wenst iedereen die een 
besmetting heeft gekregen heel veel beterschap. Het bestuur zal contact opnemen met de 
medische autoriteiten om te analyseren wat mogelijke oorzaken zijn van dit hoge aantal, ook 
om herhaling in de toekomst te voorkomen’. Ook de GGD in Brabant wordt daarbij betrokken, 
aldus Wiebenga. Bron: Omroep Brabant, 19 november 2021.  
 
Corona houdt Twente weer in zijn greep: ‘Even niet de tijd voor de leuke 
dingen’ 
 
De GGD Twente dreigt vast te lopen door het hoge aantal coronabesmettingen in de regio. In 
een week tijd is het aantal besmettingen bijna verdubbeld naar 4400. Er is te weinig 
testcapaciteit en door de grote drukte heeft de GGD geen zicht meer op clusters waar 
besmettingen ontstaan. Wel is duidelijk dat het virus flink huishoudt op scholen.  
 
De Veiligheidsregio Twente doet een oproep aan iedereen om zijn eigen verantwoordelijkheid 
te nemen. „Dat iets volgens de regels mag, wil nog niet zeggen dat het verstandig is’. Bron: 
Tubantia, 19 november 2021.  
 

 
 
Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI. Foto: Marco Okhuizen 
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De zorg zucht onder een chronisch personeelstekort. Corona maakt het 
al lang dreigende zorginfarct concreet. Er is een oplossing, zegt Doekle 
Terpstra 
 
De zorg zucht onder een chronisch personeelstekort. Corona maakt het al lang dreigende 
zorginfarct concreet. De oplossing moet nu eindelijk komen van regionale samenwerking, zegt 
Doekle Terpstra van de Commissie Werken in de Zorg. 
 
Een hr-manager van een zorginstelling in Limburg vertelde hem onomwonden hoe in zijn regio 
de vlag erbij hing. ‘Hij kaapte de medewerkers gewoon bij andere instellingen weg. Hij keek 
alleen naar zijn eigen belang. Dat kan toch niet, juist niet in het publieke domein, met publiek 
geld. Als je medewerkers bij andere instellingen wegkoopt zet je de arbeidsvoorwaarden onder 
druk’. Bron: Dagblad van het Noorden, 20 november 2021.   
 
Brandstichting bij twee corona-sneltestcentra over de Duitse grens in 
Ahaus-Ottenstein en Gronau-Epe 
 
Bij twee corona-sneltestcentra in Ahaus-Ottenstein  en Gronau-Epe is in de nacht van 
zaterdag op zondag brand gesticht. Dat heeft de Duitse politie gemeld. Omdat politieke 
motivatie van de brandstichtingen niet kan worden uitgesloten, heeft de Staatsschutz van de 
politie in Münster het onderzoek overgenomen.  
 
Even na 02.30 uur werd brand gemeld bij het testcentrum Am Sportplatz in Ahaus-
Ottenstein. Daar werd al eerder brand gesticht. Een container en een tent raakten daar 
beschadigd; de politie heeft de schade op 10 mille geschat. 
 
Om 5.15 uur was het raak aan de Ahauser Strasse in Gronau-Epe. Ook hier was een tent in 
brand gestoken. Daarbij waren teksten achtergelaten: ‘La Libertad’  (vrijheid) en ‘Stop oder 
Tod’ (stop of dood). Ook hier schat de politie de aangerichte schade op 10.000 euro. Op beide 
plaatsen heeft de brandweer de brand geblust. Bron: Tubantia, 21 november 2021.  
 
Leipzig moet stadion weken sluiten door corona en kraakt aanpak 
 
RB Leipzig moet het de komende drie thuiswedstrijden stellen zonder zijn supporters. De 
politiek in de deelstaat Saksen heeft naar aanleiding van het toegenomen aantal 
coronabesmettingen besloten dat de wedstrijden achter gesloten deuren moeten worden 
afgewerkt. Daar is de club niet blij mee. 
 
De situatie in Duitsland en vooral in Saksen is ernstig’, laat Leipzig weten in een statement. 
‘We maken ons grote zorgen over het hoge aantal besmettingen en de hoge bezetting van de 
ziekenhuisbedden. Wij accepteren en respecteren dan ook de nieuwe wettelijke situatie, omdat 
wij begrijpen dat er nu alles aan gedaan moet worden om de verdere toename van 
coronabesmettingen een halt toe te roepen’. 
 
De club is echter niet blij met de beleidsbepalers in Saksen, die te weinig zouden hebben 
gedaan. ‘We hebben echter het idee dat de Saksische regering deze situatie zelf heeft laten 
ontstaan. Het hoogste infectiepercentage van alle deelstaten, samen met het laagste 
vaccinatiepercentage, is het bewijs dat de politici in Saksen er nog niet in zijn geslaagd om 
deze pandemie succesvol in te dammen’.  
 
Leipzig moet de belangrijke thuiswedstrijden tegen Bayer Leverkusen, Borussia 
Mönchengladbach en Manchester City dus in een lege Red Bull Arena afwerken. Het lijkt er 
echter op dat er meerdere stadions tijdelijk dicht moeten. Dat is in Nederland zoals bekend al 
het geval. De komende weken worden alle wedstrijden in het Nederlands voetbal achter 
gesloten deuren gespeeld. Bron: FC Update; 20 november 2021.  
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Ondanks coronavertraging komt bouw rond voormalige Deventer 
kunstijsbaan op gang: ‘Nu is het nog allemaal kaal en groen’ 
 
Een mijlpaal voor de Tuinen van Zandweerd. De bouw van de nieuwe duurzame wijk van 
Deventer, is begonnen. Toekomstige bewoners Rik Teunissen (54) en Monique Bijl (55) staan 
te trappelen, maar moeten geduld hebben. Leveringsproblemen van bouwmaterialen zorgen 
voor vertraging. ‘Als we hier volgend jaar met de kerst zitten, mogen we heel blij zijn’. 

Op de bouwplaats achter de Hobbemastraat zijn de contouren van het nieuwe wijkje goed 
zichtbaar. Tot voor kort lagen hier de voetbalvelden van WWV en De CJV’ers. De komende 
jaren verrijzen er tientallen duurzame woningen. Iedere bewoner mag zijn eigen huis 
ontwerpen. Zo ook Teunissen en Bijl. Hun eigen kavel aan de Hendrik Uittienstraat is 
afgebakend met houten paaltjes. Bron: De Stentor, 21 november 2021. 

 

Mees Hilgers 

Mees Hilgers moest flink aan de bak om zich terug te knokken bij FC Twente. De Jonge 
verdediger werd vorig seizoen besmet het coronavirus en het herstel daarvan duurde voor hem 
langer dan verwacht.  

‘Ik ben in twee weken tijd 8 kilo afgevallen’, vertelt Hilgers aan de lokale krant Tubantia over 
de gevolgen nadat hij in aanraking was gekomen met het virus.   

‘Pas vier maanden later zat ik weer op mijn normale conditionele niveau en ik heb pas sinds 
twee maanden mijn smaak en reuk terug. 

Hilgers beleefde dit seizoen zijn doorbraak in het eerste elftal van de club uit Enschede. Onder 
Ron Jans greep de twintigjarige Amersfoorter zijn kans. Een kans die hij onder de vorige 
trainer Gonzalo García niet kreeg. ‘Ik was ervan overtuigd dat ik het aan zou kunnen, maar 
ja: je moet geduld hebben. Onder de vorige trainer mochten we als jonge jongens mee op 
trainingskamp naar Spanje. Na afloop kregen we geen feedback of evaluatie. Dat vond ik vrij 
bizar en dat geeft wel aan dat je niet alles zelf in de hand hebt’.   

Bij Jans is dat anders, stelt Hilgers. ‘Bij de huidige staf was het gevoel voor de jonge jongens 
vanaf de eerste dag heel anders. Er werd met je gesproken, je kreeg aandacht en feedback. 
Wat het allemaal wat makkelijker heeft gemaakt, is dat de jongens waarmee ik de hele jeugd 
heb samengespeeld, tegelijk bij het eerste kwamen. Je voelt je dan toch wat meer op je gemak. 
Bron: FC Update, 20 november 2021. 
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GGD Limburg start groot onderzoek naar langdurige effecten corona 

De GGD Zuid Limburg gaat onderzoek doen naar langdurige klachten als gevolg van het 
coronavirus, ook wel long covid genoemd. Ongeveer 60.000 Limburgers die in het afgelopen 
jaar een coronatest hebben gedaan in een van de teststraten krijgen een uitnodiging om mee 
te doen. 

Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welk percentage van de deelnemers 
langdurige klachten blijft houden na een besmetting met het virus. Ook wordt de impact van 
die klachten onderzocht. ‘Langdurige klachten na een coronabesmetting waarbij vermoeidheid 
en kortademigheid op de voorgrond staan, zijn een potentieel publiek gezondheidsprobleem 
met grote impact op het functioneren’, schrijft de GGD in de aankondiging. 

Ook mensen die in de teststraat zijn geweest, maar niet besmet bleken, worden meegenomen 
in het onderzoek. Op die manier kan in kaart worden gebracht welke klachten daadwerkelijk 
door corona worden veroorzaakt en welke niet. 

Er is gekozen om het onderzoek in Limburg te doen omdat de provincie zwaar is getroffen door 
het virus, schrijft 1Limburg. Naast de GGD werken ook onder meer de Universiteit Maastricht 
en het RIVM mee aan het onderzoek. 

Het is niet de eerste keer dat er een grootschalig onderzoek wordt gedaan naar de effecten van 
het coronavirus in Limburg. Eerder deden al 10.000 Limburgers mee aan een 
antistoffenonderzoek. Daaruit bleek onder meer dat de snelle verspreiding van covid-19 in 
Limburg tijdens de eerste golf in 2020 een gevolg was van het drukke verenigingsleven in de 
provincie. Bron: NOS, 16 november 2021.   

Nog meer coronabesmettingen in België 

Corona schakelt zelfs nog een versnelling hoger: 1.500 besmettingen in één dag 

Sinds begin november breekt het coronavirus het ene trieste record na het andere. In één dag 
kwamen er in de Kempen net geen 1.500 besmettingen bij, deze week tikte de teller met 896 
positieve testen per dag aan. Bron: Nieuwsblad, 21 november 2021. 

Voorzitter winkeliersvereniging Veendam: ‘Corona heeft de schwung uit 
het winkelcentrum gehaald 

Joseph Kremer stond aan de vooravond van een grote investering in zijn juwelierszaak in 
Veendam toen in het voorjaar van 2020 de eerste coronamaatregelen werden getroffen. Hij 
zette door, want ’ik geloof dat Veendam de potentie heeft om het heel goed te doen in de regio’. 

Kremer (33) werkt al zeventien jaar in zijn juwelierszaak in Veendam. Het familiebedrijf gaat 
vier generaties terug. Ook is hij voorzitter van de winkeliersvereniging in de Parkstad. 

De gevolgen van corona zijn volgens Kremer goed merkbaar bij de winkeliers. ‘Veel 
ondernemers zijn nog altijd bezig met overleven’, aldus Kremer. Dat er daardoor weinig ruimte 
is voor nieuwe plannen kun je hen volgens hem niet kwalijk nemen, ‘maar nu is wel het 
moment om aan de slag te gaan’. 

Om te floreren heeft het winkelcentrum volgens Kremer een gezamenlijk gedragen visie nodig. 
Voor corona was er sprake van een ‘positieve drive’, het winkelcentrum van Veendam had ‘de 
schwung’ te pakken. Er werden veel activiteiten georganiseerd en samen was er gekozen voor 
Veendam als bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Met een BIZ betalen alle ondernemers en 
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vastgoedeigenaren mee aan het verbeteren van het winkelgebied. Uit deze pot werd een 
centrummanager aangesteld om de ambities uit te voeren. 

Vier weken later volgde de eerste lockdown. Kremer: ‘Op dit moment werken veel ondernemers 
even nergens aan mee, de energie is op’. Een ondernemer heeft bijvoorbeeld personeel moeten 
ontslaan en durft het nog niet aan om nieuwe mensen aan te nemen. Daardoor is hij zelf alle 
dagen aan het werk. ‘Dat je dan niet de energie hebt in ook nog een vergadering over de 
toekomst van het winkelcentrum snap ik wel’. Het winkelcentrum lijkt te blijven steken in de 
overlevingsstand. 

Zo’n drie jaar geleden begonnen de plannen voor de verbouwing van Kremer zijn 
juwelierszaak. Het doel: de grootste juwelier van Noord-Nederland worden. Het naastgelegen 
pand werd gekocht en zo het winkeloppervlak verdubbeld tot 200 vierkante meter. ‘We hebben 
bijna een miljoen geïnvesteerd, dat kan alleen als je geloofd in de plaats. Ik geloof dat Veendam 
de potentie heeft om het heel goed te doen in de regio’. 

Zo’n grote investering voor alleen Veendam kan volgens Kremer niet uit. Hij wil relevant zijn 
voor de hele regio. ‘De consument rijdt tegenwoordig gemakkelijk een half uurtje verder naar 
de grotere plaatsen om te shoppen, dus waarom niet naar Veendam’. 

Om indruk te blijven maken wil hij elke vijf jaar zijn zaak opfrissen en elke tien jaar compleet 
vernieuwen. ‘Er is bij consumenten steeds meer behoefte aan inspiratie en entertainment, een 
ervaring die je bij het online shoppen niet vindt’. 

Het is volgens Kremer belangrijk dat Veendam erover nadenkt waar ze als winkelcentrum 
naartoe wil. Welke doelgroep wil je bereiken? Hoe zorg je ervoor dat klanten juist bij jou willen 
kopen? Met het opstellen van een zogenaamd DNA was daarmee een mooi begin gemaakt. 

Een jaar geleden sloot de Albert Heyn in het winkelcentrum, een paar weken geleden kondigde 
ook C&A het vertrek aan. Wanneer grote ketens de stekker eruit trekken wordt het er niet 
makkelijker op, weet ook Kremer. ‘Mensen vragen mij wel eens hoe ik zo enthousiast kan zijn 
over een winkelcentrum dat zoveel leegstand heeft, maar ik zie juist kansen en ruimte voor 
verbetering’. 

De gemeente Veendam wil de leegstand in het winkelcentrum aanpakken. Zo is er een 
subsidieregeling voor de concentratie van winkels in het centrum. Wie zijn zaak wil verhuizen 
van de randen naar het centrum kan op steun rekenen. 

Een proces dat je volgens Kremer niet aan de markt moet overlaten. Gemeente en 
ondernemers moeten actief gaan kijken welke winkels er missen in het centrum en welke je 
wilt verplaatsen. Om vervolgens te proberen ondernemers daartoe te verleiden. ‘Elke dag je 
best doen om je winkel te draaien is niet genoeg meer’. 

 
 
Een leegstaand pand tegenover de juwelierszaak© Ariënne Dozeman 
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De gemeente Veendam werkt op dit moment ook aan een nieuwe centrumvisie. Volgens 
Kremer een mooie stap, ‘maar daar moet wel een uitvoerbaar actieplan achter zitten’. De 
ontwikkelingen gaan hem vaak niet snel genoeg: ‘Als we nu iets bespreken wil je als winkelier 
volgende week aan de slag, dat is bij de gemeente niet reëel’. Zelf gelooft hij niet in de lange 
termijn: ‘Je moet nu aan de gang, over een half jaar kan het beeld weer heel anders zijn’. 

 
 
Joseph Kremer voor zijn juwelierszaak in Veendam© Ariënne Dozeman 
 

Kremer beseft dat zijn juwelierszaak een specifieke winkel is en daarom niet de maatstaf. Voor 
een kledingwinkel of boekenwinkel rij je misschien niet zo snel om als voor een trouwring of 
luxe horloge. ‘Maar’, stelt Kremer, ‘ik denk wel dat alle mensen tussen hier en Hoogezand 
kiezen voor Veendam of Hoogezand. Hetzelfde geldt voor Assen’. 

Veendam moet naar zichzelf gaan kijken als een warenhuis. En dat warenhuis moet zo 
relevant worden dat mensen bereidt zijn tien minuten verder rijden. Die relevantie ligt volgens 
Kremer vooral in de sfeer en de beleving die je met elkaar neerzet. 

Juist nu is het moment dat men in beweging moet komen. Niet gemakkelijk in een tijd waarin 
de onzekerheid alleen maar toeneemt. Kremer: ‘Je wilt het liefst vandaag aan de gang. Iedereen 
op sleeptouw nemen en de schouders eronder. De komende weken wordt het DNA afgerond 
en zullen we samen met de gemeente hierop doorborduren richting een centrumvisie. Dit zal 
het succes en de toekomst van het warenhuis Centrum Veendam bepalen’. Bron: RTV Noord, 
20 november 2021. 

Grondrechten aantasten om corona keurt de rechter meestal goed 

Hebben we eigenlijk iets aan het recht in tijden van QR-codes, uitsluiting van 
ongevaccineerden en horecabeperkingen? Valt er nog iets op te schorten of te schorsen met 
een beroep op de burgerrechten of verdragen? Of staat de burger met lege handen? 

Ik kom erop omdat ik als argeloze nieuwskijker vorige week de indruk kreeg dat er een recht 
op genieten bestaat. Afgaand op burgers die onbezorgd schouder aan schouder het 
carnavalsseizoen openden, ondanks nijpende IC’s en klokkenluidende zorgmanagers. Dan wel 
het kennelijk drama dat Oostenrijkse skipistes voor Nederlanders mogelijk gesloten blijven. 
Nagezegd door verslaggevers die passanten vragen of men zich ‘gestraft’ voelt of door de 
overheid teleurgesteld. 

Goed, de vraag is ‘wat zijn grondrechten waard als het erom spant’. Een burgerrecht op 
tomeloos genieten in de zin van carnaval en skiën heb ik helaas niet kunnen vinden. Wat nog 
het meest in de buurt komt is artikel 27 van de Verklaring van de Rechten van de Mens. „Een 
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ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, 
om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de 
vruchten daarvan’. Is carnaval mogelijk kunst en skiën ‘vrucht van de wetenschap’? 

Niet echt. En de VN-Verklaring voor de Rechten van de Mens is geen harde wet maar eerder 
een brondocument voor grondrechten in latere verdragen. Zoals het EU-Handvest voor de 
grondrechten bijvoorbeeld, waarin ieders recht op vrijheid, dus ook dat van ongevaccineerden, 
in artikel 6 is opgenomen. 

Alleen houdt artikel 6 óók het recht op veiligheid in. Botsende grondrechten dus. Mij ooit 
uitgelegd als ‘het recht om mijn arm te strekken houdt op waar jouw neus begint’. Als er een 
pandemie is die de IC’s verstopt, dan is het al vrij snel redelijk om ieders vrijheid in te perken 
ten bate van de algemene veiligheid. Nog afgezien van de positieve plicht van de overheid om 
ieders gezondheid te beschermen. 

Zulke beperkingen moeten wel bij wet zijn geregeld, redelijk zijn, proportioneel, liefst tijdelijk, 
functioneel en onderbouwd. Daar valt per maatregel bij de rechter over te discussiëren. 
Zo sneuvelde de avondklok bij de voorzieningenrechter, kortstondig, omdat die voor een 
noodmaatregel onvoldoende onderbouwd was – niet dringend genoeg. Maar tot nu toe gaan 
rechters mee in de beperkingen van grondrechten. 

Corona zet het recht op onderwijs, op privacy, op bewegingsvrijheid, op vertrouwelijke 
medische informatie, op gelijke behandeling onder zware druk. Wie weet dan waar de rode 
lijnen liggen? 

Het College voor de Rechten van de Mens gaf een mooie samenvatting. Met ‘2G’ aan de horizon 
is de vraag hoe ver je zou mogen gaan met het beperken van ongevaccineerden. Daar is het 
college bereid in mee te gaan, begrijp ik, zolang ongevaccineerden om medische redenen of 
met gewetensbezwaren niet worden geraakt. Die zouden met een ‘negatief testbewijs’ gelijke 
toegang moeten kunnen houden als QR-code dragers. Ongevaccineerden mag je sowieso niet 
uitsluiten van onderwijs of van toegang tot overheidsgebouwen. 

Alleen opportunistische weigeraars mogen anders worden behandeld dan gevaccineerden. Dat 
betekent dus dat er bij 2G, net als ooit voor dienstweigeraars, straks een procedure voor de 
erkenning van gewetensbezwaarde vaccinweigeraars nodig is. Voor militairen bestaat dat al. 

Dat peuterspeelzalen ongevaccineerde kinderen mogen weigeren werd door ‘Straatburg’ al 
goedgevonden. En een vaccinatieplicht? „Niet per definitie in strijd met de mensenrechten’ 
zegt het college. Goed om te weten – als 2G ook niks wordt, dan is 1G (alleen vaccinatiebewijs) 
juridisch dus niet onbespreekbaar. 

Dat het recht op fysieke integriteit ook niet absoluut is, wist ik al. Adem- en bloedproeven, 
(inwendig) fouilleren, bodyscans – het recht om niet te worden aangeraakt moest al vrij vaak 
wijken. Wie ernstig ziek is en besmettelijk kan ook al wettelijk in quarantaine worden 
geplaatst. En strenge lockdowns zijn volgens de Europese rechter geen huisarrest, zolang er 
voldoende ruimte is om boodschappen te doen. De rechter denkt dus hoofdzakelijk méé met 
het bestuur. Bron: NRC, 19 november 2021. 

Burgemeester van Heerde heeft corona, maar werkt thuis door: ‘Blijf niet 
rondlopen bij klachten’ 
 
Net als zijn voorganger heeft waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers van de gemeente 
Heerde te maken met een coronabesmetting. Hij ontving eind vorige week de testuitslag. De 
burgemeester heeft slechts lichte verkoudheidsverschijnselen: ‘Ik voel me fit genoeg om te 
werken’. 
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Jan Willem Wiggers, vorig jaar bij het afscheid als waarnemend burgemeester van de gemeente 
Hardenberg. © Archief/Bert Kamp  
 
‘Hopelijk blijft het zoals het is’, meldt hij maandagochtend. Vorige week had Wiggers klachten: 
hij had wat koorts en moest kuchen. ‘Ik ben toen naar de GGD gegaan. Het blijkt nu maar 
weer: laat je testen als je je niet goed voelt. Blijf er niet mee rondlopen’. De Heerder 
burgemeester weet niet waar hij het virus heeft opgelopen. Hij is voor het eerst positief getest 
op corona en werkt thuis. Bron: De Stentor, 15 november 2021. 
 
Het griepseizoen is begonnen. Dit zijn de verschillen tussen griep en 
corona 
 
Het griepseizoen is begonnen. Er is nog geen sprake van een echte golf, maar de huisartsen 
zien de laatste weken wel meer patiënten met griepklachten. 

Op elke honderdduizend inwoners waren er vorige week 22 die met griepachtige klachten bij 
de huisarts kwamen. Dat is nog lang geen epidemie, maar virologen vrezen wel voor een stevige 
griepgolf. Dat komt doordat we vorig jaar dankzij de coronamaatregelen amper griep hebben 
gehad. We hebben geen weerstand gekweekt. Daardoor zijn we nu extra bevattelijk. 

Een griepgolf in combinatie met een corona-epidemie is riskant, want de toestroom van 
corona- én grieppatiënten vormt een extra belasting voor de zorg. Bovendien zijn de 
symptomen van beide ziektes (zeker in het beginstadium) amper uit elkaar te houden. 

Het RIVM heeft de verschillen en overeenkomsten tussen griep en corona op een rijtje gezet 
in onderstaande infografiek. Toch blijft het lastig om zelf vast te stellen wat jou mankeert. 
Daarom luidt het advies: heb je klachten, doe dan een coronatest. 

Jaarlijks krijgen zo’n zes miljoen Nederlanders een oproep voor een griepprik. Die is voor 
mensen van 60 jaar en ouder en voor volwassenen en kinderen met bepaalde medische 
aandoeningen. Voor hen is de griepprik gratis. 

De griepprik bevat een vaccin met dode griepvirussen. Je wordt er niet ziek van, maar je 
lichaam leert wel hoe het de indringer moet bevechten. De griepprik vermindert de kans op 
griep met zo’n veertig procent. Krijg je na vaccinatie toch griep, dan is het ziekteverloop 
doorgaans veel milder. 
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Ja, dat kan. Behoor je niet tot de doelgroep en wil je toch een griepprik? Vraag dan een recept 
aan je huisarts. Je koopt het vaccin bij de apotheek en gaat er mee naar de huisarts om je te 
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laten prikken. De kosten voor het vaccin en de prik betaal je zelf. Check bij je zorgverzekeraar 
of die de kosten vergoedt. Er zijn ook bedrijven die hun werknemers een griepprik aanbieden. 

Wanneer twee weken achter elkaar het aantal mensen dat bij de huisartsen komt met 
griepachtige verschijnselen boven de epidemische grens ligt en minstens 10 procent van deze 
mensen het influenzavirus heeft, spreken we van een griepepidemie. 

De epidemische grenswaarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Dit jaar ligt de grens op 58 
mensen met griepachtige klachten per honderduizend inwoners. 

Huisartsen melden deze klachten bij het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de 
Gezondheidszorg) dat verschillende ziektes monitort. 

- De afgelopen tien jaar (vanaf de winter 2009-2010 t/m de winter 2018-2019) duurde 
de griepepidemie in Nederland gemiddeld 13 weken. 

- In de winter van 2018-2019 duurde de griepepidemie met 14 weken één week langer 
dan gemiddeld. 

- De langste griepepidemie was die in 2014-2015; deze duurde maar liefst 21 weken. 
 

Bron: Dagblad van het Noorden, 29 oktober 2021. 

Zorg-advieswinkel in Wijhe stopt vanwege corona: ‘We zijn in die hele 
periode denk ik vier maanden echt open geweest’  
 
De zorg-advieswinkel aan de Langstraat 58 in Wijhe sluit al na anderhalf jaar de deuren. 
Orthopedagoge Mia Nijland uit Raalte van Beleefstijl Salland heeft de huur moeten opzeggen. 
Ze werkt nu aan een nieuw initiatief dat volgend jaar vanuit Zwolle gaat opereren. 
 
De zorg-advieswinkel Beleefstijl Salland in Wijhe fungeerde als tastbare plek voor - 
bijvoorbeeld - ouders van een kind met een beperking en mensen die gebruik moeten maken 
van langdurige zorg. In maart 2020 ging de winkel open. ‘Er zijn natuurlijk wel veel 
thuiszorgwinkels, met hulpmiddelen en dergelijke. Maar wij bieden ook nog advies in de soms 
onoverzichtelijke zorgwereld. Wij denken met de mensen mee, zijn onafhankelijk’, zei ze eerder 
tegen de Stentor. Bron: De Stentor, 19 november 2021. 
 
Vliegtickets gecanceld door corona: hoe krijg je je geld terug? 
 
Duizenden reizigers zitten al meer dan een jaar te wachten op geld terug, omdat door corona 
hun vliegreis of pakketreis niet doorging. De organisaties zijn slecht bereikbaar en als je 
eindelijk contact krijgt, sturen ze je van het kastje naar de muur. De reisbemiddelaar waar je 
je vakantie of losse vliegtickets hebt geboekt, verwijst je naar de luchtvaartmaatschappij en 
vice versa. En de verjaringstermijn van twee jaar komt steeds dichterbij. Hoe krijg je je geld 
terug? 
 
De Radar-mailbox zit vol klachten van mensen die al langer dan een jaar wachten op hun 
geld, omdat door corona hun reis is geannuleerd. Ook uit onze enquête blijkt dat mensen 
onnodig lang wachten op hun geld. Ruim 4000 mensen hebben last gehad van een 
geannuleerde vlucht of vakantie. 20 procent heeft nog helemaal niets teruggekregen en 8 
procent van alle mensen kreeg maar een deel terug. 36 procent wacht inmiddels al langer dan 
een jaar op geld terug.  
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Wil jij ook je geld terug voor een door corona geannuleerde reis? Belangrijk daarvoor is dat jij 
niet zélf je reis hebt geannuleerd vanwege corona, maar de reisorganisatie of 
luchtvaartmaatschappij.  
 
Heb je een pakketreis geboekt, dus bijvoorbeeld een vlucht met accommodatie of autohuur, 
dan is de reisbemiddelaar verantwoordelijk voor de terugbetaling. Hier vind je 
een voorbeeldbrief als de reisorganisatie weigert terug te betalen. Zorg dat je vordering niet 
verjaart. Voor pakketreizen geldt een verjaringstermijn van twee jaar, dus stuur ruim vóór die 
tijd aangetekend een stuitingsbrief en dien nogmaals je claim in. Op de site van het Europees 
Consumenten Centrum staan diverse voorbeeldbrieven. 
 
In het begin van de coronacrisis werden er vouchers uitgegeven voor geannuleerde reizen en 
die waren één jaar geldig. Als de geldigheidsduur verstreken is, dan moet de 
luchtvaartmaatschappij of de reisorganisatie het complete bedrag terugbetalen. Ook de extra 
kosten voor bagage, boekingskosten of extra beenruimte moet je terugkrijgen. Op onze site 
vind je  meer informatie over vouchers voor je pakketreis.   
 
Heb je via een (online) reisbemiddelaar (zoals Vliegwinkel.nl, CheapTickets.nl, SuperSaver of 
D-reizen) losse vliegtickets aangeschaft, dan heb je vaak weinig aan zo'n bemiddelaar. Vaak 
duurt de afwikkeling onnodig lang; dat blijkt wel uit de vele klachten die Radar ontvangt over 
de eerdere genoemde bedrijven. En soms worden er onterecht kosten ingehouden of in 
rekening gebracht. 
 
Een reisbemiddelaar mag alleen kosten in rekening brengen als dit transparant gebeurt en 
bekend was vóór de boeking. Ze mogen niet achteraf bemiddelings- of administratiekosten 
rekenen. Je vindt meer informatie op de site van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en 
je kunt bij de ACM een klacht indienen als er onterecht geld is ingehouden. 
 
Ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ontving veel meldingen over de trage 
afhandeling van terugbetalingen van pakketreizen. Opvallend: als er geboekt is via een 
bemiddelaar, leidt dit soms tot extra vertraging. De toezichthouder heeft de afgelopen 
maanden verschillende bemiddelaars aangesproken, onder meer op de trage afhandeling en 
slechte bereikbaarheid. Sommige partijen hebben daarna verbeteringen doorgevoerd. Naar 
andere partijen is de ACM een onderzoek gestart. De ACM werkt met de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) in Europees verband samen met buitenlandse 
toezichthouders en er worden signalen gedeeld.  
 
Radar ontvangt veel klachten van consumenten die van het kastje naar de muur gestuurd 
worden: van de reisbemiddelaar naar de luchtvaartmaatschappij en andersom. Je moet bij 
losse vliegtickets je claim altijd indienen bij de vliegtuigmaatschappij, ook al heb je via een 
bemiddelaar geboekt. De luchtvaartmaatschappij mag je niet terugsturen naar de 
reisbemiddelaar.  
 
Sinds 17 februari 2005 is een Europese verordening van kracht die de rechten regelt voor 
Europese passagiers. Luchtvaartmaatschappijen moeten consumenten bij annulering van een 
vlucht binnen zeven dagen terugbetalen of de vlucht omboeken. Het kan helpen als je de 
verordening (via deze link in 23 Europese talen) meestuurt naar de luchtvaartmaatschappij 
om hen te wijzen op de regels. Weigert een airline alsnog te betalen, dan kun je je klacht 
indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 
 
Let op: probeer je het geld voor je vliegticket via een reisbemiddelaar terug te vragen, dan geldt 
de maximale terugbetalingstermijn van zeven dagen niet. Daarom kun je beter je claim 
rechtstreeks indienen bij de luchtvaartmaatschappij! Soms krijgen consumenten bijvoorbeeld 
300 euro terug voor hun vliegticket, terwijl ze 400 euro hebben betaald aan een 
reisbemiddelaar. Die 100 euro waren geen ticketkosten, maar de beloning voor de 
tussenpersoon.  
 
De twee toezichthouders ACM (voor pakketreizen / reisbemiddelaars) en ILT (voor 
luchtvaartmaatschappijen) pakken geen individuele zaken op. Ze nemen wél bij veel klachten 
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over een bepaald bedrijf contact op. Alleen bij stelselmatige overtredingen kunnen ze 
handhavend optreden en een boete opleggen. Beide toezichthouders zijn druk bezig met een 
onderzoek.   
 
Lukt het ondanks herhaalde pogingen niet je geld terug te krijgen bij een 
luchtvaartmaatschappij, dan kun je extern hulp inroepen, bijvoorbeeld:   
 Via je rechtsbijstandverzekering  

 Eventueel je reisverzekering 

 Een jurist of advocaat inschakelen 

 Zelf naar de rechter stappen 

 Hulp vragen aan Het Juridisch Loket  
 Een voorbeeldbrief gebruiken van het Europees Consumenten Centrum  
 Een commercieel claimbureau inschakelen, zoals EUclaim 

 
Op 30 september 2021 beloofden zestien grote Europese luchtvaartmaatschappijen aan de 
Europese Commissie voortaan binnen zeven dagen geld terug te betalen bij annulering. Onder 
hen is ook een aantal beruchte airlines waar Radar veel klachten over krijgt, namelijk Ryanair, 
TAP, en Vueling. Als je problemen hebt met een van de maatschappijen, stuur dan nogmaals 
een mail om hen te herinneren aan de Europese verordening, de belofte van 30 september en 
schrijf een klacht in te dienen bij de toezichthouder(s) en vervolgens juridische stappen te 
ondernemen. Op onze site vind je een Engelse voorbeeldbrief en een Nederlandse 
voorbeeldbrief.  
 
EuClaim is een commercieel claimbureau en probeert geld terug te krijgen voor 6656 
passagiers wier vluchten tussen 20 maart 2020 en 30 juni 2021 niet doorgingen vanwege 
corona. Het gaat om een totaalbedrag van 2,7 miljoen euro. Inmiddels heeft 68 procent (4548 
passagiers) hun geld teruggekregen van een luchtvaartmaatschappij en 32 procent wacht nog 
op een refund.  
 
Je klacht aanmelden bij EUclaim kost niets en is op basis van no cure, no pay. Lukt het ze 
om geld terug te krijgen, dan betaal je een succesfee van 29 procent van het terug te 
ontvangen bedrag plus 26 euro administratiekosten. Als je je claim bij hen indient via een 
rechtsbijstandverzekering, nemen die vaak de succesfee voor hun rekening en krijg je het 
volledig bedrag terug. Verder hanteert EUclaim een minimumbedrag van een paar honderd 
euro voor ze een zaak aannemen, voor het geval er geprocedeerd moet worden. Zij schieten de 
kosten voor de juridische procedure, griffiekosten en deurwaarder voor. De ingediende claim 
moet wel lonend zijn ten opzichte van de gemaakte kosten.  
 
Het is belangrijk dat je bij losse vliegtickets binnen twee jaar na de geannuleerde vlucht 
juridische stappen onderneemt, anders verjaart je zaak en ben je je geld kwijt. Een mailtje 
met je claim en zelfs een stuitingsbrief sturen om je geld terug te vragen is onvoldoende. 
Volgens de ACM gaat het 'om de wettelijke vervaltermijn die geldt voor het instellen van een 
vordering bij een luchtvaartdienst’. Dus bij losse vliegtickets moet je binnen twee jaar een 
procedure starten (een dagvaarding sturen naar de luchtvaartmaatschappij), omdat deze 
termijn niet gestuit kan worden. 
 
Er zit bij vliegtickets nog een addertje onder het gras: de Europese regelgeving geldt alleen 
voor Europese luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen die vertrekken vanaf 
een Europese luchthaven. Als je overstapt op een niet-Europese airline, krijg je daarom maar 
een deel van je ticket of zelfs helemaal niets vergoed.  
 
Vloog je bijvoorbeeld met Air France van Amsterdam naar Parijs en vanaf Parijs met Oman 
Air naar Muscat en vervolgens naar Sri Lanka en weer terug, dan is de kans groot dat je alleen 
het Europese deel van je dure ticket vergoed krijgt. 
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EUclaim bevestigt dit verhaal. 'Niet-Europese luchtvaartmaatschappijen die niet vanaf 
Europees grondgebied vertrekken houden zich niet aan de Europese regels voor ticketrefund', 
zegt Paul Vaneker van de claimorganisatie.  
 
'We zien hetzelfde probleem met de Turkse maatschappij Onur Air,' zegt de woordvoerder van 
EUclaim. 'Je kunt ze niet aanklagen, omdat er in Turkije geen wetgeving onder ligt. Ze vallen 
niet onder Europese wetgeving en er is ook geen verdrag om het vonnis uit te voeren en je 
kunt in Turkije geen beslag leggen. Heel frustrerend: We winnen alle zaken: je staat volledig 
in je recht, maar recht krijgen en halen zijn verschillende zaken’. 
 
Radar sprak drie consumenten die al ruim een jaar wachten op hun geld. Jos Brommer, Jos 
Schmitz en Janneke Bosma boekten via CheapTickets hun reis en ze kwamen zelf geen steek 
verder, ondanks vele mailtjes. Na bemiddeling van Radar en EUclaim komt Travix (het 
moederbedrijf van CheapTickets en Vliegwinkel.nl) nu met de mededeling dat ze alle drie hun 
geld terug krijgen. CheapTickets geeft het geld aan de klant en gaat zelf een refund indienen 
bij de betrokken luchtvaartmaatschappijen. Het bedrijf biedt de drie klanten haar oprechte 
excuses aan.   
 
Travix schrijft: 'Sinds maart 2020 hebben we 550.000 annuleringen verwerkt en honderd keer 
zoveel vragen en wijzigingen ontvangen door de coronacrisis. Dit hield onze klantenservice in 
de greep. Gelukkig gaat het inmiddels beter, maar helaas zijn er nog steeds mensen die lang 
op een antwoord wachten’. Travix legt in een schriftelijke verklaring uit wat er misging in deze 
drie zaken.  
 
En wat als je nu bijvoorbeeld losse vliegtickets via D-reizen hebt geboekt - maar het bedrijf is 
inmiddels failliet? Dan moet je naar de luchtvaartmaatschappij, die volgens de Europese 
regels nog steeds verantwoordelijk is voor de terugbetaling aan de consument. Die 
verantwoordelijkheid houdt niet op als de maatschappij al eerder geld over heeft gemaakt aan 
een (failliete) reisbemiddelaar. De ILT heeft hier in het voorjaar van 2021 op gewezen en is van 
plan zes luchtvaartmaatschappijen hiervoor te beboeten. De inspectie komt dit jaar met het 
rapport naar buiten. EUclaim is inmiddels een rechtszaak tegen KLM gestart namens een 
groep gedupeerden.  
 
Losse vliegtickets en failliete luchtvaartmaatschappijen vallen nooit onder het garantiefonds 
SGR. Daarom is het verstandig om losse vliegtickets altijd te betalen met een creditcard, zodat 
je binnen 180 dagen beroep kunt doen op je aankoopverzekering en geld terug kunt vragen. 
 
En als je een reis boekt, moet je goed kijken welk bedrijf de reis regelt en verkoopt (de 
reisbemiddelaar) en welk bedrijf de reis uitvoert (de reisorganisator/touroperator). Dat kan 
hetzelfde bedrijf zijn, maar als het twee verschillende partijen zijn, dan is de vraag: wie is er 
aansprakelijk als de boel failliet gaat? In juli 2018 is de wet op de reisovereenkomst op dit 
punt veranderd. De reisorganisator is altijd verantwoordelijk voor de betaalde reissom.  
 
Het failliete D-reizen was meestal reisbemiddelaar en soms organisator als jouw reis 
ondergebracht werd bij meerdere reisorganisaties. De Stichting Garantie Reisgelden (SGR) is 
nog steeds bezig met de afwikkeling van het faillissement van D-reizen en handelt stapsgewijs 
claims af. Zie op de site van SGR veelgestelde vragen over D-reizen. Er is echter één 
uitzondering: als klanten opnieuw geboekt hebben met hun coronavoucher of direct een 
nieuwe reis in 2021 hebben geboekt valt deze wél deze onder de SGR-dekking. 
 
Radar krijgt ook veel mails van reizigers die bij D-reizen een vakantie hadden geboekt en die 
een coronavoucher weigerden of eerder om een terugbetaling hebben gevraagd, zij staan met 
lege handen. De coronavouchers zijn gedekt door de SGR, maar wie zélf geld heeft terug 
gevraagd en dit bedrag is niet uitgekeerd vóór het faillissement moet zich melden bij de 
curator. De kans is nihil dat je nog iets terugziet van je geld. Op onze site meer informatie 
over het failliete D-reizen.  Bron: Radar Avro/Tros, 15 november 2021. 
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Ongeplande corona-acties havenwerkers: verkeer op A15 muurvast 
 
Actievoerders hebben donderdag wegen in en om de Rotterdamse haven geblokkeerd. 
Daardoor staat het verkeer richting de Maasvlakte muurvast. 
 
Actievoerders blokkeerden eerder op donderdagmiddag de Coloradoweg op de Maasvlakte, 
waardoor het wegverkeer de haven niet meer in of uit kon. Op Twitter is te zien dat er een file 
van voornamelijk vrachtwagens staat vanaf de Suurhoffbrug, waar de A15 overgaat in de 
N15.   
 
De actievoerders, meer dan honderd mensen, zijn waarschijnlijk onderdeel van de actiegroep 
Dockers United. Dat zijn havenwerkers van verschillende bedrijven en terminals en bedrijven 
die protesteren tegen coronamaatregelen van de overheid, zoals het coronapaspoort. 'Niet 
normaal maken wat niet normaal is', een van hun leuzen, valt te lezen op een van de 
spandoeken bij de blokkades. 

Die blokkades begonnen bij de Coloradoweg, maar de actievoerders staan op meer plekken, 
zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie, die niet durft te bevestigen dat het om een 
anti-coronamaatregelenprotest gaat. ‘We hebben momenteel op twee plekken groepen die de 
weg blokkeren. We zijn met hen in gesprek dat ze aan de kant gaan’. 

De actie is inmiddels een paar uur bezig, zegt hij. Het verkeer staat redelijk stil over zo'n tien 
kilometer, wat een vertraging van ruim een halfuur oplevert. Wel zijn er omleidingen ingesteld, 
waardoor op andere gedeeltes van de Maasvlakte nog wel verkeer mogelijk is, aldus de 
woordvoerder. 

Onder andere de poort naar de ECT Delta Terminal is geblokkeerd door de actievoerders. Dat 
levert 'natuurlijk' overlast op, zegt ECT-woordvoerder Rob Bagchus. ‘Er kan geen vrachtwagen 
in of uit. De vertraging loopt evenredig op met de duur van de demonstratie’.  Bron: RTL 
Nieuws, 18 november 2021. 
 
Lockdown-druk op kabinet neemt toe 
 
Dilemma voor Den Haag: hardere maatregelen lijken onvermijdelijk, maar hoe bewaar je de 
rust in de samenleving? 
 
Na een onrustig weekeinde in Nederland, met soms hevige rellen op tal van plaatsen, komen 
de schijnwerpers weer op politiek Den Haag te staan. Dat zit deze week in de maag met twee 
zware vraagstukken. De eerste: hoe kunnen de politie en andere gezagsdragers de rust in de 
samenleving garanderen en een geweldsspiraal voorkomen? En, tegen de achtergrond van de 
onverminderd hoge besmettingscijfers en hoge druk op de zorg: komen er alsnog strengere 
maatregelen, tot en met een echte lockdown? 
 
De beelden van het straatgeweld in onder meer Rotterdam (vrijdag), Den Haag, Urk, Roermond 
(zaterdag) gingen de hele wereld over. Wat vaak werd aangekondigd als protest tegen de 
nieuwste coronamaatregelen - waaronder een vuurwerkverbod rond de jaarwisseling - werd 
een prooi voor relbeluste jongeren (onder wie veel minderjarigen) die grof geweld gebruikten 
tegen de politie. 
 
Intussen is het aantal dagelijkse covid-besmettingen nog steeds niet onder de twintigduizend 
gedaald en klinkt de roep om strengere maatregelen luider. Het demissionaire kabinet is 
echter niet van plan op korte termijn Catshuisberaad en een nieuwe coronapersconferentie te 
houden. De huidige maatregelen gelden tot 4 december. Een dag daarvoor volgt een evaluatie. 
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Roermond was zaterdagavond een van de vele plaatsen waar het onrustig was. Foto ANP 
 
Critici vinden dat allemaal te laat en te langzaam. Voorzitter Hubert Bruls van het 
Veiligheidsberaad zinspeelde zondag in het tv-programma Buitenhof op een aankomende 
strenge lockdown ‘die de hele winter zal duren’. Volgens Bruls komt die stap in beeld als de 
komende week geen duidelijke daling zichtbaar is in de besmettingscijfers en als de bevolking 
de gedragsregels onvoldoende blijft naleven. Ook Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) vindt 
een lockdown onvermijdelijk en verwijt het kabinet laks optreden. 
 
De lockdowndiscussie duwt een andere hete Haagse aardappel even naar de achtergrond: het 
omstreden 2G-voorstel van het kabinet. Als dat beleid wordt, hebben ongevaccineerden straks 
geen toegang meer tot bepaalde locaties en evenementen. Je moet dan óf gevaccineerd zijn óf 
genezen van covid. 
 
Maandag wordt daarover een wetswijziging ingediend, maar het is onwaarschijnlijk dat de 
Tweede Kamer die deze week al in behandeling neemt. Het is sowieso onzeker of het kabinet 
de vereiste meerderheid achter het 2G-plan krijgt. Het voorstel zal ook in de Eerste Kamer nog 
op tegenstand stuiten. Door de straatprotesten krijgt dit debat weer extra lading. Ook de 
lockdowndiscussie gaat hand in hand met vragen over draagvlak, naleving en de vrees voor 
nieuwe rellen. 
 
In de 2G-kwestie stelde ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker vorige week een IG-
variant (iedereen testen bij de ingang, gevaccineerd of niet) maar tegelijk hield de fractie de 
deur naar 2G-steun op een kier. Op een online partijcongres riep een meerderheid van de 
ChristenUnie-leden hun Kamerleden zaterdag echter op om tegen 2G te stemmen. Als ze aan 
die oproep van de achterban gehoor geven, heeft het kabinet de steun van een of meerdere 
oppositiepartijen nodig. Ook voor het CDA is 2G nog ‘een worsteling’, zoals Kamerlid Joba Van 
den Berg vorige week zei. 
 
Elders in Europa is het eveneens onrustig, al werd het nergens zo gewelddadig als in 
Nederland. In Oostenrijk begint maandag een lockdown die zeker tien en misschien twintig 
dagen duurt. Mensen mogen alleen voor het allernoodzakelijkste naar buiten. Zaterdag 
demonstreerden naar schatting 35.000 mensen in Wenen tegen de nieuwe maatregelen, 
waaronder een vaccinatieplicht per 1 februari. 
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Eenzelfde aantal was zondag op de been in Brussel. Daar vreesden de autoriteiten voor 
kopieergedrag van de Nederlandse rellen. Inderdaad bekogelden betogers ook daar de massaal 
aanwezige politie met vuurwerk en vernielden ze auto’s en onder meer een caféterras. De 
politie zette waterkanon en traangas in om de demonstranten te verdrijven en verrichtte 
veertig arrestaties. Drie agenten en een betoger zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. 
Bron: Trouw, 21 november 2021. 

Coronaprotest in Brussel ontaardt in veldslag: 40 arrestaties en meerdere 
agenten gewond 

Een grote demonstratie in Brussel tegen de Belgische coronamaatregelen is ontaard in 
veldslagen met de politie. Media melden meerdere gewonden, onder wie agenten, en talrijke 
vernielingen. Een veertigtal relschoppers is gearresteerd. 

Tienduizenden betogers zijn naar de Belgische hoofdstad Brussel gekomen om te protesteren 
tegen het coronabeleid. Het gaat volgens de autoriteiten om zo’n 35.000 mensen. Een deel van 
de 35.000 betogers keerde zich tijdens de mars in het centrum van de Belgische hoofdstad 
tegen de massaal aanwezige agenten. De onruststokers gooiden met vuurwerk en andere 
voorwerpen. De politie reageerde met waterkanon en traangas. Op sociale media zijn 
brandende barricades te zien. Politievoertuigen werden beschadigd, maar ook van andere 
auto’s werden ramen ingesmeten. 

Verschillende agenten zijn gewond geraakt nadat betogers de politie bekogelden met flessen 
en vuurwerk. Er worden ramen ingeslagen en brandjes gestookt. Het geweld barstte los toen 
de mensenmassa aankwam in de zogenoemde Europese wijk, waar zich instellingen van de 
Europese Unie bevinden. Een deel van de deelnemers weigerde de afgesproken route te volgen. 

De meeste betogers zijn intussen naar huis vertrokken, maar hardnekkige relschoppers 
blijven de politie uitdagen. Door verschillende brandjes en vernielingen zijn delen van Brussel 
omgevormd tot een puinhoop, aldus HLN. In Belgische media stond in aanloop naar de 
protesten de vraag centraal of de acties net zo uit de hand kunnen lopen als in Nederland, 
waar het de afgelopen dagen onrustig was in steden als Rotterdam en Den Haag.  

De organisatoren van de manifestatie hadden tevergeefs opgeroepen om geweldloos te 
protesteren. Ze vinden sommige coronamaatregelen onwetenschappelijk en zeggen dat 
ongevaccineerden gedemoniseerd worden door de overheid. België heeft onder meer besloten 
een vaccinatieplicht in te voeren voor medewerkers van de zorgsector. Ook hebben mensen 
een coronapas nodig om toegang te krijgen tot horecazaken. Bron: AD, 21 november 2021. 

Noodverordening binnenstad Enschede: ‘kat-en-muisspel’ tussen 
relschoppers en politie 

Het is onrustig in het centrum van Enschede, waar zich deze zondagavond groepen jongeren 
hebben verzameld en vuurwerk wordt afgestoken. Politie en ME zijn volop aanwezig in de 
binnenstad. Er is inmiddels minstens één aanhouding verricht. 

Er is eerder vandaag een noodverordening afgekondigd voor het centrum. De politie roept op 
niet meer naar de binnenstad te komen. De jongeren worden gesommeerd het centrum te 
verlaten. Er is een aanhouding verricht van een omstander die bevelen niet opvolgde. 
Daarnaast is een extra peloton mobiele eenheid opgeroepen. 

Op social media werd eerder deze zondag een oproep verspreid om deze zondagavond bijeen 
te komen op de Oude Markt in Enschede, als protest tegen de coronamaatregelen. Het motto 
luidde: ‘Nu is Enschede aan de beurt’. Gemeente en politie zijn al de hele dag met elkaar in 
overleg over hoe om te gaan met die oproep. 
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De onrust in de Enschedese binnenstad volgt op de rellen van vrijdag in Rotterdam, die 
begonnen als een protest tegen coronamaatregelen, maar uitmondden in een slagveld waarbij 
drie relschoppers schotwonden opliepen en veel vernielingen plaatsvonden. Ook 
zaterdagavond waren er in diverse plaatsen in Nederland opstootjes.  

In Enschede cirkelde enige tijd een politiehelikopter boven de stad. Inmiddels lijkt er een kat-
en-muisspel aan de gang tussen relschoppers en politie. De situatie lijkt daarmee op die van 
24 januari dit jaar, toen na het instellen van de avondklok allerlei rellen uitbraken in 
Enschede. Daarbij werden uiteindelijk 200 bekeuringen uitgeschreven en 40 arrestaties 
verricht. Bron: Tubantia, 21 november 2021. 

 

Honderden supporters van Cambuur steken buiten het stadion vuurwerk af. @ AS Media 
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Onrust in het land 

Voor de derde avond op rij is het onrustig op verschillende plekken in het land. Zo steken 
jongeren buiten het stadion van Cambuur vuurwerk af. De ME ziet zich genoodzaakt om in te 
grijpen tegen de honderden supporters van Cambuur die zich rond het stadion van hun club 
hebben verzameld. In de eerste zes minuten moest de wedstrijd twee keer worden stilgelegd, 
daarna bleef het onrustig op het plein voor het stadion. Bron: AD, 21 november 2021. 

 

@ Pro Shots Paul Meima  

Cambuur - FC Utrecht is inmiddels een uur onderweg, maar buiten het stadion blijft onrustig. 
De ME ziet zich genoodzaakt om in te grijpen tegen de honderden supporters van Cambuur 
die zich rond het stadion van hun club hebben verzameld. In de eerste zes minuten moest de 
wedstrijd twee keer worden stilgelegd, daarna bleef het onrustig op het plein voor het stadion.  

De supporters zijn niet welkom in het stadion, maar rond het Cambuurstadion blijft het 
voorlopig erg druk. De situatie is gespannen en de ME staat klaar om het plein voor het 
stadion schoon te vegen.  

Cambuur – FC Utrecht werd in de eerste zes minuten twee keer stilgelegd vanwege supporters 
met vuurwerk. Daarna kon er gelukkig gewoon normaal gevoetbald worden. Het staat 
halverwege 1-1 in Leeuwarden door goals van Roberts Uldrikus en Moussa Syla. 

Er komen zes minuten bij aan het einde van deze eerste helft, nadat de wedstrijd in de eerste 
zes minuten twee keer moest worden stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld. Bij de tweede 
keer kwam er zelfs een groepje supporters het stadion in, maar door snel ingrijpen van 
Cambuur-coach Henk de Jong kon de wedstrijd gelukkig vrij snel weer worden hervat.  

In Groningen is zondagmiddag een coronademonstratie geweest, 
die rustig was verlopen. Maar in de avond kwamen grote groepen mensen bij elkaar na 
oproepen via sociale media om geweld te plegen. Eerder op de avond riepen de politie en de 
ME relschoppers op uit het centrum te vertrekken. Daar werd niet naar geluisterd, waarna 
de vernielingen begonnen. 

Onder meer een bushokje en etalageruit hebben het moeten ontgelden, aldus de politie. 
Busvervoerder Qbuzz meldde al vanwege de onrust de rest van de avond niet meer op en rond 
de Grote Markt te rijden. Bron: AD, 21 november 2021.  
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Bijna vijftig aanhoudingen en meerdere noodbevelen: ‘Politie staat voor 
bijna onmenselijke opgave’ 

Voor de derde avond op rij hebben jongeren de confrontatie met de politie gezocht. Op 
meerdere plekken in het land was het onrustig en werden noodbevelen afgekondigd. Zo werd 
er zwaar vuurwerk afgestoken, geplunderd en zijn er brandjes gesticht.  

Door het hele land zijn zondag in totaal bijna vijftig aanhoudingen verricht. In Rotterdam 
zesentwintig, Enschede vijf, Groningen vijf en in de Limburgse plaatsen Roermond en Stein 
ook vijf. In Roosendaal is brand uitgebroken in een basisschool, vermoedelijk door 
een vuurwerkbom en zijn ook meerdere aanhoudingen verricht.  

Een paar honderd Feyenoordsupporters kwamen in Rotterdam naar het stadion om ondanks 
de lege tribunes toch hun elftal aan te moedigen met vooral veel vuurwerk. Toen een groot 
deel was vertrokken, sloeg na de rust de sfeer om en werd de politie bekogeld met vuurwerk 
en blikjes.  

In Groningen werd zondagavond rond kwart over negen in de binnenstad De Grote Markt leeg 
geveegd. Kort daarvoor werd een opticien geplunderd. Burgemeester Koen Schuiling heeft een 
noodbevel uitgevaardigd. Iedereen die zich misdraagt of niet aan de aanwijzingen van de politie 
houdt, kan worden opgepakt. In Groningen is zondagmiddag een coronademonstratie 
geweest, die rustig was verlopen.  

In de avond kwamen grote groepen mensen bij elkaar na oproepen via sociale media om geweld 
te plegen, aldus de Groningse politie. Onder meer een bushokje en etalageruit hebben het 
moeten ontgelden. Busvervoerder Qbuzz meldde al vanwege de onrust de rest van de avond 
niet meer op en rond de Grote Markt te rijden. 

Ook in Stein, Roermond, Enschede, Roosendaal en Leeuwarden moest de politie optreden 
vanwege ongeregeldheden. Zo staken jongeren buiten het stadion van Cambuur vuurwerk af. 
De ME zag zich genoodzaakt om in te grijpen tegen de honderden supporters van Cambuur 
die zich rond het stadion van hun club hadden verzameld. In de eerste zes minuten moest de 
wedstrijd Cambuur-FC Utrecht twee keer worden stilgelegd, daarna bleef het onrustig op het 
plein voor het stadion. 

Politieagenten trokken hun wapens, maar er is niet geschoten. Drie mensen werden 
aangehouden. ’De wijze waarop relschoppers hebben huisgehouden is crimineel’, zo liet 
burgemeester Buma van Leeuwarden in een reactie aan de NOS weten. ‘Respect voor de politie 
en brandweer die onder moeilijke omstandigheden hebben opgetreden’. 

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond reageerde onthutst. ‘In een groot aantal 
steden blijven politiemensen geconfronteerd worden met ongekend veel en niets ontziend 
geweld’. Volgens hem ‘vraagt dit het uiterste van politiemensen om hun burgers en goederen 
te beschermen’. ‘Dit worden uitputtende dagen en weken’, voorspelde de NPB-voorman.  

Hij kreeg bijval van de voorzitter van politievakbond ACP, die beduusd reageerde. ‘Wat valt er 
nog te zeggen. Dit hebben we zien aankomen. We volgen het op de voet’. Volgens hem lijkt ‘het 
geweld onbegrensd’. ‘Politiemensen staan voor een bijna onmenselijke opgave’. 

Ook was het enige tijd onrustig in het centrum van Enschede, waar zich deze zondagavond 
groepen jongeren hadden verzameld. De rust lijkt daar wedergekeerd na een grimmige avond, 
met een ‘kat-en-muisspel’ tussen relschoppers en politie. De ME kwam in actie om de 
binnenstad leeg te vegen. Er werden minstens vijf aanhoudingen verricht. 

Waarnemend burgemeester Theo Bovens: ‘Voor de veiligheid van de inwoners in de 
binnenstad en om plunderingen en vernielingen te voorkomen, heb ik in overleg met politie 
en justitie, besloten om voor de binnenstad een noodbevel af te kondigen’. Dit noodbevel stelt 
de politie en Mobiele Eenheid (ME) in staat om zo nodig op te treden tegen de relschoppers, 
straten af te sluiten en plekken te ontruimen en samenscholingen te verbieden. ‘Wie de 
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bevelen van de politie negeert, kan aangehouden worden’, waarschuwde de Twentse 
burgervader. 

Ook op meerdere plekken in Roosendaal was het onrustig. Er was veel ME in de stad en her 
en der werd zwaar vuurwerk afgestoken. Vijftien mensen werden aangehouden, zo meldde de 
gemeente aan het einde van de avond. Bij basisschool De Gezellehoek in de wijk De Kroeven 
is brand ontstaan, waarschijnlijk door een vuurwerkbom. De schade aan de school is dermate 
groot dat er maandag geen lessen zijn, zo meldde de school zondagavond aan de ouders.  

De politie heeft zondagavond in Roermond en Stein vijf mensen aangehouden op basis van de 
noodverordening die in beide Limburgse gemeenten geldt. Ze werden aangehouden wegens 
bezit van verdovende middelen, het niet tonen van een identiteitsbewijs en belediging, maakte 
de politie bekend. 

De politie was in beide gemeenten nadrukkelijk aanwezig na de rellen van zaterdagavond. De 
noodverordening maakt het voor de agenten mogelijk mensen preventief te fouilleren en snel 
en adequaat op te treden, aldus de politie. Zaterdagavond werden in Roermond twaalf mensen 
opgepakt, in Stein één. Dat gebeurde tijdens rellen waarbij de politie werd bekogeld met zwaar 
vuurwerk. In beide gemeenten waren tientallen jongeren bij elkaar gekomen na oproepen op 
sociale media. 

Ook zondag circuleerden weer oproepen om te gaan rellen. De politie was de hele zondagavond 
in Roermond en Stein, maar ook in andere Limburgse plaatsen aanwezig. ‘Dat gebeurt op 
zichtbare én onzichtbare wijze’, aldus de politie. In Roermond en Stein werden mensen op 
straat aangesproken, waarbij ze desgevraagd hun identiteitsbewijs moesten laten zien. Voor 
de aangehouden mensen wordt zoveel mogelijk snelrecht toegepast. 

Burgemeester van Roermond Rianne Donders riep mensen die signalen hebben van oproepen 
tot rellen op deze bij de politie te melden. In een brief aan de gemeenteraad schreef ze 
zaterdagochtend de eerste meldingen vernomen te hebben over oproepen tot ‘bijeenkomsten’ 
in de stad. Ook zondag werd er weer opgeroepen om bijeen te komen, aldus Donders. ‘Ik 
herhaal met klem mijn oproep om, als u gewezen wordt op dit soort berichten, die ook met de 
politie te delen’. 

Zowel op zaterdag als zondag ging het opvallend vaak mis rondom voetbalwedstrijden. Zo 
werden er meerdere wedstrijden in de eredivisie stilgelegd omdat supporters stadions waren 
binnengedrongen. In de buurt van stadions werd ook vuurwerk afgestoken. Ook bij de 
sfeeractie bij de Rotterdamse Kuip liep het uiteindelijk uit de hand. De politie heeft daar 26 
arrestaties verricht. Bron: AD, 21 november 2021.  

Terugblik op een grimmige avond in Enschede: ME in actie en 5 
aanhoudingen 

In het centrum van Enschede is zondagavond de mobiele eenheid in actie gekomen om 
relschoppers uit het centrum te verwijderen. Er hadden zich daar na een oproep op sociale 
media tientallen vooral jonge mannen verzameld. 

De burgemeester had eerder op zondag al een noodbevel afgekondigd voor het Enschedese 
centrum. Daardoor kon de politie mensen aanhouden die de aanwijzingen niet zouden 
opvolgen. Gemeente en politie waren al de hele dag met elkaar in overleg over hoe om te gaan 
met een oproep op sociale media, waarin mensen werd gevraagd om acht uur ‘s avonds naar 
de Oude Markt te komen. Bijgevoegd bij het bericht: ‘Nu is Enschede aan de beurt’. 

Dat was een ondubbelzinnige verwijzing naar de rellen die vrijdag in Rotterdam plaatsvonden 
en begonnen als een protest tegen coronamaatregelen, maar uitmondden in een slagveld 
waarbij drie relschoppers schotwonden opliepen en veel vernielingen plaatsvonden. Ook 
zaterdagavond waren er in diverse plaatsen in Nederland opstootjes. 
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In Enschede verzamelden zich inderdaad in de loop van de avond allerlei jongeren, die 
vuurwerk afstaken. Er volgde in eerste instantie een soort kat-en-muisspel, vergelijkbaar met 
de avondklokrellen van 24 januari van dit jaar. Toen braken na het instellen van de avondklok 
allerlei rellen uit in Enschede, waarbij uiteindelijk 200 bekeuringen werd uitgeschreven en 40 
arrestaties verricht. Er werd destijds een spoor van vernieling aangericht. 

 
© News United  

De groepen die zondag in het centrum waren werden tot twee keer toe door de politie 
gesommeerd het centrum te verlaten. Daarbij werd gewaarschuwd dat door de ME desnoods 
geweld gebruikt zou worden. Na de tweede waarschuwing kwam de ME inderdaad in actie en 
veegde de binnenstad schoon. Uiteindelijk werden daarbij vijf aanhoudingen verricht. Ook 
werd hier en daar de wapenstok gebruikt bij mensen die niet snel genoeg de bevelen van de 
politie opvolgden. 

Een woordvoerster van de politie bevestigt de 5 aanhoudingen en zegt dat er vooral sprake 
was van veel overlast van jongeren die met vuurwerk gooiden. Buiten bij het Wilminktheater 
moest nog een klein brandje geblust worden. Op het Wilminkplein brandde een scooter uit. 

De charge van de ME werd veelvuldig op sociale media gedeeld, waaronder één man die zo 
zijn eigen aanhouding filmde. Bron: Tubantia, 21 november 2021. 

Vijftien aanhoudingen en veel ME in Roosendaal om ongeregeldheden, 
brand bij basisschool: ‘Reken op harde aanpak’ 
 
Op meerdere plekken in Roosendaal is het zondagavond onrustig geweest. Er was veel ME in 
de stad en de wijk Langdonk werd zelfs geheel afgesloten. 15 mensen zijn aangehouden, zo 
meldt de gemeente aan het einde van de avond. Bij basisschool De Gezellehoek in de wijk De 
Kroeven is iets na 20.00 uur brand ontstaan, waarschijnlijk door een vuurwerkbom. 
 
De gemeente bevestigt dat het gaat om brandstichting. De schade aan de school is dermate 
groot dat er maandag geen lessen zijn, zo meldt de school zondagavond aan de ouders. Volgens 
een getuige is er veel rook in het gebouw geweest. De brandweer heeft het vuur geblust en 
stichting Salvage gaat met de schoolleiding kijken hoe de schade afgehandeld moet 
worden. Bron: AD, 21 november 2021. 

 



 
 

212 
 

 

Een bestelbusje ging in vlammen op in de wijk Langdonk in Roosendaal. © MaRicMedia / 
Christian Traets  
 
Politie zet 20 rechercheurs op zaak rellen Coolsingel: ‘zo snel mogelijk 
mensen aanhouden’  
 
De politie zet twintig rechercheurs, een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO), in 
op de zaak rondom de rellen op de Coolsingel afgelopen vrijdag. Het team gaat, onder leiding 
van het Openbaar Ministerie (OM), op zoek naar meer relschoppers. 
 
‘Ze gaan zo snel mogelijk en zo veel mogelijk relschoppers identificeren en aanhouden’, aldus 
de politie zondag. Eerder werd al bekendgemaakt dat er 51 relschoppers vastzitten. 
 
Een demonstratie tegen het coronabeleid liep afgelopen vrijdagavond volledig uit de hand. 
Honderden relschoppers vielen de politie aan, met onder meer zwaar vuurwerk. De agenten 
moesten zich in eerste instantie terugtrekken, waarna meerdere politiewagens werden 
vernield. De gevechten gingen door toen de ME naar het centrum van de stad kwam. Drie 
deelnemers aan de ongeregeldheden belandden in het ziekenhuis, zij zijn waarschijnlijk 
geraakt door politiekogels. Bron: AD, 21 november 2021. 
 

Frustratie bij supporters: wéér een uitlaatklep minder, en wie weet voor 
hoe lang 
 
In het eerste voetbalweekend zonder publiek was het bij diverse stadions onrustig. Op 
meerdere plekken drongen supporters het stadion binnen. In Waalwijk kwam landskampioen 
Ajax op bezoek, en ook hier mocht niemand naar binnen. Een reportage van achter de hekken. 
 
Blauwe stukken zeil onttrekken het veld van het Mandemakers Stadion in Waalwijk aan het 
zicht. Op de ventweg bij het stadion staan supporters op hun tenen. Ze hopen een glimp op 
te vangen van het sterrenensemble van Ajax, dat aan de andere kant van het zeildoek bezig is 
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met de warming-up. Bij een van de stewards probeert een vader voor zijn dochter een meet 
and greet met Ajax-middenvelder Davy Klaassen te regelen: ‘Kan hij heel even naar het hek 
komen?’ Bron: AD, 21 november 2021.  
 

 
De wedstrijd RKC - Ajax is door de coronamaatregelen niet toegankelijk voor publiek. Voordat 
de wedstrijd begint wordt buiten het stadion vuurwerk afgestoken. © Dolph Cantrijn  
 
De Jong ziet hoe indringers politievrouw schoppen: ‘Ik mocht niet over 
de afrastering klimmen’ 
 
Trainer Henk De Jong van SC Cambuur bleef zeker niet lijdzaam toekijken nadat een groepje 
onverlaten kort na het begin van de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-1) het stadion was 
binnengedrongen. De Friese coach liep naar de hoek van het veld waar de indringers zich 
bevonden en hij stuurde in woord en gebaar enkele raddraaiers terug naar de uitgang. 
 
‘Dit is wat er tegenwoordig in Nederland gebeurt en dat is niet goed te praten’, liet De Jong na 
afloop bij de NOS verontwaardigd weten. ‘Ik ging er direct heen, wat zullen we nu beleven hier 
zeg, wegwezen, maar ik herkende niemand. Dit is niet wat ik gewend ben hier. Ik baal er echt 
van. Dit hebben we niet nodig, we zijn een fantastische ‘twaalfdemanclub’. Dit is een 
modeverschijnsel van de laatste weken en moet heel snel stoppen’. 
 
De Jong: ‘En dan schoppen ze ook nog een politievrouw. Dat vind ik helemaal niks. Ik mocht 
niet over de afrastering klimmen en dat moet ik ook niet doen met mijn ijzeren knie, maar 
kom op zeg, doe even normaal. Dat doe je een vrouw toch niet aan’.   
 
Ook bij andere wedstrijden dit weekeinde in de eredivisie veroorzaakten verhitte ‘supporters’ 
buiten het stadion de nodige onrust, onder meer door veel vuurwerk af te steken en ook 
richting het veld te gooien. Bij duels in Alkmaar en Almelo wisten relschoppers eveneens het 
stadion binnen te komen. In beide gevallen kon de wedstrijd na een onderbreking worden 
uitgespeeld. 

Vanwege de laatste coronamaatregelen zijn fans voorlopig niet welkom in de stadions. Bron: 
De Gelderlander, 21 november 2021.  
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Aangifte van aanval met steen op ambulance: ‘Collega en patiënt bijna 
geraakt’ 
 
Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, doet aangifte bij de politie van de aanval 
met een steen op een ambulance waarbij de ambulancemedewerkers en de patiënt die ze 
vervoerden bijna werden geraakt. Dat gebeurde tijdens rellen in de Schilderswijk. ‘Ongehoord 
en onacceptabel’. 
 
‘Het scheelde niet veel of de patiënt die op dat moment werd vervoerd of een van onze collega’s 
zou zijn geraakt door de steen die zaterdagavond naar onze rijdende ambulance werd gegooid 
tijdens ongeregeldheden in de stad’, zegt Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden. De 
getroffen ambulance is van haar organisatie. Bron: AD, 22 november 2021. 
 
 

 
Henk de Jong. © ANP  

Cijfers in beeld: zoveel (on)gevaccineerden liggen met corona in het 
ziekenhuis  
 
Dat coronavaccins helpen om een ziekenhuisopname te voorkomen, was al bekend. Toch 
belanden er ook gevaccineerden in het ziekenhuis. Hoe zit dat precies? Het RIVM heeft nieuwe 
cijfers gedeeld over de bezetting in ziekenhuizen. Het gaat om gegevens van de eerste twee 
weken van november. In dit artikel leggen we uit hoe het zit. 
Het RIVM berekent de effectiviteit van de vaccins al sinds 11 juli. Dat gebeurt op basis van 
informatie van ziekenhuizen. Zij registreren of mensen gevaccineerd zijn, en met welk vaccin. 

De berekeningen zijn nu aangevuld met cijfers uit de eerste twee weken van november. In die 
twee weken zijn 2134 mensen in het ziekenhuis opgenomen, en 331 mensen moesten op de 
intensive care worden behandeld. 51 procent van die 2134 patiënten die in het ziekenhuis 
werd opgenomen, was ongevaccineerd. 

Per honderd mensen in Nederland zijn er 12 niet gevaccineerd, 3 deels en de rest (85 procent) 
volledig. In het ziekenhuis zijn ongevaccineerden dus behoorlijk oververtegenwoordigd: 51 
procent van de patiënten is niet geprikt. Op de intensive care is dat zelfs 68 procent. 

Volgens de berekeningen van het RIVM verkleint een vaccin de kans dat je na een 
coronabesmetting zo ziek wordt dat je naar het ziekenhuis moet behoorlijk: met maar liefst 
94 procent. Dat schrijft het instituut in een nieuw rapport, dat deze week naar de Tweede 
Kamer is gestuurd.  
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De kans dat je op de intensive care belandt, is zelfs 97 procent kleiner met een vaccin. En ben 
je jonger dan zeventig, dan werken de vaccins nóg beter: dan liggen die percentages op 98 en 
99 procent. Bron: RTL Nieuws, 21 november 2021. 

Corona is pas een probleem als te veel mensen dreigen eraan dood te gaan 

De minderheid der vaccinweigeraars zorgt er door haar hardnekkige houding voor dat de 
vrijheid voor alle Nederlanders – zij zelf incluis – min of meer wordt opgeschort. Dat is het 
paradoxale aan de hele misse situatie. 

Wanneer wordt corona een maatschappelijk probleem? Corona wordt een maatschappelijk 
probleem als er zoveel lijders in het ziekenhuis en op de IC terechtkomen dat de 
gezondheidszorg spaak loopt. Hoge besmettingspercentages hoeven geen aanleiding tot 
drastische maatregelen te geven als patiënten gewoon thuis kunnen uitzieken. Het 
ziekteverzuim op scholen en het werk neemt toe. Dat is alles. Daar hoef je dan geen drama 
van te maken. 

Maar zó is de toestand niet. We hebben in ons land momenteel te maken met een combinatie 
van hoge besmettingspercentages en een stormloop op de IC. Dat komt omdat vijftien tot 
twintig procent van de burgers zich niet heeft laten vaccineren. Er is maar één manier waarop 
ook de ongevaccineerden hun steentje kunnen bijdragen aan de strijd tegen het virus: zij 
moeten contacten met medemensen tot het allernoodzakelijkste terugbrengen want zij zijn 
heel vatbaar voor covid-19 en dragen het virus ook gemakkelijk over. Zij horen zich dan ook 
niet aan de maatschappelijke plicht te onttrekken zoveel mogelijk thuis te blijven en drukke 
plekken te mijden. Dat is geen beperking van hun vrijheid. Zij hebben immers het 
onvervreemdbaar en onaantastbaar recht uit het arsenaal van de strijd tegen Covid zélf de 
wapens te kiezen die zij willen. Voor wie  vaccins links laat liggen, blijven vormen van 
zelfisolatie over. Dat is je eigen keus en keuzes hebben consequenties. Het is niet acceptabel 
je te onttrekken aan onze gezamenlijke strijd tegen de pandemie. Dat geldt trouwens ook 
voor de geestdrijvers die beweren dat we met een stevige griep te maken hebben. 

Uiteraard is het een optie – zoals de ChristenUnie vraagt – voor toegang tot een groot aantal 
plekken in de maatschappij een negatieve coronatest te eisen en wel aan iedereen, 
gevaccineerden én ongevaccineerden. Men kan ook een echte lockdown verordonneren, met 
gesloten winkels en horeca, waar Attje Kuiken van de PvdA blijkbaar in gelooft. In dat geval 
worden ernstige beperkingen opgelegd aan alle Nederlanders zonder uitzondering omdat 
vijftien procent van hen zich niet wenst te laten vaccineren. Zij worden immers opgehokt. Zij 
mogen niet of nauwelijks bezoek ontvangen. De minderheid der vaccinweigeraars zorgt er 
door haar hardnekkige houding voor dat de vrijheid voor alle Nederlanders – zij zelf incluis – 
min of meer wordt opgeschort. Dat is het paradoxale aan heel de misse toestand. De ervaring 
uit het verleden leert bovendien dat zulke lockdowns na een paar maanden vruchten 
afwerpen maar het virus herneemt zijn positie zodra de maatregelen worden versoepeld. Dat 
lied wordt nu al bijna twee jaar op die manier gezongen en het refrein begint te vervelen. 
Lockdowns bieden tijdelijk soelaas. De ene roept de andere op. Wat een virus wel echt stopt 
is een combinatie van hygiëne, vaccins en geneesmiddelen. Deze strategie wordt nu 
doorkruist door de vaccinweigeraars 

Het is in het licht van het bovenstaande voorstelbaar dat gevaccineerden lockdowns en 
andere ingrijpende maatregelen niet langer accepteren, in het bijzonder als zij merken dat ze 
aan andere kwalen niet of veel later kunnen worden geholpen omdat de tent weer eens vol 
ligt met ongevaccineerde covid-patiënten in levensgevaar. Dat vervolgens zij zich hun vrijheid 
niet laten afpakken. Het is toch een klein offer om een beetje thuis te blijven voor wie denkt 
dat de duivel, gif of chips van Soros ingebracht worden via zo’n injectiespuit. Als de 
buitenwereld zo gevaarlijk en bedreigend is, voel je je toch alleen thuis onbelemmerd? De een 
proeft de vrijheid liever op straat en laat zich prikken, de ander met ongeschonden bovenarm 
in de beslotenheid van eigen huis en hersenpan.  



 
 

216 
 

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht 
mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin. Bron: Joop, 17 november 
2021. 

Mensen zetten hun kerstboom steeds vroeger op: ‘Door corona zijn we op 
zoek naar gezelligheid’ 
 
We zetten de kerstboom steeds eerder op. In de tuincentra loopt het storm en overal branden 
al gezellige lichtjes. De coronapandemie zorgt ervoor dat de boom steeds eerder van 
zolder wordt gehaald, zien deskundigen. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Waarom hangen we 
de ballen al in november op? 
 
In de tuincentra loopt het storm en overal branden gezellige lichtjes. De coronapandemie zorgt 
ervoor dat de kerstboom steeds eerder van zolder wordt gehaald, zien deskundigen. Maar 
waarom is dat eigenlijk zo? 

 

Sandra Foreman heeft haar kerstboom al vroeg opgezet dit jaar. © Mel Boas  
 
Sandra Foreman (50) uit Den Dolder heeft haar kerstboom al ruim een week geleden 
opgezet. De poederroze en roestkleurige ballen, jute linten en vele lampjes op de met 
nepsneeuw bestoven boom van 2,10 meter hoog stralen meteen gezelligheid uit. En dat was 
dan ook precies waar ze het voor deed. ‘Het is een rottijd. We worden beperkt in heel veel 
dingen. Je hoeft de televisie maar aan te zetten en het is alleen maar ellende. Dus ik had 
zoiets van: hier word ik nou echt blij van’. Bron: AD, 22 november 2021. 
 
Amsterdamse huisartsen gaan ongevaccineerden met hoog risico bellen 
 
Amsterdamse huisartsen gaan ongevaccineerden bellen die een hoog risico lopen op 
ziekenhuisopname . Met een goed informatief gesprek hopen ze twijfelaars over de streep te 
trekken om een prik te halen. Het begint deze week als pilot met twaalf huisartsen. 
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Als deze methode werkt, dan heeft het zin om alle Amsterdamse huisartsen te vragen om dit 
te gaan doen, zegt Stella Zonneveld, vice-voorzitter van het crisisteam van alle Amsterdamse 
huisartsen en medisch directeur van Roha, waar tweehonderd Amsterdamse huisartsen bij 
zijn aangesloten. In eerste instantie wordt begonnen in de wijken met de laagste 
vaccinatiegraad van de stad: Nieuw-West (66 procent), Zuidoost (68 procent) en Noord (74 
procent). In heel Amsterdam is 75 procent volledig gevaccineerd. Landelijk ligt dit op 84,7 
procent. In de wijken waar de meeste mensen de prik afwijzen, probeert de GGD onder meer 
met mobiele prikteams de vaccinatiegraad op te krikken. Dat lukt mondjesmaat. De hoop is 
dat dit project van de huisartsen soelaas biedt.  
 
Maar of dit gaat werken is de grote vraag, zegt Zonneveld. ‘Het is heel veel extra werk voor een 
huisarts, dus we willen eerst weten of dit zin heeft’. Afgelopen zomer werd al een mini-pilot 
gehouden, waarbij circa 600 patiënten in een huisartsenpraktijk in Osdorp werden gebeld 
door getrainde studenten geneeskunde. De lijsten bleken niet goed te kloppen, en omdat het 
vakantietijd was, waren veel mensen onbereikbaar, zegt Zonneveld. Uiteindelijk lieten zich 
veertien mensen vaccineren. Zonneveld vindt dat een mager resultaat.  
 
Maar, zo benadrukt ze, de pilot is wel verbeterd. De lijsten van mensen die gebeld gaan worden 
zijn beter bijgewerkt en dit keer belt de eigen huisarts de ongevaccineerden. ‘We merken dat 
het scheelt als de eigen huisarts belt, omdat patiënten die vertrouwen en kennen’.  
 
Volgens Zonneveld kunnen, als ongevaccineerden er nog voor open staan, er wel mensen 
worden behoed voor opname, omdat de huisarts heel gericht contact zoekt met de meest 
kwetsbare ongevaccineerde patiënten. ‘We maken gebruik van het early warning 
systeem, waarbij je als huisarts een besmetting goed kan afwegen tegen het risico op heel erg 
ziek worden’. 
 
De bellijsten die huisartsen uitdraaien staan op volgorde van urgentie. Dus volgens de 
statistieken heeft patiënt één op de lijst de hoogste kans om in het ziekenhuis te belanden 
met Covid. ‘Als de mensen die bovenaan in de lijst staan besluiten om zich toch te laten 
vaccineren dan scheelt dat echt ziekte voor henzelf, en minder opnames voor het ziekenhuis’. 
 
Het is wel een enorme klus voor huisartsen die in deze tijd al fors overbelast zijn. Een huisarts 
in Zuidoost kan wel een bellijst hebben van tweehonderd mensen. Omdat een huisarts de 
eigen patiënten kent, kan daarbinnen geschift worden op hoe kansrijk een telefoontje is, maar 
het blijft een enorme opdracht.  
 
Dat erkent Zonneveld ook. Er is een groot tekort aan doktersassistenten en 
praktijkondersteuners, waardoor de praktijken moeilijk hun roosters rondkrijgen. ‘Er is ook 
best veel uitval omdat mensen besmet raken of in quarantaine moeten. Wachtlijsten in de 
GGZ leveren ook heel veel druk in de huisartsenpraktijken op. We willen graag helpen, maar 
dan wil je inderdaad zeker weten dat de extra belasting die het bellen van ongevaccineerden 
geeft, ook zin heeft’. Bron: AD, 21 november 2021.  
 
Oostenrijk gaat maandag weer volledig op slot 
 
Oostenrijk gaat maandag weer compleet op slot om de sterke toename van het aantal 
coronabesmettingen te keren. Alleen supermarkten, drogisten en apotheken mogen 
openblijven, horeca en de meeste scholen blijven in ieder geval de komende tien dagen dicht. 
Mensen mogen alleen van huis voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek aan 
een arts. De lockdown vormt de opmaat voor de algemene vaccinatieplicht, een primeur in de 
Europese Unie, die op 1 februari ingaat.  
 
In Oostenrijk is iets meer dan 65 procent van de bevolking gevaccineerd. Sinds een week was 
in het Alpenland al een lockdown van kracht voor mensen boven de 12 jaar die niet volledig 
zijn gevaccineerd, op straffe van een boete van 1450 euro. 
 



 
 

218 
 

Het is de vierde keer dat het land met bijna 9 miljoen inwoners helemaal in lockdown gaat. 
De deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk kampen met de hoogste infectiecijfers van het 
land en de ziekenhuizen liggen er vol coronapatiënten. Bron: AD, 22 november 2021. 

Persconferentie Rutte mogelijk eerder dan 3 december'  

Bronnen rondom het OMT bevestigen een verzoek aan het kabinet om eerder dan vrijdag 3 
december een persconferentie te houden. Een week al na de vorige lijkt er aangestuurd te 
worden op een 'persmoment' of toespraak van demissionair premier Rutte, gelet op de 
inmiddels structureel ruim 20.000 besmettingen per dag, de naderende 'Code Zwart' bij 
ziekenhuizen en om dringende adviezen als thuiswerken en gespreid winkelen nog eens te 
benadrukken. INretail en, gezamenlijk, MKB-Nederland en KHN hebben begin deze week 
overleg in Den Haag over de recente coronamaatregelen. 

Gisteren werden voor de vijfde dag op rij meer dan 20.000 coronabesmettingen gemeld. Het 
RIVM kreeg tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 21.873 meldingen van positieve tests. 
Dat is het een na hoogste aantal ooit, net als het aantal in een week tijd: 138.762 positieve 
tests. In de afgelopen week registreerde het RIVM het overlijden van 230 coronapatiënten, 
gemiddeld bijna 33 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 14 maart. De lijn van de epidemie 
gaat sinds begin oktober in een rechte lijn omhoog. Bron: De Ondernemer, 21 november 2021. 

‘Urgentie lijkt niet door te dringen' 

Met deze cijfers, de toenemende maatschappelijke onrust daarover, en 'vooral een boodschap 
die duidelijker moet, is een persconferentie over pas twee weken onverantwoord', stellen 
bronnen rondom het OMT aan De Ondernemer. Het gaat dan niet direct om nieuwe 
coronamaatregelen, omdat het te vroeg is te kunnen constateren of de nieuwe maatregelen 
sinds 13 november al dan niet voldoende resultaat hebben. 'De boodschap moet veel 
duidelijker. Het waarom. De urgentie lijkt niet door te dringen. Code Zwart dreigt en wat dat 
betekent moet niet alleen een Diederik Gommers in een talkshow aan Nederland moeten 
uitleggen’. 

De Haagse bronnen wijzen, los van het vaccineren en testen, onder meer op de noodzaak van 
dringende adviezen als thuiswerken, gespreid winkelen en het strikter hanteren van de 
huidige QR-codecheck. 

Luister en kijk hier het interview over onder meer 'Den Haag' terug met de voorzitter van MKB-
Nederland, tijdens de Week van de Ondernemer Radio: Jacco Vonhof: Overleg met kabinet? 
Er wordt ons iets meegedeeld. 

Het is niet de eerste keer dat er een roep om een eerdere coronapersconferentie komt. Vanuit 
de Tweede Kamer - het was PvdA-kamerlid Attje Kuiken die zich daar hard voor maakte - 
kwamen begin deze maand stevige signalen richting kabinet om gelet op het ook toen snel 
toenemend aantal besmettingen de persconferentie te vervroegen, wat uiteindelijk ook 
gebeurde. Bron: De Ondernemer, 21 november 2021.  

België: strengere coronamaatregelen 

In België treden sinds dit weekend strengere coronamaatregelen in werking. Mondkapjes 
worden op meer plaatsen verplicht en ook jongeren vanaf tien jaar moeten ze gaan dragen. 
Het aantal bezoekers van evenementen en privé-bijeenkomsten, binnen en buiten, wordt 
opnieuw beperkt. Thuiswerken wordt wederom de norm, tenzij de werkzaamheden dit echt 
niet toelaten. Op diverse plaatsen is het tonen van een geldig vaccinatiebewijs of negatieve 
test voorwaarde voor toegang. Bron: De Ondernemer, 21 november 2021. 

 

 



 
 

219 
 

Ondernemersorganisaties: begin deze week overleg in Den Haag 

Begin komende week hebben INretail en KHN/MKB-Nederland hun vervolg-overleg in 'Den 
Haag' gepland staan na de eerder aangekondigde coronamaatregelen, een moment dat 
gekoppeld zou kunnen worden op kort daarop een verklaring van het kabinet, in welke vorm 
dan ook. 

Demissionair minister Grapperhaus stelde eerder deze week het OMT om advies te vragen 
voor mogelijke soepelere openingstijden voor de horeca. Waar KHN en MKB-Nederland, die 
hierin gezamenlijk optrekken en stelden voor dit weekend duidelijkheid daarover te willen, is 
dat niet gebeurd. Bron: De Ondernemer, 21 november 2021.  

Hardere lockdown echt nodig’ 

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) verwacht dat het kabinet deze week al met extra 
maatregelen komt. ‘Anders blijven we tot ver in het voorjaar aanmodderen’. 

U pleit voor een hardere lockdown. Volgens de oorspronkelijke betekenis van dat woord zijn alle 
straten dan leeg. Wat is uw lockdown-definitie? 

‘We hebben het dan over sluiting van horeca en niet-essentiële winkels, zoveel mogelijk 
thuiswerken en andere aanvullende maatregelen. Dat is heel hard en ik maak me er heel 
impopulair mee. Maar we moeten meer doen dan het aanmodderen waarvoor het kabinet nu 
kiest. Dat kan de zorg simpelweg niet aan. De ziekenhuizen zijn voor code zwart aan het 
oefenen. Als we blijven aanmodderen, zitten we nog tot ver in het voorjaar met een situatie die 
niemand wil’. 

In Oostenrijk beginnen ze maandag met een échte lockdown: je mag daar alleen voor het 
allernoodzakelijkste naar buiten. 

‘Dat hebben wij in Nederland nog niet meegemaakt. We moeten denken aan de lockdown-
maatregelen van de eerste coronagolf, in de lente van vorig jaar. Ik verwacht ook dat het 
Outbreak Management Team en het kabinet daarop komende week zullen handelen. Daarvan 
ben ik overtuigd. Je kunt niet achterover blijven leunen’. 

Het kabinet is deze week vooralsnog niets van plan. Pas begin december is het volgende 
weegmoment gepland. 

‘Dat acht ik praktisch onmogelijk. Ik vermoed dat ze komende week al tot aanvullende 
maatregelen zullen besluiten. Als ik zie wat de mensen in de zorg erover zeggen, als ik leden 
van het OMT in de media hoor spreken, ziet het kabinet zelf ook wel in dat de huidige 
maatregelen onvoldoende effect hebben’. 

Daarnaast speelt nog de discussie rond het 2G-voorstel (waarbij de coronapas niet meer geldig 
is voor ongevaccineerden, red.). Hoe staat de PvdA daarin? 

‘We bekijken alle maatregelen met een open blik. Maar of je wel of niet voor een coronapas of 
2G bent, zoiets werkt pas als het aantal besmettingen laag genoeg is. Dat is nu nog niet het 
geval. Dus eigenlijk hoef je over dat hele 2G niet eens na te denken bij de huidige cijfers’. 

Kan uw lockdown-voorstel wel op enige steun rekenen in de Tweede Kamer? 

‘Mijn voorstel van vorige week kreeg in elk geval geen steun. Maar de situatie wordt anders 
als het kabinet ook zelf inziet dat het nodig is’. 

Ook België en Duitsland kampen met hoge besmettingscijfers. Is nu niet eindelijk het moment 
aangebroken om samen op te trekken met die landen bij het nemen van maatregelen in plaats 
van eenzijdig besluiten tot een lockdown? 
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‘Ja, het is altijd verstandig om samen op te trekken met onze buren. Dat is ook een oproep 
aan het kabinet’. 

Als de Nederlandse horeca straks helemaal dicht moet, krijgen we dan niet grote hoeveelheden 
Nederlanders die in Duitsland en België de kerstmarkten en cafés platlopen? Waardoor die 
landen misschien de grenzen weer gaan dichtgooien? 

‘Die kans bestaat. Duitsland heeft inmiddels ook nieuwe maatregelen voor buitenlandse 
bezoekers afgekondigd. Nogmaals, het zou goed zijn samen met die landen op te trekken, maar 
gezien de huidige situatie moeten we gewoon ons eigen plan trekken’. Bron: Trouw, 21 
november 2021. 

 

Henriette Levenga is specialist op de corona-afdeling van het Groene Hart Ziekenhuis. © 
Sandra Zeilstra  
 
Corona-afdeling in ziekenhuizen Groene Hart loopt flink vol: ‘Alle 
patiënten, ook ongevaccineerden, krijgen de zorg die nodig is’ 
 
Hoe kan dat toch, acht van de tien 18-plussers zijn volledig gevaccineerd tegen corona en toch 
stromen de ziekenhuizen in het Groene Hart weer vol? Onder de covid-patiënten blijkt echter 
het overgrote deel juist niet ingeënt.    
 
Hoe is het om na anderhalf jaar crisis zorg te verlenen aan mensen die mét een vaccin 
hoogstwaarschijnlijk niet op hun afdeling terecht waren gekomen? Het is een lastig verhaal, 
zegt internist Henriëtte Levenga van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. ‘We gaan er niet 
anders mee om. Alle patiënten krijgen de zorg die nodig is, dus ook als ze niet gevaccineerd 
zijn’. Bron: AD, 20 november 2021. 

De overheid moet polarisatie in de samenleving over corona tegengaan 

Het lijkt erop dat corona, en vooral vaccinatie, de samenleving in twee groepen verdeelt. Uit 
een onderzoek van I & O Research blijkt dat gevaccineerden steeds minder begrip kunnen 
opbrengen voor de mensen die geen vaccin willen. Die laatste groep voelt zich daardoor 
eenzamer.  
 
Gevaccineerden vinden steeds vaker dat ze een stap terug moeten doen, terwijl zij juist hebben 
gedaan wat de overheid vraagt. De frustratie wordt ook gevoed door het overheidsbeleid: steeds 
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meer gevaccineerden vinden bijvoorbeeld dat de controles van QR-codes niet goed gaat. Nog 
46 procent van de gevaccineerden staat achter het overheidsbeleid, meldt de NOS. 
 
Ongevaccineerden zien de discussie over de 2G-pas een bedreiging. Ze vrezen dat hun 
vrijheden verder beperkt worden. 
 
Zo lijken beide groepen steeds meer tegenover elkaar te komen staan. Bijna een derde van de 
mensen die geen coronaprik wil, zegt in een onderzoek van EenVandaag dat ze minder contact 
hebben met anderen. Een flink deel daarvan zegt ook minder mensen te ontmoeten sinds de 
invoering van de coronapas. Het gaat mentaal minder goed met de ongevaccineerden, blijkt 
uit dat onderzoek. 
 
Moet de overheid meer doen om die tegenstellingen weg te nemen? Door bijvoorbeeld meer 
nadruk te geven aan wat mensen gemeenschappelijk hebben, om zo de polarisatie tegen te 
gaan? Of is het probleem niet zo groot, en zal het weer verdwijnen als het lukt om de 
coronacrisis achter ons te laten. Bron: RTV Drenthe, 19 november 2021. 

1500 kinderen op wachtlijst voor operatie bij Amsterdam UMC  

Bij het Amsterdam UMC wachten 1500 kinderen op een operatie. Dat zijn er 900 meer dan 
vóór de coronapandemie. Toen stonden er in de ziekenhuizen die tot die Amsterdamse 
ziekenhuisgroep behoren 600 kinderen op de wachtlijst. Vanwege corona is dat nu meer dan 
verdubbeld, meldt Het Parool.  

Alle spoedgevallen zoals darmperforaties en blindedarmontstekingen worden wel meteen 
geholpen, meldt de krant. Maar het leed zit elders,: lang doormodderen met een kwaal die 
ongemak en pijn geeft, sporten bemoeilijkt, of, en dat moet volgens de artsen niet onderschat 
worden, een afwijkend uiterlijk geeft. Kinder-plastisch chirurg Don Griot zegt: ‘Als je twee jaar 
op een operatie moet wachten, vind ik dat niet meer ethisch’. Bron: RTL Nieuws, 20 november 
2021. 

Veel besmettingen worden gemist door gevaccineerden niet meer te 
testen 

Israëlisch onderzoek suggereert dat door volledig gevaccineerden niet meer te testen, maar op 
basis van een coronapas toegang te verlenen, veel besmettingen worden gemist. De 
onderzoekers analyseerden de infectiegraad onder Israëliërs die van een reis terugkeerden via 
de luchthaven Luchthaven Ben-Gurion, in Tel Aviv. Voor hen is het tonen van een PCR-test 
verplicht, ongeacht de vaccinatiestatus. 

In augustus bleek het aantal positieve testen onder ingeënte reizigers ruim twee keer zo 
hoog als onder ongevaccineerden, zegt Retsef Levi, medeopsteller van het rapport. De data 
lijkt uit te wijzen dat het beperken van regelmatig testen tot niet-geprikten én te 
veronderstellen dat gevaccineerden beschermd zijn tegen infectie een 'potentieel risico' 
oplevert. Bron: AD, 22 november 2021.  

In Australië zijn buitenlandse studenten en arbeidskrachten weer welkom 

Met ingang van 1 december zijn buitenlandse studenten en arbeidskrachten opnieuw welkom 
in Australië. Het land opent dan na anderhalf jaar de grenzen weer voor deze groep, laat 
premier Scott Morrison weten. Wel moet iedereen die het land in wil volledig gevaccineerd zijn 
en zich voor vertrek hebben laten testen. 

‘Australië opent zich weer voor de wereld’, zei minister van Binnenlandse Zaken Karen 
Andrews. Ze noemde de beslissing, die Australische economie een impuls moet geven, 
opnieuw 'een stap voorwaarts voor Australië’. Ook zijn toeristen uit Zuid-Korea en Japan weer 
welkom.  
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De terugkeer van werknemers en studenten vormt 'een belangrijke mijlpaal op onze weg 
terug', aldus Morrison. De komst van buitenlandse arbeidskrachten is zeer gewenst omdat er 
een tekort aan arbeidskrachten dreigde. Ook universiteiten zijn sterk afhankelijk van 
de inkomsten van buitenlandse studenten. Bron: AD, 22 november 2021.  

 
Saskia Paulissen is trots op haar dochter, hier te zien in haar eerste verpleeguniform. © 
Privéfoto 
 
Saskia bedankt verpleegkundestudenten zoals haar dochter en doet 
oproep: ‘Koester en waardeer ze’ 
 
Haar dochter is die ochtend voor haar eerste stagedag naar het ziekenhuis vertrokken 
wanneer Saskia Paulissen een foto doorgestuurd krijgt. Het is een selfie van de trotse tiener, 
in haar eerste verpleeguniform. Reden genoeg voor Saskia om de foto op LinkedIn te delen en 
alle verpleegkundestudenten een hart onder de riem te steken. In de veel gelikete post pleit ze 
voor meer waardering. 
 
Want, zo benadrukt Saskia, haar dochter kiest met volle overtuiging en passie voor dit vak, 
ondanks alle commotie rondom het beroep en de sector. En met haar honderden andere 
verpleegkundestudenten in Nederland. Lange dagen, lage lonen en een hoge werkdruk: het 
weerhoudt deze groep jonge mensen er niet van om de zorg in te gaan. ‘Ze kiezen dit beroep 
niet voor het grote geld of voor eigen gewin. Nee, ze willen in tijden van ziekte en nood van 
betekenis zijn voor jou en mij’, vertelt Saskia. ‘Hoe mooi is dat’. 
 
En dus bedankt de Apeldoornse haar dochter en al haar medestudenten, maar maakt ze zich 
ook hard voor deze groep. ‘Hoe mooi zou het zijn als ze straks een werkvloer opstromen waar 
ze echt gewaardeerd worden, waar ze collega’s treffen die energie en tijd hebben om ze op te 
vangen, en waar hun passie nog meer aangewakkerd wordt’.  
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‘Die waardering zit ‘m vooral in de coronacrisis’, stelt Saskia. ‘Voor mijn gevoel is er sindsdien 
gewoon niks aan gedaan om de zorg te verbeteren. Deze mensen werken met het vuur aan de 
schenen. Ze geven aan: wij redden het niet. We wéten dat er elke keer zoveel stress is, maar 
er gebeurt precies niks’. 
 
‘En dan heb ik een dochter, die trots is op haar opleiding. Die ook in de zorg komt te werken, 
met zóveel enthousiasme’, vervolgt ze. ‘Dan voel ik een drive om iets te veranderen. Er moet 
iets gebeuren, anders houdt het enthousiasme van deze meiden op een gegeven moment ook 
op’. 
 
Het bericht van Saskia op LinkedIn roept ontzettend veel reacties op. ‘Als ik zie hoeveel 
mensen op mijn post reageren – veel meer dan ik had verwacht – dan voel ik een soort 
collectieve onmacht en verbazing. En dan denk ik: we wonen in een welvarend en 
ondernemend land. We moeten toch in staat zijn om een oplossing te verzinnen voor dit 
zorgprobleem. Maar het lijkt soms wel alsof we het niet willen’. 
 
‘Waarom hebben we nog niks gehoord over de verbetering van de zorg sinds de coronacrisis?’ 
is de vraag die Saskia regelmatig bezighoudt. ‘Vaccineren, QR-codes, de horeca weer op slot. 
Daar gaat de aandacht naartoe, maar ik zie weinig energie gaan naar het verbeteren van de 
zorg’, zo sluit ze haar betoog af. ‘Die jonge helden die straks van de opleiding komen zijn 
onderdeel van de oplossing. We hebben ze nodig, meer dan ooit’. Bron: AD, 21 november 2021. 
 
Steeds meer patiënten per verpleegkundige: de druk neemt toe in het UMC 
in Maastricht 
 
De groeiende instroom van coronapatiënten betekent dat ziekenhuizen steeds meer moeten 
beknibbelen op de zorg. In het uiterste geval moeten familieleden gaan helpen met het 
verzorgen van patiënten, vertelt Esther Peters van het Maastricht UMC+. 
 
Het Maastricht UMC+ heeft inmiddels vier van de twintig operatiekamers gesloten. Knie- en 
heupoperaties en plastische chirurgie worden vrijwel niet meer uitgevoerd. De kritieke 
planbare zorg, die binnen zes weken moet plaatsvinden, kan op dit moment meestal nog 
worden uitgevoerd. 
 
‘Dan gaat het onder andere om neurochirurgie en operaties bij kanker. Afgelopen donderdag 
hebben we wel openhartoperaties moeten afzeggen, omdat we te weinig ic-capaciteit hadden. 
We hopen dat dat deze week niet nodig is’, zegt Esther Peters, directeur 
capaciteitsmanagement. 
 
Vorige week ging een tweede covid-ic-afdeling open. Het betekent dat nu de helft van de 36 ic-
bedden is gereserveerd voor covidzorg. ‘Het lijkt serieus mis te gaan. We hebben 
patiëntenaantallen liggen die vergelijkbaar zijn met kerst vorig jaar, maar toen zaten we al in 
een harde lockdown. Nu nog niet’, zegt Peters. 
 
Bij de urgente, planbare operaties wordt onder andere gekeken naar de ‘vitaliteit’ van de 
patiënt. Volgens Peters is ‘een goede mix’ nodig, waarbij ook gekeken wordt of een patiënt na 
een hartoperatie al na één dag van de intensive care kan, of meerdere dagen een ic-bed nodig 
heeft. ‘Je wilt de bedden zo goed mogelijk benutten’, legt ze uit. Al gaan de meest urgente 
gevallen altijd voor, ongeacht de verwachte ligduur. 
 
Op de ic liep het aantal patiënten per verpleegkundige deze week al op tot 2,25, soms 2,75, 
waar 1,5 het streven is. Ic-verpleegkundigen krijgen hulp van verzorgenden die van de andere 
afdelingen van het ziekenhuis komen. ‘Om te voorkomen dat de kwaliteit van de zorg achteruit 
gaat, nemen zij taken over zoals het wassen van de patiënt’, zegt Peters.  
 
De acute zorg, die vrijwel meteen verleend moet worden, gaat zo lang mogelijk door. Voor die 
in het gedrang komt, neemt het MUMC+ eerst nog meer noodmaatregelen. In plaats van 
dagelijks worden patiënten dan bijvoorbeeld drie keer per week gewassen. Een andere 
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mogelijkheid is dat in plaats van verpleegkundigen en verzorgenden ander 
ziekenhuispersoneel de voeding voor patiënten verzorgt.  
 
‘Of dat we de familie vragen patiënten te voeden of te helpen met wassen’, zegt Peters. Dat 
geldt niet voor de ic, maar wel voor de verpleegafdelingen van het ziekenhuis. ‘Het is echt een 
uiterste noodgreep, dit is nu nog niet aan de orde’, zegt Peters. 
 
Of dat soort maatregelen de komende twee weken al nodig zijn, durft Peters niet te zeggen. 
‘Dat is een gewetensvraag’, zegt ze. ‘We naderen een kritische grens, wetende dat we nu niet 
in een lockdown zitten’. Maar Peters ziet het eerder gebeuren dat patiënten op de gang van 
het ziekenhuis komen te liggen, dan dat sommige van hen niet meer geholpen worden. ‘Als je 
in de zorg werkt doe je er alles aan om een patiënt te helpen’. 
 
Ten tijde van de eerste piek was er een plan voor een verpleegafdeling van 300 bedden in 
congrescentrum MECC, tegenover het ziekenhuis. Het werd voorbereid, maar niet in gebruik 
genomen. 
 
Op dit moment ligt dat plan niet op tafel, zegt Peters. ‘Maar heel eerlijk: als het echt druk 
wordt, dan zal het wel worden ingezet. Met de hulp van vrijwilligers en reservisten zouden we 
daar werken met één verpleegkundige op 16 patiënten’, zegt Peters. ‘We laten mensen niet 
buiten op straat verkommeren’. Bron: Trouw, 22 november 2021.  
 

Beatrixziekenhuis moet opnieuw operaties en behandelingen uitstellen 
vanwege corona 

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem moet opnieuw de reguliere zorg afschalen vanwege de 
toestroom aan coronapatiënten. Alleen acute en kritische behandelingen gaan nog door. 

Woordvoerder Mira van Baalen zegt dat er in het ziekenhuis niet aan te ontkomen valt om de 
reguliere, planbare zorg opnieuw af te schalen. Er moet personeel worden vrijgemaakt om 
extra zorg te verlenen aan het groeiende aantal coronapatiënten. Ook zijn er meer bedden 
nodig. Afgelopen weken noemde Van Baalen het al een loodzware puzzel om voor alle patiënten 
een plek te vinden. 

‘Zorg wordt alleen uitgesteld wanneer dit geen directe gezondheidsrisico’s voor de patiënt met 
zich meebrengt’, zegt Van Baalen. Patiënten van wie de afspraak wordt verzet, worden 
persoonlijk op de hoogte gesteld. ‘Onze artsen maken een weloverwogen, medisch 
verantwoorde keuze welke zorg kan worden uitgesteld. Alle acute en kritische zorg, zoals 
bijvoorbeeld zorg voor patiënten met kanker en verloskundige zorg, gaat door’. 

Patiënten hoeven niet zelf naar het ziekenhuis te bellen met de vraag of hun behandeling 
doorgaat, benadrukt zij. Het ziekenhuis neemt zelf telefonisch contact op als een afspraak 
moet worden uitgesteld. ‘Patiënten die niks horen, kunnen er dus op rekenen dat hun 
afspraak doorgaat zoals gepland’. 

Het Beatrixziekenhuis roept verder patiënten op om indien mogelijk alleen naar de afspraak 
te komen. ‘Daarmee voorkomen we drukte en is het makkelijker om afstand te houden’. Bron: 
AD, 22 november 2021. 

Zorgpersoneel Beatrixziekenhuis ziet met lede ogen aan dat aantal 
coronabesmettingen fors toeneemt 

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem maakt zich grote zorgen om de forse toename van het 
aantal coronabesmettingen in deze regio. ‘Dat vertaalt zich vaak in meer ziekenhuisopnames 
en het is al héél spannend nu’. 

In een week tijd kwamen er 2386 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij in deze regio. 
Vorige week waren dat er 1917. De toename - die in de lijn ligt van de landelijke 
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ontwikkelingen - bezorgt zorgverleners in het Beatrixziekenhuis buikpijn. Een toename aan 
besmettingen laat zich doorgaans altijd terugzien in het aantal ziekenhuisopnames en voor 
meer patiënten is eigenlijk geen ruimte.  

‘De druk is al enorm’, zegt ziekenhuiswoordvoerder Mira van Baalen. ‘Op de intensive care, 
de spoedeisende hulp en op de verpleegafdelingen liggen al veel coronapatiënten. We maken 
ons grote zorgen hoe het zich komende dagen gaat ontwikkelen’. 

Daar komt bij dat ook het ziekteverzuim in de zorg, en ook in het Beatrixziekenhuis, hoog is. 
Daardoor is het nog ingewikkelder om de reguliere zorg overeind te houden en tegelijkertijd 
de toestroom aan coronapatiënten aan te kunnen. ‘Dat is een lastige puzzel, elke dag weer. 
Tot nu toe lukt het, maar we vragen al heel lang het uiterste van iedereen’. Bron: AD, 16 
november 2021. 

Voor de ziekenhuizen in Boedapest staan rijen mensen voor eerste 
coronavaccinatie 

Voor de ziekenhuizen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest staan rijen mensen die een eerste 
coronaprik willen. Hongarije biedt sinds vandaag voor het eerst de mogelijkheid om zonder 
afspraak of registratie een inenting te komen halen.  

Hongarije wordt geteisterd door een nieuwe besmettingsgolf. Vrijdag noteerde het land 11.289 
nieuwe infecties. Vandaag staat de teller, gemeten van vrijdag tot en met zondag, op 27.209 
nieuwe coronabesmettingen. Er overleden 392 Covid-19-patiënten. 

De vaccinatiegraad onder de Hongaren blijft achter bij het Europees gemiddelde. Van de tien 
miljoen inwoners zijn er zo'n 5,8 miljoen volledig ingeënt. De Hongaarse Kamer van 
Geneeskunde, een onafhankelijke artsenraad, roept om meer restricties. 
 
De overheid heeft het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimtes weer verplicht 
gesteld en zorgpersoneel moet zich laten inenten, maar de raad vindt dat er rigoureuzere 
regels nodig zijn om de virusgolf het hoofd te bieden. 

Janos Szlavik, het hoofd van het belangrijkste Covid-19-ziekenhuis in Boedapest, zei gisteren 
op televisie dat een strengere aanpak noodzakelijk is om de infectiecurve om te buigen. 80 tot 
90 procent van alle opnames betreft ongevaccineerden. Bron: AD, 22 november 2021. 

Duurt niet lang voordat Nederland code zwart bereikt 

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland waarschuwt dat het niet 
lang meer duurt voor Nederland 'code zwart' bereikt. Ziekenhuizen hebben dan zo weinig 
beschikbare bedden meer, dat er moet worden gekozen welke patiënten worden opgenomen 
en welke niet meer. 

Het aantal mensen dat met coronaklachten in het ziekenhuis belandt, stijgt maar door. En 
de piek is nog niet bereikt, waarschuwt de zorg. Tegelijk vallen artsen en verpleegkundigen 
om, omdat ze zelf besmet raken of doordat ze de werkdruk na bijna twee jaar coronacrisis niet 
meer aankunnen. 

Het naar huis sturen van opgeknapte patiënten blijkt lastig, omdat de thuiszorg het druk 
heeft. Daardoor blijven ziekenhuisbedden bezet. De beroepsvereniging is niet te spreken over 
de huidige coronamaatregelen van het kabinet. Ze gaan niet ver genoeg. ‘Met deze slappe 
hap houd je de zorg niet overeind’, zegt bestuurslid Jaap Kappert. Bron: AD, 22 november 
2021.  
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Minister De Jonge: nog heel ver vandaan van code zwart in ziekenhuizen 

Volgens demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) zijn we nog 'heel ver 
vandaan' van code zwart in de ziekenhuizen. Hij ziet de uitspraken van de ziekenhuizen 
hierover vooral als een 'uiting van zorg'.  

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) waarschuwde 
maandag nog voor code zwart. In dit scenario hebben ziekenhuizen geen bedden meer over en 
moet er tot 'niet-medische selectie' worden overgegaan wie nog wordt opgenomen.  

De Jonge wees erop dat momenteel 450 tot 460 bedden op de ic's zijn bezet met 
coronapatiënten. Het aantal beschikbare bedden wordt nu opgeschaald naar 1150 en kan in 
een latere fase nog naar 1350 bedden gaan, zei hij. Het aantal besmettingen met het 
coronavirus loopt al weken op, net als het aantal opnames in de ziekenhuizen. 

Om meer ic-bedden te realiseren moet andere zorg worden afgeschaald. ‘Dat zijn heel pijnlijke 
maatregelen overigens want dat betekent dat operaties van mensen moeten worden uitgesteld 
waar ze al heel lang op zitten te wachten,’ aldus de zorgminister. 

De zorg staat volgens De Jonge 'totaal onder druk', maar we zijn 'nog lang niet' bij code zwart. 
Alle scenario's liggen volgens hem klaar en er wordt mee geoefend. Bron: Het Parool, 22 
november 2021. 

Duitse minister van Volksgezondheid doet emotionele oproep tot 
vaccineren 

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn doet een emotionele oproep tot inenten. 
‘Duitsers zullen tegen het einde van de winter waarschijnlijk gevaccineerd, hersteld of dood 
zijn’, zegt hij. De effecten van de boostershots die nu worden uitgerold, zullen pas over twee 
weken te zien zijn in de coronacijfers. 

Spahn geeft toe dat die visie cynisch is, maar zegt hij: ‘Het is waar, door de zeer besmettelijke 
deltavariant is het heel, heel aannemelijk en daarom raden wij het halen van een prik zo 
dringend aan’. Duitsland verwacht dat de EU deze week nog akkoord gaat met het vaccineren 
van 5- tot 11-jarigen en aangepaste doses levert. 

De afgelopen 24 uur werden in Duitsland ruim 30.000 nieuwe besmettingen met het 
coronavirus vastgesteld. Een toename van zo'n 50 procent ten opzichte van vorige week. De 
ziekenhuizen waarschuwen dat de maximum capaciteit op de ic's bijna bereikt is. Sommige 
patiënten moeten al worden verplaatst naar andere regio's.  

Volgens de minister kunnen alleen afstand houden en verder politieke maatregelen de vierde 
coronagolf breken. Spahn geeft verder aan dat er op dit moment wordt onderhandeld met 
Pfizer/BioNTech over extra doses. Die zouden vanaf volgende week geleverd moeten worden. 

Voor het einde van het jaar verwacht Spahn over 24 miljoen doses te beschikken, waarvan de 
eerste twee tot drie miljoen al in de komende weken. Op dit moment zou Duitsland nog 
over voldoende voorraad beschikken. Het land heeft volgens Spahn nog 16 miljoen doses van 
het Moderna-vaccin liggen die gebruikt kunnen worden. Bron: AD, 22 november 2021. 

Rusland meldt afgelopen etmaal 35.681 coronabesmettingen 

De Russische gezondheidsdienst heeft het afgelopen etmaal bij 35.681 personen een 
besmetting met het coronavirus vastgesteld. Gisteren bedroeg het aantal 36.970. Er werden 
opnieuw meer dan 1200 sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 gemeld. 1241 om precies te 
zijn. Bron: AD, 22 november 2021. 
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Drie jongeren uit Oostenrijk hebben voornemen doden politieagenten 
bekend 

Drie jongeren uit het Oostenrijkse Linz hebben toegegeven van plan te zijn geweest 
om politieagenten te overgieten met benzine en hen in brand te steken. Het gaat om twee 16-
jarigen en een jongeman van 20. Ze zouden hun daad uit onvrede met de coronamaatregelen 
hebben bekokstoofd. 

Het trio biechtte ook op een geparkeerde politiewagen op 14 november in lichterlaaie te 
hebben gezet. Die daad werd gefilmd en op sociale media geplaatst. De politie kon de jongeren 
identificeren en voerde huiszoekingen uit. Na te zijn opgepakt gaven ze toe de politie in een 
hinderlaag te hebben willen lokken. 

Ze zien naar eigen zeggen de politie als vijand, omdat die de maatregelen moet handhaven. 
Het drietal maakt deel uit van een bende die de voorbije weken al voor heel wat overlast zorgde, 
onder andere door het afsteken van vuurwerk. Oostenrijk is sinds vandaag weer compleet in 
lockdown om een nieuwe virusgolf te stuiten. Bron: AD, 22 november 2021.  

In Griekenland zonder vaccinatiebewijs niet overal naar binnen 

Waar in Nederland voorgenomen beperkingen voor ongevaccineerden nog zeer gevoelig liggen, 
moeten de Grieken er al aan geloven. Vanaf vandaag mogen mensen zonder 
vaccinatiebewijs niet overal meer naar binnen. Wij spraken correspondent Thijs Kettenis 
hierover. Bron: AD, 22 november 2021. 

Voor Duitsland is Nederland weer hoogrisicogebied 

Nederland wordt door Duitsland sinds gisteren weer aangemerkt als hoogrisicogebied, wat 
inhoudt dat reizigers zich voor vertrek moeten registreren en bij aankomst in quarantaine 
moeten als zij niet volledig ingeënt of recent hersteld zijn van Covid-19. 

Wie de komende dagen een traditionele kerstmarkt in Duitsland wil bezoeken, zal zich goed 
moeten informeren voor vertrek. Markten in steden als Neurenberg, Dresden en München 
blijven vandaag dicht vanwege het coronavirus. 

Grote kerstmarkten in steden als Keulen, Berlijn, Frankfurt, Karlsruhe en Hannover gaan 
naar verwachting wel gewoon open. Op andere plaatsen, waaronder Duisburg en Dortmund, 
gebeurde dat eerder al.  

Afhankelijk van waar de markten zich bevinden, kan een 2G- of 3G-beleid gelden. Bij 2G 
moeten bezoekers kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of zijn 
hersteld na een besmetting. Bij 3G volstaat ook een negatieve testuitslag. Bron: AD, 22 
november 2021. 

Op Quadeloupe vinden al nachtenlang rellen plaats 

Op het Caribische eiland Guadeloupe, een overzees departement van Frankrijk, vinden 
al nachtenlang coronarellen plaats. Er worden branden aangestoken en winkels geplunderd. 
Ook zijn er schoten op agenten en brandweerlieden gelost. 

De onrust op Guadeloupe, dat ongeveer 400.000 inwoners telt, ontstond vorige week maandag 
nadat een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel werd aangekondigd. Deze maatregel is al op het 
Franse vasteland ingevoerd.  
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Zo'n 50 Franse politieagenten zijn nu aangekomen op het eiland en gaan helpen bij 
het beëindigen van de ongeregeldheden. Vannacht werden 38 verdachten opgepakt en 
raakten twee leden van de veiligheidsdiensten gewond.  

Volgens de Franse president Macron is de situatie 'zeer explosief’. Hij vindt dat de autoriteiten 
op Guadeloupe de coronamaatregelen moeten blijven uitleggen, omdat 'niet mag worden 
gespeeld met de gezondheid van anderen’. Bron: AD, 22 november 2021.  

Franse politie helpt op Guadeloupe na dagenlange coronarellen 

Franse politie-eenheden zijn gearriveerd op het Caribische eiland Guadeloupe, een overzees 
departement van Frankrijk. Zij moeten de lokale autoriteiten helpen bij het beëindigen van 
de dagenlange coronarellen. 

De onrust op Guadeloupe, dat ongeveer 400.000 inwoners telt, ontstond vorige week maandag 
nadat een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel werd aangekondigd. Deze maatregel is al op het 
Franse vasteland ingevoerd.  

Er vinden op het eiland al nachtenlang rellen plaats. Er worden branden aangestoken en 
winkels geplunderd. Ook zijn er schoten op agenten en brandweerlieden gelost. Vanwege de 
onrust geldt sinds vrijdag een avondklok van 18.00 tot 5.00 uur. In de nacht van zondag op 
maandag werden 38 verdachten opgepakt en raakten twee leden van de veiligheidsdiensten 
gewond.  

De ongeveer vijftig agenten van het Franse vasteland begonnen vlak na aankomst met het 
verwijderen van wegblokkades die relschoppers hadden opgeworpen. Die blokkades 
belemmerden het verkeer en leidden tot de sluiting van scholen maandag. 

De situatie is volgens de Franse president Emmanuel Macron 'zeer explosief’. Hij vindt dat de 
autoriteiten op Guadeloupe de coronamaatregelen moeten blijven uitleggen, omdat 'niet mag 
worden gespeeld met de gezondheid van anderen’. De Franse premier Jean Castex praat 
maandag in Parijs met functionarissen uit Guadeloupe over de uit de hand gelopen situatie 
op het eiland. Bron: Het Parool, 22 november 2021. 

Langdurige bescherming Pfizer vaccin bij jongeren 

Gebruik van het Pfizer/BioNTech-vaccin bij jongeren tussen de 12 en 15 jaar laat 
een langdurige bescherming tegen het coronavirus zien, meldt de farmaceut vandaag op basis 
van eigen onderzoek. Een volledige inenting met Comirnaty bleek vier maanden na de laatste 
prik bij deze groep, gemeten over een periode van zeven dagen, nog 100 procent werkzaam. 
Pfizer heeft wereldwijd goedkeuring aangevraagd voor toepassing van het vaccin bij deze 
leeftijdsgroep. Bron: AD, 22 november 2021.  

Dickens Festijn in Deventer gaat niet door 

Ook het Dickens Festijn in Deventer, waarvan de organisatie in september nog dacht dat het 
in aangepaste vorm door kon gaan,  sneuvelt door de strengere coronregels. Ook in Kampen 
en Druten zijn Dickens-evenementen afgelast. 

‘Met het oog op de toenemende besmettingscijfers en de impact op de zorg achten we het 
ook niet verantwoord een aangepaste versie door te laten gaan’, meldt dEVENTer, het bureau 
achter het evenement dat jaarlijks 100.000 bezoekers trekt.  

Alle Dickens-evenementen zouden tussen Sinterklaas en Kerstmis plaatshebben. De 
organisaties richten zich nu op 2022. Dan is in Deventer de 30ste editie van het festijn, 
Kampen organiseert het feest voor de 21ste en Druten voor de tiende keer. Bron: AD, 22 
november 2021.  
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Vierde lockdown in Oostenrijk is vandaag begonnen 

De nieuwe en vierde lockdown die sinds vandaag in Oostenrijk van kracht is, zorgt voor 
verdeeldheid onder de bewoners van het Alpenland. ‘Ik ben doodmoe van de lockdowns. Ik 
heb er genoeg van’, zegt een 42-jarige passant in Wenen. 

De straten in de hoofdstad zijn stil. De bijna 9 miljoen Oostenrijkers hebben vanaf vandaag 
weer een geldige reden nodig om hun huis te verlaten. Ze mogen nog wel naar hun werk, een 
stukje wandelen of naar de supermarkt. 

De maatregelen hebben ook gevolgen voor toeristen. Winkels en restaurants blijven 
dicht, kerstmarkten zijn er niet. Wie ingeënt is, mag nog wel gebruik maken van de skiliften 
maar hotels ontvangen geen nieuwe gasten meer. 

Oostenrijk heeft een vaccinatiegraad van ongeveer 66 procent en dat is volgens de regering 
'schandalig' laag. Daarom is besloten tot een vaccinatieplicht per 1 februari. Wie zich niet laat 
vaccineren, riskeert een boete van maximaal 3600 euro.  

Dit weekeinde demonstreerden 40.000 Oostenrijkers in Wenen tegen de prikplicht. Een van 
de deelnemers deed zijn beklag. ‘De overheid beloofde dat gevaccineerden weer een normaal 
leven zouden kunnen leiden, maar dat blijkt niet waar te zijn’. Bron: AD, 22 november 2021. 

 

© AP — Vrijwel verlaten straten en gesloten winkels in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. 

Kabinet: houd je aan basisregels, anders dreigen extra lockdown-regels 

De komende dagen moeten de coronagrafieken echt een knik gaan vertonen, anders dreigen 
zwaardere lockdown-regels, stelt het kabinet vandaag na corona-overleg. Daarom roepen 
Rutte en De Jonge iedereen op de basisregels beter te volgen. ‘De naleving is nu echt 
onvoldoende’.  

‘Mijn oproep echt aan iedereen is: blijf thuis bij klachten, laat je testen bij de GGD. Dat is echt 
de allerbelangrijkste basisregel’, zei demissionair premier Mark Rutte maandag na overleg op 
het Binnenhof. ‘Dat is cruciaal. Werk thuis, ventileer, houd die anderhalve meter in acht, 
overal waar geen coronapas is’.  

Rutte ‘hoopt’ dat hij niet eerder dan drie december een coronapersconferentie hoeft houden, 
de komende dagen zijn cruciaal: ‘We hopen echt van harte dat we ons pas op drie december 
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weer moeten melden, we volgen deze week scherp wat er gebeurt. Als het er slechter uitziet, 
dan melden we ons eerder. Of de maatregelen van vorig weekeinde werken, zien we echt pas 
aan het eind van deze week’.  

Het lockdown-spook zweeft boven het Binnenhof. Sinds begin oktober nemen het aantal 
infecties en ziekenhuisopnames al toe, de laatste weken exploderen de curves. Inmiddels zijn 
er 2316 coronapatiënten opgenomen, van wie 466 op de intensive care. Daarbij kampen 
ziekenhuizen met personeelsuitval.  

Minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) stelt dat er ‘lockdown-achtige 
maatregelen’ achter de hand gehouden worden. ‘Dat zijn sluitingstijden aanpassen, de 
groepsgroottes beperken, allerlei lockdown-achtige maatregelen die we kennen. En die wil je 
niet zomaar nemen, die zijn ook schadelijk. We willen echt die kentering zien deze week’. De 
modellen vertonen grote onzekerheidsmarges.  

Gemiddeld komen er ook ruim 21.000 infecties per dag bij. Voorzitter Hubert Bruls van het 
Veiligheidsberaad waarschuwde zondag dat er snel ‘een fundamentele verandering’ moet 
komen, een forse daling van het aantal gevallen. ‘Anders koersen we af op een lockdown die 
echt de hele winter gaat duren’. De milde lockdown van vorig weekeinde lijkt nog geen effect 
te hebben.   

De roep om ingrijpen klinkt luid. De beroepsvereniging  Verpleegkundigen & Verzorgenden 
Nederland (V&VN) waarschuwt dat ‘code zwart’ snel bereikt wordt. ‘Als je naar de groei van 
het aantal besmettingen kijkt, zie je dat de landelijke maatregelen lang niet ver genoeg gaan 
om effect te hebben. Met deze slappe hap houd je de zorg niet overeind’, meldt V&VN-
bestuurslid Jaap Kappert op de site van de vereniging.  

Volgens De Jonge is Nederland ‘nog lang niet’ bij code zwart, het moment dat er IC-bedden 
toegewezen moeten worden op basis van niet-medische afwegingen.  

De eerste verkeersdata tonen wel een lichte afname van het reizen met het openbaar vervoer 
(min tien procent) en de auto (minus twintig procent). Maar de vraag is of dit zich ook vertaalt 
naar minder contactmomenten - en dus minder potentiële besmettingsopties. Bron: AD, 22 
november 2021. 

Negentig procent van ambtenaren Amerikaanse overheid heeft zich laten 
vaccineren 

In aanloop naar de vaccinatieplicht die deze maandag ingaat, heeft ruim 90 procent van de 
ambtenaren van de Amerikaanse overheid zich al minstens een keer laten prikken. De 
'overgrote meerderheid' is volledig gevaccineerd, aldus functionarissen zonder een precies 
aantal te noemen. In totaal 3,5 miljoen werknemers vallen onder de verplichting die door 
president Joe Biden in september werd afgekondigd. 

De regering verwacht dat uiteindelijk 95 procent van de betrokken werknemers aan de 
vereisten voldoen. Ze zijn helemaal gevaccineerd of ze zijn hun vaccinatie aan het afronden of 
ze hebben om een religieuze of medische reden om vrijstelling gevraagd. 

De cijfers suggereren een relatief hoog vaccinatiepercentage bij deze groep ambtenaren in 
vergelijking met de Amerikaanse bevolking als geheel. Maar ze tonen ook dat mogelijk 175.000 
werknemers niet zijn gevaccineerd en zich dus niet aan de regels houden. De regering heeft 
herhaaldelijk gezegd dat ze ongevaccineerde werknemers niet meteen gaat schorsen of 
ontslaan. Eerst zal worden geprobeerd weigeraars alsnog over te halen. Dat vijf procent van 
het personeel niet is gevaccineerd, zou ook geen gevolgen hebben voor het functioneren van 
de overheid. Bron: AD, 22 november 2021. 
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Brabantse ziekenhuiscijfers 

In de Brabantse ziekenhuizen waren maandagochtend 377 coronapatiënten opgenomen, 47 
meer dan vrijdag. Dat maakte het ROAZ maandagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 
24 uur zijn 28 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Daar staat 
tegenover dat twintig coronapatiënten het ziekenhuis mochten verlaten. Een werd 
overgeplaatst en een coronapatiënt overleed  het afgelopen etmaal in de Brabantse 
ziekenhuizen. Bron: Omroep Brabant, 22 november 2021. 

Mkb wil meer compensatie voor ondernemers 

Ondernemers zouden langer de tijd moeten krijgen om hun belastingschuld terug te betalen. 
Daarvoor pleitte ondernemersvereniging MKB-Nederland maandagochtend in het Financieele 
Dagblad. In het NOS Radio 1 Journaal lichtte directeur Leendert-Jan Visser het pleidooi toe. 
‘De afspraak met het kabinet was: zodra het kabinet genoodzaakt was om beperkende 
maatregelen te nemen moet er ook compensatie zijn voor de geleden schade’, zei Visser, 
Ondernemers moeten nu volgend jaar beginnen met het aflossen van de belastingschuld, en 
hebben daarvoor tot oktober 2027 de tijd. Bron: Omroep Brabant, 22 november 2021. 

Nederlandse consumentenvertrouwen gaat fors omlaag 

De stemming onder consumenten in Nederland is deze maand flink verslechterd. Volgens het 
CBS werden Nederlanders zowel somberder over het algehele economische klimaat als over 
hun eigen financiële situatie. Dit mede vanwege de oplopende prijzen. De graadmeter kwam 
voor november uit op -19 tegen -10 in oktober. Daarmee is het vertrouwen weer terug op het 
niveau van februari dit jaar, toen Nederland nog in een grote coronalockdown verkeerde. Bron: 
Omroep Brabant, 22 november 2021. 

Optimisme na miljoenste boostervaccin in België 

In België is afgelopen weekend de miljoenste boosterprik tegen het coronavirus gezet, meldt 
de krant Het Laatste Nieuws. Daar werd in september mee begonnen. In eerste instantie alleen 
bij mensen met een verminderde immuniteit en bewoners van woonzorgcentra. Sinds vorige 
maand komen alle 65-plussers in aanmerking. Van hen heeft inmiddels bijna veertig procent 
de prik gekregen. De hoop is dat de druk op de ziekenhuizen hierdoor afneemt. Bron: Omroep 
Brabant, 22 november 2021. 

Code zwart duurt niet lang meer' 

Het duurt niet lang meer voor Nederland 'code zwart' bereikt, de toestand waarin ziekenhuizen 
zo weinig plaatsen over hebben dat ze moeten kiezen wie ze nog opnemen. Daarvoor 
waarschuwt de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. 
Zondag luidde voorzitter Tanja Van Roosmalen van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende 
Hulp Verpleegkundigen de noodklok al in het tv-programma KRAAK. 
 
Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen en de intensive care blijft maar stijgen. En 
de piek is nog niet bereikt, waarschuwt de beroepsvereniging. Verder vallen artsen en 
verpleegkundigen uit, doordat ze zelf besmet raken of de werkdruk na bijna twee jaar 
coronacrisis niet meer aankunnen. Ook de thuiszorg heeft het druk, waardoor het lastig is 
om opgeknapte patiënten uit het ziekenhuis te ontslaan. Zo blijven bedden bezet. Bron: 
Omroep Brabant, 22 november 2021. 
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Patiënten liggen in ziekenhuisbedden op de gang, code zwart komt 
dichtbij 

Patiënten liggen in ziekenhuisbedden op de gang en zorgpersoneel valt oververmoeid uit’, dat 
zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen 
(NVSHV) Tanja Van Roosmalen zondag in het praatprogramma KRAAK. van Omroep Brabant. 
Ze maakt zich ernstig zorgen over de oplopende coronabesmettingen. ‘Er wordt laconiek met 
de coronamaatregelen omgesprongen omdat mensen coronamoe zijn. Wij zijn ook moe. 

Tanja is naast voorzitter van de NVSHV ook verantwoordelijk voor de roosters van de 
Spoedeisende Hulp van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. ‘Mijn 
zorgverlenershart bloedt. De zorg is nog steeds goed, maar het begint wel aan alle kanten te 
piepen en te kraken. We hebben de eerste patiënten al gehad die in bedden op de gang liggen. 
Er zijn ook ambulances geweest die hun patiënt in de ambulance moesten houden tot er plek 
was’, legt Van Roosmalen uit. 

De Spoedeisende Hulp is het voorportaal voor de verpleegafdeling en de intensive care. ‘Ik 
sprak een collega in Limburg die vertelde dat de helft van de patiënten die binnenkomt 
coronaverdacht is. Dat is extra intensief want het personeel moet in speciale kleding gestoken 
worden en de patiënt moet afgezonderd blijven van anderen. Dan begint het op te stroppen 
en is er een slechtere doorstroom waardoor het systeem gaat haperen bij een continu hoog 
aanbod van patiënten’.  

Van Roosmalen is dan ook blij dat er door het demissionaire kabinet een vuurwerkverbod is 
afgekondigd voor oud op nieuw. ‘We kunnen het er gewoon niet bij hebben. Alles wat er nu 
bij komt is teveel’. 

Bovendien is het ergste leed voor de ziekenhuizen nog niet geleden. ‘De coronabesmettingen 
zijn nooit eerder zo hoog geweest. Gelukkig zijn velen gevaccineerd maar toch eindigen er 
mensen over twee weken in onze ziekenhuizen. Er komt dus hoe dan ook nog een lading 
patiënten aan. Ik hoop dat we het hoogtepunt gehad hebben en dat de maatregelen zin hebben 
anders komt code zwart voor de ziekenhuizen erg dichtbij’. 

Zaterdag werden voor de vijfde dag op rij meer dan 20.000 coronabesmettingen gemeld. In 
Brabant ging het om  3750 positieve testen. Bron: Omroep Brabant, 21 november 2021. 

‘Vanaf volgende week weer coronapatiënten naar Duitse ziekenhuizen’ 

Vanaf begin volgende week worden er weer coronapatiënten naar Duitsland overgeplaatst, om 
de druk op de ziekenhuizen in Nederland te verlichten. Dat heeft Ernst Kuipers, de voorzitter 
van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, donderdag gezegd tegen radiozender BNR. Kuipers 
heeft afspraken gemaakt over het opnemen van „een beperkt aantal patiënten’. 
 
Kuipers liet eerder deze week nog weten dat er in Duitsland geen plaats was voor Nederlandse 
patiënten. Ondanks dat er in Duitsland veel meer intensivecareplekken zijn dan in Nederland, 
hebben de ziekenhuizen het ook daar moeilijker dan in eerdere coronagolven. Ook in 
Duitsland komt dat hoofdzakelijk doordat veel artsen en verpleegkundigen ziek of overwerkt 
zijn. Toen Kuipers vandaag belde met een Duitse collega, bleek er niettemin „een mogelijkheid’ 
te zijn om Nederlandse patiënten over te nemen. 

In het voorjaar van 2020 en afgelopen winter hielpen Duitse ziekenhuizen ook al bij het 
verzorgen van Nederlanders met Covid-19. Toen was het voor Kuipers eenvoudiger om daar 
afspraken over te maken, omdat de Duitse zorg de stroom van coronapatiënten destijds nog 
relatief makkelijk aan kon. Bij elkaar werden enkele tientallen Nederlanders overgeplaatst 
naar Duitsland. Bron: NRC, 18 november 2021.  
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Duitsland kondigt nieuwe coronamaatregelen aan na overleg Merkel met 
deelstaten 

Duitsland gaat meer maatregelen nemen om het coronavirus te bestrijden. Als de 
ziekenhuisbezetting door coronapatiënten op een zeker niveau is, kan in alle deelstaten de 
2G-regel van kracht worden, zo kondigde bondskanselier Angela Merkel aan na een gesprek 
met de zestien deelstaatpremiers, melden Duitse media. Toegang voor ongevaccineerden tot 
het publieke leven in onder andere musea, sportgelegenheden en restaurants kan daarmee 
verder worden ingeperkt.  
 
Merkel riep de leiders van de deelstaten, die grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor het 
regionale coronabeleid, op alles te doen om de besmettingsaantallen terug te dringen. „We 
lopen vol’, waarschuwde de scheidend bondskanselier, die zei permanent te zullen controleren 
of er meer maatregelen nodig zijn. 

In sommige deelstaten is de 2G-regel, waarbij alleen gevaccineerden en mensen die besmet 
zijn geweest met het coronavirus toegang tot bepaalde plekken krijgen, al van kracht. In 
andere deelstaten gelden juist veel soepeler regels, wat de landelijke coronabestrijding sinds 
het begin van de pandemie heeft bemoeilijkt. Het aantal positieve coronatests in Duitsland 
brak donderdag met 65.371 gevallen een nieuw dagrecord. Ook de ziekenhuisbezetting loopt 
snel op, zo waarschuwen artsenverenigingen. Met 248 sterfgevallen woensdag komt het land 
deze week waarschijnlijk op een totaal van ruim 100.000 coronadoden sinds het uitbreken 
van de pandemie. 

Ook komen er waarschijnlijk een vaccinatieplicht en een dagelijkse testplicht voor artsen en 
verplegers. De Duitse federale overheid moet daarvoor wetgeving introduceren, waarmee 
deelstaten de vaccinatie- en testplicht kunnen afdwingen. Donderdag stemde de nieuw 
verkozen Bondsdag in met een wijziging van de Infectieziektenwet. Als vrijdag ook de 
Bondsraad met de wetswijziging instemt, geldt voortaan in het openbaar vervoer de 3G-regel. 
Toegang is dan alleen mogelijk voor mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus, een 
besmetting hebben doorgemaakt of een negatieve test kunnen overleggen. Bron: NRC, 18 
november 2021. 
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Een café in Erfurt heeft een bord voor de deur staan waarop het aankondigt 2G-beleid te 
voeren. Foto Jens Schlüter/AFP 

Tweede Kamer stemt in met mogelijk gebruik coronapas in niet-
essentiële winkels 

Het demissionaire kabinet mag het coronatoegangsbewijs in de toekomst verplicht stellen voor 
niet-essentiële winkels en niet-essentiële diensten. Het gaat dan om onder meer kleding- en 
meubelzaken, en voor kappers en dierentuinen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is 
daar donderdag mee akkoord gegaan. De wetswijziging valt onder de Tijdelijke wet 
maatregelen Covid-19, die iedere drie maanden door zowel de Eerste Kamer als de Tweede 
Kamer moet worden goedgekeurd. Voorlopig is de coronapas alleen verplicht in onder meer 
horeca en evenementen. 

Woensdag tekende zich tijdens een debat al een Kamermeerderheid voor uitbreiding van de 
coronapas af. De maatregelen waarvoor de Kamer donderdag zijn steun uitsprak, waren wel 
licht gewijzigd: in winkels waar klanten anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar, 
hoeven geen QR-codes te worden gecontroleerd. 

Ondanks instemming van een meerderheid van het parlement, klonken er ook kritische 
geluiden over de plannen van demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid, CDA). 
Met name over de definitie van ‘niet-essentieel’ was veel discussie. Tweede Kamerlid Jan 
Paternotte (D66) vroeg zich af hoe om te gaan met gemengde winkels, zoals tabakszaken met 
een postagentschap. Hij riep in een motie met collega Aukje de Vries (VVD) op lessen te 
trekken uit de sluiting van niet-essentiële detailhandel tijdens eerdere maatregelen.  
 
Het demissionaire kabinet definieert niet-essentiële winkels en diensten als zaken die niet als 
eerste levensbehoefte dienen. Supermarkten en apotheken zijn dat bijvoorbeeld wel, 
tuincentra en juweliers niet. Bron: NRC, 18 november 2021.  
 
Ski Vereniging krijgt veel vragen over lockdown in Oostenrijk 
 
De Nederlandse Ski Vereniging krijgt 'heel veel' vragen van vakantiegangers over de nieuwe 
lockdown in Oostenrijk en de strikte coronamaatregelen in het Alpenland. Volgens 
commercieel directeur Arjen de Graaf van de meer dan 65.000 leden tellende nationale bond 
zijn veel wintersporters aan het kijken of ze hun vakanties naar Oostenrijk moeten omboeken 
naar Zwitserland, Frankrijk of Italië omdat daar de regels veel minder streng zijn. ‘In 
Oostenrijk is wintertoerisme nu niet mogelijk’, aldus de directeur. Bron: AD, 22 november 
2021. 
 
Apotheker Hilbers vaccineert zelf eigen patiënten tegen coronavirus 
 
Apotheker Rogier Hilbers vaccineert in het Friese Oosterwolde zelf zijn patiënten tegen het 
coronavirus. Voor zover bekend is hij de eerste apotheker die dit doet. Hij en de Friese GGD 
hopen dat een persoonlijke aanpak ertoe zal leiden dat meer mensen zich zullen laten 
vaccineren. ‘Ik ken mijn patiënten, want ik zit dichtbij ze in de wijk. Mensen kunnen met al 
hun vragen bij mij terecht, zonder afspraak’, vertelt Hilbers. 
 
Wie het vaccin wil, kan ook gewoon naar binnen lopen voor een beschermende prik. De 
apotheker zette maandag de eerste vijf prikken. ‘Dat was een spannend moment voor ons. 
Gelukkig werkte alles uitstekend’. 
 
Nu is Hilbers nog de enige apotheker die zelf coronavaccins toedient, maar hij hoopt dat het 
initiatief snel navolging krijgt. Bron: AD, 22 november 2021. 
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Bij code zwart is politiebescherming zorgpersoneel nodig 

Als er in Nederland code zwart wordt bereikt in ziekenhuizen zal zorgpersoneel beschermd 
moeten gaan worden door de politie of het leger. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, vrijdagavond in het tv-programma 
Op1. ‘Want de emoties lopen dan gigantisch op. Als je dan in het ziekenhuis komt met je kind 
of met je vader of je partner en wij zeggen: 'We hebben geen plek en jouw partner komt niet 
in aanmerking’. Bron: Omroep Brabant, 21 november 2021.  
 
Heel Nederland donkerrood op Europese coronakaart 
 
Voor het eerst kleurt heel Nederland donkerrood op Europese risicokaart van het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Op de donderdag geüpdatete kaart zijn 
ook Groningen en Drenthe van kleur versprongen, de rest van het land was vorige week al 
donkerrood.  
 
Aan de hand van de kaart kunnen landen besluiten om reisrestricties in te stellen tegen 
landen of bepaalde regio’s. Het ECDC bepaalt de kleur aan de hand van het aantal positieve 
tests in de laatste twee weken. 
 

Bron: NRC, 19 november 2021. 

Novak Djokovic moet ingeënt zijn voor Australian Open 

Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, moet net zoals alle andere tennissers ingeënt 
zijn tegen het coronavirus om in januari mee te kunnen doen aan de Australian Open, meldt 
toernooichef Craig Tiley. ‘Er wordt veel gespeculeerd over vaccinatie. Voor alle duidelijkheid, 
toen de (staats)premier aankondigde dat iedereen ter plekke gevaccineerd moet zijn, hebben 
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we dat duidelijk gemaakt aan de spelersgroep’. Djokovic heeft tot nu toe geweigerd bekend te 
maken of hij is gevaccineerd.  Bron: Omroep Brabant, 21 november 2021. 

Complotdenkers raken verdeeld 

De radicale verzetsbeweging tegen de coronamaatregelen begint te verbrokkelen door 
onderling wantrouwen. Er zijn inmiddels tientallen clubs die verkondigen dat er een complot 
schuilt achter de coronacrisis, maar onderling klinken steeds vaker beschuldigingen dat 
vroegere geestverwanten, zoals Willem Engel of Michel Reijinga heimelijk deel uitmaken van 
datzelfde complot, is te lezen in De Telegraaf. Bron: Omroep Brabant, 21 november 2021. 

ChristenUnie stemt op congres tegen uitbreiding coronapas 

De fractie van de ChristenUnie moet niet instemmen met een uitbreiding van het 
coronatoegangsbewijs. Ook zouden er geen maatregelen moeten worden ingevoerd die alleen 
ongevaccineerden treffen. Dat vindt een meerderheid van de leden. Zij stemden zaterdag op 
een partijcongres voor de oproep om niet in te stemmen met de uitbreiding van het CTB naar 
bijvoorbeeld niet-essentiële winkels, en ook niet in te stemmen met het weren van 
ongevaccineerden op sommige plekken. Bron: Omroep Brabant, 21 november 2021. 

Meeste doden in Nederland sinds maart 

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 55 meldingen dat een coronapatiënt in Nederland aan de 
gevolgen van de besmetting is overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 9 maart. Dat het 
overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn 
overleden. Daar kan soms wat tijd tussen zitten. 

In de afgelopen week registreerde het RIVM het overlijden van 230 coronapatiënten, gemiddeld 
bijna 33 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 14 maart. Bron: Omroep Brabant, 21 
november 2021. 
 
Coronazelftest moeilijk te krijgen: hoe kwalijk is dat? 
 
Het is op dit moment lastig om bij de GGD een afspraak te maken voor een coronatest. Maar 
dat niet alleen: ook de zelftesten zijn schaars. Uit een rondgang van EditieNL blijkt dat de 
testen in verschillende winkels uitverkocht zijn. Wat betekent dit voor de verspreiding van het 
coronavirus? 
 
Dat sommige mensen moeilijk aan zelftesten kunnen komen leidt tot geklaag op Twitter. Een 
twitteraar zegt acht winkels af te zijn geweest zonder te slagen. 
Diverse winkels kampen met tekorten. Zo trof EditieNL lege schappen Trekpleister en Etos. 
Ook Kruidvat laat weten dat er sprake is van schaarste. ‘We hebben nog wel een kleine 
voorraad in het distributiecentrum, maar waarschijnlijk is dat ook niet genoeg. We doen onze 
best om de winkels te voorzien van de voorraad die we nog hebben’, zegt woordvoerder José 
Mes tegen EditieNL. 

Dat de testen moeilijk te krijgen zijn is een slechte zaak, vindt viroloog Ab Osterhaus. ‘Hoewel 
er een aantal nadelen aan de zelftesten zitten, kunnen ze wel een belangrijke rol spelen’, vertelt 
hij aan EditieNL. ‘Bijvoorbeeld bij basisscholen. Daar zijn nu veel besmettingen’. 

Ook zouden de testen volgens hem nuttig zijn in werksituaties. ‘Ik denk dat het grootste deel 
van de mensen zijn verantwoordelijkheid wil nemen en de zelftest regelmatiger wil gebruiken. 
Elke maatregel draagt bij aan de bestrijding van het virus’, zegt Osterhaus. ‘Zelftesten zijn 
ondergewaardeerd. Ik test zelf vrijwel elke dag’.  
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Daarnaast kunnen zelftesten ook de druk op de GGD verlichten, denkt viroloog Bert Niesters. 
‘Als je zelftest positief is, sla je de GGD daarna misschien over. Zelftesten zijn natuurlijk 
uitstekend om bij klachten een indruk te geven van wat er aan de hand is. Bron: RTL Nieuws, 
22 november 2021.  

EMA buigt zich over boosterprik Janssen 

Nederlanders kunnen over een tijdje misschien ook een boosterprik met het coronavaccin van 
Janssen krijgen. De Europese toezichthouder, het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA), 
buigt zich over de extra dosis met het Nederlandse vaccin. Het bureau wil over een paar weken 
zijn oordeel klaar hebben. 

Janssen heeft proeven gedaan met ruim 14.000 volwassen mensen. De ene helft kreeg een 
tweede dosis Janssen, de andere helft een zoutoplossing zonder effect, een placebo. Die kregen 
ze twee maanden na de eerste inenting met het Leidse vaccin. Het EMA gaat de resultaten 
beoordelen om te bekijken of de boosterprik veilig en werkzaam is.  

De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn al goedgekeurd voor boosterprikken. Onder 
meer in Nederland worden ze daarvoor gebruikt. De boosterprikken moeten de afweer tegen 
het coronavirus een oppepper geven. Bron: Het Parool, 22 november 2021.  

Nieuwe test- en priklocatie op de NDSM 

Op het NDSM-plein in Noord is een nieuwe test- en vaccinatielocatie geopend. Je kan er 
zonder afspraak getest of geprikt worden. De mobiele testunit staat er tot en met 5 december 
en is dagelijks geopend van 09.00 tot 16.00 uur. De vaccinatie-unit blijft tot 27 december 
staan en is geopend van 12.00 tot 17.30 uur. 

Bij de NDSM zat eerst in de voormalige scheepsbouwloods een grote vaccinatielocatie. Deze is 
sinds eind augustus gesloten. Om het voor Noorderlingen toch makkelijk te maken om zich 
te laten testen of prikken, komen nu de mobiele units tijdelijk op de NDSM-werf te staan. 
Mensen die gevaccineerd willen worden kunnen kiezen uit de vaccins van Pfizer of Janssen. 
Bron: Het Parool, 22 november 2021. 

Musea: vergelijk coronamaatregelen niet met de oorlog 

De vergelijking tussen de coronamaatregelen en oorlogssituaties en de Holocaust is kwetsend 
en pijnlijk voor oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Nederlandse oorlogsmusea en 
herinneringscentra constateren in een open brief 'met stijgende verbazing' dat een groep 
Nederlanders deze vergelijkingen steeds vaker gebruikt. De maatregelen staan geenszins in 
verhouding tot het vernietigen van een grote groep mensen, louter vanwege wie ze zijn, 
schrijven de musea. 

De brief is gepubliceerd door het bestuur van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40 - 
45 (SMH), waarbij de vijftien grote musea en dertig kleinere musea en herinneringscentra zijn 
aangesloten. Aan het begin van de coronapandemie, in 2020, waarschuwden het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei en bewindslieden ook al dat een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog 
niet opgaat. De laatste maanden worden dergelijke vergelijkingen steeds vaker gehoord, 
constateert SMH. 

SMH snapt dat coronamaatregelen tot stevige discussies en demonstraties kunnen leiden. 
'Het feit dat al deze meningen geuit en gehoord kunnen worden, onderstreept nog maar eens 
de vrijheid waarin we leven,' aldus het stichtingsbestuur. 'Wij hebben een rechtsstaat en 
vrijheid. Dit alles was tijdens de oorlogsjaren niet het geval. Hele bevolkingsgroepen zijn 
uitgemoord, er was dwangarbeid en wie protesteerde kon zonder proces worden 
gevangengezet, gemarteld of gefusilleerd’. 
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'De maatregelen tegen corona raken ons allemaal, ook de oorlogsmusea en 
herinneringscentra. De pandemie en de maatregelen zijn ingrijpend en brengen onzekerheid 
en emoties met zich mee. Uiteraard leidt dat tot meningsverschillen,' aldus de SMH. De 
stichting roept op om te discussiëren zonder het 'ongekende leed van de eerdere generatie te 
bagatelliseren’. Bron: Het Parool, 22 november 2021.  

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen met bijna 100 toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder 
toegenomen. In totaal liggen er nu 2316 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 99 meer dan zaterdag, blijkt uit cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Het gaat om het hoogste aantal sinds half mei. Vergeleken met precies één jaar geleden, op 
21 november 2020, liggen er nu ruim 400 Covidpatiënten meer in de ziekenhuizen. 

Op de intensive cares klom het aantal mensen met corona zondag met 34 tot 466. Er liggen 
nu meer coronapatiënten dan niet-coronapatiënten op de ic's en dat is voor het eerst sinds 
eind mei. Op de verpleegafdelingen nam het aantal covidpatiënten afgelopen etmaal toe met 
65 tot 1850. 

In de afgelopen 24 uur werden er 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 252 nieuwe patiënten binnengebracht. 

Over de afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 299 nieuwe opnames per dag, het hoogste 
niveau sinds 5 mei. Dit gemiddelde ligt bijna 10 procent hoger dan vorige week en stijgt voor 
de 40e dag op rij. Bron: Het Parool, 22 november 2021. 

'Hele winter in lockdown als het zo doorgaat' 

Als mensen de huidige coronamaatregelen niet beter gaan naleven en het aantal besmettingen 
deze week niet fundamenteel daalt, koersen we af op een lockdown die de hele winter gaat 
duren. Dat zei voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls zondag in het 
televisieprogramma Buitenhof. 

Bruls zegt teleurgesteld te zijn in hoe slecht de huidige maatregelen worden nageleefd. Hij gaf 
aan wel te geloven in de strategie 'niet gelijk op alles maar weer sluiten te gaan zitten’. ‘Maar 
als je kijkt naar de laatste nalevingscijfers, ben ik daar ook teleurgesteld over’. 

Volgens Bruls wordt deze week heel spannend. ‘Als dat niet fundamenteel verandert in 
combinatie met een echte daling van het aantal besmettingen, dan koersen wij af op een 
lockdown die echt de hele winter gaat duren’. 

Ook Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam, was zondag 
te gast bij Buitenhof. Volgens haar hebben de huidige coronamaatregelen vooralsnog geen 
effect. ‘De effecten van die maatregelen zouden zeker deze week zichtbaar moeten worden’, 
zegt Koopmans. ‘Het is duidelijk dat als het in deze lijn doorgaat, de zorg dat niet aankan,’ 
vervolgt ze. Volgens de viroloog zouden complete lockdowns komende winter niet nodig zijn 
als de huidige maatregelen nageleefd worden. Bron: Het Parool, 22 november 2021.   

Artsen transplanteerden al meerdere organen oud-coronapatiënten 

In ons land zijn al meerdere mensen aan een nieuw orgaan geholpen dat van iemand kwam 
die corona had gehad. Ook een orgaan van iemand die aan long covid leed kan in aanmerking 
komen. Dat zegt Rogier Hoek, longarts in het Erasmus MC en voorzitter van het Lotto, 
landelijk overleg transplantatie thoracale organen. 

Waren de dokters aan het begin van de pandemie nog aan de voorzichtige kant met organen 
van mensen die corona hadden gehad, inmiddels worden 'verantwoorde risico’s genomen’. Die 
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risico ‘s zijn volgens Hoek zeker de moeite waard. ‘Sterven op de wachtlijst willen we te allen 
tijde voorkomen. Iets wat misschien minder ideaal is, kan toch nog goed zijn en is beter dan 
te wachten op een orgaan dat misschien wel nooit gaat komen,’ zegt Hoek. En een donororgaan 
verloren laten gaan is, in het licht van de wachtlijsten, erg zonde als dat niet echt hoeft. 

In Hoeks eigen Erasmus MC in Rotterdam is al twee keer met goed gevolg een orgaan 
gedoneerd van iemand die corona had gehad, onder meer bij iemand die ook door covid zulke 
ernstige longschade had gekregen, dat een longtransplantatie de enige optie was. De andere 
patiënt had een andere longziekte. De beslissing om over te gaan tot transplantatie na covid 
moet echt per geval worden bekeken, net als natuurlijk de conditie van de ontvanger. Bron: 
Het Parool, 22 november 2021.  

Hoofd Duitse RIVM waarschuwt voor vijfde golf als mensen zich niet laten 
prikken 

Lothar Wieler, het hoofd van het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI), de Duitse 
evenknie van het RIVM, waarschuwt voor nieuwe coronagolven, tenzij meer mensen zich laten 
vaccineren. 

‘Als we de vaccinatiegraad niet significant omhoog brengen, geven de modellen aan dat er ook 
een vijfde coronagolf zal komen,’ aldus Wieler tegen het Duitse persbureau DPA. Volgens het 
RKI-hoofd heeft Duitsland momenteel te maken met een nationale noodsituatie en bepaalt 
wat mensen nu doen de situatie in de winter. 

Hoewel de baas van het RKI oproept tot fors meer inentingen, stelt hij ook dat vaccinaties 
alleen niet genoeg zullen zijn. Ook het verminderen van sociale contacten is volgens Wieler 
van belang. Hij herhaalde dan ook zijn eerdere oproep aan mensen om grootschalige 
bijeenkomsten en evenementen in binnenruimtes te vermijden. Ook zouden er preventieve 
maatregelen moeten worden genomen in deelstaten die minder zwaar zijn getroffen door de 
huidige vierde golf. 

‘Het vaccin is de weg uit de pandemie, maar het beschermt minder goed tegen infectie dan 
dat het beschermt tegen een ernstig ziekteverloop,’ aldus Wieler. Het RKI wil dat zeker 85 
procent van de Duitsers tussen de 12 en 59 jaar en 90 procent van de mensen 60 jaar of 
ouder zich volledig laat vaccineren. Momenteel is nog geen 70 procent van de Duitsers 
gevaccineerd. Bron: Het Parool, 22 november 2021.  

Via Telegram kan de politie rellen voorspellen – maar dat wordt steeds 
ingewikkelder 

De politie gebruikt chatgroepen op berichtendienst Telegram om coronarellen te voorspellen 
en te de-escaleren. Maar het digitale kat-en-muisspel tussen handhaving en relschoppers 
wordt steeds ingewikkelder.  

Arnout de Vries had een onverwacht druk weekend. Relschoppers uit meerdere Telegram-
groepen waren van plan naar zijn thuisplaats Groningen te komen. Hij meldde wat hij 
tegenkwam bij de politie. Dat deed hij als bezorgde burger, maar het is dankzij zijn werk als 
politie-adviseur bij onderzoeksorganisatie TNO dat hij precies wist waar te zoeken.  

Volgens De Vries speelt geen enkel online platform een grotere rol bij de coronarellen dan 
Telegram. Deze berichtendienst – opgericht door twee Russische broers en gevestigd in Dubai 
– heeft wat weg van WhatsApp, maar is volledig anoniem en biedt ruimte aan onbeperkt grote 
groepen. ‘In die groepen komt van alles samen, van hackers en grote drugsdealers, tot jonge 
gastjes die gewoon wat willen rellen’. 

De Rotterdamse rel tegen het 2G-beleid van afgelopen vrijdag, werd donderdagmiddag al 
aangekondigd in een Telegram-chatgroep met inmiddels ruim 7.600 leden. Zaterdag volgden 
in diverse groepen oproepen om te rellen in uiteenlopende steden. Voor sommige steden 
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werden verschillende locaties genoemd – zoals het Museumplein en het Mercatorplein in 
Amsterdam – waardoor het op geen van die plekken al te druk werd. 

‘Ga er maar vanuit dat een paar van die berichten niet van relschoppers waren’, zegt De Vries. 
‘Politieagenten zitten zelf in die groepen onder aliassen, en zorgen voor ruis. Als iemand roept 
‘kom vanavond naar Amsterdam’, kunnen zij bijvoorbeeld reageren ‘we gaan toch mórgen?’ 

Agenten gebruiken Telegram ook om in te schatten waar ze aanwezig moeten zijn. ‘In 
Rotterdam kwamen grotere groepen samen dan verwacht. Maar in andere regio’s ging het dit 
weekend beter. Op veel plekken was er een grote politieaanwezigheid in de binnenstad. Dat 
kost capaciteit en belastingcenten, maar werkt wel de-escalerend. 

‘Op Telegram zag je dat jonge gasten overdag gingen scouten om hun kansen in te schatten. 
En uiteindelijk wil niemand gepakt worden. Natuurlijk wachten ze nu gewoon op een moment 
waarop ze de politie wél weer kunnen verrassen. Het blijft een kat-en-muisspel’. 

Dat spel wordt met de jaren steeds ingewikkelder. ‘Rellen voorspellen met sociale media was 
een stuk makkelijker in de tijd van Project X Haren bijna tien jaar terug. Toen zaten mensen 
in kleine groepen met bijnamen die ze zowel op Twitter als op Facebook gebruikten. 
Tegenwoordig weten zij dat de politie op het internet kijkt. Ze letten daarom ook meer op wat 
ze zeggen zodat ze niet vervolgd kunnen worden. ‘Ik heb gehoord dat er vanavond rellen zijn’ 
in plaats van ‘we gaan vanavond rellen’. 

Sommige Telegram-groepen steken als een ijsschots boven het water uit – die noemen zichzelf 
iets als ‘Rellen Rotterdam’. Maar hoeveel daaronder zit, weet je niet, zegt De Vries. ‘Er wordt 
veel codetaal gebruikt. Begin dit jaar was ‘koffiedrinken’ bijvoorbeeld code voor 
avondklokrellen. In één geval wist de politie zo’n rel te de-escaleren door op te komen dagen 
met koffiekannen’. 

Tegelijk vervagen door Telegram de scheidslijnen tussen gevaarlijke groepen. ‘De politie wil 
weten hoeveel mensen er komen, wat ze van plan zijn, maar ook wie het zijn. Vroeger wist je: 
dit zijn voetbalhooligans, dat zijn motorbendes. Maar op Telegram loopt alles door elkaar. Als 
je niet weet wie er bij een protest zijn, is het heel moeilijk risico’s te duiden’. 

Wel is er duidelijk een pikorde tussen groepen. Veel relschoppers zijn jongeren die zich willen 
bewijzen met filmpjes waar ze bijvoorbeeld iets naar politie gooien. ‘Niks is populairder dan 
foto’s van je blauwe plekken delen na afloop. Maar de groepen erachter zijn geavanceerder. 
Die stoken de relschoppers op maar komen niet zelf’. 

Achteraf probeert de politie te analyseren wie het vuur hebben aangewakkerd. ‘Vroeger werden 
de mensen die alleen berichtjes plaatsten nooit gepakt. Maar de avondklokrellen waren een 
omslagpunt. In mei kregen een aantal van de thuisblijvers flinke straffen. Je komt er niet 
meer mee weg door te zeggen dat het maar een grap was’. 

Tenminste, als je wordt gepakt. ‘Opsporen is moeilijk omdat Telegram niet meewerkt. Ze 
hebben wel beterschap beloofd – het is ook niet goed voor hun imago als ze alleen nog maar 
bekendstaan als broedplaats voor criminelen, terroristen en hackers. Maar tot nu toe zijn het 
ook een beetje beloftes voor de bühne’. Bron: Trouw, 22 november 2021. 

Er liggen 2430 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen 

Er liggen momenteel 2430 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, zo staat in de 
meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat 
is een stijging van 114 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden. 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1960 mensen met Covid-19. Op de intensive 
cares zijn dat er 470.  
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Afgelopen week werden er gemiddeld 305 nieuwe coronapatiënten per dag in de ziekenhuizen 
opgenomen. Dat is het hoogste niveau sinds 3 mei. Bron: AD, 22 november 2021. 

23.066 nieuwe coronabesmettingen gemeld 

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 23.066 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Afgelopen 
donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zo'n 23.600 
positieve tests. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 151.196 besmettingen bevestigd. Dat is het hoogste 
weektotaal ooit. Vorige week maandag werd voor het eerst de grens van 100.000 positieve 
tests in een week tijd gepasseerd, nu gaat Nederland voor het eerst door de barrière van 
150.000 positieve tests in zeven dagen. 

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 29 meldingen van sterfgevallen aan de gevolgen van een 
coronabesmetting. Bron: AD, 22 november 2021.  

De behoefte aan coronatesten blijft enorm groot 

De behoefte aan coronatesten 'blijft enorm groot' en daardoor is het ook nog altijd 'extreem 
druk' bij het landelijke callcenter en het online reserveringssysteem, meldt GGD GHOR 
Nederland. Het kan daardoor de nodige moeite kosten om een test in te boeken, zeker voor 
mensen die daar niet ver voor willen of kunnen reizen 

‘Mensen kunnen helpen door later op de dag een afspraak te maken’, laat de woordvoerster 
van de gezondheidsdienst weten. ‘Online is het in de avond en op de vroege ochtend 
rustiger. In principe is er voor iedereen plek’, voegt ze eraan toe. 

‘Uiteraard hopen wij op een spoedige stabilisatie van de besmettingen. De meest effectieve 
maatregel om ook de testcapaciteit op orde te brengen, is de hoeveelheid besmettingen naar 
beneden krijgen’, besluit de landelijke organisatie van de GGD'en. Bron: AD, 22 november 
2021. 

Nederlanders laten hun auto vaker staan  

Nederlanders laten hun auto vaker staan sinds het advies geldt om alleen naar kantoor te 
gaan als het niet anders kan. Vorige week waren er op werkdagen zo'n acht procent minder 
personenauto's op de weg. Op de vrijdag daarvoor paste de regering het thuiswerkadvies aan 
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat meldt het Nationaal Dataportaal 
Wegverkeer (NDW), dat ook een afname van de files registreert. 

Maar er rijden nog lang niet zo weinig personenauto's op de weg als op het dieptepunt in april 
2020, tijdens de eerste lockdown. De verkeersdrukte zou tijdens werkweken nog ongeveer 
moeten halveren om dat niveau te bereiken. 

Het aantal files ging vorige week tijdens werkdagen ongeveer door de helft. De onderzoekers 
hebben hierbij gekeken naar de filezwaarte. Dat berekenen ze door het aantal minuten file te 
vermenigvuldigen met het aantal kilometers. Bron: AD, 22 november 2021. 

Ook de rij voor de koffieautomaat is korter geworden  

 
Ook de rij voor de koffieautomaat is korter geworden door het thuiswerkadvies. Google 
registreerde namelijk dat minder mensen zich vorige week vertoonden op kantoor. De 
werkplekken waren ruim drie procent rustiger dan een week eerder. Het internetbedrijf heeft 
dit gemeten door de bewegingen van gebruikers van zijn kaartendienst Maps te volgen. 
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Mensen reisden vorige week ook minder met het openbaar vervoer, laten cijfers van ov-
chipkaartbedrijf Translink zien. Op werkdagen checkten gemiddeld ruim vijf procent minder 
mensen in bij een trein, bus, metro of tram. Bron: AD, 22 november 2021. 

Code zwart nog niet van kracht 
 
De komende dagen of weken zal code zwart naar verwachting nog niet van kracht zijn in de 
ziekenhuizen, aldus voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers. 
Hij zei tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat er op dit moment 'volstrekt geen sprake' van 
is.  

Ziekenhuizen nemen volgens Kuipers momenteel de protocollen door voor wat er in het geval 
van code zwart allemaal moet gebeuren. Dat geeft volgens hem wel de urgentie van de 
situatie aan. Bron: AD, 22 november 2021. 

In Griekenland wordt 2G-beleid ingevoerd 
 
Ook in Griekenland heeft de overheid besloten een 2G-beleid in te voeren vanwege de hoge 
besmettings- en sterftecijfers. Oudere Grieken zouden moeilijk over te halen zijn om een prik 
te nemen, en hierom sterven er in het land dagelijks twee keer zo veel mensen aan het 
coronavirus dan het Europese gemiddelde. 

Ongevaccineerde Grieken die het virus nog niet hebben gehad hebben vanaf vandaag geen 
toegang meer tot publieke locaties. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld voor een bezoekje aan een 
café, restaurant, bioscoop of museum een vaccinatie- of herstelbewijs nodig hebt. Ook bij een 
sportschool kom je niet binnen zonder toegangsbewijs, wat voor een golf aan opzeggingen zou 
hebben gezorgd. Bron: AD, 22 november 2021. 

Europese Commissie komt met voorstellen voor duidelijkheid QR-code 
in CoronaCheck-app 

De Europese Commissie komt nog deze week met voorstellen die duidelijkheid moeten 
scheppen over de geldigheid van de QR-code in de CoronaCheck-app bij reizen in de EU. 
Volgens een woordvoerder werkt de commissie samen met de lidstaten en experts aan een 
'update' van de regelgeving rond het certificaat. 

Herziening van de regels voor de toepassing van het Digitaal Corona Certificaat (DCC) lijkt 
nodig nu lidstaten boosters zetten of gaan zetten waardoor het begrip 'volledig gevaccineerd' 
op de helling staat. Nu kan iemand volgens de Europese afspraken een QR-code krijgen als 
hij volledig gevaccineerd is met één Janssen-prik of twee inentingen met de vaccins van 
Pfizer/BioNTech, Moderna of AstraZeneca. In bijvoorbeeld Griekenland gaan stemmen op de 
QR-code te laten vervallen voor gevaccineerde 60-plussers die niet na zes maanden een 
herhalingsprik halen. 

Ook de invoering van de 2G-regel (genezen of gevaccineerd) is voer voor 
debat. Ongevaccineerde EU-burgers kunnen nu zonder problemen naar andere lidstaten 
reizen met een QR-code die bewijst dat ze zijn hersteld van Covid-19 (met een geldigheid van 
180 dagen) of met een recente negatieve coronatest. Maar sommige landen accepteren geen 
negatieve test meer. Bron: AD, 22 november 2021. 

 
Gemeente Rijssen-Holten vergoed kosten bij scannen coronapas 
 
De Overijsselse gemeente Rijssen-Holten gaat bedrijven die kosten maken bij het scannen van 
de corona-QR-code vergoeden. De gemeente deelt tot maximaal duizend euro uit. Het bedrag 
is bedoeld om loonkosten van personeel dat speciaal voor de controle is aangenomen te 
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vergoeden, inclusief vakantiegeld, administratieve kosten en werving en selectiekosten. Ook 
materiële kosten om de QR-codes te controleren, kunnen verhaald worden. 
„In deze tijd wordt veel gevraagd van verschillende ondernemers en verenigingen. Met deze 
vergoeding willen we deze groep ondersteunen in de gemaakte kosten’, aldus burgemeester 
Arco Hofland. Bron: AD, 22 november 2021. 

Controleren op QR-code? Dan krijg je in Rijssen-Holten 1000 euro 

Het coronatoegangsbewijs controleren levert geld op in Rijssen-Holten. De gemeente deelt tot 
maximaal 1000 euro uit aan organisaties en bedrijven die kosten maken bij het checken van 
de QR-code. 

Of het nu gaat om de plaatselijke voetbalclub, het theater of restaurants: op veel plekken 
hebben we een QR-code nodig om binnen te komen. Bedrijven en organisaties maken daarom 
kosten. Tot 1000 euro kunnen ze verhalen bij de gemeente Rijssen-Holten. Burgemeester Arco 
Hofland: „In deze tijd wordt veel gevraagd van verschillende ondernemers en verenigingen. 
Met deze vergoeding willen we deze groep ondersteunen in de gemaakte kosten’. 

Het bedrag is bedoelt om loonkosten van personeel dat speciaal voor de controle is 
aangenomen te vergoeden, inclusief vakantiegeld, administratieve kosten en werving en 
selectiekosten. Ook materiële kosten om de QR-codes te kunnen controleren, kunnen 
verhaald worden. Wel moeten de kosten gemaakt zijn tussen 22 september 2021 en 31 
december 2021. Dit moet schriftelijk te bewijzen zijn door middel van facturen en loonstroken. 

Gebaseerd op het aantal inwoners krijgt de gemeente Rijssen-Holten in totaal 98.000 euro. 
Dit is een incidentele bijdrage van het ministier van Justitie en Veiligheid aan Veiligheidsregio 
Twente. Het bedrag is bedoelt ter naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen. De 
gemeente zegt de tegemoetkoming van 1000 euro binnen een week over te willen maken. 
Voorwaarde is wel dat de indiener geen waarschuwing of boete heeft ontvangen van de 
gemeente met betrekking tot controle op toegangsbewijzen. Bron: Tubantia, 22 november 
2021. 

Bedrijven willen meer coronasteun 

Verschillende bedrijfstakken willen dat het kabinet meer coronasteun geeft. Zo stuurden de 
brancheverenigingen voor beveiligers, contractcateraars en verhuizers gezamenlijk een 
brandbrief naar Den Haag waarin ze waarschuwen voor financiële problemen in hun sectoren 
en vragen om al hun omzetverlies vergoed te krijgen. Reiskoepel ANVR wil ook financiële steun 
als landen buiten Europa vrijwel allemaal een oranje reisadvies houden. 

De brancheverenigingen voor beveiligers, cateraars en verhuizers geven aan dat ze door de 
laatste coronamaatregelen, waardoor bijvoorbeeld veel evenementen niet door kunnen gaan, 
veel omzetverlies lijden. Tegelijkertijd is er geen steun voor het aanhouden van personeel nu 
de NOW-regeling is afgeschaft en is de tegemoetkoming voor de vaste lasten beperkt tot 85 
procent. 

‘Als er geen compensatie komt voor de arbeidskosten, moeten wij onze mensen laten gaan en 
krijgen we ze niet meer terug als het weer beter gaat’, zegt voorzitter Ard van der Steur van 
De Nederlandse Veiligheidsbranche. Volgens hem heeft dat ‘grote gevolgen voor het 
voortbestaan van specifieke sectoren in onze bedrijfstak’. Bron: AD, 22 november 2021. 

Kabinet maakt 2G-beleid mogelijk 
 
Het kabinet wil het mogelijk maken om 2G-beleid in te voeren voor de horeca, evenementen, 
cultuur en niet-essentiële dienstverlening. Daar kan men dan bezoekers toelaten die 
gevaccineerd zijn óf genezen van corona. Een negatieve test is dan niet meer voldoende. Dat 
staat in het wetsvoorstel dat het demissionaire kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
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Bij 2G worden alleen mensen toegelaten die gevaccineerd zijn of genezen van corona. Er is 
een nieuwe wet nodig om 2G mogelijk maken. De Tweede Kamer moet nog instemmen over de 
wet. Bron: AD, 22 november 2021. 

Kabinet wil door met 2G: als Kamer instemt kan ongevaccineerde niet 
meer overal naar binnen 

Het kabinet zet het plan door om zogenoemd 2G-beleid in te voeren voor de horeca, 
evenementen, cultuur en pretparken en dierentuinen. Een negatieve test is dan niet meer 
voldoende, iedereen moet of genezen of gevaccineerd zijn. Dat staat in het wetsvoorstel dat het 
demissionaire kabinet zojuist naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  

Er is een nieuwe wet nodig om het 2G-protocol mogelijk maken. Of en wanneer deze regels 
ingaan, is niet duidelijk. Vooralsnog lijken er slechts twee partijen - VVD en D66- voor de 
regels waarbij niet-gevaccineerde personen niet welkom zijn bij grote concerten, festivals of 
cafés zonder vaste zitplek. Het kabinet wil pas verder met deze regels als de coronacijfers flink 
gedaald zijn. Zover is het nog lang niet.  

En het 2G-beleid is maatschappelijk en politiek zwaar omstreden: critici stellen dat het een 
tweedeling in de toch al gepolariseerde samenleving veroorzaakt, daarbij is het virologisch 
evenmin waterdicht. Ook gevaccineerde personen kunnen ongemerkt nog altijd corona dragen 
en verspreiden. Mede daarom pleit onder meer coalitiepartij ChristenUnie voor ‘1G-beleid’: 
iedereen testen voor binnenkomst.  

De Raad van State meldt in een reactie op het wetsvoorstel dat het ‘te rechtvaardigen is’ dat 
het kabinet deze regel overweegt ‘gezien de uiterst moeilijke omstandigheden’ van dit moment. 
Wel maakt de wet nu onvoldoende duidelijk wanneer 2G precies mogelijk wordt en wat van 
ondernemers wordt verwacht, stellen de adviseurs. ’In het wetsvoorstel is niet geregeld 
wanneer er sprake is van een hoogrisico-omgeving. Dat is wel belangrijk, omdat de bedoeling 
is dat de verplichting tot 2G alleen wordt opgelegd als dat vanuit het oogpunt van 
volksgezondheid echt noodzakelijk is’, schrijft de Raad van State.  

Eerder vandaag zei het kabinet nog niet aan de noodrem te trekken, ook niet bij dagelijks 
gemiddeld ruim twintigduizend nieuwe infecties en bijna 300 ziekenhuisopnames. Er is nog 
altijd hoop dat een harde lockdown voorkomen kan worden. Bron: AD, 22 november 2021. 

Kabinet: houd je aan basisregels, anders dreigen extra lockdown-
restricties 

Ook bij dagelijks gemiddeld ruim twintigduizend infecties en bijna 300 ziekenhuisopnames 
trekt het kabinet nu niet aan de noodrem. Er is nog altijd hoop dat een harde lockdown 
voorkomen kan worden.  

De cijfers lopen almaar verder op, de zorg roept onder de dreigende noemer van code zwart 
om extra maatregelen, maar het kabinet wacht nog af. Het goede nieuws is: het tij kan keren, 
als iedereen zich beter aan de basisregels heeft gehouden. Dan dalen eerst de infecties 
komende dagen, en een week later ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames.  

Het slechte nieuws is: de golf die de ziekenhuizen nu teistert kan niet acuut meer platgeslagen 
worden. De mensen die nu in ademnood verkeren, zijn ruim een week geleden besmet geraakt. 

Zo zit het kabinet tussen twee vuren. Het is te vroeg om te oordelen dat de milde lockdown 
van vorige week - cafés en winkels vroeg dicht, weinig bezoek thuis, veel thuiswerken - geen 
effect heeft, maar ondertussen loopt het veel ziekenhuizen over de schoenen. 

Daarom zijn de komende dagen cruciaal, schetste demissionair premier Mark Rutte vandaag 
na corona-overleg op zijn ministerie: ‘Of de maatregelen van vorig weekeinde werken, zien we 
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echt pas aan het eind van deze week’, zei hij tijdens een ingelast persmoment. ‘We hopen echt 
van harte dat we ons pas op 3 december weer moeten melden met een persconferentie’.  

Daarmee blijven hardere ingrepen vooralsnog uit, zoals verdere inperking van openingstijden 
en het beperken van groepsgroottes. In de tussentijd roept het kabinet - niet voor het eerst - 
Nederland op om vooral de basisregels in acht te nemen. De naleving daarvan is volgens CDA-
minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge ‘onvoldoende’.  

En dus somde hij met Rutte het bekende rijtje nog maar eens op: blijf thuis bij klachten, laat 
je testen bij de GGD, houd afstand, werk zoveel mogelijk thuis, zorg voor goede ventilatie. 
‘Mijn oproep is: blijf thuis bij klachten, laat je testen bij de GGD. Dat is echt de 
allerbelangrijkste basisregel’. Dat het kabinet te lang wacht en niet zou luisteren naar de 
noodkreet van virologen, zorgmedewerkers en andere experts bleek tegen het zere been van 
de premier. Bron: AD, 22 november 2021.  

 

Eva Kiliç-Parro de la Paz. © privebeeld 
 
Eva ging met hele gezin naar Wenen voor boosterprik: 'Ik dacht: ik ga het 
gewoon proberen’ 
 
Astmapatiënt Eva Kiliç-Parro de la Paz haalde dit weekend haar boosterprik in Wenen. In 
Nederland stond ze op de lijst voor april volgend jaar. Veel te laat, vindt ze: de 
boostercampagne had eerder op gang moeten komen, want met name risicogroepen kunnen 
niet zo lang wachten. ‘Prikken met die hap!’ 
 
‘Er zijn 4,4 miljoen 60-plussers’, rekent Kiliç-Parro de la Paz (48) voor. Zij behoren tot de 
risicogroep, net als degenen die wegens medische aandoeningen in aanmerking komen voor 
de griepprik. ‘Dat gaat om nog eens circa 1,5 miljoen. Dus je hebt het over 6 miljoen mensen’. 
Mensen, zegt ze, die zo snel mogelijk een boosterprik moeten krijgen en daar nu veel te lang 
op moeten wachten. 
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Zelf kreeg Kiliç-Parro de la Paz, die zware astma heeft, haar tweede prik in juni. Op het 
boostervaccin moet ze wachten tot maart of april volgend jaar. ‘Dat is gewoon te laat. Dat is 
voor heel veel risicogroepen te laat’. Zeker nu het aantal besmettingen zo hoog is, zegt ze. ‘Ik 
kan me daarvan niet afschermen. Mijn kind gaat naar school, mijn man is rijinstructeur. Ze 
hebben weliswaar beiden een FFP2-masker op, maar zijn constant met andere mensen in 
contact’. Bron: AD, 22 november 2021. 
 
Het beter opvolgen van geldende maatregelen heeft meer nut dan nieuwe 
coronamaatregelen invoeren 

Het beter opvolgen van de geldende maatregelen, heeft meer nut dan nieuwe coronaregels 
invoeren. Dat zegt het Outbreak Management Team (OMT) in een nieuw advies. ’Opvolging 
van de basisregels is de wijze om te voorkomen dat striktere maatregelen bovenop de 
bestaande, tot aan zelfs een mogelijke lockdown nodig zullen zijn in de komende 
winterperiode’, schrijft het OMT. ’In de huidige situatie van viruscirculatie geldt dit voor zowel 
de niet-gevaccineerde als de gevaccineerde personen’. 

Voor de wat langere termijn (komende weken en maanden) kan ’het aanzienlijk versnellen van 
de boostervaccinaties voor 60-plussers’, vooral soelaas bieden. Ook moet het kabinet blijven 
proberen meer mensen een prik te laten halen. ’Op de lange termijn biedt vooralsnog alleen 
een hoge immuniteit onder de bevolking bescherming tegen optreden van steeds weer nieuwe 
infectiegolven’, schrijft het OMT. 

De deskundigen hebben zich ook gebogen over een plan van de horecasector om kroegen en 
restaurants ook na 20.00 uur open te laten, maar na dat tijdstip geen nieuwe bezoekers meer 
binnen te laten. ’Omdat het risico op besmetting ook afhankelijk is van de contactduur tussen 
de bezoekers en de intensiteit van het contact, zal door het voorstel het aantal besmettingen 
toenemen’. 

Strengere regels voor scholen wil het OMT het liefst 'vermijden', ondanks het oplopende aantal 
besmettingen onder kinderen. Wel vindt het Outbreak Management Team het belangrijk de 
situatie op scholen 'nauwlettend' te volgen, om te kijken of kinderen niet te veel andere 
leeftijdsgroepen aansteken. 

Mogelijk zijn er dan 'toch aanvullende maatregelen' nodig op scholen, staat in het OMT-advies. 
Het kabinet had het deskundigenteam gevraagd naar advies over het basis- en voortgezet 
onderwijs omdat veel scholen recent klassen naar huis moesten sturen wegens besmettingen. 
Het OMT ziet ook dat vooral kinderen jonger dan twaalf ’na de herfstvakantie vaker dan 
voorheen in uitbraken en clusters van coronabesmettingen betrokken zijn’. 

Maar er is steeds meer bewijs 'voor schade aan de ontwikkeling van kinderen' die niet naar 
school kunnen om lessen te volgen. Daarom adviseert het OMT voorlopig nog geen nieuwe 
maatregelen voor schoolkinderen. Bron: AD, 22 november 2021. 

Franse premier test positief 

De Franse premier Jean Castex is besmet met het coronaviru. Castex was vandaag in België 
was voor een veiligheidsoverleg met onder anderen premier Alexander De Croo. Die gaat met 
vier van zijn ministers in quarantaine. 

Castex kreeg in Brussel te horen dat zijn 11-jarige dochter positief was getest. Al snel bleek 
uit een test dat hij het virus ook droeg. Zijn agenda wordt aangepast, waarbij hij zijn 
activiteiten de komende tien dagen in isolatie voortzet, meldt zijn kantoor in Parijs. Bron: AD, 
22 november 2021.  
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Huizenprijsstijging vlakt af 

Hoewel de huizenprijzen de laatste maanden nog steeds fors toenemen, gaat dat in steeds 
kleinere stappen. Dat kan een indicatie zijn dat het plafond in zicht is, denkt 
woningmarktdeskundige Paul de Vries van het Kadaster. 

Het aantal verkopen van woningen neemt fors af vanwege het lage aanbod: op Funda staan 
bijzonder weinig advertenties. Er zijn in oktober 27 procent minder huizen verkocht dan een 
jaar eerder. De prijs lag 18,3 procent hoger dan in oktober 2020 en dat zijn nog steeds 
historische cijfers.  

Bekijk je de prijsstijging van maand op maand, dan zie je echter een trappetje naar beneden, 
aldus woningmarktanalist Jasper du Pont. ‘Als deze ontwikkeling doorzet, stagneren de 
prijzen. Het aanbod is wel erg laag, maar stijgt weer een klein beetje de afgelopen maanden. 
Dat kan overigens gewoon een seizoenseffect zijn, want na de zomer neemt het aanbod 
traditioneel gezien wat toe. Maar je kunt dus niet een op een zeggen dat de lagere verkoop 
direct met minder aanbod heeft te maken. Als ik dieper in de cijfers duik, vermoed ik dat er 
vraaguitval is vanuit doorstromers’. 

Paul de Vries, woningmarktonderzoeker van het Kadaster, heeft de afvlakking van de 
prijsstijgingen ook in het vizier. ‘Als je nou kijkt naar juli, toen nam de prijs maand op maand 
nog met 2,4 procent toe. In augustus 2,1, september 1,6 en in oktober 1 procent. Je moet 
uitkijken met maandcijfers, maar dit is toch wel een trend. Het zegt in ieder geval meer dan 
de jaarcijfers nu, want die blijven heel hoog, al zouden de huizenprijzen nu dalen’. 

Dat we nu met prijsdalingen te maken krijgen, wil Paul de Vries niet zeggen. ‘Dalende 
huizenprijzen kennen we vanuit de geschiedenis eigenlijk alleen in periodes van economische 
crises. Ik doe ook niet aan voorspellingen. Wél kan ik zeggen dat in het verleden de groeicijfers 
die we kennen van de afgelopen maanden altijd worden opgevolgd door een periode van 
afvlakkende prijzen. Als dat gebeurt, dan is de top 10 van hoogste groeicijfers niet in beeld 
gekomen. Rond de eeuwwisseling werden huizen wel meer dan 20 procent duurder van jaar 
op jaar’. 

 
Aanbod bestaande koopwoningen. © Funda/Woningnieuws  

‘Duurder’ is misschien niet het beste woord, zo legt De Vries uit, omdat de hoge prijzen van 
nu vooral ontstaan door de lage rente. De maandelijkse woonlasten stijgen zeker niet zo hard 
als de huizenprijzen. Het zijn vooral de starters die er last van hebben. Doorstromers moeten 
weliswaar een fors bedrag neertellen voor een huis, maar nemen ook veel overwaarde mee van 
het huis dat ze verkopen. Bron: AD, 22 november 2021. 

Israël is begonnen met vaccineren van kinderen 

Israël is maandagavond al gestart met de vaccinatiecampagne voor kinderen van 5 tot 11 
jaar, een dag vroeger dan gepland. Het land gebruikt daarvoor speciale vaccins met een lagere 
dosering. 
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Het Israëlische ministerie van Gezondheid besloot een week geleden om het vaccin van 
Pfizer/BioNTech ook in te zetten voor de 5- tot 11-jarigen. Dat zou gaan om ongeveer één 
miljoen kinderen. Normaal zou de vaccinatiecampagne dinsdag starten, maar volgens 
persbureau AFP werden maandagavond al de eerste kinderen gevaccineerd. 

Israël was in december vorig jaar één van de eerste landen die een grootschalige 
vaccinatiecampagne startten. Intussen zijn ruim 5,7 miljoen van de 9 miljoen inwoners 
volledig gevaccineerd. Ruim vier miljoen mensen hebben zelfs al een boosterprik ontvangen. 

Om de nieuwe campagne voor kinderen tussen 5 en 11 jaar officieel te lanceren, zal premier 
Naftali Bennett zijn jongste zoon dinsdagochtend laten vaccineren in een ziekenhuis in een 
buitenwijk van Tel Aviv. Bron: AD, 22 november 2021.  

OMT wil maatregelen op scholen voorlopig vermijden 

Strengere regels voor scholen wil het OMT het liefst ‘vermijden’, ondanks het oplopende aantal 
besmettingen onder kinderen. Wel vindt het Outbreak Management Team het belangrijk de 
situatie op scholen ‘nauwlettend’ te volgen, om te kijken of kinderen niet te veel andere 
leeftijdsgroepen aansteken. 

Mogelijk zijn er dan ‘toch aanvullende maatregelen’ nodig op scholen, staat in het OMT-advies. 
Het kabinet had het deskundigenteam gevraagd naar advies over het basis- en voortgezet 
onderwijs omdat veel scholen recent klassen naar huis moesten sturen wegens besmettingen. 
Het OMT ziet ook dat vooral kinderen jonger dan twaalf ‘na de herfstvakantie vaker dan 
voorheen in uitbraken en clusters van coronabesmettingen betrokken zijn’.  

Maar er is steeds meer bewijs ‘voor schade aan de ontwikkeling van kinderen’ die niet naar 
school kunnen om lessen te volgen. Daarom adviseert het OMT voorlopig nog geen nieuwe 
maatregelen voor schoolkinderen. Mogelijk moet de rest van de samenleving aanvullende 
maatregelen accepteren, waar kinderen ‘omwille van hun ontwikkeling’ zich niet aan hoeven 
te houden. 

Overigens is het wel belangrijk dat ook basisschoolleraren thuisblijven als ze snotteren of 
andere corona-gerelateerde klachten hebben en zich laten testen, aldus het OMT. Kinderen 
moeten in quarantaine ‘als een huisgenoot of overig nauw contact positief getest is’. 

Volgens een berekening die het Outbreak Management Team (OMT) naar het kabinet heeft 
gestuurd kan het 2G-systeem het aantal besmettingen op deze locaties halveren ten opzichte 
van 3G. Het precieze effect van dergelijke maatregelen is echter onzeker.  Naleving van de 
regels is veel belangrijker in de strijd tegen de pandemie, stelt het OMT. 

Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van de besmettingen op die locaties, ligt bij 2G 
(alleen toegang voor genezen of gevaccineerde mensen) zo’n 82 procent lager dan bij het 
huidige 3G, zo becijferden de deskundigen. Een systeem waarbij iedereen moet bewijzen een 
negatieve testuitslag te hebben (1G), vermindert zowel het aantal besmettingen als het aantal 
ziekenhuisopnames met 35 procent.  

Het allerbeste werkt een systeem waarbij alleen gevaccineerde of genezen mensen worden 
toegelaten mét een negatieve testuitslag. Dat vermindert het aantal besmettingen met 79 
procent en zorgt voor 93 procent minder ziekenhuisopnames.  

Volgens de deskundigen kleven er echter grote onzekerheden aan de berekeningen. Ze hangen 
onder meer af van hoe goed het vaccin bescherming biedt en hoe precies de testuitslag is. Zo 
is 2G bij de huidige precisie van tests ongeveer net zo effectief ‘in het buiten houden van 
besmettelijke personen’ als 1G (iedereen krijgt alleen toegang met een negatieve testuitslag). 

Als de testuitslag betrouwbaarder is (een test-sensitiviteit van meer dan 69 procent), werkt 
het systeem van ‘iedereen testen’ beter dan 2G als het om het voorkomen van besmettingen 
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gaat. Pas als de test-sensitiviteit meer dan 88 procent is, werkt 1G beter dan 2G in het 
voorkomen van ziekenhuisopnames.  

Het OMT benadrukt dat het niet echt te voorspellen is hoe zo’n systeem precies uitpakt. Zo 
hebben bepaalde systemen negatieve effecten op de naleving. De resultaten van de 
berekeningen ‘moeten gezien worden als het maximaal haalbare, omdat daarbij aangenomen 
wordt dat de opvolging en de controle en de handhaving optimaal zijn’. 

De deskundigen benadrukken dat de coronapas sowieso alleen een middel is ‘om risico’s te 
beperken bij opening van sectoren en géén maatregel om virusverspreiding te voorkomen en 
een epidemie te bestrijden’. Dat kan volgens het OMT alleen via de basisregels en algemene 
coronamaatregelen. 

Verbeterde naleving van de bestaande maatregelen is volgens het OMT dé manier om striktere 
maatregelen te voorkomen. Sterker nog, opvolging van de basisregels is, benadrukt het OMT 
‘de enige wijze om dat te voorkomen’. Naleving heeft in potentie meer effect op de afname van 
het aantal contacten dan nu, binnen een week, te kiezen voor een volgende aanpassing en 
uitbreiding van maatregelen. 

Daarnaast is het OMT onder meer kritisch op het advies van het kabinet om de sluitingstijd 
van de horeca te verruimen, maar na 20.00 uur geen gasten meer binnen te laten. ‘Omdat het 
risico op besmetting ook afhankelijk is van de contactduur tussen de bezoekers en de 
intensiteit van het contact, zal door het voorstel het aantal besmettingen toenemen’, schrijft 
zij. 

Voor de middellange termijn kan het aanzienlijk versnellen van de boostervaccinaties voor 60-
plussers waarschijnlijk de druk op de zorg verlichten, stelt het OMT. Voor de korte termijn 
zou dat echter geen uitkomst bieden. Bron: AD, 22 november 2021. 

Amerikaanse autoriteiten slaan de stijgende coronacijfers in 
Europa met grote bezorgdheid gade 

De Amerikaanse autoriteiten slaan de stijgende coronacijfers in Europa met grote 
bezorgdheid gade. Maandag ging er een negatief reisadvies uit voor Duitsland en 
Denemarken, twee landen die zwaar zijn getroffen door de corona-pandemie. Reizen naar 
Nederland was eerder al afgeraden. 

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het waarschuwingsniveau voor de 
twee Europese landen verhoogd tot het hoogste niveau 4. ‘Als u toch naar Denemarken of 
Duitsland reist, zorg er dan voor dat u volledig gevaccineerd bent’, aldus het ministerie. 
‘Vanwege de huidige situatie kunnen zelfs volledig gevaccineerde burgers risico lopen op het 
krijgen en verspreiden van Covid-19-varianten.’ 

Waarschuwingsfase 4 gold al voor België, Kroatië, Hongarije, Oostenrijk en Nederland. Voor 
Frankrijk en Italië geldt niveau 3, wat betekent dat reizigers ‘wordt aangeraden’ 
hun reisplannen te herzien. Bron: AD, 23 november 2021. 

Meer dan 90 procent van de Amerikaanse federale werknemers hebben 
minstens één dosis van een coronavaccin ontvangen 

 
Meer dan 90 procent van de 3,5 miljoen Amerikaanse federale werknemers hebben op dit 
moment minstens één dosis van een coronavaccin ontvangen. Dat heeft het Witte Huis 
maandag bekendgemaakt. 

President Joe Biden ondertekende op 9 september een decreet dat 
overheidsambtenaren verplichtte om zich te laten vaccineren. Zij kregen tot 22 november de 
tijd om aan deze nieuwe gezondheidseis te voldoen. 
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Voor het personeel dat nog niet is ingeënt, zal ‘een proces van sensibilisering en begeleiding’ 
starten. ‘Het doel is om werknemers te beschermen, niet om ze te straffen’, zei Jeff Zients, 
pandemiecoördinator van het Witte Huis. 

De regering-Biden wilde ook vaccinaties verplicht stellen in particuliere bedrijven met meer 
dan honderd werknemers, maar dat besluit is door de rechter opgeschort. Bron: AD, 23 
november 2021.  

Zorgen over toenemende agressie tegen ziekenhuispersoneel 

Ziekenhuizen lijken steeds meer last te hebben van agressie richting hun personeel. Volgens 
de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 neemt de agressie weer 
toe nu het aantal coronabesmettingen en de druk op de zorg stijgen. Het Rotterdamse 
Erasmus MC zegt dat de beveiliging daar dagelijks drie tot vier keer moet komen helpen om 
te de-escaleren. Incidenteel moeten extra beveiligers worden ingezet, aldus een woordvoerster 
van het ziekenhuis. 

‘Patiënten en bezoekers pikken de maatregelen niet meer, en houden zich er ook niet meer 
aan. Als verpleegkundigen daar iets van zeggen, worden ze soms buitengewoon agressief 
bejegend.’ Volgens het Rotterdamse ziekenhuis is de agressie ‘heviger en dreigender’ dan voor 
de coronacrisis. Ook het Radboudumc in Nijmegen ziet dat medewerkers agressiever verbaal 
bejegend worden dan voorheen. Fysiek geweld blijft tot nu toe uit. Ook heeft het ziekenhuis 
geen extra beveiligers ingezet. 

NU’91 zegt dat de agressie ‘een heel groot punt van zorg’ is, zeker met het oog op een eventueel 
code zwart. Dat is de toestand waarin ziekenhuizen zo weinig plekken overhebben dat ze 
moeten kiezen wie ze nog opnemen. ‘Hoe gaan mensen daarop reageren?’ Met het oog op die 
situatie is beveiliging ook in het Maastricht UMC+ ‘een thema’, aldus een woordvoerder. In 
crisisoverleggen wordt de optie besproken. Dat geldt volgens hem ook voor andere 
ziekenhuizen in Limburg. 

Een woordvoerster van de beroepsorganisatie zegt dat verpleegkundigen nu al worden 
bedreigd, onder meer met ‘ik wacht je op’. Zij vindt dat werkgevers strenger moeten optreden 
als sprake is van zulke agressie. ‘Werkgevers moeten dan voor hun medewerkers aangifte 
doen, maar op dat vlak gebeurt te weinig.’ 

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden huurt voorlopig een derde beveiliger in voor de veiligheid van 
zijn medewerkers, zo kwam vorige week al naar buiten via de Leeuwarder Courant. In 
Friesland is volgens de krant steeds meer agressie tegen ziekenhuispersoneel. Bron: De 
Telegraaf, 22 november 2021. 

Het is opnieuw onrustig in het centrum van Groningen 

Rond de Vismarkt en de Grote Markt is het rond 20.00 uur al onrustig. Er is geen geschreeuw 
of geruzie, maar er zijn wel veel mensen op de been in donkere kleren die rondjes lopen. 
Anders dan de gasten die rond dezelfde tijd de horeca verlaten en koers zetten naar huis, 
blijven de jongeren plakken. 

Bij News Café worden uit voorzorg de glazen windschermen weggehaald. Normaal ruimen ze 
alleen het terras op. Bij Grand Café Hooghoudt worden de tafels en stoelen in rap tempo 
afgebouwd. 

Dat onrustige sfeertje blijft eigenlijk heel de avond voelbaar. Er lijkt een soort kat-en-muisspel 
gaande te zijn in de straten en stegen van de stad. Waar groepjes bij elkaar klitten, drijft de 
politie ze uiteen en probeert ze naar huis te sturen. Er rijden grote politiebussen, ME-bussen, 
er is politie in burger en te paard. ‘Niet blijven hangen’, is de boodschap. Bron: De Telegraaf, 
22 november 2021.  
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Voorzitter politiebond: voor aanpak geweld is er geen 'quick fix' 

Iedere demonstratie kan uitmonden in een orgie van geweld. De politie kan zich daar 
onmogelijk op voorbereiden, zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP. ‘Tel 
maar eens op hoeveel demonstraties wij hier hebben. Het beeld moet maar eens helder 
worden: wij hebben gewoon de mensen niet.’ 

Extreme geweldsuitbarstingen als die in Rotterdam afgelopen vrijdag zijn niet te voorzien, zegt 
Van de Kamp. De basis voor de politie-inzet is de voorhanden zijnde informatie en wat er aan 
manschappen achter de hand wordt gehouden. ‘Deze demonstratie richtte zich op de 2G-
aanpak, is besproken in de driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie en is 
goedgekeurd. En vervolgens komen daar mensen op af die er alleen maar op uit zijn om rotzooi 
te trappen en lopen er mensen mee. Iedereen denkt maar dat dit te voorkomen is met 
voorbereiding, maar dat is helemaal niet zo.’ 

De mobilisatie van dergelijke relgroepen gaat volgens Van de Kamp razendsnel. ‘Via social 
media, appgroepen, dat soort dingen. Wij hebben lang niet de vinger achter al deze groepen.’ 
De communicatie voltrekt zich vaak op afgeschermde platforms. Van de Kamp: ‘Daar hebben 
wij geen toegang toe, je kunt ze niet kraken, privacy speelt een rol, enzovoort. Die groepen 
roepen elkaar op en bewegen met voertuigen door het hele land, met een enorme snelheid. 
Welke antwoorden moet wij daarop hebben?’ 

Dat er antwoorden moeten komen, staat voor Van de Kamp vast. ‘Zoals je voor ieder nieuw 
probleem een oplossing moet vinden. Maar de gedachte dat we dit met een ‘quick fix’ kunnen 
aanpakken: vergeet het gerust.’ De ACP-voorman ergert zich eraan dat de politie al jaren 
waarschuwt voor ‘onvrede in de onderstroom en de groeiende frustratie in de samenleving’, 
maar dat er ‘gewoon niet wordt geluisterd’. 

De politie heeft het in Rotterdam en een dag later in Den Haag zwaar te verduren gehad. ‘We 
hebben een aantal lichtgewonde collega’s, in Den Haag en Rotterdam. De impact is heel groot, 
door de enorme geweldsexplosie. Er is veel aandacht voor die collega’s, om te zorgen dat ze 
het niet onder de huid gaat zitten. De begeleiding is goed geregeld op dit moment en we zullen 
er de komende tijd zeker aandacht voor houden.’ Bron: De Telegraaf, 22 november 2021.  

Criminoloog noemt geweld bij 2G-demonstraties abnormaal 

Abnormaal, zo noemt criminoloog Henk Ferwerda het geweld tijdens de rellen van afgelopen 
weekend in meerdere steden in Nederland. De rellen begonnen na de demonstratie tegen 2G 
vrijdagavond in Rotterdam, waar de politie uiteindelijk de wapens moest trekken. ‘Dat de 
politie zich zo in het nauw gesloten voelt dat er waarschuwingsschoten moeten worden gelost 
is uitzonderlijk. Dat gebeurde in de tijdspanne van de afgelopen 25 jaar bij de kampioensrellen 
in het centrum van Rotterdam in 1999, bij de rellen op het strand van Hoek van Holland in 
2009 en bij de bestorming van het Maasgebouw in 2011. Dat dit geweld nu weer plaatsvindt, 
is niet normaal’, aldus Ferwerda. 

De coronamaatregelen, het vuurwerkverbod, gefrustreerde jongeren die niet kunnen feesten, 
het zijn mogelijk allemaal ingrediënten die bijdroegen aan de explosieve cocktail van het 
afgelopen weekend. ‘Het zijn niet alleen maar jongeren of herrieschoppers’ zegt Ferwerda. ‘Het 
is een enorm spectrum van mensen dat meedoet. Dat zag je ook na avondklokrellen. Tussen 
die aanhoudingen zaten brave huisvaders die later enorm veel spijt hadden, jongeren die 
letterlijk en figuurlijk hun toekomst hadden weggegooid en mensen die bewust het geweld 
hebben opgezocht.’ 

Volgens Ferwerda zijn de mensen die in Rotterdam relden ruwweg te verdelen in drie groepen. 
Allereerst gewone demonstranten die geen geweld willen gebruiken, maar al demonstrerend 
hun ongenoegen uiten. De tweede groep is uit op rotzooi trappen en kaapt de demonstratie 
om de confrontatie met de politie aan te gaan. En de derde groep is die van de zogenaamde 
meelopers, die gaan kijken en zich laten zich meeslepen in plegen van geweld. 
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Het valt bovendien ook lastig te voorspellen of een demonstratie gewelddadig zal worden. ‘Als 
daar van tevoren geen indicatie voor is, zal de burgemeester een demonstratie niet verbieden. 
Maar via sociale media kunnen de groepen elkaar razendsnel mobiliseren en besluiten een 
vreedzame demonstratie te kapen. Dat is bijna niet te voorzien.’ 

Ferwerda ziet dan ook niet één manier om dit soort geweld te voorkomen, omdat de motivaties 
van de groepen zo uit elkaar lopen. ‘Je zult voor een deel op repressie moeten zitten, 
relschoppers schade moeten laten betalen, het straffen van mensen die politieauto’s in brand 
steken en die gewelddadig zijn tegen politie-, brandweer en ambulancepersoneel. Maar er moet 
ook een langetermijnperspectief zijn. Zorg voor een connectie met de groepen waar het om 
gaat, via jongerenwerkers, de wijkagent. Zo kan je een beroep doen op het gezonde verstand 
van iemand.’ 

‘Maar’, benadrukt Ferwerda, ‘we moeten blijven uitspreken dat het niet normaal is dat 
hulpverleners zo de volle laag krijgen, met zoveel geweld. Het is te idioot dat dat gebeurt.’ 
Bron: De Telegraaf, 22 november 2021.  

Dertien arrestaties in Zwolle na noodbevel  

De politie in Zwolle heeft maandagavond dertien mensen aangehouden, nadat burgemeester 
Peter Snijders een noodbevel had afgekondigd uit vrees voor rellen. De mensen zijn 
aangehouden voor verschillende feiten. Zo negeerden sommigen een bevel van de politie terwijl 
anderen in bezit waren van vuurwerk of geen ID bij zich hadden, aldus een woordvoerder van 
de politie. Volgens hem was het verder wel rustig gebleven in de stad. 

Het noodbevel was afgekondigd omdat er signalen waren dat mensen in de binnenstad wilden 
protesteren tegen de coronamaatregelen en dat relschoppers uit waren op onlusten. Uit angst 
voor rellen hadden horeca-ondernemers in de binnenstad uit voorzorg de terrassen opgeruimd 
en het meubilair opgeborgen. Enkele winkeliers hadden ook hun ramen dichtgemaakt. 

Er was maandagavond dan ook veel politie op de been in het stadscentrum. Her en der waren 
er wel wat kleine groepjes mensen die werden aangesproken door de politie. Een groep van 
zo'n veertig tot vijftig coronademonstranten was op weg naar het centrum, maar werd 
tegengehouden door agenten en gemaand te vertrekken, aldus de woordvoerder. 

Het noodbevel geldt van maandag 16.30 uur tot dinsdag 05.00 uur. Omdat de binnenstad is 
aangemerkt als veiligheidsrisicogebied kan de politie mensen uit het centrum wegsturen. 
Wanneer daar geen gehoor aan wordt gegeven, kan iemand worden aangehouden. Ook mag 
de politie iedereen preventief fouilleren. Bron: De Telegraaf, 22 november 2021. 

Gemeente Smallingerland kondigt noodverordening af voor vanavond in 
Drachten uit vrees voor rellen 

De gemeente Smallingerland heeft een noodverordening afgekondigd voor maandagavond in 
Drachten uit vrees voor rellen en vernielingen. De noodverordening geldt vanaf maandagavond 
20.00 uur tot 5:00 uur dinsdagochtend. 

In de noodverordening staat te lezen dat er op sociale media oproepen worden gedaan om op 
verschillende locaties in Noord Nederland, waaronder Drachten te verzamelen. ‘De vrees 
bestaat dat deze oproepen mede tot doel hebben groepen mensen bijeen te brengen om onder 
andere de confrontatie met de politie aan te gaan, vernielingen te plegen en winkels te 
plunderen.’ 

Met de noodverordening treedt een gebiedsverbod in werking. Zo heeft de politie meer 
bevoegdheden om in te grijpen bij dreigende ongeregeldheden. De politie kan iedereen bevelen 
zich te verwijderen. Op overtreding van de noodverordening staat maximaal drie maanden cel 
of een boete van maximaal 4350 euro. Bron: De Telegraaf, 22 november 2021. 
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Jongen (16) uit Lelystad aangehouden na oproep om te rellen 

De politie heeft zondag een 16-jarige jongen in Lelystad aangehouden voor opruiing, nadat hij 
op internet had opgeroepen om die dag te gaan rellen tegen de coronamaatregelen en het 
vuurwerkverbod. Hij zit vast en wordt verhoord. Een andere 16-jarige jongen is aangehouden 
omdat hij de aanhouding van zijn leeftijdsgenoot zou hebben belemmerd. 

De opruiende oproep werd gezien door de politie, die de identiteit en locatie van de verdachte 
wist te achterhalen. De jongen uit Lelystad werd vervolgens rond 16.00 uur gearresteerd op 
het Stationsplein. 

Toen de jongen werd aangehouden verzette een leeftijdsgenoot zich tegen de arrestatie. Na 
meerdere waarschuwingen hielden de agenten hem ook aan. Bron: De Telegraaf, 22 november 
2021. 

Man (30) gaat agente te lijf bij aanhouding: omstanders schieten te hulp 

Een vrouwelijke politieagent is maandagochtend bij een pand aan de Heesterpoort in 
Groningen gewond geraakt tijdens de aanhouding van een 30-jarige man uit die stad. 

De politieagent was maandagochtend voor haar werk in het pand aan de Heesterpoort. De 30-
jarige man was even daarvoor het pand binnengelopen, maar werd verzocht het pand te 
verlaten omdat hij geen afspraak had. 

De man beledigde de agent en spuugde op de deurmat bij de uitgang. De agent vertelde hem 
vervolgens buiten dat hij werd aangehouden voor belediging. Daarop viel de man de agent 
aan. Zij raakte daarbij lichtgewond. De verdachte werd uiteindelijk met hulp van twee 
omstanders overmeesterd. 

De politieagent heeft aangifte gedaan van belediging, mishandeling dan wel poging zware 
mishandeling en wederspannigheid. De verdachte zit vast voor nader onderzoek. Bron: De 
Telegraaf, 22 november 2021. 

Burgemeester noemt onrust in Enschede kopiegedrag 

De onrust die zondagavond uitbrak in Enschede had niets te maken met een demonstratie 
tegen coronamaatregelen. Het was kopiegedrag van tachtig tot honderd jonge relschoppers, 
die kennelijk geïnspireerd waren door wat er eerder in Rotterdam gebeurde. Dat zegt 
burgemeester Theo Bovens van Enschede. ‘Er ging op social media zondag gewoon een oproep 
rond om samen te komen om de confrontatie met de politie te zoeken.’  

Bovens vaardigde zondagavond een noodbevel uit om een einde te maken aan de onrust. De 
ME veegde daarna het stadscentrum schoon. Vijf relschoppers zijn opgepakt. ‘Gelukkig heeft 
het noodbevel gewerkt; er zijn geen grootschalige vernielingen aangericht’, aldus Bovens, die 
benadrukt dat Enschede ‘eigenlijk een hele rustige en geen onveilige stad’ is. 

De burgemeester is verbaasd dat de meeste relschoppers zo jong waren. ‘Veertien, vijftien, 
zestien jaar. Ik spreek daar ook de ouders op aan. Het is verbijsterend en teleurstellend dat 
zulke jonge jongens op zondagavond in de stad kunnen rondhangen om ellende te 
veroorzaken.’ Bovens zal voorlopig geen nieuw noodbevel of een noodverordening 
uitvaardigen. ‘We willen niks uitlokken. Maar als het nodig is, handelen we weer snel.’ Bron: 
De Telegraaf, 22 november 2021.  
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Brandweer Rotterdam moest spullen achterlaten en vluchten: ’Voelden 
ons zwaar bedreigd  
 
Brandweerman Eric Linthuis en zijn ploeg moesten alles achterlaten en vluchten voor hun 
leven toen ze afgelopen vrijdagavond tijdens hun werk bekogeld werden met stenen en 
vuurwerk. „Het was zo onwerkelijk en heftig, ik hoop dit echt nooit meer mee te maken.’ 
 
Het is nog vroeg in de avond wanneer de brandweerploeg van bevelhouder Eric gebeld wordt 
dat er een demonstratie gaande is op de Coolsingel in Rotterdam. Die moeten ze bij het 
uitrukken waar mogelijk proberen te mijden. Op sociale media verschijnen ondertussen 
beelden van de rellen en van een brandende politieauto op de Bulgersteyn, een zijstraatje van 
de Coolsingel. „Op dat moment worden wij gealarmeerd. Ze zijn bang dat de brand over gaat 
slaan op het gebouw ernaast. Daar zitten nog mensen binnen, dus de brand moet geblust 
worden.’  
 
Meerdere busjes van de ME staan bij de brandende politiewagen ter bescherming van de ploeg 
van Linthuis, die het sein veilig krijgt. „Ik zeg tegen de jongens dat ze zo snel mogelijk moeten 
blussen, maar zodra we daarmee beginnen, komt er een menigte steeds dichter onze kant op’, 
vertelt Linthuis. „Stenen en vuurwerk worden naar ons hoofd gegooid en de politie lost een 
aantal schoten. Op dat moment zeg ik tegen mijn mannen dat ze moeten rennen. 
 
De brandweermannen vluchten naar een veilig gebied en laten de tankautospuit daarbij 
noodgedwongen achter. „Het is heel raar om je wagen achter te laten, maar je moét weg. We 
voelden ons echt zwaar bedreigd’, blikt de bevelhouder terug. Met collega’s van een andere 
brandweerpost, die voor dezelfde brand gealarmeerd zijn en even verderop in de straat staan, 
worden afspraken gemaakt over hoe nu verder. „Ik heb tegen ze gezegd: als de menigte nu 
deze kant op komt, stappen we bij jullie in en gaan we ervandoor. Dat is heftig. Normaal 
rennen we naar een brand toe, nu renden we ervan af. 
 
De tankautospuit is ondanks alles gespaard gebleven en de brandweermannen hebben geen 
fysieke schade opgelopen. Na een minuut of twintig en opnieuw het sein veilig van de politie 
is de ploeg teruggegaan om de brand af te blussen, waarna ze zo snel mogelijk zijn vertrokken. 
„Ik zit nu 22 jaar bij de brandweer, maar dat ik moet vluchten voor mijn leven terwijl ik mijn 
werk probeer te doen, dat heb ik nog nooit meegemaakt’, stelt Linthuis.  
 
De brandweerploeg kreeg maandagmiddag bezoek van koning Willem-Alexander. Die sprak 
bij de samenkomst in het stadhuis „namens negentig procent van de Nederlanders die vinden 
dat dit niet kan’ zijn dank uit aan de hulpdiensten. Bron: De Telegraaf, 22 november 2021. 
 
Omroep Brabant verwijdert logo’s van wagens: ’Knieval voor geweld’ 
 
Omroep Brabant haalt alle logo’s en stickers van de satelliet- en bedrijfswagens. De reden 
hiervoor is de aanhoudende stroom bedreigingen van medewerkers van de omroep.  
 
Hoofdredacteur Renzo Veenstra heeft maandag een bericht hierover van AD bevestigd. De 
ingreep staat niet op zichzelf. Eerder besloot ook de NOS alle logo’s en stickers om deze reden 
van hun wagens te halen. Veenstra stelt dat verslaggevers zich veilig moeten voelen in hun 
auto, zeker als situaties waar zij verslag van doen een bedreigend karakter krijgen. Zij voelen 
zich nu niet veilig. Veenstra stelt dat de auto’s door de logo’s „juist een soort schietschijf zijn 
geworden.’ 

Alle stickers worden maandag verwijderd. Veenstra spreekt van „een triest dieptepunt.’ De 
dreigementen worden zowel op locatie geuit als per mail of aan de telefoon. Omroep Brabant 
gaf eerder in de media al aan dat er met regelmaat extra beveiliging moest worden geregeld bij 
het hoofdkantoor vanwege alle dreigementen. 

Het aantal incidenten tegen journalisten is tijdens de coronacrisis flink toegenomen. Met 
regelmaat worden journalisten belaagd, bespuugd of nageschreeuwd tijdens protesten tegen 
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de coronamaatregelen of op plekken waar de maatregelen niet worden nageleefd. Zo vonden 
er concrete geweldsincidenten plaats tegen journalisten bij kerken in Urk en Krimpen aan den 
IJssel. 

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), 
vindt het besluit van Omroep Brabant „triest maar helaas begrijpelijk.’ De NVJ is bezorgd over 
toenemend geweld tegen medewerkers van media. „Dit zal zeker niet de laatste maatregel zijn 
die een medium neemt’, aldus Bruning. Vorige maand besloot Omroep Gelderland om geen 
verslag meer te doen rondom voetbalstadions en bij risicodemonstraties, nadat verslaggevers 
van de lokale omroep werden belaagd tijdens ongeregeldheden na de wedstrijd tussen NEC 
en Vitesse. 

Hoofdredacteur van de NOS Nieuws, Marcel Gelauff, zegt namens het Genootschap van 
Hoofdredacteuren begrip te hebben voor de stap van Omroep Brabant. „Zeer spijtig dat het 
onvermijdelijk is geworden’, aldus Gelauff in een reactie. De voorzitter van het genootschap 
noemt het besluit verder „alleszeggend over de druk op de journalistiek en het gebrek aan 
veiligheid waarin de journalistiek moet opereren.’ 

Uit recente cijfers van de NVJ blijkt dat ruim acht op de tien journalisten (82 procent) het 
afgelopen jaar wel eens te maken hebben gehad met agressie of bedreiging. Dat is een toename 
van 20 procent vergeleken met 2017. Zo’n 29 procent zegt maandelijks of zelfs vaker 
slachtoffer te zijn van een dergelijk incidenten. Bron: De Telegraaf, 22 november 2021. 

  

@ ANP 

Ingegooide winkelpuien en vernielde bushokjes: zo ziet Groningen eruit 
na de rellen 

Winkeliers in de binnenstad van Groningen zijn na de rellen van zondagavond druk bezig 
geweest om hun panden weer enigszins toonbaar te maken. Het glas van vernielde 
winkelpuien is opgeruimd. 

In de stad werden meerdere ramen van winkels ingegooid door rellende jongeren. Zij kwamen 
na een oproep via social media naar de binnenstad. Ze stonden met enkele honderden 
tegenover de politie. Behalve winkelpuien moesten ook straatmeubilair en bushokjes er aan 
geloven. Getuigen meldden dat er ook werd geplunderd. 
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De politie veegde rond kwart over negen de Grote Markt leeg. Burgemeester Koen Schuiling 
vaardigde een noodbevel uit. Tegen middernacht werd bekend dat er drie aanhoudingen waren 
verricht. Bron: De Telegraaf, 22 november 2021. 

 

@ DVHN 

 

@ DVHN 

Noodbevel van kracht in Zwolle, oproep burgemeester aan ouders  
 
In Zwolle is een noodbevel afgekondigd voor de binnenstad. Dat komt door een mogelijke 
betoging vanavond tegen de coronamaatregelen die niet is aangemeld bij de gemeente, zegt 
burgemeester Peter Snijders. Hij heeft ouders van scholieren een brief gestuurd waarin hij 
vraagt of ze hun kinderen thuis willen houden. 
 
Het noodbevel is van kracht tot morgenochtend 5 uur. Het centrum van de stad is tot die tijd 
aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat stelt de politie in staat strenger dan normaal op 
te treden tegen mensen die overlast zouden kunnen veroorzaken. Rond half 8 stuurde de 
politie een groep weg van enkele tientallen mensen die wilden demonstreren, meldt RTV Oost. 
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De verwachting is dat de demonstratie mensen aantrekt die 'uit zijn op rellen', schrijft Snijders 
in een brief aan ouders. ‘Ook krijgen we signalen dat er jonge Zwollenaren naar de binnenstad 
willen komen. Mijn vraag aan u is om hierover met uw kinderen in gesprek te gaan, ze te 
wijzen op de mogelijke gevolgen van deelname aan deze protesten en ze thuis te houden.’  
 
Dat de binnenstad is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maakt het voor politie mogelijk 
om mensen uit het centrum weg te sturen. Wanneer daar geen gehoor aan wordt gegeven, kan 
iemand worden aangehouden. Ook mag de politie iedereen preventief fouilleren. 
 
Afgelopen weekend waren in een paar steden rellen en werden politieagenten en hulpverleners 
aangevallen. Relschoppers gooiden onder meer met stenen en zwaar vuurwerk. In Rotterdam 
zag de politie zich genoodzaakt gericht te schieten. Vier mensen belandden in het ziekenhuis. 
Zaterdag en zondag was het vervolgens in een aantal gemeenten verspreid over het land 
onrustig, waaronder in Roermond, Stein, Groningen, Leeuwarden, Roosendaal en Den Haag. 
Bron: RTL Nieuws, 22 november 2021.  

'Gemeenten lopen bij rellen achter feiten aan door besloten groepen'  

Door privacyregels en het grote aantal app- en discussiegroepen op sociale media lopen 
gemeenten en politie bij rellen, zoals die van afgelopen vrijdag in Rotterdam, achter de feiten 
aan. Dat stellen online veiligheidsexperts. 

 

Een agent rijdt langs verbrande fietsen na de rellen in Rotterdam. @ ANP  

‘Het lastige bij rellen zoals in Rotterdam is voor politie en gemeenten dat de relschoppers deel 
uitmaken van allerlei verschillende groepen’, zegt Arnout de Vries. Hij is onderzoeker en 
adviseur op het gebied van sociale media en maatschappelijke veiligheid bij TNO. 

‘Vaak beginnen de oproepen in besloten Telegram-groepen en dat zijn er zo veel dat het lastig 
bij te houden is’, stelt hij. ‘De politie mag alleen meekijken, onder een alias, als er een 
duidelijke reden is om dat te doen. Maar dat moet je dan wel weten.’ 

De gemeente Rotterdam, de politie en het OM waren al een paar dagen voor de rellen op de 
hoogte dat een groep van enkele tientallen mensen vrijdag op de Coolsingel wilde protesteren 
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tegen het coronabeleid. Zij werden echter verrast door de ‘orgie van geweld’ die daar ontstond, 
aldus burgemeester Aboutaleb na de rellen. 

Gemeenten en politie kunnen nog altijd heel moeilijk inschatten wanneer een online oproep 
tot een verstoring leidt, aldus onderzoeker cyberveiligheid Willem Bantema 

Rechtssocioloog en onderzoeker cyberveiligheid Willem Bantema deed onder meer na de 
Project X-rellen in Haren in 2012 onderzoek naar de rol van burgemeesters als het gaat om 
digitale veiligheid. Hij zegt dat naast besloten berichten die niet altijd ingezien kunnen worden, 
burgemeesters en politie ook nog altijd moeite hebben om online informatie te duiden. ‘Ze 
kunnen heel moeilijk inschatten wanneer een online oproep tot een verstoring leidt.’ 

Volgens Bantema is het sneller toelaten van agenten in privékanalen toch geen goede 
oplossing. ‘Als je die keuze maakt, draagt dat mogelijk bij aan de veiligheid, maar lever je veel 
privacy in.’  

Hij vindt het beter om meer te investeren in anonieme meldpunten voor burgers die online 
signalen van ordeverstoring tegenkomen. ‘Je wilt geen heksenjacht waarbij bewoners actief 
op zoek gaan naar dergelijke zaken. Maar mochten zij dat toevallig online tegenkomen, dan 
zou het goed zijn als dat bij autoriteiten wordt gemeld’, zegt de onderzoeker. 

De politie is geschrokken van het aantal minderjarigen onder de relschoppers, zegt Max Daniel 
van de Nationale Politie. De jongeren organiseren zich volgens hem via sociale media: Veel 
minderjarigen onder relschoppers: 'Zelfs van 14 en 13 jaar zijn we ze tegengekomen'  

Bantema ziet ook dat meer inzet van onder anderen digitale boa's kan bijdragen aan 
deëscalatie. ‘Dan kun je preventief optreden in plaats van achteraf kijken hoeveel politie je 
moet inzetten.’ 

Daarnaast doet hij in opdracht van burgemeesters onderzoek naar digitale gebiedsverboden, 
waardoor iemand een bepaalde tijd op last van burgemeesters bijvoorbeeld geen uitingen meer 
kan doen op sociale media. 

‘Dan kun je bijvoorbeeld een zogenoemde last onder dwangsom opleggen als er herhaaldelijk 
een drillrap online wordt geplaatst wat tot een verstoring leidt.’ 

De politie heeft twintig rechercheurs ingezet om de ongeregeldheden van vrijdag in Rotterdam 
in kaart te brengen. 

Tot nu toe werden 49 relschoppers vastgezet, maar nog altijd wordt onder leiding van het 
Openbaar Ministerie gezocht naar relschoppers. Het team van rechercheurs gaat daarmee aan 
de slag. ‘Ze gaan zo snel mogelijk en zo veel mogelijk relschoppers identificeren en aanhouden’, 
meldt de politie vandaag.  
 
Een zeer verregaande mogelijkheid voor burgemeesters en politie is het instellen van een 
zogenoemde kill switch, waarbij ze in een bepaald gebied het internetverkeer of bepaalde 
sociale netwerken stilleggen. ‘Technisch is dat mogelijk en in Engeland is dat ook één keer 
gebruikt’, zegt De Vries. ‘Daar kwam echter zo veel kritiek op dat het daarna niet meer is 
gebeurd.’ 

Deze methode wordt tot nu toe vooral ingezet door autoritaire regimes om onwelgevallige 
meningen te censureren of anti-regeringsprotesten te voorkomen en wordt door 
mensenrechtenorganisaties hevig bekritiseerd. 
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Volgens De Vries zou het juist extra druk leggen op hulpdiensten. ‘Dan gaat iedereen 112 
bellen en dat nummer moet bereikbaar blijven.’ Bron: NOS, 22 november 2021. 

Verdachte van rellen in Rotterdam dinsdag voorgeleid 
 
Een van de verdachten van betrokkenheid bij de rellen in Rotterdam afgelopen vrijdag wordt 
dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Volgens het Openbaar Ministerie wordt hij 
onder meer verdacht van openlijke geweldpleging.  
 
Zondag meldde het OM dat er nog acht verdachten vastzitten voor de rellen, onder meer voor 
openlijke geweldpleging, vernieling en het hinderen of belagen van hulpverleners. Het is 
vooralsnog niet bekend wanneer de rest van de verdachten voor de rechter-commissaris moet 
verschijnen.   
 
Het OM meldt ‘met man en macht’ bezig te zijn met het afronden van de dossiers voor 
snelrechtzittingen. ‘Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid op korte termijn een zogenoemde 
themazitting te organiseren’, aldus het OM. Dan moeten verschillende verdachten zich achter 
elkaar voor de politierechter verantwoorden. Bron: De Telegraaf, 22 november 2021.  
 

Twitter ontploft om ’geprikte’ Thierry Baudet, Forum-leider ontkent 

Forum-leider Thierry Baudet en Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, hebben als door 
een wesp gestoken gereageerd op de duizenden twitterberichten die de afgelopen dagen over 
hen heen zijn gestort. Engel zou ’bij de AIVD zitten’ en de hashtag #Thierryisgevaccineerd is 
maandag trending op Twitter.  

 
#Thierryisgevaccineerd werd dit weekend op Twitter de wereld in geslingerd en sloeg massaal 
aan. Waar of niet, de (trol)berichten en tevens de ontkenning van zowel Baudet als Engel 
werken als een rode lap op een stier. Gebruikers buitelen over elkaar heen om er hun zegje 
over te doen. En vooral grappen te maken. 

Zo gaan er in elkaar geknutselde Whatsappgesprekken, nepnieuwsberichten en zogeheten 
memes rond waaruit zou blijken dat Baudet gevaccineerd is, met niet zelden de oproep om 
’zelf onderzoek te doen’ - het motto van menig complotdenker. Ook zijn er twitteraars die 
melden ’een broer van een nicht’ te hebben die de prik aan Baudet zou hebben gegeven. De 
’bewijzen’ daarvan komen later vanzelf naar buiten. Het is een knipoog naar de wilde verhalen 
die op sociale media over corona en vaccinaties rondgaan, vaak met een kennis of anekdotisch 
bewijsmateriaal als enige bron. Bron: De Telegraaf, 22 november 2021. 

Barsten in radicaal front tegen coronabeleid: we maken elkaar kapot 

Het radicale front tegen coronamaatregelen begint barsten te vertonen. Ruzies liggen op de 
loer en complotdenkers verdenken elkaar ervan dat ze heimelijk betaald worden door de 
overheid. ‘Hier kon je op wachten.’  De paranoia onderling regeert en de revolutie dreigt haar 
eigen kinderen op te eten. Bron: De Telegraaf, 22 november 2021. 

Raam open in de klas: ruim 2500 scholen hebben ventilatie niet op orde 
 
Het aantal scholen dat niet voldoet aan de ventilatienormen is veel groter dan gedacht. Het 
gaat om ruim 2500 scholen door het hele land. En dat terwijl scholen juist wordt aangeraden 
goed te ventileren om onder andere de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met de 
winter voor de deur betekent dat dat deze scholen vaker de ramen moeten openzetten. 
 
Een eerdere berekening ging ervan uit dat één op de tien scholen de ventilatie niet op orde 
had, maar dat blijkt bijna drie op de tien scholen te zijn.   
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Dat blijkt uit onderzoek dat minister Slob van Onderwijs heeft laten uitvoeren, waarbij 
gekeken werd of het binnenklimaat aan de minimale bouw- en gezondheidseisen voldoet.  
 
Op basisscholen voldoet 28 procent (2.170 scholen) niet aan de eisen en ruim 26 procent van 
de leslokalen in het voortgezet onderwijs (365 scholen) voldoet niet.  
 
In Nederland staan 9.331 schoolgebouwen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Vooral 
schoolgebouwen ouder dan 30 jaar hebben te kampen met een ongezond binnenklimaat in de 
klas. Het gaat dan om ruim één derde van die gebouwen die niet voldoet. Op deze scholen 
wordt er voornamelijk op natuurlijke weg geventileerd, dus door het openzetten van ramen, 
roosters en deuren.  
 
Nu tijdens de pandemie is luchten van belang omdat het aantal virusdeeltjes in de lucht dan 
vermindert, zo stelt het RIVM. 

Juist scholen hebben op dit moment te kampen met veel coronabesmettingen. Sinds de 
herfstvakantie hebben al zeker 120 basisscholen de deuren helemaal gesloten en de helft van 
de basisscholen heeft recent één of meer klassen naar huis gestuurd, zo blijkt uit cijfers van 
de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). 

Veel scholen met gebrekkige ventilatie moeten nu noodgedwongen ventileren door de ramen 
open te zetten, maar dat is niet ideaal: ‘Door het geluid van buiten, lukt het me niet om op te 
letten tijdens de les.’ 

‘In z'n algemeenheid kun je stellen dat in een goed geventileerde ruimte er minder kans is op 
verspreiding van het virus dan in een ruimte die slecht is geventileerd’, zegt kinderarts en 
epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht. 

‘Praktisch gezien adem je in een slecht geventileerde ruimte vaker elkaars lucht en daarmee 
ook elkaar virus in. Maar wat we nog niet weten is bij welke mate van ventilatie de 
transmissiekansen duidelijk lager worden, daar wordt nu nog onderzoek naar gedaan.’ 

Verder zorgt een goede ventilatie voor een lager ziekteverzuim onder leerlingen en leraren. 
Daarnaast verbeteren de leerprestaties bij taal- en rekenonderwijs aanzienlijk bij een goed 
binnenklimaat, zo blijkt uit onderzoek.  

 

Deze school in Haarlem is druk met de aanleg van een nieuw ventilatiesysteem. @ RTL 
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Om de ventilatie en alle bijbehorende installaties op orde te brengen is een basisschool 
gemiddeld een half miljoen euro en een school in het voortgezet onderwijs anderhalf miljoen 
euro kwijt. In totaal is er 1,6 miljard euro nodig om alle scholen aan de eisen te laten voldoen, 
zo berekenen de onderzoekers. 

Minister Slob van Onderwijs heeft eind vorig jaar 360 miljoen euro beschikbaar gesteld, als 
een tegemoetkoming aan scholen zodat ze versneld de ventilatie op orde kunnen brengen. 

De 26 openbare basisscholen van Spaarnesant in Haarlem zijn vooral gehuisvest in oude 
gebouwen. De gemiddelde leeftijd van de scholen ligt boven de 60 jaar. 12 gebouwen voldoen 
niet aan de ventilatie-eisen als er niet regelmatig een raam zou worden opengezet. En dat is 
in de herfst en straks in de winter geen pretje voor de leerlingen. 

De school is daarom op dit moment druk met de aanleg van een nieuw ventilatiesysteem op 
één van de scholen. Daarna volgen de andere gebouwen zodat eind 2023 zo goed als alle 
scholen aan de ventilatienormen voldoen. Een forse investering van anderhalf miljoen euro. 
Ze ontvangen een subsidie van het ministerie van Onderwijs, maar dat dekt slechts 30 procent 
van de kosten. De rest moet de school zelf bijdragen. 
 
Het RIVM stelt dat een schoolgebouw aan een combinatie van eisen moet voldoen. Er wordt 
dan vooral gekeken naar de maximum toegestane CO2-concentratie (koolstofdioxide). Hoe 
hoger het aandeel koolstofdioxide betekent een lager zuurstofgehalte in de lucht. En onze 
longen hebben vooral zuurstof nodig. 
 
Voor bestaande gebouwen ligt de norm op 1.200 ppm en voor schoolgebouwen van na 2012 
ligt die grens op 950 ppm. 
 
Dit zijn de minimumeisen, in de Handreiking Optimaal Ventileren op Scholen staat dat er bij 
1.000 ppm maatregelen noodzakelijk zijn, zoals het openzetten van ramen. 
 
Tijdens het ventileren komt er verse lucht het lokaal binnen en wordt lucht die vervuild is met 
vocht, stof of ziekteverwekkers afgevoerd. Ventileren kan via natuurlijke weg door roosters, 
kieren of ramen die openstaan, maar ook via een mechanische ventilatie.  
 
Naast voldoende verse lucht is de temperatuur, het geluidsniveau en voldoende daglicht van 
belang voor een goed binnenklimaat. 
 
De onderzoekers van kenniscentrum Ruimte-OK waarschuwen dat het percentage scholen 
dat niet aan de ventilatie-eisen voldoet wellicht nog hoger ligt dan 28 procent. Want tijdens 
de meetperiode afgelopen september stonden de ramen van scholen vaker open dan nu tijdens 
de herfst en straks in de winter het geval is. Hierdoor zijn die meetresultaten wellicht te positief 
gekleurd.  
 
Scholen die een systeem hebben waarbij zowel de verse als de vuile lucht op mechanische 
wijze wordt aan- en afgevoerd, komen het beste uit de bus. Scholen die voorlopig het nog 
moeten doen met slecht geventileerde lokalen moeten standaard een CO2 meter ophangen om 
vinger aan de pols te houden, zegt Marco van Zandwijk van Ruimte-OK. Bron: RTL Nieuws, 
22 november 2021.  
 
Basisscholen dicht om besmettingen tegen te gaan? Onderwijspersoneel 
is voor, ouders zijn tegen 
 
Leraren en ander personeel zien het liefst dat de basisscholen minimaal een week dichtgaan 
in de huidige coronasituatie. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Hun visie staat haaks 
op die van het OMT, dat maatregelen op scholen voorlopig wil vermijden. 
 
Het Outbreak Management Team kwam maandag met dit advies. Mogelijke schade aan de 
ontwikkeling van de kinderen geeft voor het team op dit moment de doorslag. EenVandaag 
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ondervroeg 600 leraren, schooldirecteuren en medewerkers in andere functies op de 
basisschool. Bijna tweederde van hen (63 procent) is voorstander van een tijdelijke sluiting 
nu de besmettingen onder basisschoolleerlingen hard oplopen. 
 
EenVandaag legde vier scenario's voor de korte termijn voor aan het personeel van de 
basisschool. Een kwart (26 procent) ziet het liefst dat de scholen gewoon openblijven, maar 
de grootste groep kiest voor een vorm van sluiting. Het breedst gedragen is de optie om de 
kerstvakantie met een week te verlengen (31 procent). 
 
Een deel van de ondervraagden ziet liever dat er sneller gehandeld wordt. Een kleine groep (8 
procent) wil het liefst nu meteen een week dicht. Een kwart (24 procent) wil ook zo snel 
mogelijk sluiten en dat volhouden tot en met de kerstvakantie. ‘Dat zet pas echt zoden aan de 
dijk, we zijn nu zo gewend aan digitaal onderwijs’, zegt een leraar in het onderzoek. 
 
Voorstanders van sluiting zeggen dat het nu al nauwelijks meer lukt om gewoon onderwijs te 
geven. Het aantal besmettingen onder leerlingen én leraren is zo hoog dat er voortdurend veel 
afwezigen zijn: ’Het is geen doen meer met halve klassen, quarantainekinderen, collega's die 
ziek zijn en er is geen vervanging. Dan maar even thuis.’ 
 
Bij de meeste ondervraagden (61 procent) zijn er in de afgelopen 2 weken één of meerdere 
klassen naar huis gestuurd. De lessen zelf zijn ook geen pretje. Een leraar beschrijft hoe de 
dagelijkse les eruitziet: ‘Ik werk nu met mondkapje en een plastic scherm. Mijn klas is net een 
vesting: kids op afstand.’ Heel veel besmettingen onder leerkrachten en kinderen. Ik ben 
inmiddels de tel kwijt.  
 
Los van de praktische problemen bij het lesgeven maken veel leraren en andere medewerkers 
zich zorgen om hun eigen veiligheid. Vier van de tien in het onderzoek (46 procent) zeggen 
zich onveilig te voelen op hun eigen school. Dat komt vooral vanwege het grote aantal besmette 
leerlingen. Iemand zegt daarover: ‘Ik voel me daar niet prettig bij. Het is een brandhaard en 
het blijft maar oplopen.’ 
 
Veel schoolpersoneel krijgt corona via de leerlingen. Een deelnemer schrijft: ‘Ik heb het op 
school opgelopen en was blij dat ik gevaccineerd was. Wel een tegenvaller dat je nog corona 
krijgt ondanks dubbele vaccinatie. Inmiddels hebben al tien collega's corona gekregen na 
vaccinatie.’  
 
Ook zijn er zorgen over het gedrag van de ouders: ‘Ik voel me niet veilig, omdat er veel mensen 
zijn die zich niet laten vaccineren of zich niet aan de regels houden. Hun kinderen besmetten 
daardoor de leerkrachten.’ 
 
Het onveiligheidsgevoel geldt niet voor iedereen: de helft (53 procent) voelt zich wel veilig en 
accepteert dat ze risico loopt. ‘Ik ben gevaccineerd dus als ik het krijg, is het geen drama. Ik 
denk maar zo, ik krijg het toch wel en zeker met deze cijfers. Stressen daarover heeft geen 
zin’, zegt een schoolmedewerker. 
 
Aan het onderzoek deden ook 1.700 ouders met een kind op de basisschool mee. Zij zijn juist 
uitgesproken tegen alle vormen van schoolsluiting: 61 procent wil de scholen gewoon 
openhouden. Voor hen staat de kwaliteit van het fysieke onderwijs voorop. Met online 
onderwijs hebben velen slechte ervaringen: ‘Gezien de matige kwaliteit van digitaal onderwijs 
ben ik van mening dat de schade door de sluiting voor de kinderen aanzienlijk groter is dan 
de mogelijke winst. We kunnen dit niet steeds blijven vragen van de jongste generatie.’ 
 
Ook wijzen ouders erop dat het sociale aspect van de school belangrijk is voor de ontwikkeling 
van hun kinderen. Ze zien hun kind graag op school met klasgenootjes omgaan en nemen het 
risico op corona dan voor lief. 'Kinderen worden er niet zo ziek van' is een veel gehoord 
argument. Sommige ouders geven eerlijk toe dat ook eigenbelang een rol speelt. Zij vinden het 
combineren van hun baan met thuiszittende kinderen problematisch. 
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Behalve op de basisscholen loopt ook het aantal besmettingen op de middelbare school snel 
op. Ondanks de mogelijkheid tot vaccinatie grijpt het virus hier snel om zich heen onder de 
jongste leerlingen. Ook hier willen de 674 leraren en andere medewerkers in het voortgezet 
onderwijs die aan het onderzoek meededen in meerderheid (60 procent) een tijdelijke sluiting. 
Drie van de tien (31 procent) plakken het liefst een week aan de kerstvakantie, 10 procent wil 
nu meteen een week dicht, en 19 procent wil de school vanaf nu sluiten tot de kerstvakantie. 
 
De ondervraagde ouders met kinderen op de middelbare school zijn wat meer verdeeld. De 
grootste groep (53 procent) wil de school graag openhouden, 44 procent kiest voor een vorm 
van sluiting. Zij denken dat deze wat oudere leerlingen wel kunnen omgaan met digitaal 
onderwijs. 
 
Het onderzoek is gehouden op 22 en 23 november 2021. Aan het onderzoek deden 30.178 
leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hieronder zijn 1.779 ouders met een kind op de 
basisschool en 1.784 met een kind op de middelbare school. Ook deden 599 leraren, 
schoolbestuur en andere medewerkers op de basisschool mee, en 674 in dezelfde functies op 
de middelbare school. 
 
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: AD, 23 
november 2021. 
 
De Raad van State waarschuwt het kabinet niet steeds coronaregels los 
te laten om ze daarna weer in te voeren 
 
De Raad van State waarschuwt het kabinet niet steeds coronaregels los te laten om ze daarna 
weer in te voeren. Een dergelijk ‘jojo-effect’ leidt tot verwarring bij burgers, waardoor ze zich 
minder goed aan de coronaregels houden.  
 
De belangrijkste juridische adviseur van de overheid begrijpt dat regels zo snel mogelijk 
worden losgelaten zodat de samenleving weer open kan. Maar als de cijfers vervolgens weer 
snel oplopen, moeten de regels weer worden teruggedraaid. Dit leidt niet alleen tot 
teleurstelling, maar tast ook de geloofwaardigheid van het kabinet aan, aldus de Raad van 
State. Het kan zelfs tot het tegenovergestelde effect leiden dat de druk op de zorg verder 
toeneemt. 
 
De Raad van State komt met het advies naar aanleiding van de verlenging van de Tijdelijke 
wet maatregelen covid-19, waarin de coronamaatregelen zijn opgenomen. Het adviesorgaan 
vindt het 'gelet op de huidige omstandigheden' gerechtvaardigd dat het kabinet deze wet 
verlengt. 
 
De Raad van State pleitte eerder ook al voor 'een zo consistent en coherent mogelijk beleid'.  
 
Het kabinet liet eind september zo goed als alle coronaregels los, maar moest daar in 
november weer op terugkomen. Vooralsnog neemt het kabinet in de eerste week van december 
het besluit of er meer regels nodig zijn. Maar demissionair premier Mark Rutte en 
coronaminister Hugo De Jonge waarschuwden maandag dat er mogelijk al eerder strengere 
regels nodig zijn als de basisregels niet beter worden nageleefd. Bron: AD, 23 november 2021. 
 
Mensen geboren in 1936 of eerder hebben uitnodiging gekregen voor 
boosterprik 
 
Zo goed als alle ouderen geboren in 1936 of eerder hebben de uitnodigingsbrief voor het zetten 
van hun boostervaccin binnen. Volgens PostNL kreeg het gros de brief vanuit het RIVM 
zaterdag al op de mat en is er dinsdag nog een aantal bezorgd. Dat is een vertraging van 
maximaal twee dagen, veroorzaakt door een storing bij het postbedrijf.  
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GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD'en, vroeg zondag iedereen geboren in 
1936 of eerder alvast een vaccinatieafspraak te maken. Ook als die nog in afwachting van de 
papieren uitnodiging was. GGD GHOR kan nog niet zeggen hoeveel afspraken inmiddels zijn 
gemaakt.  
De boostervaccinatie zou eigenlijk pas op 6 december starten. Vanwege het snel stijgende 
aantal positieve tests werd dit vervroegd naar 18 november. Bron: AD, 23 november 2021. 
 
Politie en boa’s hebben meer mensen nodig om de 1.5 meterregel te 
handhaven 
 
De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) hebben op korte termijn meer 
mensen nodig om te kunnen controleren of mensen zich houden aan de 1,5 meterregel. Dat 
zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, in reactie op het bericht dat het vanaf 
woensdag 24 november weer verplicht is om 1,5 meter afstand te houden.  
 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldde dat de politie en boa's vanaf 24 november 
weer kunnen handhaven op de 1,5 meterregel. Volgens Van de Kamp is het gezien de 
onderbezetting bij de politie niet ‘realistisch’ om te verwachten dat het verplicht houden van 
afstand goed kan worden gecontroleerd. Bron: AD, 23 november 2021.  
 
Getroffen bedrijven moeten weer loonsteun kunnen krijgen als de 
coronamaatregelen langer duren 
 
Getroffen bedrijven moeten weer loonsteun kunnen krijgen als de coronamaatregelen langer 
dan de huidige drie weken van kracht blijven. En dat moet dan ook met terugwerkende kracht, 
dus ook over de huidige periode. Dit plan gaan de partijen van het demissionaire 
kabinet morgen voorstellen in de Tweede Kamer. Ook willen VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie opnieuw belastinguitstel voor bedrijven. Dat meldt de NOS.  
 
Met de oplopende ziekenhuisopnames wordt het steeds reëler dat verlenging van die 
maatregelen noodzakelijk zal blijven. Hoe hoog de loonsteun wordt, moet nog worden 
besproken. 
 
Naast een kortetermijnsteunplan, wordt er ook nagedacht over een oplossing voor de lange 
termijn, waarover werknemers, werkgevers en het kabinet met elkaar om tafel moeten gaan. 
Bron: AD, 23 november 2021. 
 
Coalitie wil weer loonsteun voor bedrijven als coronaregels worden 
verlengd 

 
Getroffen bedrijven moeten weer loonsteun kunnen krijgen als de coronamaatregelen langer 
dan de huidige drie weken van kracht blijven. Dit moet dan ook met terugwerkende kracht, 
dus ook over de huidige periode. Dat gaan de partijen van het demissionaire kabinet morgen 
voorstellen in de Tweede Kamer. Ook willen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie opnieuw 
belastinguitstel voor bedrijven. 

Morgen is het debat over de steunmaatregelen die vorige week werden aangekondigd. Toen 
maakte het kabinet  1.3 miljard euro vrij voor steun aan de economie. Het overgrote deel van 
dat geld is bedoeld voor de steun voor ondernemers om de vaste lasten te betalen, de 
zogenoemde TVL. 

Ondernemersverenigingen en ook oppositiepartijen vonden dit vorige week al te mager. Vooral 
het ontbreken van steun voor het betalen van de lonen, die eerder wel in alle steunpakketten 
zat, werd als groot gemis ervaren. 
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Met de oplopende ziekenhuisopnames wordt het steeds reëler dat verlenging van die 
maatregelen noodzakelijk zal blijven. ‘Als de maatregelen worden verlengd, moeten de sluizen 
weer open’, zegt een coalitie-Kamerlid. 

Op deze wens van de coalitiepartijen wil het kabinet nog niet reageren. Vorige week schreven 
ministers in de brief over het steunpakket dat ze de vinger aan de pols houden en dat ze wel 
al de voorbereidingen treffen voor het doorstarten van de zogeheten NOW-regeling als daartoe 
besloten zou worden. 

Hoe hoog de loonsteun wordt, moet nog worden besproken. Mustafa Amhaouch, Tweede 
Kamerlid van het CDA: ‘Gaan de maatregelen langer duren dan drie weken, dan moet de 
loonsteun weer uit de kast’. Hij en de anderen willen nog wel slag om de arm houden hoe daar 
precies invulling aan moet worden gegeven. 

Een dilemma is dat de steun op een gegeven moment ook te lang kan doorgaan. Dat zeiden 
eerder ook adviseurs van het kabinet zoals het Centraal Planbureau. Het kost de samenleving 
geld en kan ook bijvoorbeeld de toch al krappe arbeidsmarkt verstoren, doordat mensen in 
dienst blijven bij minder goed lopende bedrijven. 

Tegelijk zien velen het als onvermijdelijk om wel steun te geven als op zo'n korte termijn 
strenge maatregelen worden genomen. Omdat ondernemers zich daar niet op konden 
voorbereiden, wordt dat niet gezien als gewoon ondernemersrisico. 

Amhaouch zal ervoor pleiten om naast een kortetermijnsteunplan ook na te gaan denken aan 
een oplossing voor de lange termijn, waarover werknemers, werkgevers en het kabinet met 
elkaar om tafel moeten gaan. Bron: NOS, 23 november 2021. 

Man is gestorven aan corona nadat hij zich bewust infecteerde met het 

virus 

 
Een 55-jarige man is gestorven aan het coronavirus nadat hij zich bewust had laten 
infecteren op een Italiaans 'besmettingsfeestje'. Dat meldt HLN. De man wilde op deze manier 
een 'green pass' bemachtigen. Door zo'n pas weet men in Italië of je gevaccineerd bent of 
recent bent genezen van corona. Als je hem niet hebt, mag je niet werken of naar school.  

Op zo'n feestje zoenen en knuffelen mensen met iemand die het virus onder de leden heeft. Of 
ze drinken uit eenzelfde glas. Ook gaan ze bij het bed staan van iemand die ziek is. In de hoop 
zo het virus in te ademen. Voor de man, die net over de grens van Oostenrijk leefde, werd dit 
feestje hem fataal. Twee anderen, die ook naar het feestje gingen, belandden op de intensive 
care. Bron: AD, 23 november 2021.  

Besmettingsfeestjes in Italië eisen zware tol: vijftiger sterft aan corona, 
twee anderen op intensieve care 

Een 55-jarige man is overleden aan de gevolgen van corona, nadat hij het virus bewust gaan 
opzoeken was op een ‘besmettingsfeestje’ in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol. Naar verluidt 
hoopte hij op die manier zijn coronapas te bemachtigen. Een kind en twee volwassenen zijn 
in gelijkaardige omstandigheden in het ziekenhuis beland. Twee onder hen vechten voor hun 
leven op intensieve zorgen. 

In Italië is zo’n ‘groene pas’ nodig om te gaan werken of om (vanaf 12 jaar) naar school te gaan. 
Enkel wie gevaccineerd is of na een besmetting de nodige immuniteit opgebouwd heeft, heeft 
er recht op. Zichzelf twee à drie keer per week laten testen kan ook, maar dat wordt uiteraard 
een kostelijke bedoening.  
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Sommigen vinden er daarom niet beter op dan besmettingsfeestjes te organiseren, in de hoop 
natuurlijke bescherming tegen het virus te krijgen. Concreet knuffelen of kussen de gasten 
dan iemand die besmet is of drinken ze uit hetzelfde glas. Soms staan ze ook dicht bij het bed 
van een coronapatiënt, in de hoop om het virus ‘in te ademen’. 

 ‘Dokters krijgen van patiënten steeds vaker te horen dat ze zich opzettelijk wilden laten 
besmetten’, stelt de coronacoördinator van provinciehoofdstad Bolzano. ‘Zo hopen ze om 
voldoende antilichamen te ontwikkelen. Als dat lukt, kunnen ze zonder vaccinatie een 
coronapas op de kop tikken. Eén probleem echter: ze vergeten dat hier heel wat gevaren mee 
gemoeid zijn. Ook jonge mensen kunnen nog in het ziekenhuis belanden of er op lange termijn 
zware last van ondervinden.’ 

Voor een vijftiger die net over de grens in Oostenrijk woonde, is zo’n ‘besmettingsfeest’ nu 
fataal afgelopen. Hij wilde vooral vermijden dat hij op zijn werk geschorst zou worden en dus 
zijn loon zou kwijtspelen. Wie op de werkvloer opdaagt zonder coronapas riskeert een boete 
van 1.500 euro. Bron: HLN, 23 november 2021.  

Daklozen in Maastricht mogen langer verblijven in de voormalige 
gevangenis  

Daklozen in Maastricht mogen langer verblijven in de voormalige gevangenis van de stad. Het 
is een gevolg van de dinsdag aangekondigde nieuwe 1,5 metermaatregel. 

Het was de bedoeling dat ze per 1 december weer terug zouden keren naar hun oude stek bij 
het Leger des Heils aan de Statensingel, waar ze eerder weg moesten vanwege diezelfde 1,5 
metermaatregel. Sinds april vorig jaar hebben ze onderdak in de oude gevangenis Overmaze, 
waar meer ruimte is dan bij het Leger des Heils. Dat ze nog een tijdje blijven, vinden ze dan 
ook niet erg. 

Dinsdag maakte de gemeente bekend dat ze toch nog maar even in Overmaze moeten 
bivakkeren. Intussen zoekt de gemeente voor de jaarwisseling uit wat de voor- en nadelen zijn 
van terugkeer naar de Statensingel. Bron: AD, 23 november 2021. 

Duitse leger gaat coronavaccinatie verplichten 
 
Het Duitse leger gaat een coronavaccinatie verplichten. Het ministerie van Defensie en een 
afvaardiging van het personeel hebben besloten de prik tegen het coronavirus op te nemen in 
de lijst verplichte inentingen, melden Duitse media.  
 
Defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer had herhaaldelijk nadrukkelijk gepleit voor 
een vaccinatieplicht. ‘Een volledige immunisatie van de soldaten is steeds meer in ons belang’, 
aldus een woordvoerder. De militairen van de Bundeswehr moeten zich nu bijvoorbeeld al 
laten prikken tegen tetanus of, bij inzet in bepaalde gebieden, tegen gele koorts. Een weigering 
kan worden bestraft. Bron: AD, 23 november 2021.  
 
Bijna een kwart van alle mensen die zich laat testen bij de GGD heeft het 
coronavirus onder de leden 
 
Bijna een kwart van alle mensen die zich laat testen bij de GGD heeft het coronavirus onder 
de leden. De regionale gezondheidsdiensten voerden vorige week een recordaantal van 
ruim 629.000 testen uit en dat bracht bijna 140.000 besmettingen aan het licht. Het betekent 
dat 22,2 procent van alle testen positief is. Ook dat is een record. 
 
Het oude record van het percentage positieve tests heeft slechts één week standgehouden. 
Vorige week was 19,6 procent van alle bij de GGD geteste mensen besmet.  
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Minder mensen lieten zich testen om naar bijvoorbeeld een restaurant, café of museum te 
kunnen gaan. De commerciële bureaus voerden vorige week ruim 490.000 toegangstesten uit, 
tegen bijna 590.000 een week eerder. Ook al waren er minder tests, die leverden wel meer 
besmettingen op. Bijna 7100 mensen die een toegangstest lieten doen, waren positief, tegen 
ruim 6100 een week eerder. Nog nooit vielen zo veel toegangstesten positief uit.  
 
Het coronavirus geldt als onder controle wanneer bij voldoende tests minder dan 5 
procent van alle geteste mensen positief is. De Wereldgezondheidsorganisatie van de 
Verenigde Naties, de WHO, raadt aan om maatregelen pas te versoepelen wanneer 
minstens twee weken achter elkaar minder dan 5 procent van alle tests positief is. Bron: AD, 
23 november 2021.  
 
Zeven anti-vaccin artsen in de Verenigde Staten zijn besmet met corona 
 
Zeven anti-vaccin dokters in de Verenigde Staten zijn ziek geworden nadat zij 
een conferentie hadden in Florida. Dat meldt The Guardian. Ze liepen er het virus op terwijl 
ze probeerden ze met nog zo'n 800 á 900 artsen middelen te bedenken waarmee je Covid-19 
óók de wereld uit kunt helpen. 
 
Er is commotie ontstaan over wie de brandhaard was. Ook gebruiken ze op dit moment een 
medicijn dat eigenlijk voor vee wordt gebruikt: Ivermectin. Volgens geneesmiddelenbureaus 
in Amerika is het gevaarlijk als dit gedurende de quarantaine voor langere periode als medicijn 
wordt gebruikt. De artsen staan erom bekend dat ze het beleid van Biden en grote 
farmaceutische bedrijven in twijfel trekken. Bron: AD, 23 november 2021.  
 
Farmaceut MSD wil anti-covid-pil op de markt brengen 
 
Farmaceut MSD wil zijn anti-Covid-pil in Europa op de markt brengen en heeft daarom de 
officiële aanvraag voor goedkeuring ingediend. Nu moet de toezichthouder, het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA), beoordelen of het middel veilig en werkzaam is. Daarna is het 
aan de Europese Commissie om te beslissen of het middel wordt toegelaten in Nederland en 
de andere EU-landen. 
 
Het middel is bedoeld voor mensen die net positief zijn getest op het virus en risico lopen daar 
heel ziek van te worden. Binnen vijf dagen na de eerste symptomen moeten mensen beginnen 
met het slikken van de pil. Die nemen ze vervolgens twee keer per dag, vijf dagen lang. Het 
middel moet voorkomen dat de klachten erger worden en mensen in een ziekenhuis belanden 
of overlijden. Bron: AD, 23 november 2021. 
 
Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen geen apart debat 
over de verder oplopende druk in de zorg 
 
De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen geen apart debat over de verder 
oplopende druk in de zorg. SP-Kamerlid Maarten Hijink had daarom gevraagd omdat het 
volgens hem dreigt mis te gaan en hij kreeg steun van de voltallige oppositie. Maar de coalitie 
wil dat het onderwerp betrokken wordt bij een regulier coronadebat, waar het onder meer ook 
zal gaan over coronatoegangsbewijzen en de zogeheten 2G-maatregel.  
 
Hijink had het debat nog deze week gewild, omdat het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames oploopt. Volgens hem dragen debatten over 2G en coronapassen niet bij 
aan de bestrijding van de coronacrisis.  
 
De Nederlandse Zorgautoriteit meldde dinsdag dat steeds meer ziekenhuizen er niet in 
slagen om alle zorg te leveren die binnen zes weken noodzakelijk is. De situatie in de 
ziekenhuiszorg is nu 'ernstig'. Als het verder achteruitgaat, zouden ook nog de niveau's 
'kritiek' en 'onbeheersbaar' kunnen volgen. Bron: AD, 23 november 2021. 
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Het is weer verplicht om anderhalve meter afstand te houden 
 
Het is vanaf morgen (24 november) weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. 
De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kunnen daar weer op handhaven, 
meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nu is 1,5 meter afstand houden nog een 
dringend advies. Het demissionaire kabinet had al aangekondigd dat het weer verplicht zou 
worden. 

De verplichting geldt niet voor mensen die tot één huishouden behoren. Ook op plekken 
waar het coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, is afstand houden niet verplicht. Er zijn ook 
plekken waar het niet goed mogelijk is om 1,5 meter uit elkaar te blijven. Daar kunnen andere 
maatregelen gelden, zoals een mondkapjesplicht. 

Verplicht afstand houden is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet anderhalve 
week geleden aankondigde om de snelle opmars van het coronavirus te vertragen. Ook werd 
toen besloten tot beperktere openingstijden voor onder meer winkels en horeca en het weren 
van publiek bij sportwedstrijden.  

Het kabinet blijft daarnaast hameren op het belang van de basismaatregelen om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals thuisblijven en testen bij klachten, voldoende 
ventilatie en regelmatig de handen wassen. Alleen dan kan mogelijk voorkomen worden dat 
al volgende week nog harder wordt ingegrepen, waarschuwde premier Mark Rutte eerder. 
Bron: AD, 23 november 2021.  

Iets meer dan 100.000 mensen hebben zich vorige week laten vaccineren 

Iets meer dan 100.000 mensen hebben zich vorige week laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Dat is het laagste aantal in ongeveer een maand tijd. In de beide weken ervoor 
kregen telkens ongeveer 125.000 mensen een prik. 

Zo'n 49.000 mensen kregen vorige week een eerste prik, tegen ruim 67.000 de week ervoor en 
ruim 71.000 nog een week eerder. Het aantal tweede prikken steeg wel iets, van 40.000 twee 
weken geleden naar bijna 45.000 nu. Verder kregen ruim 13.000 mensen met 
afweerproblemen een aanvullende dosis. Dat is vergelijkbaar met de weken ervoor. 

De wekelijkse vaccinatiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) melden niet hoeveel mensen een boosterprik hebben gekregen. Sinds vorige week 
kunnen ouderen en zorgmedewerkers zo'n extra inenting krijgen, om hun afweer tegen het 
coronavirus te versterken. Zij waren begin dit jaar als eersten aan de beurt in de 
vaccinatiecampagne. Bron: AD, 23 november 2021. 

Universiteit kent een eredoctoraat toe aan immunologen 

De Universiteit van Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan de (met elkaar 
getrouwde) immunologen Ugur Sahin en Özlem Türeci wegens ’hun cruciale bijdragen’ aan 
onderzoek naar de ontwikkeling van mRNA-vaccins en in het bijzonder voor hun werk voor 
het BioNTech/Pfizer-vaccin tegen Covid-19.  

Het Duits-Turkse koppel krijgt de eredoctoraten op 10 januari. Karen Maex, rector 
magnificus: ‘De wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde van het werk van deze 
wetenschappers is, ook gezien de actualiteit, nauwelijks te overschatten.’ Bron: AD, 23 
november 2021. 
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Zo veel besmettingen dat GGD positief geteste mensen niet meer belt 

Door het hoge aantal coronabesmettingen in de regio kan GGD Hollands Midden geen 
uitgebreid bron- en contactonderzoek meer kan doen. Daarom worden mensen die positief 
getest zijn voortaan niet meer gebeld, maar gemaild.  

Afgelopen week testten 7312 personen in de regio Hollands Midden positief. Door de explosieve 
groei van 52 procent ten opzichte van een week eerder is het niet meer haalbaar om 
besmettingen aan elkaar te koppelen of te herleiden. De GGD Hollands Midden heeft de 
afgelopen weken nog met man en macht geprobeerd om in ieder geval de clusters binnen de 
thuiszorg en de verzorgings- en verpleeghuizen in beeld te houden, maar ook dit was afgelopen 
week niet meer uitvoerbaar, meldt de organisatie.  

Dat heeft tot gevolg dat de GGD zorginstellingen niet meer kan waarschuwen en informeren 
over besmettingen. De instellingen zijn nu zelf verantwoordelijk voor het instellen van extra 
maatregelen. Wel kunnen instellingen bij de GGD terecht voor vragen en advies. 

Doordat veel mensen zich willen laten testen zijn de telefoonlijnen vaak bezet en lukt het 
ook niet om snel een online afspraak te maken. Een van de oorzaken is het  landelijke online 
boekingssysteem, dat drie tijden tijdelijk reserveert. Na het maken van de afspraak komen de 
andere twee tijden weer vrij. Het kan soms enkele minuten duren voordat de tijdstippen zijn 
vrijgegeven. De GGD adviseert om het later nog eens te proberen.   

Andere oorzaken waarom het maken van een afspraak soms niet lukt is het gebrek aan 
voldoende laboratoriumcapaciteit om de tests te analyseren en het gebrek aan testpersoneel. 
De GGD is bezig nieuwe testmedewerkers te werven, maar zou lastig zijn in de huidige 
arbeidsmarkt.  

Mensen die zijn geboren in 1936 of eerder, kunnen nu telefonisch een afspraak maken voor 
een boostervaccinatie. Het is niet nodig om op de uitnodigingsbrief van het RIVM te wachten. 
Er is de afgelopen dagen vertraging geweest in de bezorging van de uitnodigingen. Omdat de 
GGD GHOR Nederland op dit moment niet kan inschatten of de vertraging daadwerkelijk is 
weggewerkt, kunnen mensen geboren in 1936 of eerder vanaf nu ook zonder uitnodigingsbrief 
van het RIVM een afspraak inplannen. Bron: AD, 23 november 2021. 

GGD heeft geen tijd om bron- en contactonderzoek te doen 

Door het hoge aantal positieve tests lukt het de GGD’s nauwelijks nog om bron- 
en contactonderzoek te doen. In minder dan een kwart van de gevallen wordt nog duidelijk 
hoe mensen het coronavirus hebben opgelopen. Bij meer dan driekwart van de positief geteste 
mensen blijft dat onopgehelderd. 

Als het lukt om de bron van de besmetting te vinden, was school of kinderdagverblijf opvallend 
vaak de haard. Bijna 20 procent van de besmettingen gebeurde op zo'n plek, tegen zo'n 15 
procent vorige week en 10 procent de week ervoor. De belangrijkste setting van besmetting is 
en blijft de thuissituatie. Meer dan de helft van alle mensen raakt besmet door een gezinslid 
of een andere huisgenoot. 

Het aantal besmettingen door bezoek aan huis daalt. Ook bij andere 'settings voor besmetting' 
is een afname te zien. Zo werd bijna 6 procent besmet op het werk, het laagste percentage 
sinds begin september. Iets meer dan 2 procent liep het virus bij een feest op, veel minder dan 
in de afgelopen maanden. Bron: AD, 23 november 2021. 
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Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 23.039 positieve 
coronatests geregistreerd 

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 23.039 positieve 
coronatests geregistreerd. Dat is vrijwel evenveel als een dag eerder. Het is de achtste dag op 
rij dat het dagelijkse cijfer boven de grens van 20.000 gevallen uitkomt. Het gemiddelde stijgt 
voor de 54e dag op rij. Dat is bijna een record.  

Het coronavirus verspreidt zich vooral onder twee groepen: jonge kinderen en hun ouders. De 
meeste positieve tests afgelopen week waren onder 5- tot en met 14-jarigen en onder 35- tot 
en met 44-jarigen. Het zijn schoolgaande kinderen en hun ouders, bevestigt het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu. 

In de afgelopen week zijn ruim 32.000 kinderen van 5 tot en met 14 jaar oud positief getest. 
Dat is 58 procent meer dan in de week ervoor. In de leeftijdsgroep van 35- tot en met 44-
jarigen steeg het aantal gevallen met ruim 40 procent. In de groep ertussen, de jongeren en 
jonge volwassenen, was de toename veel kleiner. Bron: AD, 23 november 2021. 

Om twijfel en vragen weg te nemen over wel of niet vaccineren wordt een 
telefoonlijn geopend 

Om twijfel en vragen weg te nemen bij mensen die twijfelen over wel of niet vaccineren opent 
een team medisch specialisten van het Erasmus MC en Rotterdamse huisartsen van een 
telefoonlijn waar mensen met hun vragen terecht kunnen en hen van medisch advies kan 
voorzien. 

De zogeheten vaccinatie Twijfeltelefoon is vanaf morgen, woensdag 24 november, bereikbaar 
op woensdagen en vrijdagen van 08.30 tot 13.30 uur. Het nummer is: 010-7041500. 

Volgens de initiatiefnemer, internist Robin Peeters, hebben mensen nog altijd veel vragen. 
‘Algemene vragen maar ook veel vragen over hun persoonlijke medische situatie. Daarnaast 
gaan er, met name op sociale media, veel geruchten rond. Om mensen een plek te geven waar 
ze met hun vragen heen kunnen, starten we nu een telefoonlijn.’  

Met name bij zwangeren en mensen met een allergie of een auto-immuunstoornis leven vragen 
en twijfels over de bijwerkingen van het vaccin. Peeters: ‘Na honderden miljoenen vaccinaties 
wereldwijd, is de gezondheidswinst echter evident en hebben we ook een heel goed beeld van 
de mogelijke bijwerkingen.’ Bron: AD, 23 november 2021.  

Zes Nijmeegse wethouders zijn kwaad over een poster van Nederland in 
Verzet 

De zes Nijmeegse wethouders zijn woedend over een poster van Nederland in Verzet. Op die 
poster is de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls afgebeeld met een varkenskop en wordt 
gesteld dat hij de winnaar is van 'de Anton Mussert Prijs/21'. ‘Een nieuw dieptepunt, walgelijk 
en volkomen onacceptabel’, aldus de wethouders dinsdag in een gezamenlijk statement. 

‘Onacceptabele zaken, die schijnbaar kritiekloos verspreid kunnen worden’, vinden de 
wethouders. De poster is verspreid als oproep voor een demonstratie komende zondagmiddag 
in Nijmegen. ‘Wat ons betreft mogen mensen die niet verder komen dan dit soort laag-bij-de-
grondse uitingen komend weekend wegblijven uit Nijmegen’, zeggen de bestuurders. Bron: 
AD, 23 november 2021.   
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‘Walgelijk en onacceptabel’: wethouders protesteren tegen afbeelding 
burgemeester Bruls op demonstratieposter 

‘Walgelijk en onacceptabel’, vinden de Nijmeegse wethouders. Aanleiding is een poster die 
oproept tot een demonstratie in Nijmegen waarbij burgemeester Hubert Bruls persoonlijk op 
de korrel wordt genomen. De organisatie Nederland in Verzet  beeldt hem af met een 
varkenskop en benoemt hem als winnaar van de Anton Mussertprijs. 

De bestuurders vinden dat er een grens is overschreden.  

‘Walgelijke en volkomen onacceptabele zaken, die schijnbaar kritiekloos verspreid kunnen 
worden. Wij zien dat onze burgemeester in deze coronacrisis meer dan keihard werkt en zich 
op een indrukwekkende wijze inzet voor het welzijn van Nederland', schrijven de zes 
wethouders van Nijmegen in een statement.  

‘Corona heel veel impact op ons’, zegt wethouder Noël Vergunst tijdens een toelichting. ‘De 
ziekte en de maatregelen roepen veel discussie op. Maar de toon die in het debat gebruikt 
wordt, gaat echter steeds vaker de verkeerde kant op.’ Hij noemt de posters een nieuw 
dieptepunt.  

‘We zijn er klaar mee. Dit kan niet’, voegt zijn collega Grete Visser toe. ‘Dit statement gaat niet 
alleen over de poster. Het is een oproep om beter met elkaar om te gaan.’ 

 
    

Wethouders van de gemeente Nijmegen zijn woedend om deze poster van Nederland in Verzet, 
waarop burgemeester Hubert Bruls is afgebeeld als varken. © Eigen foto  

De organisatie die zich Nederland in Verzet noemt, richt zich tegen het kabinetsbeleid en wil 
zondag komen demonstreren in Nijmegen. ‘Echter deze organisatie richt zich in de aanloop 
van deze demonstratie op onze burgemeester (die overigens geen lid is van het kabinet)', aldus 
de Nijmeegse wethouders.  
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‘Wat ons betreft mogen mensen die niet verder komen dan dit soort laag-bij-de-grondse 
uitingen komend weekend wegblijven uit Nijmegen. Juist in deze tijd is dialoog van 
levensbelang en moeten we zuinig op elkaar zijn. Wij zijn dat in ieder geval op onze 
burgemeester.’ 
 
Burgemeester Bruls wil niet ingaan op deze kwestie. ‘Maar ik ben blij met de steun en stel het 
signaal op prijs.’ De gemeenteraad van Nijmegen overweegt om woensdagavond, tijdens de 
raadsvergadering, met een vergelijkbaar statement te komen. Bron: AD, 23 november 2021. 

Farmaceut Pfizer heeft een tik op de vingers gekregen van de organisatie 
die toezicht houdt op reclame voor geneesmiddelen. 

De Nederlandse tak van farmaceut Pfizer heeft een tik op de vingers gekregen van de 
organisatie die toezicht houdt op reclame voor geneesmiddelen. Het bedrijf gaf op 5 november 
uitleg over zijn nieuwste coronabehandeling in items van het RTL Nieuws en het NOS 
Journaal. Dat was reclame voor een geneesmiddel dat nog niet geregistreerd is, en dat is niet 
toegestaan, oordeelt de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) nu. 

Pfizer maakte begin deze maand bekend dat het een middel heeft ontwikkeld voor mensen die 
net positief zijn getest op het coronavirus. Dat middel, Paxlovid genaamd, is bedoeld om te 
voorkomen dat hun klachten erger worden en ze misschien in een ziekenhuis belanden of 
overlijden. Pfizer werkt aan goedkeuring van het middel voor de Europese markt. 

De medisch directeur van Pfizer Nederland, Marc Kaptein gaf  die dag interviews over het 
middel. De reclamecommissie vindt dat hij daarin 'verspreiding van de promotionele 
inhoud' had moeten proberen te voorkomen. Dat deed Kaptein niet, hij herhaalde de 
uitkomsten van de proeven die Pfizer met het middel had gedaan. Daarom is Pfizer Nederland 
'mede verantwoordelijk' voor de inhoud van de nieuwsitems. 

Pfizer zelf voerde aan dat het geen reclame heeft gemaakt, maar mensen op een begrijpelijke 
manier wilde informeren over het nieuwe middel. Het bedrijf krijgt geen straf, de 
reclamecommissie houdt het bij de conclusies. Bron: AD, 23 november 2021. 

Tweede Kamer wil meer tijd om een aantal wetsvoorstellen over de 
coronabestrijding te behandelen 

De Tweede Kamer wil meer tijd om een aantal wetsvoorstellen over de coronabestrijding te 
behandelen. Demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) wilde de wetsvoorstellen 
deze week behandeld zien, maar daar gaat het parlement niet in mee.  

De drie voorstellen, over een mogelijk 2G-beleid en invoering van het coronatoegangsbewijs 
(CTB) in het hoger onderwijs en op de werkvloer, worden op z'n vroegst volgende week 
behandeld. Aanstaande dinsdag bepaalt de Kamer of dat kan of dat er mogelijk nog meer tijd 
voor nodig is. Verschillende partijen willen eerst de antwoorden van het kabinet op 
Kamervragen afwachten, die maandagavond moeten komen. Als die in hun ogen niet afdoende 
zijn, dan willen ze de wetsbehandeling nóg een week uitstellen. 

Een van de voorstellen, om de invoering van het CTB op de werkvloer mogelijk te maken, leek 
door de aanwezige Kamerleden controversieel te werden verklaard. Dat betekent normaal 
gesproken dat een voorstel pas kan worden behandeld als er een nieuw kabinet is. Later in 
het debat leek het voorstel tot het controversieel verklaren toch niet op een meerderheid te 
kunnen rekenen. De vergadering werd kort geschorst voordat de verwarring was opgehelderd. 
Bron: AD, 23 november 2021. 

Afgelopen etmaal werden er 349 nieuwe coronapatiënten binnengebracht 
op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen 

Afgelopen etmaal werden er 349 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op 
verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds 29 december vorig 
jaar. Op de intensive cares werden 51 patiënten met Covid-19 opgenomen, blijkt uit cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
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In totaal liggen er in de ziekenhuizen nu 2540 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 6 mei. Vergeleken met precies 
een jaar geleden liggen er nu 572 coronapatiënten, of wel bijna 30 procent, meer in de 
ziekenhuizen. 

Sinds maandag nam de totale ziekenhuisbezetting met 110 covidpatiënten toe. Op de 
intensive cares klom het aantal mensen met corona dinsdag met 18 tot 488. Op de 
verpleegafdelingen nam het aantal covidpatiënten toe met 92 tot 2052. 

Het LCPS verwacht niet dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen op korte termijn 
afneemt. Bron: AD, 23 november 2021. 

WHO is bang voor nog eens 700.000 sterfgevallen in Europa voor maart 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest op basis van de huidige ontwikkelingen dat 
in Europa voor maart nog eens 700.000 mensen overlijden aan Covid-19. Het dodental zou 
daarmee van 1,5 naar 2,2 miljoen stijgen. 

Van de 53 landen die tot het Europese werkgebied van de WHO behoren, worden er naar 
verwachting 49 blootgesteld aan veel of extreme stress op de intensivecareafdelingen in de 
ziekenhuizen. Meerdere landen, waaronder Nederland, sturen coronapatiënten al naar 
buurlanden vanwege de grote druk op de ziekenhuizen. 

De regionale WHO-directeur Hans Kluge roept mensen op zich te laten vaccineren en andere 
maatregelen op te volgen om zo lockdowns te voorkomen. Ongeveer 54 procent van de 
inwoners in het Europese gebied is volledig gevaccineerd, hoewel er grote verschillen zijn 
tussen de landen. Bron: AD, 23 november 2021. 

Collectieve aangifte tegen Willem Engel 

Een collectieve aangifte tegen Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, is sinds 
gisterenochtend door ongeveer 1200 mensen ondertekend. Volgens de initiatiefnemers van de 
aangifte maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, 
oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk. 

Initiatiefnemer Norbert Dikkeboom omschrijft Engel als 'een buitengewoon storende factor in 
het debat rondom de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen'. De afgelopen maanden 
verzamelde hij tal van uitspraken van Engel, die volgens hem ronduit strafbaar zijn. ‘Het is in 
de loop der tijd alleen maar gekker geworden.’ Bron: AD, 23 november 2021. 

1200 mensen ondertekenen aangifte tegen Willem Engel: ‘Hij zaait angst 
in samenleving’ 

Een collectieve aangifte tegen Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, is sinds 
gisteravond door circa 1200 mensen ondertekend. Volgens de initiatiefnemers van de aangifte 
maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting 
en uitingen met een terroristisch oogmerk. 

Initiatiefnemer Norbert Dikkeboom omschrijft Engel als ‘een buitengewoon storende factor in 
het debat rondom de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen’. De afgelopen maanden 
verzamelde hij tal van uitspraken van Engel, die volgens hem ronduit strafbaar zijn. ‘Het is in 
de loop der tijd alleen maar gekker geworden.’ 

Dikkeboom vindt dat Engel ten onrechte de strafrechtelijke dans ontspringt, waar anderen 
voor vergelijkbare vergrijpen worden aangepakt. De recente rellen in Rotterdam zien de 
aangevers als direct gevolg van de in hun ogen opruiende oproepen van Engel, ‘omdat het 
stelselmatige opruien inmiddels maar een klein vonkje nodig heeft om te leiden tot escalaties’. 
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Met zijn uitlatingen jaagt Engel een deel van de bevolking angst aan voor het beleid van de 
overheid en het vaccinatiebeleid, zegt Dikkeboom, waarmee hij zich schuldig zou maken aan 
het doen van uitingen met een terroristisch oogmerk. ‘Engel voedt een klimaat van 
onveiligheid, waarbij hij de Nederlandse staat afschildert als een dictatuur (regime)’, zo staat 
in de aangifte. Door zijn systematische oproep het beleid van de overheid te negeren en te 
saboteren en herhaaldelijk te beweren dat bewindslieden strafbaar zijn en veroordeeld dienen 
te worden, zorgt Engel ‘voor ontwrichting van de politieke en sociale structuren in Nederland’. 

Engel verspreidt volgens de aangifte stelselmatige onjuiste medische informatie. Daarmee 
‘zaait hij angst en verdeeldheid’ en brengt hij grote schade toen aan de volksgezondheid. De 
aangifte wegens oplichting is gebaseerd op het veronderstelde misbruik door Engel van 
donatiegelden. 

Dikkeboom verwacht dat de website aangiftewillemengel ongeveer twee weken in de lucht zal 
blijven. Daarna zal de aangifte, voorzien van een pakket bijlagen, worden aangeboden aan 
OM-topman Gerrit van der Burg. Er is gekozen voor een collectieve aangifte, zegt Dikkeboom, 
om politiebureaus niet te overspoelen met individuele aangiftes. Hij benadrukt dat de 
persoonsgegevens van ondertekenaars op de site goed zijn beveiligd. De aangifte is getoetst 
door een strafrechtadvocaat. 

Volgens Engel is de aangifte niet gebaseerd op feiten en daarmee vals. Hij heeft de aangifte 
bestudeerd en er geen strafbare feiten op kunnen ontdekken. ‘Ik probeer het debat scherp te 
voeren, maar ga nooit over de lijn.’ Bron: AD, 23 november 2021. 

De echtgenoot van Angela Merkel noemt ongevaccineerde Duitsers lui 

De echtgenoot van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, scheikundige Joachim 
Sauer, noemt ongevaccineerde Duitsers in een interview met de Italiaanse krant La 
Repubblica 'lui'. In Duitsland is 68 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, minder 
dan in andere West-Europese landen zoals Frankrijk, Italië en Spanje. 

Sauer vindt het  'verbazingwekkend' dat mensen zich, ondanks alle wetenschappelijke 
bevindingen en adviezen, niet laten inenten. ‘Voor een deel is dit te wijten aan een zekere 
luiheid en zelfvoldoening van Duitsers’, zegt hij. 

‘De andere groep bestaat uit mensen die een persoonlijke overtuiging volgen, een 
soort ideologische reactie op wat zij beschouwen als een vaccinatiedictatuur.’ Merkel zelf 
omschreef de situatie in haar land onlangs als 'dramatisch'. Bron: AD, 23 november 2021. 

Het snel stijgende aantal coronapatiënten in de Nederlandse 
ziekenhuizen legt steeds meer druk op intensive 
cares en verpleegafdelingen 

Het snel stijgende aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen legt steeds 
meer druk op intensive cares en verpleegafdelingen. Uit een overzicht van de Nederlandse 
Zorgautoriteit blijkt dat een groeiend aantal ziekenhuizen er niet meer in slaagt de 'kritieke 
planbare zorg' altijd op tijd te leveren. Inmiddels lukt het veertien ziekenhuizen niet meer deze 
binnen zes weken noodzakelijke behandelingen te verrichten. Afgelopen donderdag waren het 
er twaalf.  

Daarnaast komt ook de planbare zorg, waaronder alle behandelingen vallen die een tijdje 
kunnen wachten zonder dat de patiënt daar blijvende schade van ondervindt, komt verder in 
het gedrang. Het lukt nu 49 van de 73 ziekenhuizen niet meer om die volledig te leveren. Dat 
betekent dat het 'stuwmeer' aan in te halen operaties ook weer zal toenemen. Het aantal 
operatiekamers dat in gebruik is ligt 29 procent lager dan normaal, waaruit eveneens blijkt 
er minder reguliere zorg wordt geleverd. Bron: AD, 23 november 2021. 
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Vanuit Rotterdam wordt vandaag ook een tweede Nederlandse 
coronapatiënt overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland 

Vanuit Rotterdam wordt vandaag ook een tweede Nederlandse coronapatiënt overgebracht 
naar een ziekenhuis in Duitsland. De tweede patiënt komt uit het Ikazia Ziekenhuis, 
eveneens in Rotterdam, laat het Landelijk Netwerk Acute Zorg weten. 

Deze persoon wordt in de loop van de middag opgehaald door dezelfde speciale ambulance, 
die dan terugkeert van de eerste rit naar het Duitse Bochum. De tweede patiënt gaat naar 
een ziekenhuis in de plaats Herten. Bron: AD, 23 november 2021. 

Meerdere ziekenhuizen zijn begonnen met verstrekken van boostershots 

Meerdere ziekenhuizen zijn begonnen met het verstrekken van boostershots aan het 
zorgpersoneel. Op andere plekken ontvingen medewerkers een uitnodiging om een dezer 
dagen de aanvullende prik te komen halen. Het is de bedoeling dat iedereen die wil de booster 
de komende weken krijgt. 

Demissionair coronaminister Hugo De Jonge maakte eerder bekend dat 
ziekenhuizen afgelopen vrijdag konden beginnen met de eerste boosterprikken. Eerst was de 
bedoeling om dat pas vanaf begin december te doen, maar dat leidde tot gefronste 
wenkbrauwen in zowel de Tweede Kamer als in de zorg. Bron: AD, 23 november 2021. 

OMT wil zo lang mogelijk maatregelen voor onderwijs vermijden 

Gisterenavond werd bekend dat het OMT zo lang mogelijk maatregelen voor het onderwijs wil 
mijden. Maar is dat nog te doen voor scholen? Wij spraken hierover schooldirecteur Diana 
Lorier-Kooi en Jelmer Evers  van de Algemene Onderwijsbond. Bron: AD, 23 november 2021. 

Hoger onderwijs: Kabinet vraagt onmogelijke met coronapas op de 
campus 

Het voorstel voor eventuele invoering van coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs 
vraagt het onmogelijke van de hogescholen en universiteiten. Dat zeggen hun koepels vandaag 
tegen het kabinet. 

Het verplicht stellen van zo’n coronapas beperkt volgens Universiteiten van Nederland (UNL) 
en Vereniging Hogescholen (VH) ‘ontegenzeggelijk de toegankelijkheid’, terwijl het kabinet juist 
100 procent toegankelijkheid tot het hoger onderwijs voor alle studenten eist.  

Gisteravond publiceerde het kabinet het voorstel voor eventuele invoering van 
coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs. Daarin staat dat onderwijsinstellingen zelf 
moeten zorgen voor een toegankelijke testvoorziening voor studenten, en informatie daarover. 
Ook moet voor een student die geen coronapas heeft, nog steeds onderwijs worden geregeld. 
Bijvoorbeeld op afstand.  

De hogescholen en universiteiten hebben samen duizenden colleges en werkgroepen per week, 
op honderden locaties. De controle op een coronapas levert daardoor grote 
uitvoeringsproblemen op, stellen ze. ‘Als het kabinet er toch voor kiest 
coronatoegangsbewijzen in te stellen, dan kan dat volgens de koepels in deze sector alleen 
uitgevoerd worden met beperkte controle en een beperkt aanbod van alternatief onderwijs.’ 

De hogescholen en universiteiten willen zoveel mogelijk fysiek onderwijs blijven geven, dat 
vinden ze ‘van essentieel belang voor de mentale gezondheid van studenten’. ‘Juist in 
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coronatijd heeft men geleerd dat online onderwijs hele mooie oplossingen biedt, maar wat 
betreft een optimaal leerproces ook zijn beperkingen kent.’ 

De instellingen kunnen zich hooguit voorstellen dat de coronapas als uiterste noodmaatregel 
ingevoerd wordt. Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging Universiteiten van Nederland: ‘We 
kunnen onze docenten die al een heel hoge werkdruk hebben niet vragen om al het onderwijs 
ook nog eens twee keer aan te bieden: zowel fysiek als online.’ 

Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: ‘Het invoeren van 
coronatoegangsbewijzen gaat ten koste van de toegang tot onderwijs, dat is klip en klaar. De 
politiek moet hierin een eerlijke afweging maken en niet een onuitvoerbare taak bij onze 
docenten leggen.’ 

Volgens de koepels hebben zich vooralsnog geen grote clusters van besmettingen voorgedaan; 
de vaccinatiegraad onder studenten en medewerkers is hoog en daarbij is ook al een flink deel 
van de studenten hersteld van corona.  

‘De inzet van coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs volgens het voorstel dat er nu 
ligt, is wat ons betreft een fata morgana’, zegt voorzitter Lisanne de Roos van het Interstedelijk 
Studenten Overleg (ISO).  

Op papier zijn er volgens de belangenorganisatie veel mooie waarborgen: instellingen moeten 
ook aan studenten die geen toegangsbewijs kunnen of willen overhandigen (alternatief) 
onderwijs blijven geven, er worden uitzonderingen gemaakt voor tentamens en kwetsbare 
studenten en de instelling draagt de zorg voor toegankelijke testvoorzieningen.  

‘Ik vrees echter dat de praktijk zal uitwijzen dat er studenten gaan zijn die geen onderwijs 
krijgen, dat testvoorzieningen niet voor iedereen toegankelijk gaan zijn en dat instellingen 
geen capaciteit hebben om maatwerk aan te bieden.’ 

Vorige week bleek nog uit onderzoek dat studenten mentaal flink hebben geleden onder 
anderhalf jaar afstandsonderwijs. ‘Het is juist daarom zo belangrijk dat we met de hele sector 
een voorstel uitwerken dat wél uitvoerbaar is zodat onderwijsinstellingen nooit meer hun 
deuren hoeven te sluiten’, aldus De Roos. Bron: AD, 23 november 2021. 

Wie vanaf morgen in Duitsland aan het werk wil of het openbaar vervoer 
pakt, moet een geldig coronatoegangsbewijs hebben 

Wie vanaf morgen in Duitsland aan het werk wil of het openbaar vervoer pakt, moet een geldig 
coronatoegangsbewijs hebben. Zeker tot 19 maart volgend jaar moet kunnen worden 
aangetoond dat iemand ingeënt, genezen of recent negatief is getest. 

Het is een uitbreiding van het huidige Duitse beleid om het aantal besmettingen te 
verminderen en een lockdown te voorkomen. Momenteel zijn de coronabewijzen al verplicht 
om evenementen bij te wonen of naar de horeca te gaan. 

Mensen die niet zijn ingeënt of dat bewijs niet willen laten zien, moeten zich elke dag laten 
testen. De werkgever moet twee tests per week vergoeden en werknemers kunnen wekelijks 
een gratis sneltest laten afnemen. De rest betalen ze zelf. 

Net als in ons land schiet het aantal besmettingen in Duitsland naar recordhoogte. 
Ziekenhuizen komen steeds verder onder druk te staan, maar de overheid wil scholen en 
winkels openhouden. 9 december wordt de maatregel geëvalueerd. Bron: AD, 23 november 
2021. 
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Corona  in VK niet langer een ziekte voor gevaccineerden 

Hoogleraar Andrew Pollard, hoofd van het vaccinatieprogramma van de Oxford-
universiteit, noemt Covid-19 in het Verenigd Koninkrijk 'niet langer een ziekte' voor 
gevaccineerden. Wie geprikt is krijgt, zelfs bij besmetting met de Deltavariant, nog 
hooguit milde symptomen. 

‘Voor wie het geluk heeft al gevaccineerd te zijn, lijkt het nu een heel ander verhaal.’ De 
vaccins lijken de verstikkende werking van het virus op een enkele uitzondering na te 
beperken. Pollard omschrijft die in The Guadian als 'niet meer dan een onprettig ongemak'. 
Heel anders is het volgens hem met niet-ingeënten. 

In de Britse ziekenhuizen zijn het volgens de professor vrijwel uitsluitend 
ongevaccineerden die naar adem liggen te happen. ‘De voortdurende gruwel die plaatsvindt 
op de ic's in Groot-Brittannië beperkt zich nu grotendeels tot mensen die niet ingeënt zijn’, 
zegt Pollard.  

Pollard, die betrokken was bij de ontwikkeling van het Astrazeca-vaccin, ziet de komende 
maanden een stijgende druk op de zorg, ten gevolge van niet ingeënte coronapatiënten en 
ouderen die weliswaar gevaccineerd zijn maar een kwetsbare gezondheid hebben.  Zij lopen 
een 'levensbedreigend risico'. Bron: AD, 23 november 2021.  

Eerste coronapatiënten vanuit Rotterdam overgeplaatst naar Duitse 
ziekenhuizen 

Opnieuw worden coronapatiënten vanwege de druk op de zorg overgeplaatst naar Duitse 
ziekenhuizen. De eerste coronapatiënt vertrok dinsdagochtend met een speciale ambulance 
vanuit het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam naar een ziekenhuis in de Duitse 
stad Bochum. De patiënt lag hoogstwaarschijnlijk op de intensive care. 

Later op de dag wordt er nog één andere coronapatiënt vanuit Rotterdam naar Duitsland 
gebracht. Deze persoon komt uit het Ikazia Ziekenhuis. De coronapatiënt wordt in de loop van 
de middag opgehaald door dezelfde speciale ambulance, die dan terugkeert uit Duitsland. De 
patiënt gaat naar een ziekenhuis in de plaats Herten. Woensdag gaat het verplaatsen verder. 

Het is voor familie heel moeilijk als een patiënt naar Duitsland wordt verplaatst. Groningen of 
Terneuzen is ook ver van huis, maar nu voelt de afstand nog groter door de taalproblemen. 
Ook zijn de bezoekregels vaak anders. Bij een eerdere golf was er bijvoorbeeld geen bezoek 
welkom in sommige Duitse ziekenhuizen, waar in Nederland familie met beschermende 
kleding aan wel naast het bed van de patiënt kon zitten. 
 
In totaal bieden Duitse ziekenhuizen plek voor twintig coronapatiënten uit Nederland. Het 
gaat om zowel bedden op intensive cares als op verpleegafdelingen. Alle patiënten komen 
terecht in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland.  
 
Duitsland neemt patiënten over omdat de druk op de ziekenhuiszorg in Nederland momenteel 
erg hoog is door een flinke toestroom van coronapatiënten. Bron: AD, 23 november 2021. 
 
Een Belgische arts wordt ervan verdacht zo'n 2000 valse 
vaccinatiecertificaten te hebben verstrekt 
 
Een Belgische arts wordt ervan verdacht zo'n 2000 valse vaccinatiecertificaten te hebben 
verstrekt. De toezichthouder rook onraad, omdat de man melding maakte 
van coronaprikken 'in alle uithoeken van Wallonië en mogelijk daarbuiten'. Bovendien deed 
hij dat op 'abnormale tijden', aldus de Waalse zorgminister Christie Morreale. 
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De arts wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte en mag voorlopig geen 
inentingsbewijzen meer uitdelen. Ook 's mans klanten kunnen worden vervolgd. Hun 
coronapas is ongeldig gemaakt. Ze krijgen een uitnodiging om zich alsnog echt te laten 
inenten. Toezichthouder AVIQ speurt verder naar andere misstanden. Bron: AD, 23 november 
2021. 
 
OMT verwacht deze week geen strengere coronamaatregelen  
 
Outbreak Management Teamlid Jan Kluytmans verwacht niet dat het kabinet deze week nog 
met strengere coronamaatregelen komt. ‘We moeten eerst kijken naar de effecten van het 
huidige pakket’, zegt Kluytmans op NOP Radio 1. Hij maakt zich evenwel zorgen en ziet dat 
de naleving van de maatregelen 'heel beperkt' is. 
 
‘Er is sprake van coronamoeheid’, meent hij. Hij onderkent dat jongeren - die dit keer 
grotendeels ongemoeid blijven qua restricties - bijdragen aan de besmettingscijfers. ‘Daar zijn 
heel goede argumenten voor.’ Minder te spreken is Kluytmans over de discussie rond het door 
het kabinet voorgestane G2-beleid.  
 
Hij noemt dat 'theoretisch effectief maar lastig handhaafbaar' en zou liever zien dat de 
basisregels worden nageleefd. ‘In Oostenrijk bleek het niet te handhaven en in de praktijk dus 
niet te werken’, aldus het OMT-lid. ‘Ik denk niet dat het een maatregel is waarmee je de oorlog 
wint'. Hij ziet liever een langetermijnvisie van het kabinet.  
 
Een van de scenario's zou volgens Kluytmans het Britse model zijn, waarbij nauwelijks 
maatregelen meer gelden er wordt vertrouwd op de vaccinatiegraad tot er een balans wordt 
bereikt. ‘De meest extreme vorm.’ Daarbij wordt geaccepteerd dat het virus er is, geprobeerd 
ermee te leven en tegelijk de schade te beperken. Bron: AD, 23 november 2021. 
 
Rusland meldt afgelopen etmaal 33.996 nieuwe coronabesmettingen 
 
In Rusland zijn het afgelopen etmaal 33.996 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, melden 
de gezondheidsautoriteiten aldaar. Gisteren bedroeg het aantal infecties 35.681. 
Het dodental nam in 24 uur toe met 1243. Een dag eerder werden 1241 sterfgevallen door de 
gevolgen van Covid-19 geregistreerd. Bron: AD, 23 november 2021.  
 
Japan suggereert dat het de Deltavariant heeft uitgeroeid  
 
Onderzoek van het Japans Genetisch Instituut suggereert dat het Aziatische land 
de Deltavariant van het coronavirus succesvol heeft uitgeroeid. Of liever, dat het virus dat zelf 
heeft gedaan door zo vaak te muteren dat het geen kopieën van zichzelf meer kan maken. 
Daarmee zou de deltavariant 'natuurlijk' zijn uitgestorven. 
 
Toen Japan getroffen werd door de vijfde besmettingsgolf was het vooral de deltavariant die 
de infecties veroorzaakte. Het land telde op de piek zo'n 26.000 nieuwe besmettingen per dag 
en ging opnieuw in lockdown. In november werd echter een verbazingwekkend herstel 
zichtbaar, met minder dan 200 nieuwe gevallen per week.  
 
Vrijdag was de eerste dag in vijftien maanden tijd waarop geen sterfgevallen werden gemeld. 
Professor Ituro Inoue heeft er een revolutionaire theorie voor. Hij stelt dat de deltavariant 
simpelweg zoveel mutaties heeft doorgemaakt, dat het zichzelf niet 
meer kan vermenigvuldigen. Een kapot eiwit is daarvan de oorzaak.  
 
Het nsp14-eiwit van het virus, dat normaliter 'errors' in de genetische code corrigeert, kan 
simpelweg het tempo waarin de mutaties optreden niet meer aan. Er slopen daardoor 
zoveel fouten in het genoom van het virus dat het nu doodloopt. ‘We waren letterlijk geschokt 
om deze bevindingen te zien’, zegt Inoue tegen The Japan Times.  
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‘De Deltavariant in Japan was zeer overdraagbaar en hield andere varianten buiten de deur’, 
verklaart de professor. ‘Naarmate de mutaties zich opstapelden, werd het naar ons idee 
een defect virus dat geen kopieën meer van zichzelf kon maken. Nu het aantal besmettingen 
daalt, denken we dat het op enig moment zichzelf heeft uitgeroeid.’  
 
Sommige deskundigen wijzen naar de Japanse vaccinatiegraad als oorzaak van de dalende 
infecties, maar Inoue gelooft dat het aantal besmettingen nog steeds zou stijgen als 
het virus 'levend en wel' zou zijn. Ongeacht de maatregelen. Andere wetenschappers zien in 
zijn ontdekking een mogelijk medische toepassing.  
 
‘Studies hebben aangetoond dat een virus met een ontregeld nsp14-eiwit een significant 
verminderde mogelijkheid tot reproduceren heeft’, zegt professor Takeshi Urano van de 
medische universiteit van Shimane. ‘Een chemisch middel dat dit eiwit kan beteugelen zou 
een veelbelovend medicijn kunnen worden.’ Bron: AD, 23 november 2021. 
 
Coronadoden zorgen voor drukte bij uitvaartcentra: ‘Het is zo dieptriest 
allemaal’ 
 
Verschillende uitvaartcentra hebben het de afgelopen weken drukker gekregen. De sterfte in 
Nederland lag flink boven het gemiddelde. ‘Het werk is nog te doen’, geeft een aantal 
uitvaartondernemers aan. Wel kijken ze bezorgd naar de stijgende golf coronabesmettingen. 
‘Het is zo dieptriest allemaal.’  
 
Vrijwel alle uitvaartcentra in Vlaardingen merken dat, vergeleken met de zomerperiode, er nu 
meer mensen sterven. ‘Het is zeker een stuk drukker dan normaal’, zegt ook Marcel Cevering 
van uitvaartverzorging De Vaart. Dat beeld is er ook bij Begrafenisverzorging Den Hollander 
en bij Maas Rouwservice. ‘Het is nog net te doen’, zegt een medewerker van dat laatste bedrijf. 
Bron: AD, 23 november 2021.  
 
We pinnen minder maar geven vaker geld online uit 
 
We pinnen minder, constateert ING. Sinds de strengere coronaregels een feit zijn, geven we 
ons geld vaker online uit. Vooral in de pinomzet van restaurants, cafés, bij sport- en 
spelactiviteiten en de cultuursector, is een daling te zien. 
 
Bij de laatste zelfs bijna 60 procent minder dan voor de coronacrisis. Ook in het openbaar 
vervoer, tankstations en parkeergelegenheden en bij de kapper, wordt minder gepind. Bij 
supermarkten, kledingwinkels en bouwmarkten is niet veel veranderd, ziet de bank. Bron: 
AD, 23 november 2021.  
 
De Verenigde Staten zien geen noodzaak tot een nieuwe lockdown 
 
De Verenigde Staten zien geen noodzaak om, ondanks de stijgende coronacijfers, over te gaan 
tot een nieuwe lockdown. Men stelt vertrouwen in andere methoden om de verspreiding van 
het coronavirus te stuiten. ‘We gaan niet die kant op’, zegt de coronacoördinator van het Witte 
Huis, Jeff Zients. ‘We beschikken over genoeg gereedschappen om ons versneld een weg te 
banen uit deze pandemie, zoals algemeen beschikbare inentingen, boostershots, 
coronaprikken voor kinderen en therapieën.’ Bron: AD, 23 november 2021.  
 
De Europese Commissie wil 
de  geldigheidsduur van vaccinatiebewijzen binnen de 
unie harmoniseren 
 
De Europese Commissie wil de geldigheidsduur van vaccinatiebewijzen binnen de 
unie harmoniseren, zegt gezondheidscommissaris Stella Kyriakides. Ook de effectiviteit van 
de zogenoemde boostershots moet daarin worden vastgelegd. 
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‘Ik sta volledig achter de urgentie’, sprak Kyriakides gisteren in Straatsburg. ‘De commissie 
werkt daarom met grote spoed aan de versterking van de coördinatie van het vrije 
verkeer, inclusief de rol van de boosters in het vaccinatieprogramma.’ Bron: AD, 23 november 
2021. 

India meldt kleinste toename coronabesmettingen in anderhalf jaar 

India rapporteert vandaag, ondanks de recente viering van een aantal grote festivals, 
de kleinste toename aan coronabesmettingen in anderhalf jaar tijd. Er werden dankzij een 
stijgend aantal vaccinaties en groeiende immuniteit door eerdere infecties 'slechts' 7579 
positieve coronatests afgenomen. Er worden 236 coronadoden gemeld. 

Tot nu toe heeft 81 procent van alle 944 miljoen volwassen Indiërs minstens één 
coronaprik ontvangen. 43 procent is volledig gevaccineerd. Er is nog geen begin gemaakt met 
het vaccineren onder de 18 jaar. India telt officieel 34,5 miljoen besmettingen en 466.147 
sterfgevallen door toedoen van Covid-19. Bron: AD, 23 november 2021.  

Besmettingen stijgen razendsnel op scholen: ‘Wordt steeds lastiger om 
onderwijs door te laten gaan’ 

Wéér een klas in quarantaine. Schooldirecteuren én ouders houden hun hart vast nu het 
aantal besmettingen onder kinderen stijgt.  

Hoe is de situatie op basisscholen in het Groene Hart? 

Het beeld is wisselend, geven schoolbestuurders uit de regio aan. ‘Het zijn dagkoersen’, zegt 
Liesbeth Augustijn van stichting Onderwijs Primair (17 basisscholen in Montfoort, Oudewater 
en Krimpenerwaard). ‘Er zijn nu ‘slechts’ twee groepen thuis, maar vorige week hadden we 
ook een school met 26 positief geteste leerlingen.’ Op sommige scholen zitten meerdere 
groepen in quarantaine. Niet alleen onder leerlingen, ook onder leerkrachten neemt het aantal 
besmettingen toe. Bron: AD, 23 november 2021. 

Laatste woorden 

Ondanks corona boeken farmaceuten vooruitgang op het gebied van antibiotica. De grootste 
farmaceutische bedrijven hebben de afgelopen twee jaar meer gedaan dan daarvoor om nieuwe 
antibiotica en antischimmelmiddelen te ontwikkelen. Ze hebben zich ook meer ingespannen 
om de toegankelijkheid van bestaande middelen in armere landen te vergroten, al blijft dat 
een groot probleem.  

Dat blijkt uit de tweejaarlijkse AMR Benchmark van de Access to Medicine Foundation. Gezien 
het beslag van de coronapandemie op de menskracht en middelen van farmaceutische 
bedrijven is dat onverwacht goed nieuws. Ook sommige fabrikanten van generieke medicijnen, 
patentloze middelen die massaal geproduceerd worden, hebben progressie geboekt.  

Onder de nieuwe middelen in ontwikkeling zijn een antibioticum van GSK tegen resistente 
gonorroe en een antischimmelmiddel van Pfizer tegen de in ziekenhuizen veel voorkomende 
en gevaarlijke schimmel Candida auris. 

Verder zijn onder meer vaccins in ontwikkeling tegen darminfecties door resistente E. coli- en 
'Clostridium difficile'-bacteriën.  
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In juni 2020 startte Pfizer met de Engelse Wellcome Trust een onderzoeksproject naar 
antibioticaresistentie in Ghana, Kenia, Malawi en Uganda. @ Pfizer   

Tegelijk zijn veel bestaande middelen niet of slecht toegankelijk in 102 arme- en 
middeninkomenslanden. In die landen samen woont vier vijfde van de wereldbevolking. 
Farmaceutische bedrijven registreren er hun middelen vaak niet of niet allemaal, omdat ze de 
potentiële verdiensten te laag vinden. 

Juist in arme- en middeninkomenslanden doen zich de meeste problemen voor rond 
antibioticagebruik. Een deel van de bevolking neemt de middelen te vaak of op een onjuiste 
manier. Dat bevordert het ontstaan van antibioticaresistentie, een natuurlijk proces dat hand 
in hand gaat met antibioticagebruik. 

Een ander deel heeft geen toegang tot antibiotica. En sommige middelen zijn er dus helemaal 
niet op de markt. Dat veroorzaakt sterfte door infectieziekten die goed behandelbaar zijn. 

Die slechte beschikbaarheid van antibiotica komt doordat lage- en middeninkomenslanden 
geen hoge prijzen kunnen betalen. Maar het vloeit ook voort uit de aard van antibiotica, 
geneesmiddelen die een infectie in relatief korte tijd genezen. Ze worden vaak maar kort 
gebruikt, in tegenstelling tot middelen tegen chronische ziekten als diabetes, 
bloeddrukverlagers en tal van kanker- en reumamedicijnen. Die andere medicijnen zijn 
daarom financieel aantrekkelijker voor de industrie. 

De benchmark vergelijkt de prestaties van zeventien grote farmaceuten in de strijd tegen 
antibioticaresistentie én hun inspanning om bestaande middelen in arme en 
middeninkomenslanden voor een betaalbare prijs op de markt te brengen. 

Resistente bacteriën zijn ongevoelig geworden voor de werking van antibiotica. Soms voor die 
van enkele middelen, maar steeds vaker voor nagenoeg alle bestaande middelen. Infecties met 
zo'n bacterie zijn dan moeilijk of soms niet meer te behandelen met antibiotica. 

Net als eerder presteert GlaxoSmithKline het best, op de voet gevolgd door Pfizer waar sinds 
2019 een nieuwe bestuursvoorzitter het bedrijf een andere koers laat varen op het gebied van 
antibiotica. 

Pfizer heeft nu dertien antibiotica en antischimmelmiddelen in ontwikkeling, tegen acht in 
2019. Dat komt deels door de aankoop van innovatieve middelen van kleine 
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biotechnologiebedrijven. Het bedrijf heeft ook de meeste middelen in de laatste 
onderzoeksfase. 

Bovendien liggen er plannen klaar om die te registreren in arme landen, er eerlijke prijzen 
voor te vragen gebaseerd op de inkomens daar en maatregelen om leveranties te garanderen 
en antibioticagebruik te bevorderen. Andere farmaceuten maken ook steeds vaker zulke 
plannen. Volgens de onderzoekers lijkt dit de standaardaanpak te worden. 

Op dit moment bestaat maar voor een derde van alle bestaande antibiotica en 
antischimmelmiddelen een pakket maatregelen om ze toegankelijk te maken in armere 
landen. 

Ruim de helft van de onderzochte bedrijven heeft maatregelen genomen om het ontstaan van 
antibioticaresistentie tijdens het productieproces te beperken door lozingen te verminderen. 

Abbott dwingt zijn toeleveranciers daarover een contract te tekenen. Het Japanse Shinogi 
publiceert gegevens over het respecteren van de gestelde normen op eigen productielocaties. 

GSK geeft aan dat 93 procent van zijn toeleveranciers zich aan de lozingslimieten houdt. 
Verder is het beeld op dat gebied ongunstig: slechts een op de twintig betrokken 
toeleveranciers en grondstoffenproducenten respecteert de milieunormen. Bron: NOS, 18 
november 2021. 

 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 23 november 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


