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Eerste woorden  

Grote zorgen bij experts: aantal coronabesmettingen blijft ongeremd stijgen, ook meer 
opnames en doden. 

Het aantal coronabesmettingen gaat nog steeds in een rechte lijn omhoog. In de afgelopen 
week zijn meer dan 153.000 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal ooit, in de 
73 keer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met de wekelijkse cijfers kwam. 
Experts maken zich zorgen en verwachten nog strengere maatregelen. ’We zijn veel te laat met 
ingrijpen, dit wordt gewoon een harde lockdown’, zegt viroloog Bert Niesters (UMCG) tegen 
deze site.  

Het is alweer de zevende achtereenvolgende week waarin het aantal nieuwe besmettingen met 
zo’n 40 procent stijgt. Bovendien is het een flinke aanscherping van het record van de week 
ervoor, toen er ruim 110.000 besmettingen aan het licht waren gekomen. Nog een week eerder 
waren er bijna 77.000 nieuwe besmettingen, waardoor er sprake is van een verdubbeling dus 
in twee weken tijd. ‘De stijging houdt aan op alle fronten’, concludeert het RIVM. 

OMT-lid Marion Koopmans benadrukt dat de cijfers zo snel mogelijk omlaag moeten. ‘En dat 
bereiken we door het aantal contacten flink te verminderen, het liefst te halveren. We zien dat 
dat nu te weinig gebeurt. De volgende stap is dat je nu dingen op slot gaat zetten. Dat wil 
niemand, maar als het één niet gebeurt, dan moet het andere gebeuren.’   

Een harde lockdown is een optie, zegt Koopmans, maar niet voor de langere termijn. ‘Want 
dan zit je even later weer met hetzelfde probleem. We moeten verder kijken dan alleen een 
lockdown, een bredere oplossing is nodig. Dat is een lastige opgave, voor het kabinet, voor ons 
allemaal.’ 

Bij 1833 mensen waren de klachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten 
worden opgenomen; het hoogste aantal sinds eind april. Vorige week meldde het RIVM 1390 
opnames, de week ervoor 1137. Bij 289 van de 1833 opgenomen mensen was de 
gezondheidstoestand zo ernstig dat ze op een intensive care kwamen te liggen. Dat is het 
hoogste aantal sinds begin mei.  

Het RIVM registreerde 265 sterfgevallen en ook dat is een flinke toename. Een woordvoerder 
van het RIVM houdt ondanks de forse stijging de hoop op een daling, begin volgende week. 
‘Dan wordt het effect van de recent genomen maatregelen zichtbaar’, legt hij uit. ‘Het zal 
spannend worden hoe de cijfers zich in de loop van deze week ontwikkelen. Het is nog te vroeg 
om te zeggen of de huidige maatregelen wel of geen effect hebben.’ 

Het kabinet is voorzichtig met het nemen van extra maatregelen, omdat dit mogelijk onnodige 
schade zou toebrengen aan de economie. ‘Maar als je nu niets doet, dan is de financiële ellende 
straks nog veel groter’, aldus viroloog Bert Niesters (UMCG). ‘Een lockdown is voor niemand 
leuk. Voor mij niet, voor jou niet, en ook niet voor een ondernemer. Maar we moeten nu echt 
ingrijpen, dat kan alleen met een lockdown. Ik zie geen andere oplossing. Wat als we nog te 
maken krijgen met een griepepidemie? Dan hebben we echt een heel groot probleem.’ 

Maar we moeten nu echt ingrijpen, dat kan alleen met een lockdown. Ik zie geen andere 
oplossing, aldus viroloog Bert Niesters. 

In de strijd om de nieuwe coronagolf zo laag mogelijk te houden, zijn diverse Europese landen 
al begonnen met de boosterprik. Daar moet Nederland ook zo snel mogelijk mee beginnen, 
bepleit Niesters. Voor de feestdagen is het vermoedelijk al te laat. ‘Ik verwacht niks goed voor 
de kerst. Het wordt waarschijnlijk heel veel zingen rond de kerstboom.’ 

Ruim een week geleden zijn de nieuwste coronaregels ingegaan, maar die maatregelen hebben 
de verspreiding van het coronavirus niet eens een beetje kunnen afremmen. Het aantal 
positieve tests blijft in dezelfde lijn als de voorgaande weken omhooggaan. Ook het aantal 
ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgt snel. 
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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. 

Ondertussen schalen ziekenhuizen overal in het land operaties en andere niet aan corona 
gerelateerde zorg af. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat vandaag weten hoeveel reguliere 
zorg ziekenhuizen nog kunnen leveren. Een deel van de ziekenhuizen kan op dit moment ook 
ingrepen die normaal eigenlijk niet langer dan zes weken mogen wachten niet meer tijdig 
uitvoeren. Het gaat dan om bijvoorbeeld om het verwijderen van een tumor na een 
kankerdiagnose. 

In de situatie die ‘code zwart’ wordt genoemd kan er helemaal geen reguliere ziekenhuiszorg 
meer worden uitgevoerd. Alleen acute zorg wordt dan nog verleend. Volgens zorgminister Hugo 
De Jonge en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers zijn de 
ziekenhuizen momenteel nog ver verwijderd van dat scenario. 

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) denkt juist wel 
dat code zwart dichtbij is, omdat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft stijgen 
en personeel uitvalt door corona of de werkdruk. 

Patiënten en bezoekers pikken de maatregelen niet meer, en houden zich er ook niet meer 
aan, aldus een woordvoerder van Erasmus MC. 

Ziekenhuizen lijken ondertussen steeds meer last te hebben van agressie richting het 
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 eventuele 
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 
crisis overleggen wordt de optie besproken. Dat geldt volgens hem ook voor andere 
ziekenhuizen in Limburg. 

Een woordvoerder 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.’ 

Het reproductiegetal zakte iets, van 1,26 vrijdag naar 1,21. Het is een minimaal verschil, het 
betekent dat het virus zich nog altijd in hetzelfde tempo blijft verspreiden en dat het aantal 
positieve tests dus in hetzelfde tempo blijft toenemen. 

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 om 35- tot 
en met 44-jarigen. Het zijn schoolgaande kinderen en hun ouders, bevestigt het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu. 
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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 besmettingen met ruim 40 procent. In de groep ertussen, de jongeren 
en jonge volwassenen, was de toename veel kleiner. 

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 besmettingen wordt nog duidelijk 
hoe mensen het coronavirus hebben opgelopen. 

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. Bron: AD, 23 november 2021. 

Het coronavirus blijft zich razendsnel verspreiden 

Het coronavirus blijft zich razendsnel verspreiden. In de afgelopen week heeft het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 153.957 positieve tests 
geregistreerd. Dat is het hoogste weektotaal ooit. Vorige week waren er ruim 110.000 
besmettingen. 

Nog een week eerder waren er bijna 77.000 nieuwe besmettingen, dus het cijfer is in twee 
weken tijd verdubbeld. ‘De stijging houdt aan op alle fronten’, concludeert het RIVM. 

Het aantal positieve tests ligt ruim 39 procent hoger dan vorige week. Het is de zevende 
achtereenvolgende week dat het aantal nieuwe besmettingen met ongeveer 40 procent 
toeneemt. Sinds begin oktober is het aantal positieve tests vertienvoudigd. 

Bij 1833 mensen waren de klachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten 
worden opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds eind april. Vorige week meldde het RIVM 
1390 opnames, de week ervoor 1137. Bij 289 van de 1833 opgenomen mensen was de 
gezondheidstoestand zo ernstig dat ze op een intensive care kwamen te liggen. Dat is het 
hoogste aantal sinds begin mei. 

Het RIVM registreerde 265 sterfgevallen en ook dat is een flinke toename. Experts maken zich 
grote zorgen om de oplopende aantallen en vrezen dat ze veel te laat zijn met ingrijpen. Bron: 
AD, 23 november 2021.  
 
Ziekenhuis schakelt extra beveiliging in: ‘Hoe langer de wachttijden, hoe 
korter het lontje’ 
 
Elke avond is voortaan een extra beveiliger aanwezig op de Spoedeisende Hulp in Tilburg. 
Want hoe langer de wachttijd, hoe korter het lontje. En dat merken ze in het ziekenhuis. Die 
extra beveiliging is nodig. ‘Om erger te voorkomen.’ 
 
Geen acute nood? Dan moet je regelmatig een tijd wachten voordat je aan de beurt bent op de 
Eerste Hulp. Omdat dat discussie oplevert (vooral bij alcohol- of drugsgebruik) wordt het 
beveiligingsniveau in het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis opgeschaald om meer problemen 
te voorkomen. En dat doen ze niet graag. Het ziekenhuis wil gastvrijheid uitstralen, maar op 
dit moment is beveiliging verstandig. ‘Het uitschelden van het personeel is vooral vrijdag- en 
zaterdagavond schering en inslag’, aldus hoofd SEH in Tilburg, Tanja Van Roosmalen.   
 
Het uitschelden van het personeel is vooral vrijdag- en zaterdagavond schering en inslag, 
aldus Tanja Van Roosmalen, hoofd SEH van het ETZ in Tilburg 
 
Ze zijn het helaas wel een beetje gewend op de Spoedeisende Hulp, geeft Van Roosmalen aan. 
‘Mensen hebben echt een grote mond, vooral als ze onder invloed zijn.’ Meestal blijft het 
daarbij, een enkele keer wordt er gespuugd of fysiek geweld gebruikt. Agressie op de 
Spoedeisende Hulp is er in een bepaalde mate altijd wel. Maar corona heeft het speelveld 
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veranderd. Zorgmedewerkers moeten namelijk ook veel meer ‘politie agentje spelen’: het gaat 
om de anderhalve meter in de wachtkamer, het goed dragen van een mondkapje en de 
aantallen bezoekers per patiënt.  
 
Niet alleen alcohol en drugs zorgen ervoor dat mensen gefrustreerd raken en daardoor 
agressief worden. Volgens onder andere Van Roosmalen staat het gedrag één op één met de 
aanscherping van de coronamaatregelen. Dan wordt de beveiliging om en rond het ziekenhuis 
sowieso opgeschaald.  
 
En de frustratie in de maatschappij over die beperkende maatregelen is alleen maar groter 
aan te worden.  ‘Emotie en frustratie zijn de grootste katalysators van agressie; het ziekenhuis 
is daar dus de ideale plek voor’, weet teamleider van de beveiliging van het ETZ Maikel 
Maas.  ‘Mensen die naar een ziekenhuis komen zijn gespannen, ze zijn emotioneel en raken 
geïrriteerd als ze geconfronteerd worden met beperkingen en wachttijden.’ Daar is vanuit de 
SEH én de beveiliging begrip voor, geven zowel Van Roosmalen als Maikel Maas aan. ‘Maar 
het personeel moet wel gewoon zijn werk kunnen blijven doen’, aldus Maas.   
 
Emotie en frustratie zijn de grootste katalysators van agressie; het ziekenhuis is daar dus de 
ideale plek voor, aldus Maikel Maas, teamleider beveiliging ETZ.  
 
Komen er nieuwe regels vanuit het kabinet, dan gaat het beveiligingsniveau in het ziekenhuis 
meestal automatisch omhoog. ‘Dat is echt één op één met elkaar verbonden.’ Maar vergeleken 
met de tweede golf is het aantal incidenten wel veel minder op dit moment', geeft Maas aan. 
Volgens Tanja van Roosmalen kan het meespelen dat de kroegen nu ‘s avonds dicht zijn. Maar 
de lange wachttijden blijven wel en lijken voorlopig niet minder te worden. ‘En daarom schalen 
we de beveiliging op, om op tijd in te kunnen grijpen. Helaas is het nodig.’  Bron: Brabants 
Dagblad, 23 november 2021.  
 
Hugo De Jonge reageert op uitspraken Gommers 
 
Minister Hugo De Jonge reageerde zojuist in een Eerste Kamer-debat op Gommers' 
uitspraken. De minister herhaalde dat we 'nog niet in de buurt van code zwart' zijn. ‘Ik kan 
niet voorspellen dat we over tien dagen daar wel zitten, het lijkt mij dat ook de heer Gommers 
dat niet kan voorspellen. Ik hecht aan de adviezen van het OMT, die dat ook niet te berde 
brengt.’ Bron: AD, 23 november 2021.  
 
Over tien dagen zitten de intensive care-afdelingen in 'code zwart' 
 
Over tien dagen zitten de intensive care-afdelingen in 'code zwart', waarbij ziekenhuizen 
moeten besluiten wie ze nog kunnen helpen en wie niet. Dat zegt Diederik Gommers van de 
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. ‘Ik denk dat er nu een momentum is om keiharde 
maatregelen te nemen en dat zo snel mogelijk’, zegt hij tegen de Tweede Kamer.  
 
‘Het is écht 1 minuut voor 12. Als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de 
wereld te klein’, aldus Gommers. Hij zou Kamerleden eigenlijk bijpraten over 2G-bewijzen, 
maar volgens hem moeten er eerst veel strengere maatregelen voor iedereen komen. Anders 
is het kabinet veel te laat met maatregelen 'om een zorginfarct eind volgende week te 
voorkomen.’  
De ic-baas heeft dan ook zijn collega's uit het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd 
of ze niet eerder konden vergaderen, 'morgen in plaats van vrijdag.’ Hij wil snel adviseren over 
strenge maatregelen, 'omdat wij niet in code zwart kunnen komen terwijl het land nog open 
is. Dat kan niet.' Als er onverhoopt een groot tekort ontstaat op de ic van bemande bedden, 
kan het niet zo zijn dat mensen nog kunnen winkelen en de kroeg in kunnen, aldus Gommers. 
Bron: AD, 23 november 2021.  
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Niet vier, maar mogelijk vijf mensen gewond door kogels Coolsingel 
 
Niet vier, maar mogelijk vijf mensen zijn afgelopen vrijdag bij de rellen op de Coolsingel in 
Rotterdam geraakt door kogels. Een persoon met een schotwond meldde zich dinsdagavond 
bij een politiebureau, meldt de politie in Rotterdam.  
 
Zaterdag meldde de politie nog dat er ‘maar’ drie mensen waren geraakt door een kogel. Het 
cijfer vier werd toen ook gecommuniceerd, maar later werd dat weer ingetrokken omdat er 
sprake was van een misverstand. Het cijfer vier dook een dag later weer op, ditmaal in een 
verklaring van het Openbaar Ministerie.  
 
‘Inmiddels lijkt het dat vier mensen zijn geraakt door kogels’, aldus het OM toen. Het 
slachtoffer dat zich vanavond meldde, brengt het aantal op vijf. De Rijksrecherche onderzoekt 
of de slachtoffers geraakt zijn door politiekogels. De politie zag zich genoodzaakt te schieten 
nadat een demonstratie tegen de aangekondigde coronamaatregelen volledig uit de hand liep. 
 
De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb liet eerder in het RTL4-
programma Jinek weten dat de gewonde personen niet in levensgevaar verkeren. Hij baseert 
zich op informatie uit de ziekenhuizen. Er vielen meerdere gewonden, onder wie agenten. Op 
de avond zelf zijn 49 mensen aangehouden. Bron: AD, 23 november 2021. 
 

 

Justin Bijlow. © Pro Shots / Mischa Keemink  
 
Bijlow test positief op corona en mist duel met Slavia Praag 
 
Feyenoord kan donderdagavond geen beroep doen op Justin Bijlow. De 23-jarige doelman van 
Oranje moet verstek laten gaan vanwege een positieve coronatest. 
 
Bijlow meldde zich met lichte klachten bij de medische staf, zo laat Feyenoord dinsdag via de 
officiële kanalen weten. Verleden week miste Bijlow ook de interland tegen Noorwegen. Zondag 
stond hij daarentegen wel onder de lat bij Feyenoord-PEC Zwolle (4-0). 
 
Zoals de zaken er nu voor staan is Ofir Marciano de eerste keeper in het Conference League-
duel met Slavia Praag. De ervaren Israëliër keepte deze maand nog twee interlands, tegen 
Oostenrijk en Faröer Eilanden, met z’n nationale ploeg.  
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Feyenoord kan in Praag een ticket voor de knock-outfase afdwingen. Dat zou de eerste 
Europese overwintering van de Rotterdammers zijn sinds december 2014. Bron: AD, 23 
november 2021.  
 
Speciale telefoonlijn voor mensen die twijfelen over coronavaccin 
 
Wie twijfelt over het nemen van een coronavaccinatie kan vanaf woensdag met een speciale 
telefoonlijn bellen. Het Erasmus MC in Rotterdam opent in samenwerking met huisartsen de 
Vaccinatie Twijfel Telefoon. 
 
Sommige mensen twijfelen over het nemen van een coronavaccin, bijvoorbeeld vanwege 
medische redenen. Vooral zwangeren, mensen met een kinderwens, allergie of auto-
immuunziekte hebben veel vragen over bijwerkingen van de vaccins, aldus het ziekenhuis in 
een toelichting. Die vragen gaan soms over zulke specifieke situaties, dat antwoorden op de 
websites van instanties zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet 
te vinden zijn.  
 
Bovendien wordt er ‘veel foute informatie’ verspreid over de coronavaccinaties, aldus 
initiatiefnemer van de telefoonlijn Robin Peeters. Door die combinatie van factoren zijn er nog 
steeds veel mensen die twijfelen over een vaccinatie, zo stelt de internist. ‘Om mensen goed te 
informeren en een plek te geven waar ze met hun vragen heen kunnen, starten we nu een 
telefoonlijn.’  
 
De Vaccinatie Twijfel Telefoon is bereikbaar op woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 13.30 
uur. Wie belt, krijgt medisch professionals of medisch studenten aan de lijn die volgens het 
Erasmus MC ‘op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.’ 
 
Omdat de druk op de zorg groot is, lukt het maar twee ochtenden per week om wat medici vrij 
te maken voor het bezetten van de telefoonlijn, legt Peeters uit. Het gaat om artsen die 
bijvoorbeeld na hun spreekuur even tijd hebben om hun administratie bij te werken en dan 
die momenten gebruiken om voor de telefoonlijn te werken. Afhankelijk van hoe druk het 
wordt met bellers, kan het zijn dat zo iemand de administratie dan ‘s avonds af moet maken. 
‘Daarom kunnen we de lijn niet vijf dagen openen, dat lukt gewoon niet qua beschikbaarheid.’ 
 
De studenten die bellers te woord staan hebben een training gehad en kunnen ook altijd een 
professional bellen als ze een vraag hebben. Iedereen is ook voorbereid op bellers die mordicus 
tegen vaccinatie zijn en daar graag hun mening over willen delen. ‘We willen dat soort 
gesprekken zo kort mogelijk houden. De lijn is echt bedoeld voor stille twijfelaars, die 
specifieke medische vragen hebben’, aldus Peeters. ‘We vinden het belangrijk hier tijd voor 
vrij te maken, omdat je er uiteindelijk misschien ook weer ziekenhuisopnames mee kunt 
voorkomen.’ Bron: AD, 23 november 2021.  
 
Extra coronamaatregelen dreigen op vervroegde persconferentie: ‘Alles 
ligt op tafel’  
 
Nu de coronagrafieken blijven exploderen, houden diverse Haagse bronnen sterk rekening met 
een vervroegde persconferentie over extra restricties. Morgen wordt het kernteam van het 
kabinet door OMT-voorzitter Jaap van Dissel bijgepraat over de stand van zaken. IC-voorman 
Diederik Gommers vindt nu ‘keiharde maatregelen’ nodig. ‘Anders zitten we over tien dagen 
in code zwart.’   
Deze week moet er een ‘knik’ in de infectiegrafiek komen, maar die is nog niet te bespeuren. 
Met dinsdag dik 23.000 nieuwe infecties, gemiddeld bijna 40 ic-opnames per dag en bijna 250 
nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen staan alle seinen op rood. 
 
Formeel zou het kabinet op vrijdag 3 december de balans opmaken of de zogenoemde ‘korte 
klap’ (horeca en winkels vroeg dicht) effect heeft, maar de kans is groot dat Rutte en De Jonge 
eerder een persconferentie moeten houden waarin heftige ingrepen afgekondigd worden. 
Gisteren meldden de ministers nog dat iedereen zich vooral aan de basisregels moet houden: 
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‘We hopen echt van harte dat we ons pas op 3 december weer moeten melden met een 
persconferentie’, zei Rutte.  
 
Maar nu wordt rekening gehouden met een vervroegd kabinetsbesluit en mogelijk zelfs 
aanstaande vrijdag al een persconferentie, schetst een bron. Een andere ingewijde stelt dat 
het ook maandag of dinsdag nog kan. ’Maar eerst moeten we morgen de stand van zaken 
horen van Van Dissel.’ Bij het corona-overleg van het kabinet schuift de OMT-voorzitter 
woensdag ook aan. ‘En dan kan het spoorboekje ingaan, met een OMT-beraad, een 
Catshuissessie en een persconferentie. Maar de datums staan niet vast.’ 
 
OMT-lid en IC-voorzitter Diederik Gommers pleit ervoor om al woensdag bijeen te komen met 
het Outbreak Management Team. Volgens zijn prognoses komen ziekenhuizen over tien dagen 
in het code zwart-scenario, waarbij patiënten uiteindelijk op baisi van niet-medische gronden 
moeten worden geselecteerd: ’Het is écht 1 minuut voor 12’, zei Gommers in een hoorzitting 
met Kamerleden dinsdagavond. ‘Als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is 
de wereld te klein. Ik denk dat er nu een momentum is om keiharde maatregelen te nemen 
en dat zo snel mogelijk (.’) Wij kunnen niet in code zwart komen terwijl het land nog open is. 
Dat kan niet.’ 
 
Een ander lid van het OMT stelt dat er ‘een klein wonder’ moet gebeuren willen extra ingrepen 
onnodig blijken. ‘Het kan, er kan een kentering komen, gedrag is allesbepalend. Maar het ziet 
er nu natuurlijk heel slecht uit.’ 
 
Hugo De Jonge reageerde in een Eerste Kamerdebat over de coronawetten dinsdagavond al 
snel op Gommers’ uitspraken. De minister herhaalde dat we ‘nog niet in de buurt van code 
zwart’ zijn. ‘Ik kan niet voorspellen dat we over tien dagen daar wel zitten, het lijkt mij dat ook 
de heer Gommers dat niet kan voorspellen. Ik hecht aan de adviezen van het OMT, die dat 
ook niet te berde brengt.’  
 
Het kabinet worstelt met de volgende stap. Met de enorme virusgolf lijken vooral generieke 
lockdownregels - sluiting van sectoren als de horeca of detailhandel, bezoekverboden, 
scholensluiting - effectief, maar de vraag is of er voldoende draagvlak is voor zulke ingrepen 
nu ruim 8 op de 10 personen volledig gevaccineerd is. 
 
Daarbij gaat het virus nu hard rond onder basisschoolleerlingen en hun ouders, maar het 
OMT en de politiek hebben een schoolsluiting de facto tot taboe verklaard. Al meldt een Haagse 
ingewijde daar nu over: ‘Alles ligt op tafel.’ 
 
De 1,5 meterplicht is vanaf woensdag formeel opnieuw van kracht. Het kabinet kondigde dat 
eerder al aan, tot die tijd was afstand houden een dringend advies. Vanaf woensdag komt er 
een boete van 95 euro te staan op schending van de afstandsregel, tenzij je tot een huishouden 
behoort. Ook op plekken waar de coronapas geldt, is afstand houden niet verplicht. 
 
De Tweede Kamer wil ondertussen meer tijd nemen om kabinetsplannen voor 2G-beleid en 
een coronapas op het werk en in het onderwijs te bediscussiëren. Minister Hugo De Jonge 
van Volksgezondheid (CDA) hoopte dat het parlement deze week in zou stemmen met de 
politiek gevoelige plannen, maar pas volgende week is het debat, zo besloot de meerderheid 
gisteren.  
 
Ook daardoor lijkt het onmogelijk geworden dat de ‘korte klap-lockdown’ al op 3 december 
eindigt. Rutte en De Jonge hoopten met strengere QR- en 2G-protocollen snel te kunnen 
versoepelen, maar partijen zetten grote vraagtekens bij effectiviteit, haalbaarheid en 
wenselijkheid bij plannen die soms flinke barrières opwerpen voor ongevaccineerden. Bron: 
AD, 23 november 2021. 
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Corona slaat toe in Zuid-Limburg, zoek hier jouw gemeente op 
 

Door de enorme toename van het aantal coronabesmettingen kleurt de coronakaart van 
Nederland bijna geheel zwart. Slechts 7 gemeenten ontsprongen afgelopen week de dans. 
Zuid-Limburg telde afgelopen week relatief gezien de meeste besmettingen. Bekijk hier hoe 
jouw gemeente ervoor staat. 

In een week tijd testte 1 op de 50 inwoners van de Zuid-Limburgse gemeente Voerendaal 
positief op het coronavirus. Nog niet eerder zijn er naar verhouding zoveel besmettingen uit 
een gemeente gemeld.  

Ook in de nabijgelegen gemeenten gaat het hard. Zo wordt de top drie van gemeenten met 
naar verhouding de meeste besmettingen volgemaakt door Landgraaf en Meerssen. En van de 
15 gemeenten met de hoogste besmettingscijfers liggen er 7 in Zuid-Limburg. 

Op de kaart hieronder is te zien hoe de nieuw gemelde positieve tests verdeeld zijn over het 
land. Klik op je eigen gemeente om de cijfers te bekijken en vergelijken. 

In totaal waren er afgelopen week 124 gemeenten met meer dan 1.000 positieve testen per 
100.000 inwoners. Een week eerder was dit nog het geval in 23 gemeenten. Alleen in de 
provincies Groningen en Drenthe kleuren plukjes gemeenten nog niet zwart.  

Maar ook daar stijgen de cijfers wel degelijk. In alle Nederlandse gemeenten is deze week 
minimaal één nieuwe positieve test gemeld. In 323 van de 352 gemeenten steeg het aantal 
gemelde positieve testen. 

In 17 gemeenten was er zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal besmettingen ten 
opzichte van vorige week. In de gemeenten Weesp en Asten verdrievoudigde het aantal gemelde 
positieve testen zelfs.  Bron: NOS, 23 november 2021. 

 

 

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Zwart is 500+, donkerrood is 250 +. 
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De Erasmusbrug kleurt rood-blauw voor hulpverleners. © Gemeente Rotterdam 
 
Erasmusbrug kleurt rood-blauw voor hulpverleners die tijdens relnacht 
werkten 
 
De Rotterdamse Erasmusbrug en Hofpleinfontein kleuren dinsdag rood-blauw. Het 
stadsbestuur wil hiermee zijn dank uitspreken aan alle ‘hulpdiensten die afgelopen vrijdag 
voor de samenleving in de frontlinie stonden.’ Die dag ontaardde een demonstratie tegen de 
vaccinatiedwang en het vuurwerkverbord in hevige rellen. 
 
Wethouder Vincent Karremans (Handhaving, VVD) noemt de hulpverleners op berichtensite 
Twitter ‘helden.’ ‘Rotterdam staat vierkant achter jullie,’ schrijft hij. De laatste keer dat de 
Erasmusbrug werd uitgelicht was op 24 oktober, de dag dat in Rotterdam de 2021-editie van 
de marathon werd gelopen. De brug kleurde toen oranje. Bron: AD, 23 november 2021. 
 
Vanaf 30 april 2022 opent Nieuw-Zeeland de grenzen voor gevaccineerde 
reizigers van over de hele wereld 
 
Vanaf 30 april 2022 opent Nieuw-Zeeland de grenzen voor gevacineerde reizigers van over de 
hele wereld, zei Covid-19-minister Chris Hipkins woensdag. Sinds maart 2020 is de grens van 
het land vanwege Covid-19 voor nagenoeg iedereen gesloten, behalve voor eigen burgers en 
inwoners.  
 
Wel hield Hipkins nog een slag om de arm: ’Er is nog steeds sprake van een wereldwijde 
pandemie met een toename van het aantal besmettingen in Europa en andere delen van de 
wereld, dus we moeten heel voorzichtig zijn bij het heropenen van de grens.’ 
 
Reizigers worden bij aankomst verwacht zeven dagen in een zelfopgelegde quarantaine te 
gaan, met testvereisten voor en na de reis. Reizigers uit landen met een hoger 
risico moeten zeven dagen in een verplichte quarantaine, gevolgd door drie dagen zelfisolatie. 
Nieuw-Zeeland registreerde woensdag 215 nieuwe coronabesmettingen. Ongeveer 92 
procent van de in aanmerking komende bevolking heeft er een eerste vaccindosis gekregen, 
terwijl 84 procent van de inwoners volledig is gevaccineerd. Op een bevolking van 5 miljoen 
heeft Nieuw-Zeeland sinds het begin van de pandemie ongeveer 10.200 besmettingen en 40 
doden gemeld. Bron: AD, 24 november 2021.  
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Honderden medewerkers van Google verzetten zich tegen 
het vaccinatiebeleid van het bedrijf  
 
Honderden medewerkers van Google, dat onderdeel is van 
techconglomeraat Alphabet, verzetten zich tegen het vaccinatiebeleid van het bedrijf. Google 
vroeg zijn 150.000 medewerkers om voor 3 december hun vaccinatiestatus te uploaden naar 
een intern systeem, ook de mensen die niet van plan waren om naar kantoor te komen, meldt 
CNBC op basis van interne documenten.  
 
Het manifest binnen Google werd ondertekend door minstens 600 werknemers. De 
bedrijfsleiding wordt daarin gevraagd om het vaccinatiebeleid in te trekken en een nieuw plan 
op te stellen.  
 
Amerikaanse bedrijven met meer dan honderd medewerkers moeten er van president Joe 
Biden tegen 4 januari voor zorgen dat hun werknemers volledig tegen het coronavirus 
gevaccineerd zijn of regelmatig getest worden. Google besloot naar aanleiding hiervan om de 
vaccinatiestatus van werknemers op te vragen. Medewerkers kregen tot 12 november de 
tijd om een vrijstelling aan te vragen, bijvoorbeeld om medische redenen. Per geval zou 
uitzonderlijk worden beslist. Ook moeten alle mensen in het bedrijf die op directe of indirecte 
manier aan projecten voor de overheid werken gevaccineerd zijn, zonder uitzondering. Zelfs 
regelmatig testen is in dit geval geen alternatief.  
 
In het manifest worden werknemers opgeroepen om zich tegen het plan te verzetten, inclusief 
mensen die al gevaccineerd zijn. De ondertekenaars willen een vaccinatiebeleid voor 'alle 
Googlers.’ 
 
Google zegt in een reactie dat het bedrijf achter het beleid blijft staan. Bron: AD, 24 november 
2021.  
 
Druk op de IC’s neemt toe in Oost-Nederland: ‘We gaan zorgwekkende 
tijden tegemoet’ 
 
De druk op de afdelingen voor intensive care (IC) is hoog in Oost-Nederland. Binnen een week 
tijd heeft deze regio zich bij de landelijke koplopers gevoegd. Ook neemt de druk op de 
verpleegafdelingen toe. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 
vrijgegeven. 
 
De regionale ziekenhuizen die zijn verenigd in het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) 
kampen met een toenemende druk op de IC’s. Vorige week zat deze regio nog onder het 
landelijk gemiddelde, inmiddels is de regio samen met Oost en Midden (Utrecht e.o.) landelijk 
koploper waar het gaat om druk op de IC.  
 
De afgelopen week lagen in deze regio tussen de 31 en 36 coronapatiënten op de IC’s. In de 
eerste week van deze maand waren dat er 22. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal 
coronapatiënten in diezelfde periode van 136 naar 156, terwijl dat getal twee weken terug nog 
op 111 stond. 
 
Een daling van deze bezettingsaantallen lijkt voorlopig niet aan de orde. In de eerste week van 
november was het aantal coronabesmettingen in de zorgregio Zwolle voor het eerst ruim 
vijfduizend. Dat is ongeveer net zo veel als tijdens de ‘coronapiek’ vlak voor Kerstmis vorig 
jaar. In de tweede week van november liepen de besmettingen op tot 7379, het hoogste aantal 
sinds er massaal wordt getest. 
 
Bij Isala zetten ze zich daarom schrap. ‘Als groot regioziekenhuis vangen hebben we al 
bovenmatig veel coronapatiënten opgevangen, maar de druk blijft hoog. We gaan 
zorgwekkende tijden tegemoet’, zegt Isala-woordvoerder Gerben Hart. ‘We weten niet hoe het 
zich ontwikkelt.’  
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De NZa schaalt de situatie op de IC’s en de verpleegafdelingen in als ‘ernstig.’ In die fase zijn 
‘bijzondere maatregelen’ nodig om de kwaliteit van zorg te behouden. Volgens NZa-
woordvoerder Erik Bloem is de afschaling van de planbare zorg noodzakelijk om de acute zorg 
voor zowel corona als niet-coronapatiënten op peil te houden. ‘Hoe vervelend ook voor 
patiënten die worden afgebeld.’   
 
Veertien Nederlandse ziekenhuizen kunnen de kritieke planbare zorg om die reden niet of niet 
altijd binnen zes weken leveren. Dit is zorg die binnen deze termijn moet plaatsvinden om 
gezondheidsschade te voorkomen. Bij het peilmoment van afgelopen donderdag ging het nog 
om twaalf ziekenhuizen. Binnen de regio’s waar dit speelt, wordt bekeken waar mensen 
binnen zes weken wel behandeld kunnen worden. 
 
Om personeel vrij te maken voor de IC-zorg hebben wij 33 procent van de operaties afgezegd, 
aldus Gerben Hart, Woordvoerder Isala. 
 
Binnen de zorgregio Zwolle (Isala, Gelre ziekenhuizen, Sint Jansdal, Saxenburgh en Deventer 
Ziekenhuis) is dit vooralsnog niet aan de orde. Wel kunnen twee van de vijf genoemde 
ziekenhuizen in deze regio momenteel niet alle ‘gewone’ planbare zorg leveren.  
 
Hierbij gaat het om zorg met ‘enig tot geen risico op gezondheidsschade’ bij uitstel van langer 
dan zes weken. ’Om personeel vrij te maken voor de IC-zorg hebben wij 33 procent van de 
operaties afgezegd’, bevestigt Isala-woordvoerder Hart. In Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn en 
Zutphen) is ruim 58 procent van de operaties afgezegd.  
 
In de zorgregio is het aantal beschikbare operatiekamers met 33 procent verminderd. Met dit 
percentage bevindt de Zwolse zorgregio zich in de middenmoot. Ernstiger is de situatie in de 
Euregio (Twente) en Noord (Groningen en Friesland). Bron: De Stentor, 23 november 2021. 

Afschaling ziekenhuiszorg zet door 

Ziekenhuizen melden deze week (peilmoment maandag 22 november) een verdere afschaling 
van de ziekenhuiszorg. Op dit moment zijn 29 procent minder operatiekamers in gebruik dan 
normaal, tegenover 24 procent minder op donderdag 18 november. Daarnaast geven 14 
ziekenhuizen aan de kritieke planbare zorg niet, of niet altijd, binnen zes weken te kunnen 
leveren. Dat is zorg die wel binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te 
voorkomen. Afgelopen donderdag waren dit er nog 12. Binnen de regio wordt bekeken waar 
mensen binnen zes weken behandeld kunnen worden. 

De landelijke druk op IC’s en klinieken is gegroeid en ernstig. Bijzondere maatregelen en 
accentverlegging zijn hier nodig om de kwaliteit te behouden. 49 van de 73 ziekenhuizen geven 
aan niet alle planbare zorg meer te leveren. De afschaling van reguliere ziekenhuiszorg is een 
logisch gevolg van de oplopende coronadruk in de ziekenhuizen. Ziekenhuizen moeten 
afschalen om de acute zorg, voor zowel corona- als niet-coronapatiënten, toegankelijk te 
houden. 

Medisch specialisten beoordelen of het verantwoord is, en blijft, om behandelingen uit te 
stellen. Daarnaast blijft het ook in deze fase heel belangrijk dat mensen met 
gezondheidsklachten contact opnemen met de huisarts. Die kan beoordelen of het 
verantwoord is om te wachten, zelf behandelen of doorverwijzen naar het ziekenhuis. 

De Nederlandse Zorgautoriteit zal de komende tijd wekelijks op dinsdagochtend cijfers 
publiceren over de actuele druk op de ziekenhuiszorg. Donderdag 25 november publiceren we 
onze maandelijkse monitor Toegankelijkheid van Zorg, met daarin ook registratiecijfers (over 
oktober) over de inhaalzorg en de doorgang van de reguliere zorg en de ontwikkelingen in de 
langdurige zorg en ggz. Bron: NZa, 23 november 2021.  
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Zwembad Urk ontvangt na besmeuren met hakenkruizen bezoekers mét 
QR-code: ‘Buigen niet voor terreur’ 
 
‘We buigen niet voor terreur’, zegt manager Bert Schreuder. Zijn zwembad ‘t Bun op Urk kreeg 
flinke kritiek op het toegangsbeleid met QR-codes en het gebouw werd zelfs beklad met 
hakenkruizen en teksten als ‘NSB welkom.’ Vanochtend gingen ze na een paar weken weer 
even open mét het gebruik van QR-codes. De bezoekers - iets minder dan normaal - zijn blij 
dat ze weer kunnen, maar hebben ook kritiek.  
 
Terwijl zwemmers baantjes trekken alsof het nooit anders is geweest, komt Urker Jelle van 
Veen (55) iets verderop met zijn blauwe tas met zwemkleding zwembad ‘t Bun uitgelopen. 
‘Heerlijk om zo weer de dag te beginnen en daarna naar mijn werk te gaan. Ik zwem 
dinsdagochtend altijd een uurtje om in beweging te blijven’, zegt de directeur van Dayseaday, 
het grootste visverwerkingsbedrijf op Urk.  
 
Als Van Veen opzij kijkt ziet hij op de muur wat afgebladderde witte verf op de plek waar 
vrijdagnacht  kreten als ‘voor ongevaccineerden verboden’ zijn gezet. ‘Dit gaat veel te ver. De 
mensen die hier werkzaam zijn hebben het beleid ook niet bedacht. Ik heb een QR-code en 
ben gevaccineerd. Niet zo zeer voor het zwemmen. Voor mijn zaak moet ik veel naar andere 
landen reizen’, zegt Van Veen, die ook actief is binnen de lokale SGP. ’Ik vind het wel jammer 
dat het zwembad niet voor iedereen beschikbaar is. Die tweedeling is niet goed. In Den Haag 
weten ze het soms ook niet.’ Bron: De Stentor, 24 november 2021. 
 

 

Politiechef Tom Nauta, met op de achtergrond vuurwerk dat wordt afgestoken bij de rotonde 
aan de Akkers op Urk. © ProNews/politie  
 
Ergernis bij politiechef na massale inzet agenten op Urk: ‘Dit is niet 
normaal, natuurlijk’ 
 
De hele zaterdagavond leek Urk wel een vesting: agenten zijn bekogeld met vuurwerk en er 
waren 16 aanhoudingen voor onder meer openlijke geweldpleging. Desondanks omschrijft de 
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politie de avond als ‘relatief rustig.’ Belangrijke oorzaak was volgens de autoriteiten de 
massale politie-inzet. ‘Dit is niet normaal natuurlijk. Deze inzet gaat ten koste van andere 
dingen’, zegt Tom Nauta, de teamchef van de politie in Dronten, Noordoostpolder en Urk.  
 
‘Vreselijk’ en ‘onbegrijpelijk’ noemt teamchef Nauta dat er zaterdagavond een paar keer 
vuurwerk naar agenten is gegooid op Urk. ’Jongens gooiden met vuurwerk om ons uit te 
proberen, onder het mom van de coronaregels. Als we daar niet adequaat op regeren, kan het 
erg uit de hand lopen. Er was veel politie-inzet en daardoor was het niet zoals het vorig jaar 
is geweest (rond de vuurwerkrellen, red.). De situatie was nu beheersbaar, maar dit is 
natuurlijk niet normaal.’ Bron: De Stentor, 23 november 2021.  
 

 

De auto’s op de vluchtstrook met lekke banden zijn door bergingswerkers afgesleept. © 
CAMJO media  
 
Meer dan tien auto’s rijden banden lek op snelweg A6 in Noordoostpolder: 
lange file 
 
Meer dan tien auto’s met lekke banden op snelweg A6, tussen Bant en Lemmer. Wat er op de 
weg lag, is niet bekend. Maar de schade en overlast waren groot, dinsdagmiddag.  
 
Tal van bergingswagens moesten naar de grens van de Noordoostpolder en Lemmer om de 
gestrande wagens weg te halen. Door de zeker dertien auto's met kapotte banden ontstond 
een flinke file, in de richting van Emmeloord.   
 
Tegen half zes was de file op de snelweg weer verholpen en waren daarmee de meeste 
problemen ook voorbij. Bron: De Stentor, 23 november 2021. 
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Relschopper van 13 jaar uit Losser opgepakt bij ongeregeldheden in 
centrum Enschede 
 
De politie hield zondagavond 5 mensen aan voor  vernieling, baldadigheid of het niet opvolgen 
van bevelen. De jongste was slechts 13 jaar. Het gaat dan om een jongen uit de gemeente 
Losser. Hij is formeel aangehouden voor vandalisme en baldadigheid.  Wat hij precies heeft 
gedaan wordt niet bekend gemaakt. 
 
De andere aangehouden personen zijn een 20-jarige man uit Enschede voor 
vandalisme/baldadigheid  Een 24-jarige man uit Enschede voor het bij zich dragen van 
vuurwerk. Verder zijn ook aangehouden een 48-jarige man uit Enschede en een 51-jarige man 
uit dezelfde plaats voor niet voldoen aan bevel of vordering, in dit geval de stad te verlaten. 
Bron: De Stentor, 22 november 2021.  
 

 
 
Op het Wilminkplein werd zondagavond een scooter in brand gestoken. De ochtend na de 
ongeregeldheden is op de Boulevard 1945 een graffiti opgedoken met Rutte als Nazi. © News 
United/Dennis Bakker 
 
Stad likt wonden na ongeregeldheden: ‘Ik had gehoopt dat Enschede zich 
rustig zou houden’ 
 
Wie maandagochtend door de Enschedese binnenstad loopt, kan nog een verdwaalde 
baksteen aantreffen, maar verder is er weinig meer te zien van de ongeregeldheden die 
zondagavond plaatsvonden. Duco Hoek van de gemeente Enschede hoopt dat het ook bij dit 
incident blijft. „We zijn in Twente doorgaans rustig en verstandig. Laten we dat vooral blijven.’ 
 
De binnenstadmanager van de gemeente Enschede zat zondagavond zelf op het terras in 
Enschede. Van enige onrust was op dat moment nog geen sprake. „Rond 20.00 uur zag ik wel 
wat politieauto’s rondrijden, maar dat doen ze wel vaker als de terrassen dichtgaan. Ik rekende 
eigenlijk op een normale, rustige avond. Pas later op social media zag ik wat er aan de hand 
was.’ Bron: Tubantia, 22 november 2021. 
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Coronaprotest: Politie geeft demonstranten geen kans in binnenstad 
Zwolle 
 
Nog voordat het mis kon gaan, heeft de politie maandagavond demonstranten gevraagd om 
de binnenstad van Zwolle te verlaten. Op de hoek van de Burgemeester van Roijensingel met 
de Zeven Alleetjes werd een groep van zo’n veertig coronademonstranten gemaand richting 
station te vertrekken. 
 
‘U dient de Burgemeester van Roijensingel te verlaten. Doet u dit niet, kunt u worden 
aangehouden en kan er geweld gebruikt worden’, schalt door de megafoon van een van de vele 
politieagenten op de singel rond de binnenstad. 
 
Een beetje schamper wordt er op gereageerd. ‘We doen toch helemaal niks? We staan hier 
alleen maar’, roept één van de actievoersters. Een bontgekleurde groep betogers staat 
maandagavond rond half acht lijnrecht tegenover de politie. Een zwarte piet met pepernoten 
in zijn hand, een man met paarse handpop, een vrouw met een spandoek met de tekst: 
‘Unvaccinated Lives Matter.’ Terwijl de eerste demonstranten afdruipen en richting station 
lopen, blijft een deel ook staan. Met veel hoongelach en boegeroep.  
 
Maar na nóg een dringende oproep van de politie geeft de groep toch toe. Ze wandelen af naar 
het station, waar de stoet uiteindelijk uiteenvalt. 
  

 
De demonstranten op de singel. © Pedro Sluiter Foto 

Zwolle maakte zich maandag op voor een avond vol geweld. De dag ervoor gingen er flyers 
rond voor een illegale coronademonstratie in Zwolle. Om die reden, en de explosie aan geweld 
in andere steden, besloot burgemeester Peter Snijders maandag om een noodbevel af te 
kondigen en de binnenstad aan te wijzen als ‘veiligheidsrisicogebied.’ Daarmee kunnen de 
burgemeester, politie en justitie stevig ingrijpen wanneer nodig. Het houdt onder andere in 
dat de politie mensen preventief mag fouilleren. Ook ging een groot deel de horeca uit 
voorzorg om 16.00 uur al dicht. 



17 
 

 
Er wordt streng gehandhaafd in de binnenstad. © Pedro Sluiter Foto  

Vanwege dat noodbevel blijft  het 's avonds relatief rustig in de binnenstad. Wie tegen zeven 
uur de Grote Markt op wil, wordt door agenten weggestuurd. Als je niet weggaat, moet je je 
identificeren en aantonen dat je een goede reden hebt om in de binnenstad te zijn. Een man 
wordt op de Grote Markt in een busje gewerkt als hij weigert zijn ID-kaart te laten zien, maar 
verder zijn er weinig opstootjes. Ook de toegangswegen naar het centrum van de stad worden 
door de politie nauwlettend in de gaten gehouden. Iedereen die de stad in- of uitgaat, wordt 
met argusogen aangekeken. 

 
De JD wordt nog even dichtgetimmerd. © Pedro Sluiter Foto  

Hier en daar klinkt af en toe een flinke knal van vuurwerk, maar relschoppers met capuchons 
over het hoofd, zoals bij de avondklokrellen in januari, zijn maandagavond nauwelijks te 
vinden in de binnenstad. Af en toe rijdt er een auto met gierende banden voorbij om nog wat 
indruk te maken.  

Rond half negen lijkt de binnenstad van Zwolle weer helemaal in rust hersteld. Geen 
politiebusjes, geen ME-bus en geen demonstranten. Het is stil op het de Grote Markt. Op het 
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getimmer van twee mannen na. Ze hameren uit voorzorg toch de etalage van JD Sports nog 
even dicht met houten schotten. ‘Dat wilde de eigenaar graag. Want je weet maar nooit.’   

De politie kon vanavond nog niet vertellen hoeveel aanhoudingen er zijn verricht. Het gaat 
waarschijnlijk om ongeveer vijf mensen. Bron: De Stentor, 22 november 2021.  
 
Sinterklaas droeg kogelwerend vest in Apeldoorn na doodsbedreiging 
 
Sinterklaas droeg tijdens de landelijke intocht in Apeldoorn in november 2019 een 
kogelwerend vest. De politie en de filmploeg maakten zich na een doodsbedreiging op Twitter 
ernstig zorgen over de veiligheid van de goedheiligman. 
 
Dat bleek maandagmiddag bij een zitting van de politierechter in Arnhem. Die veroordeelde 
zwarte piet-activist Michael van Z. uit Hulshorst tot een week celstraf. De man is vaker 
veroordeeld voor het bedreigen van Sinterklaas. 
 
De 40-jarige activist zelf was niet bij de zitting aanwezig. Hij heeft een ziekte en kan daardoor 
niet reizen, aldus zijn raadsman. De man plaatste op Twitter de bedreiging ’Snipet ook graag 
Sinterklazen.’ Hij werd destijds aangehouden en kreeg een gebiedsverbod voor Apeldoorn. 
 
Het is een kinderfeest. Waar gaat het naar toe als de intocht op deze manier moet verlopen, 
en de Sint zelfs een veiligheidsvest moet dragen, aldus de Officier van justitie. 
 
‘Je kunt het niet eens zijn met zwarte piet of sinterklaas. Zo ga je de discussie niet aan. De 
bedreiging zorgde voor veel onrust. Het was beangstigend voor de filmploeg en Sinterklaas. Er 
moest veel politie worden ingezet om de intocht veilig te laten verlopen. Het is een kinderfeest. 
Waar gaat het naar toe als de intocht op deze manier moet verlopen, en de Sint zelfs een 
veiligheidsvest moet dragen. Het is ongehoord’, aldus de officier van justitie. Zij eiste een 
taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 week.  
 
Volgens zijn raadsman heeft Van Z. geen eerlijk proces gekregen. ‘Hier is sprake van het 
systematisch schenden van de rechten van de verdachte.’ Hij vond daarom dat het Openbaar 
Ministerie niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Ook het dossier rammelde volgens de 
raadsman aan alle kanten. Zo had de politie niet goed onderzocht of het Twitter-account 
tijdens de bedreiging wel degelijk van Van Z. was. Op het rechtshulpverzoek van Twitter was 
immers geen reactie gekomen. 
 
Dit was bedreigend. Er is niet voor niets een kogelwerend vest gedragen, aldus de Officier van 
justitie. 
 
De Arnhemse politierechter veegde zijn verweer van tafel. De regels voor een eerlijk proces zijn 
niet door politie en justitie geschonden. ‘Dat Van Z. zich op zijn zwijgrecht beriep was zijn 
keuze. Dat is zijn recht. Maar het heeft wel consequenties: je kunt dan niet meer kunt niet 
meer zeggen dat hij geen kans heeft gekregen om zijn kant van het verhaal te vertellen.’ 
 
Door te dreigen met geweld ga je een grens over, aldus de rechter. Hij wees op de eerdere 
veroordelingen, en vond de eis van de officier ‘geen recht doen’ aan de ernst van de zaak en 
legde daarom een week onvoorwaardelijke celstraf op. ’Dit was bedreigend. Er is niet voor 
niets een kogelwerend vest gedragen.’ Bron: De Stentor, 22 november 2021. 
 
Vijfde slachtoffer met schotwond meldt zich bij de Rotterdamse politie 

Een vijfde vermeend slachtoffer met een schotwond die hij of zij zou hebben opgelopen tijdens 
de rellen in Rotterdam vrijdagavond heeft zich gemeld bij een politiebureau. Dat meldt de 
politie op Twitter. De Rijksrecherche gaat onderzoeken of de verwonding het gevolg was van 
een kogel afkomstig uit een politiewapen. 

Dat meldt de politie op Twitter. Bij een demonstratie tegen aangekondigde coronamaatregelen 
braken vrijdagavond ongeregeldheden uit in Rotterdam. Daarbij werden onder meer zwaar 
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vuurwerk en stenen gegooid naar hulpverleners. Een brandweerteam dat uitrukte om een 
brandende politieauto te blussen werd belaagd en moest vluchten. 

Een protest tegen het 2G-beleid ontaardde vrijdag op de Rotterdamse Coolsingel in een ware 
veldslag. De politie verrichtte 49 arrestaties. De politie schoot gericht op enkele relschoppers 
toen de demonstratie uit de hand liep. Mogelijk vier mensen zijn geraakt door kogels, de 
Rijksrecherche onderzoekt of het gaat om politiekogels. Er vielen meerdere gewonden, 
waaronder agenten. Bron: De Telegraaf, 23 november 2021. 
 
Stel verdacht van fraude met coronasteun: bijna 100.000 euro 
onterecht uitgekeerd 

Een 40-jarige man en een 27-jarige vrouw zijn dinsdag in hun woning in Venlo aangehouden. 
Ze worden ervan verdacht ten onrechte bijna honderdduizend euro aan coronasteun te 
hebben opgestreken, meldt De Limburger. 

Het stel heeft gefraudeerd met steunmaatregel NOW door een valse aanvraag in te dienen. 
Achteraf blijkt dat de omzetten, werkzaamheden en vermoedelijk zelfs de werknemers volledig 
zijn verzonnen. Het UWV heeft voor bijna honderdduizend euro aan subsidie ten onrechte 
uitgekeerd. 

De woning van het stel is doorzocht en er is beslag gelegd op administratie, computers, 
contant geld laptops, tablets en telefoon. De man en vrouw zijn aangehouden. Zij worden nog 
verhoord en moeten voor de rechter verschijnen. 

Nog twee verdachten zijn in beeld, maar die zijn nog niet opgepakt. Bron: De Telegraaf, 23 
november 2021. 
 
Grootste toename aantal coronabesmettingen onder kinderen tot en 
met 12 jaar 

De coronacijfers blijven nog altijd toenemen. Dat meldt het RIVM in het laatste weekrapport. 
Als gevolg is de situatie in de ziekenhuizen volgens de Nederlandse Zorgautoriteit ’ernstig.’ In 
de helft van de acute-zorgregio’s op de verpleegafdeling is inmiddels (nagenoeg) sprake van 
een ’kritiek’ scenario. 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 besmettingen uitkomt. 

Zo is het aantal besmettingen in de afgelopen week met 39 procent gestegen van ruim 110.500 
naar bijna 154.000. De grootste toename is te zien in het aantal meldingen voor kinderen tot 
en met 12 jaar. 

Tegelijkertijd loopt de druk in de ziekenhuizen op. In de afgelopen week is de coronabezetting 
gestegen van 2071 naar 2540. Van hen liggen er momenteel 488 op de intensive care, waar 
dat vorige week nog om 385 coronapatiënten ging. Op de verpleegafdeling namen de aantallen 
toe van 1686 naar 2052. 

Over de gehele coronacrisis bezien was 64 procent van de ziekenhuisopnames afkomstig van 
ongevaccineerden, 33 procent van gevaccineerden en 3 procent van deels gevaccineerden, 
meldt het RIVM. In november lag de verhouding gevaccineerd-ongevaccineerd op 47-51 
procent (2 procent deels gevaccineerd). 

Een klein lichtpuntje is dat dinsdag de eerste Nederlandse coronapatiënt naar Duitsland kon 
worden verplaatst. Het ging om iemand vanuit het Franciscus Gasthuis & Vlietland in 
Rotterdam die naar een ziekenhuis in Bochum werd gebracht. 
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Dat leidt onherroepelijk tot verdere afschaling van de reguliere zorg, zo blijkt uit de laatste 
cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zo is in de afgelopen week het aantal ziekenhuizen 
dat niet alle kritiek planbare zorg binnen de termijn van zes weken kan leveren toegenomen 
van 9 naar 14. Meer dan tweederde van de ziekenhuizen levert daarnaast niet alle planbare 
zorg: 49, tegenover 38 vorige week. Verder is de afschaling van de operatiekamers toegenomen 
van 21 naar 29 procent. 

De kritiek planbare zorg komt het meest onder druk te staan in Limburg, waar 44 procent 
van de ziekenhuizen die zorg niet meer (volledig) binnen zes weken kan leveren. Noord-
Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) en de regio Oost (Gelderland) hebben het met 
39 procent ook moeilijk. De afschaling van de OK’s ligt ook daar (en in de regio Zwolle, Twente 
en Achterhoek) het hoogst. Daarnaast is de algehele druk op de planbare zorg het hoogst in 
Midden-Nederland (Utrecht), waar alle ziekenhuizen planbare zorg hebben moeten afschalen. 

In vijf van de tien regio’s is inmiddels (nagenoeg) het punt bereikt waarop volgens het rapport 
het ’aanpassingsvermogen volledig opgebruikt is en de zorgkwaliteit in gevaar komt.’ De 
situatie is daarmee ’kritiek’ te noemen. Een week eerder had nog geen enkele regio die fase 
bereikt. De laatste fase van ’onbeheersbaar’ is nog in geen enkele regio aangebroken. 

Gezien die stijgende aantallen en de personeelsuitval denkt de beroepsvereniging 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) dat code zwart dichtbij is. Volgens 
zorgminister Hugo De Jonge en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers 
zijn de ziekenhuizen momenteel echter nog ver verwijderd van dat scenario. Bron: De 
Telegraaf, 23 november 2021. 

Vijf kinderen met corona in ziekenhuis UMC Groningen 

Vijf kinderen met corona zijn de afgelopen weken opgenomen geweest in het UMC Groningen. 
Kinderen in de leeftijd tussen twee maanden en zestien jaar oud. Twee van hen waren zo ziek 
dat ze op de intensive care terechtkwamen. Bron: De Telegraaf, 23 november 2021. 
 
Daklozen langer in oude gevangenis door 1,5 metermaatregel 
 
Rouwig zijn ze er niet om, de daklozen van Maastricht. Ze moeten als gevolg van de dinsdag 
aangekondigde nieuwe 1,5 metermaatregel langer in de voormalige gevangenis van de 
Limburgse hoofdstad blijven. 
 
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. De daklozen zijn ondergebracht in kamers 
voor een tot drie personen. 
 
Op 22 oktober protesteerden tien daklozen nog tegen het besluit van de gemeente hen per 1 
december terug naar hun oude plek te laten gaan. Een oud gebouw waar ze met meerdere 
mensen in één ruimte moeten liggen. De actievoerders zetten een groot spandoek voor de 
gevangenis met het verzoek te mogen blijven. ‘We willen in Overmaze blijven’, zei een van de 
daklozen bij die gelegenheid. ‘Daar heb je minder wrijving onderling, je kunt je terugtrekken.’ 
 
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: De Telegraaf, 23 november 2021. 
 
PostNL: bijna alle boosteruitnodigingen ouderen bezorgd 
 
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 
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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. 
 
Sorteermachines van PostNL kampten eind vorige week met een storing. Daardoor liep de post 
voor verschillende regio’s, met ook uitnodigingen voor de boosterprik, vertraging op. GGD 
GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, vroeg zondag iedereen geboren in 1936 of 
eerder alvast een vaccinatieafspraak te maken, nog in afwachting van de papieren uitnodiging. 
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. Toen kreeg een 90-jarige vrouw 
in Den Haag het eerste boostervaccin voor ouderen. Bron: De Telegraaf, 23 november 2021. 
 
Duitse neparts zet honderden coronavaccinaties 
 
Een Duitse theoloog die zich voordeed als arts heeft honderden coronaprikken gezet. Justitie 
vervolgt hem nu voor het in gevaar brengen van anderen en fraude. 
 
De verdachte uit de buurt van München was actief in twee vaccinatiecentra in de regio. Hij 
zou zich daar eind vorig jaar en begin dit jaar met een vervalste vergunning hebben gemeld 
om mee te helpen bij het inenten. In een plaats was hij ook actief in bejaarden- en 
verpleeghuizen. 
 
De neparts heeft zelf 306 coronavaccinaties uitgevoerd. Op zijn bevel werden nog eens 1144 
inentingen door medisch personeel toegediend. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij de geprikte 
personen complicaties zijn ontstaan, melden Duitse media. 
 
De man is aangeklaagd voor een reeks misdrijven zoals het toebrengen van zwaar lichamelijk 
letsel, schendingen van medische regels, vervalsing van documenten, andere fraude en 
misbruik van titels en functiebenamingen. De theoloog gaf tot nu toe alleen een vervalsing 
toe, verder zwijgt hij. Bron: De Telegraaf, 23 november 2021. 
 
Ziekenhuizen begonnen met boostervaccinaties voor zorgpersoneel 
 
Ziekenhuizen zijn begonnen met het inenten van zorgpersoneel met de boosterprik. ‘We zijn 
dinsdagmorgen gestart met het boosteren van onze medewerkers’, zegt een woordvoerder van 
Maastricht UMC+. 
 
Ongeveer 4500 medewerkers van het Maastrichtse academische ziekenhuis kregen een 
uitnodiging. Daarvan hebben zich tot nu toe zo'n 3000 mensen aangemeld. Het is bedoeling 
dat het zorgpersoneel de komende week de boosterprik heeft gekregen. 
 
Bij het Brabantse Bravis, met ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal, worden 
dinsdag de eerste 684 prikken gezet. Vorige week kregen zo'n 2000 medewerkers een 
uitnodiging. ‘Daarvan hebben zich tot nu toe 1900 aangemeld. Voor 5 december zou iedereen 
de boosterprik gehad moeten hebben’, aldus een woordvoerder. 
 
Ook het Amsterdam UMC is dinsdag gestart met de extra inentingen. Het ziekenhuis verwacht 
dat het prikken van zorgpersoneel nog tot 8 december gaat duren. Het Erasmus MC in 
Rotterdam begint zaterdag. Daar was meer tijd nodig om de prikkers en uitnodigingen te 
regelen. Het Rotterdamse medisch centrum denkt ongeveer drie weken nodig te hebben voor 
de operatie. 
 
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: De Telegraaf, 23 november 2021. 
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Hoger onderwijs noemt kabinetsplannen coronapas onuitvoerbaar 
 
Hogescholen en universiteiten kunnen zich absoluut niet vinden in de kabinetsplannen voor 
de mogelijke inzet van coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs. Als ‘uiterste 
noodmaatregel’ kunnen de onderwijsinstellingen zich er wel iets bij voorstellen, maar het idee 
dat studenten die geen coronapas kunnen of willen tonen wel volwaardig les op afstand 
moeten krijgen, is volgens hen onuitvoerbaar. 
 
Het kabinet wil invoering van de coronapas op hogescholen en universiteiten als optie hebben, 
voor het geval dat de coronasituatie dusdanig verslechtert dat online-onderwijs het enige 
alternatief zou zijn. Met het huidige voorstel, waar de Tweede Kamer zich nog over moet 
uitspreken, vraagt het kabinet ‘het onmogelijke’, vinden Vereniging Hogescholen en 
Universiteiten van Nederland (UNL). 
 
‘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’, vindt voorzitter Pieter 
Duisenberg van UNL. ‘Hoorcolleges online lukt vaak wel, maar bijvoorbeeld kleine vakken, 
project- en praktijkvakken allemaal dubbel aanbieden, is niet te doen.’ 
 
Maurice Limmen, de voorzitter van de hogescholenkoepel, denkt er precies zo over. ‘We 
kunnen niet hetzelfde onderwijs gelijktijdig zowel fysiek als digitaal aanbieden. De politiek 
moet hierin een eerlijke afweging maken en niet een onuitvoerbare taak bij onze docenten 
leggen’, laat hij weten in een verklaring. 
 
Ook het controleren van coronatoegangsbewijzen wordt problematisch, denken de 
onderwijskoepels. Ze noemen volledige controles ‘praktisch onuitvoerbaar.’ Limmen: 
‘Studenten komen iedere dag naar de campus en bezoeken daarbij verschillende gebouwen. 
Dat is echt iets anders dan het incidenteel bezoeken van een concert.’ Het hoger onderwijs wil 
daarom de vrijheid krijgen om slechts beperkte controles uit te voeren. Bron: De Telegraaf, 23 
november 2021. 
 
Ziekenhuis MST in Enschede slaat alarm over ‘immense zorgzwaarte’ en 
zinspeelt op verregaande maatregelen 
 
De zorg in het MST in Enschede staat op omvallen. De leiding van het ziekenhuis spreekt in 
een alarmerende mail van een ‘immense zorgzwaarte.’ Het MST bereidt zich voor op code zwart 
en probeert op alle mogelijke manieren de werkdruk te verminderen. 
 
Het personeel van het Medisch Spectrum Twente hapt naar adem. Uit een mail aan de 
medewerkers blijkt dat het bestuur alle mogelijkheden wil aangrijpen om hen ook weer wat 
lucht te geven. 
 
Daarvoor is het op de eerste plaats nodig dat uitbehandelde patiënten snel doorstromen naar 
verpleeg- en verzorgingshuizen en dat zij ook weer thuiszorg kunnen krijgen. De doorstroming 
stagneert de laatste weken omdat het personeel in die sectoren - verpleeghuizen, 
verzorgingshuizen en thuiszorg - het door coronabesmettingen ook niet meer kan bolwerken. 
 
Patiënten die nog behandeld moeten worden gaan de gevolgen hiervan merken. De 
ziekenhuistop schrijft dat ze urgente ingrepen twee weken wil uitstellen als vooraf duidelijk is 
dat er na de operaties thuiszorg of revalidatiezorg nodig is. MST wil pas woensdagochtend 
toelichten hoe ze deze maatregelen voor zich ziet. 
 
Verder hoopt de ziekenhuisleiding dat de orthopedische kliniek OCON in Hengelo personeel 
wil afstaan aan MST en ziekenhuis ZGT door zelf minder orthopedische ingrepen te doen. 
Eerder in de coronacrisis is OCON ook al bijgesprongen. 
 



23 
 

MST gaat kijken of poliklinieken kunnen afschalen en personeel kunnen vrijspelen. Vorige 
week maakte MST bekend dat de planbare zorg al met een kwart was verminderd om personeel 
vrij te spelen voor coronapatiënten die veel meer zorg vragen dan gewone patiënten. 
 
Het beperkte aantal bedden, het ziekteverzuim en het grote aantal besmettingen nopen MST 
zich voor te bereiden op code zwart, een zeer ernstige verstoring van de gezondheidszorg, die 
ertoe leidt dat tussen patiënten keuzes op leven en dood gemaakt moeten worden. 
 
MST tuigt daarom het zogenoemde triageteam weer op dat verantwoordelijk wordt voor 
beslissingen wie in die uiterste noodsituatie wel en wie niet wordt behandeld. Ook eerder in 
de crisis heeft dat team klaargestaan, maar tot code zwart kwam het toen niet. 
 
In de brief aan het personeel onderkent de ziekenhuistop dat er een enorme druk op de 
medewerkers ligt. De leiding zegt de ‘noodkreten te horen.’ ‘Het raakt ons enorm te horen dat 
velen van jullie het water aan de lippen staat. Weet dat we oog hebben voor de werkdruk en 
het tekort aan personeel.’ 
 
Nieuwe patiënten worden binnenkort weer in de centrale hal op Covid getest om de 
poliklinieken daarmee te ontlasten. Er wordt mentale ondersteuning op de werkvloer geregeld. 
De ziekenhuizen ZGT in Almelo en Hengelo en SKB in Winterswijk krijgen het verzoek om de 
acute zorg voor een deel over te nemen als MST binnenkort het elektronisch patiëntendossier 
invoert. 
 
De mail is ondertekend door voorzitter Jan den Boon van de raad van bestuur, voorzitter Eino 
Van Duyn van het medisch stafbestuur en voorzitter Elise Veenhoven van de verpleegkundig 
adviesraad. Ze roepen collega’s ‘die niet direct in het oog van de storm zitten’ op om bij te 
springen. ‘Meer dan ooit moeten we er voor elkaar zijn’, zo luidt de boodschap. Bron: Tubantia, 
23 november 2021. 
 
‘Drie schoten gelost bij winkelcentrum in Enschede na verkeersruzie’; 
verdachte aangehouden door politie 
 
Een man heeft maandag aan het eind van de ochtend schoten gelost naast het winkelcentrum 
in Enschede-Zuid. De verdachte is niet veel later door de politie klemgereden op de Wesseler-
Nering. Hij is aangehouden.  
 
Volgens omstanders zou de man vanuit een rijdende auto drie schoten hebben gelost. Dit 
gebeurde na een verkeersruzie. De kogelhulzen lagen ruim een uur later nog steeds op 
straat. Bij het schietincident raakte niemand gewond. 
 
De verdachte ging er in zijn auto vandoor, maar werd niet veel later aangehouden in de buurt 
De Reulver in de Enschedese wijk Wesselerbrink. Dit is op zo’n 350 meter afstand van het 
winkelcentrum waar het incident plaatsvond. Bij zijn vluchtpoging heeft de verdachte nog wel 
een politieauto geramd. Agenten hebben na de aanhouding zijn handen ‘verpakt’ in plastic 
zakken om eventuele kruitsporen veilig te stellen.  
 
Zowel bij het winkelcentrum als bij De Reulver een omvangrijk gebied een tijdlang afgezet voor 
sporenonderzoek. Naast de recherche was er ook een agent met politiehond aanwezig. 
Omstreeks kwart over een werd het gebied rondom het winkelcentrum weer vrijgegeven. Het 
onderzoek naar de exacte toedracht is nog in volle gang. De politie roept getuigen op om zich 
te melden. 



24 
 

 
 

De politie heeft één persoon aangehouden na een melding van een schietpartij. © News 
United/Dennis Bakker 

Het winkelcentrum in Enschede kwam een maand geleden ook al in het nieuws. Toen 
bedreigde een 46-jarige Enschedeër een groot aantal mensen met een mes. Hij dreigde onder 
andere in te steken op een caissière van supermarkt Jumbo. Er raakte niemand gewond. 
Bron: Tubantia, 22 november 2021.  

Enschedeër zwaait woedend met een mes in druk winkelcentrum Zuid: 
‘Wil je mij uitdagen?’ 

De politie heeft zaterdagmiddag een 46-jarige Enschedeër opgepakt, die in winkelcentrum 
Zuid in zijn woonplaats talrijke mensen met een mes bedreigde. Hij dreigde onder andere een 
caissière van de Jumbo aan zijn mes te rijgen. Hij liep er meerdere winkels binnen waar hij 
zwaaide met zijn mes. Er raakte niemand gewond.  
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Een woedende man in winkelcentrum Zuid. Goed is op de beelden te zien dat hij een groot 
mes in zijn hand heeft. © Tubantia 

Het gebeurde op een tijdstip dat veel Enschedeërs boodschappen haalden. Het voorval is door 
iemand gefilmd, die vervolgens een tijdje achter de man bleef aanlopen. Op de beelden is goed 
te zien dat de Enschedeër een lang mes in zijn hand heeft. Hij laat de filmende persoon met 
rust.   

Waarom de man zo kwaad door de winkels liep is onduidelijk. De politie kon daar 
maandagmiddag ook nog niets over zeggen. Op het filmpje is in elk geval te horen dat de 
aangehouden man zich blijkbaar bij herhaling niet netjes behandeld voelt, of gediscrimineerd. 

‘Ik kom hier boodschappen doen hè! Nog één keer en dit gaat door je lichaam’, roept hij bij de 
kassa van de Jumbo. Als hij de super verlaat blijft hij roepen: ‘Dit is de laatste keer hè. Jullie 
maken ruzie met mij.’ Ook gaat hij een bakkerij in, waar hij opnieuw dreigt te steken. ‘Wil je 
mij uitdagen? Je doet normaal tegen mij hè. Want dit gaat door je lichaam. Met z’n allen tegen 
een zwarte hè!’ 

Het filmpje ging sindsdien rond in veel Whatsapp-groepen en verscheen op enkele sites waar 
vooral spraakmakende video’s geplaatst worden.  Bij de Jumbo wilde niemand reageren op 
het voorval, of wat de aanleiding is voor de uitspatting. Er is aangifte gedaan.  Bron: Tubantia, 
25 oktober 2021.  

Twentse organisator van coronaprotest ook opgepakt in Rotterdam: 
‘Moordenaars, moordenaars!’ 

De Twentse organisator van diverse coronaprotesten Eldor Van Feggelen is naar aanleiding 
van de rellen vrijdagavond in Rotterdam opgepakt. Van Feggelen, die uitgroeide tot een 
prominent gezicht van het verzet tegen de coronamaatregelen in Twente, was ook aanwezig 
bij de Coolsingel toen het protest uit de hand liep in de havenstad.  Hij is aangehouden voor 
opruiing.  

De sinds kort in de randstad wonende Van Feggelen ontkent de aantijging. Hij zit tot in elk 
geval dinsdag vast. Hij deed online verslag van de rellen. Die berichten gingen daarna een rol 
spelen in het verhaal dat er een dode zou zijn gevallen.  

De politie hekelde de afgelopen dagen het verspreiden van dit fakenews, dat olie op het vuur 
zou gooien. Van Feggelen filmde één van de gewonde demonstranten die vermoedelijk door de 
politie was neergeschoten. Hij streamde zijn beelden op internet. Vervolgens is te horen dat 
hij zegt: ‘De eerste moord door de politie is gepleegd.’ En: ‘Hij is gewoon dood, hij is gewoon 
dood. Daar slepen ze zijn lijk.’ Dat bleek echter niet waar. Dat er een dode was gevallen ging 
niettemin snel op internet rond. Ook is te horen dat hij tegen agenten roept: ‘Moordenaars, 
moordenaars!’  

Van Feggelen is later aangehouden bij het ErasmusMC. De oud-Overdinkelaar was met meer 
demonstranten naar het ziekenhuis gegaan om op de hoogte te blijven van de situatie rond 
een andere gewonde man, die ook door de politie zou zijn neergeschoten. Het gaat daarbij om 
een bekende uit van de anti-coronabeweging.   

Justitie hier vervolgt de oud-Twentenaar momenteel ook al voor mogelijke opruiing tegen de 
overheidsmaatregelen. Ook wordt hij verantwoordelijk geacht voor het  toch organiseren van 
een verboden demonstatie in Enschede. Beide zaken ontkent hij. Die rechtszaak moet nog 
plaatshebben.  Van  Feggelen zei eerder zelf geen coronademonstraties meer te gaan 
organiseren, maar zich bezig te gaan houden met de strijd tegen pedofilie. Maar hij bleef wel 
de demonstraties bezoeken. Hij draagt soms ook een Jodenster om zijn ongenoegen over het 
beleid te uiten.  

In 2017 werd de toenmalige Tukker door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot voor het in 
bezit hebben van een grote hoeveelheid synthetische drugs. Hij tekende hoger beroep aan. Bij 
zijn aanhouding in Oldenzaal in 2015 werd hij door een lid van een arrestatieteam mogelijk 



26 
 

per ongeluk in zijn buik geschoten. De agent zou een ongecontroleerde spierbeweging hebben 
gehad. Van Feggelen was bij die arrestatie niet gewapend en verzette zich niet. Bron: Tubantia, 
20 november 2021.  

Coronabesmetting in Almelose gevangenis; 24 gedetineerden ‘op cel’ 

Een coronabesmetting in de Almelose penitentiaire inrichting De Karelskamp, zorgt er voor 
dat 24 gedetineerden voornamelijk in hun cel moeten blijven. 

De coronabesmetting bij een enkele gedetineerde heeft gevolgen voor de hele afdeling waar 
deze gedetineerde verblijft. ‘Het is een relatief kleine afdeling, maar het betekent wel dat voor 
iedereen die daar op cel zit quarantainemaatregelen zijn genomen’, zegt directeur Ton Golstein 
van De Karelskamp. Bron: Tubantia, 21 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. 

SV. Almelo treurt om aan corona overleden clubman Freddy Gelderman 
(63): ‘Een supergoeie vent, die er altijd was als je hem nodig had’ 

De leden van Sportvereniging Almelo rouwen om het verlies van Freddy Gelderman (63), een 
clubman in hart en nieren. ‘Echt een supergoeie vent, die er altijd was als je hem nodig had. 
Niemand deed ooit tevergeefs een beroep op hem’, zegt jeugdvoorzitter René van den Berg.  

De in Jakarta geboren Gelderman overleed afgelopen zondag in het ziekenhuis in Almelo aan 
de gevolgen van een coronabesmetting, die hij weken daarvoor had opgelopen. Gelderman was 
ondanks een recent uitstapje naar Emos in Enschede ‘tientallen jaren’ lid van SV. Almelo Hij 
was in zijn jonge jaren vooral actief als keeper en daarna als clubscheidsrechter. Volgens Van 
den Berg zat Gelderman bovendien in het (jeugd)bestuur en diverse commissies en stond hij 
regelmatig achter de bar in het clubhuis. ‘We gaan hem allemaal verschrikkelijk missen’, zegt 
de jeugdvoorzitter.  

Voor aanvang van alle thuiswedstrijden wordt zaterdag een minuut stilte gehouden als een 
stil eerbetoon aan de overledene. Zondagavond kunnen de clubgenoten de nabestaanden 
vanaf 19.00 uur condoleren bij Uitvaarthuis Twente aan het Twentekanaal. Gelderman wordt 
maandag in besloten kring gecremeerd en op deze dag zijn alle trainingen bij SV. Almelo 
afgelast. Volgend weekend spelen alle teams met rouwbanden om Gelderman te herdenken. 
Bron: Tubantia, 20 november 2021.  

Ziekenhuis in Almelo annuleert operaties: ‘Honderd mensen erbij is niet 
meteen de oplossing’ 

Het rekensommetje is eigenlijk heel simpel. De capaciteit in de reguliere zorg + de pandemie 
= een probleem. Dat voelen ze ook in het Almelose ziekenhuis ZGT. De druk is hoog. Voor de 
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komende twee weken werden twaalf geplande operaties geannuleerd. Of het daarbij blijft? „Je 
kan op je vingers natellen dat we het niet zo droog houden als nu.’ 

‘Niet elke zorg die moet worden uitgesteld heeft onmiddellijk gevolgen’, vertelt Eduard 
Monteban. Een liesbreuk, bijvoorbeeld, of een enkel waar na een ingreep de pinnen weer uit 
moeten, dat komt niet op een dag. Hoewel ziekenhuizen ook dat soort afspraken het liefst niet 
verplaatsen - vaak staan ze al weken of maanden ingepland - kan het op dit moment niet 
anders. ‘Hoe vervelend dat voor een patiënt ook is.’ Bron: Tubantia, 18 november 2021. 
 

 

Wil Duiker (rechts) en Wim Veldhoen hebben in Amerika hun booster al gekregen. © Frank 
Duiker  
 
Deze Twentenaren hebben hun boosterprik al; gewoon een handigheidje 
 
De GGD Twente begint zaterdag met ‘boosteren.’ De 80-plussers krijgen dan als eerste hun 
derde vaccinatie tegen het coronavirus. Maar toch zijn er Twentenaren die hem al lang hebben. 
Zelfs ver ‘voor hun beurt.’ De één gewoon hier door een ‘handigheidje.’ En twee tachtigers 
‘gewoon’ in de VS: een Holland-Amerika-lijn.   
 
Wil Duiker (80) en Wim Veldhoen (81) uit Enschede haalden bijvoorbeeld hun boosterprik 
deze week al in Amerika, in Miami. Ze konden er als toerist gemakkelijk terecht. En ze 
mochten ook nog kiezen welk vaccin ze wilden. ‘Na twee jaar konden we eindelijk naar 
Amerika. Als het daar toch kan, waarom niet?’ Gezien hun leeftijd waren ze nu thuis 
bovendien ook aan de beurt. ‘Heel blij dat we hem nu al hebben.’ 
 
Maar een 62-jarige Deldenaar heeft zijn derde prik ‘gewoon’ hier gehaald, al ver vóór zijn beurt 
én de start van de Nederlandse boostercampagne. In augustus al. Via de GGD in Almelo. Hoe 
dat kan? Bron: Tubantia, 19 november 2021. 
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Het is vanaf vandaag weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden 
 
Het is vanaf vandaag weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Het kabinet heeft de 
maatregel, die eind september verdween, opnieuw ingevoerd vanwege het nog altijd oplopende 
aantal coronabesmettingen. Dinsdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) 153.957 positieve coronatests in zeven dagen tijd. Een week eerder kwamen er 
nog ruim 110.000 besmettingen aan het licht. 

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden geldt niet voor mensen die tot één huishouden 
behoren. Ook op plaatsen als de bioscoop of het restaurant waar het coronatoegangsbewijs 
moet worden getoond, is afstand houden niet verplicht. Voor het hoger en het middelbaar 
beroepsonderwijs geldt de maatregel niet, net als voor sporten en andere hobby's waarbij 
afstand houden niet gaat. Bij contactberoepen als de kapper, fysiotherapeut en bij autorijles 
geldt in de meeste gevallen een mondkapjesplicht. In winkels moet afstand worden gehouden 
en een mondmasker worden gedragen. 

Om te voorkomen dat komende week nog meer strikte maatregelen moeten worden genomen, 
riep demissionair premier Mark Rutte maandag iedereen nogmaals op 
de basismaatregelen zoals thuisblijven en testen bij klachten, ruimtes goed ventileren en 
regelmatig handen wassen beter na te leven. Bron: AD, 24 november 2021.   
 
Kabinet: Vanaf morgen boete voor schenden 1,5 meterplicht 
 
Het is vanaf woensdag weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Tot nu gold het advies 
om dat te doen, in afwachting van de wettelijke regeling die heringevoerd moest worden.  
 
De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) kunnen vanaf dan weer handhaven 
en boetes uitdelen. Op het schenden van de coronaregels staat een boete van 95 euro. Vorig 
jaar was dat nog 390 euro, maar op last van de rechter en later de Tweede Kamer is dat bedrag 
verlaagd. 
 
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.  
 
Ook voor het hoger en het middelbaar beroepsonderwijs geldt een uitzondering, net als voor 
sporten en andere hobby’s waarbij afstand houden niet gaat.  
 
Er zijn ook plekken waar het praktisch niet mogelijk is om 1,5 meter uit elkaar te blijven. Te 
denken valt aan contactberoepen, zoals kappers, stylisten, fysiotherapeuten, aan het 
openbaar vervoer en aan autorijlessen. Daar geldt in de meeste gevallen een 
mondkapjesplicht. In winkels moet afstand worden gehouden én een mondmasker worden 
gedragen.  
 
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.  
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In een reactie op de verplichte 1,5 meterregel melden politie en buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s) dat ze op korte termijn meer mensen nodig hebben om te 
kunnen controleren of mensen zich aan deze regel houden. Dat zegt Gerrit van de Kamp, 
voorzitter van politiebond ACP. Volgens hem is het gezien de onderbezetting bij de politie niet 
‘realistisch’ om te verwachten dat het verplicht houden van afstand goed kan worden 
gecontroleerd.  
 
Ook Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP, noemt de regel moeilijk te handhaven 
vanwege personeelstekorten. ‘Ik begrijp het besluit, maar voor boa’s is dit een opdracht die 
niet is uit te voeren’, aldus Gerrits. ‘We hebben er simpelweg de mensen niet voor en komen 
handen tekort.’ Daarnaast wijst Gerrits erop dat boa’s terughoudend zullen zijn met het 
opleggen van boetes. ‘Mensen zullen weer aan de maatregel moeten wennen, dus ik denk dat 
het de eerste dagen voornamelijk aanspreken en attenderen is.’  
 
Dat denkt ook Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond. ‘Deze verplichting overvalt ons 
allemaal, ook de boa’s. Dus het is niet zo dat er vanaf morgen snoeihard gehandhaafd gaat 
worden’, aldus de voorzitter. ‘Deze handhaving gaat ten koste van andere dingen, er staan 
geen extra mensen voor klaar.’ Kuin denkt verder dat er eerst weken communicatie vanuit de 
overheid voor nodig is voordat mensen de urgentie en de noodzaak inzien. ‘Met handhaving 
alleen los je het niet op.’  
 
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. Bron: AD, 23 november 2021. 
 
Gedrag van middelbare scholieren is zo ongewoon dat schoolbestuurders 
er niet van opkijken dat de resultaten tegenvallen 
 
Het gedrag van middelbare scholieren is zo ongewoon, dat schoolbestuurders er niet per se 
van opkijken dat de resultaten van de eerste 'normale' proefwerk- of toetsweek dit schooljaar 
tegenvallen. Trouw maakte een rondgang langs middelbare scholen om de uitslagen te peilen. 

De reacties variëren van 'dramatisch' tot 'niet wat we gewend zijn' of 'minder dan we normaal 
scoren.’ Een enkele school ziet weinig verschil met andere jaren. 

‘De toetsperiode in november is doorgaans niet de beste van het jaar’, zegt rector Jan-Paul 
Beekman van het Amsterdamse Spinoza Lyceum. Maar wat hij nu meemaakt qua leerhouding 
van vooral zijn tweede- en derdeklassers is ongekend, zegt hij. 

‘Normaal hebben we in deze klassen de periode van groepsvorming al achter de rug: ieders 
plek is bepaald en er kan rustig worden gewerkt. Maar nu zitten onze leerlingen er nog volop 
in. Ze zijn totaal niet bezig met leren.’ Bron: AD, 24 november 2021.  
 
De Tweede Kamer bespreekt woensdag de steunmaatregelen  kabinet 
weer in het leven heeft geroepen wegens de aangescherpte coronaregels 
 
De Tweede Kamer bespreekt woensdag de steunmaatregelen die het kabinet weer in het leven 
heeft geroepen wegens de aangescherpte coronaregels. Een ruime meerderheid pleit inmiddels 
ook voor de terugkeer van de loonsteunregeling NOW als de maatregelen langer duren. 
 
Het kabinet kondigde eerder aan in het derde kwartaal 1,3 miljard euro uit te trekken om 
bedrijven te ondersteunen na de recente coronamaatregelen. Bedrijven die hun omzet met 30 
procent zien dalen kunnen op een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) rekenen.  
 
De NOW maakte geen deel uit van de steunregeling die het kabinet in eerste instantie 
aankondigde voor het vierde kwartaal, maar is wel een optie die het kabinet ‘in de achterzak’ 
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houdt. De coalitiepartijen bepleitten dinsdag dat de loonsubsidie moet worden verstrekt aan 
bedrijven als de 'milde lockdown' langer doorgaat dan drie weken. De PvdA wil dat, naast de 
NOW, ook de steun voor zelfstandigen weer wordt opengesteld. 

Nu het kabinet lijkt af te koersen op nog strengere coronamaatregelen, zal ook de roep 
aanzwellen om hogere percentages van de bestaande regelingen, is de verwachting. 
Werkgeversorganisaties uitten eerder hun teleurstelling over het nieuwe 
compensatiepakket. VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen dat geleden schade ‘geenszins’ 
wordt vergoed. In de praktijk zouden namelijk maar weinig ondernemers in aanmerking 
komen voor de compensatie. Bron: AD, 24 november 2021. 
 

 
 
Marco Buis van Onrecht TV werd tijdens de rellen op de Coolsingel in Rotterdam 
waarschijnlijk geraakt door een politiekogel en werd meteen in het ziekenhuis geopereerd. © 
Youtube 
 
Coronademonstrant Marco werd neergeschoten in Rotterdam: ‘Was niet 
uit op rellen’ 
 
De ervaren corona-demonstrant Marco Buis (50) is een van de vier slachtoffers die de rellen 
op de Coolsingel heeft moeten bekopen met een schotwond. Hij laat weten dat het beter met 
hem gaat. Ook Buis was verrast door de gewelddadigheden van afgelopen vrijdag. ‘Dit ging 
veel te ver.’ 
 
Buis geldt als een doorgewinterde demonstrant tegen de corona-maatregelen, hij weet als geen 
ander dat de gemoederen hoog kunnen oplopen. Maar hij had niet kunnen bevroeden het hem 
bijna zijn leven zou kosten. De schotwond in zijn middenrif had fataal kunnen zijn, want op 
een haar na was zijn aorta geraakt, zegt hij. Na een spoedoperatie in Rotterdam herstelt hij 
momenteel in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. ‘De politiekogel ging door mijn maag 
en raakte mijn nier. De kogel blijft trouwens in mijn lichaam, die hebben ze laten zitten’, 
vertelt hij over de telefoon. 
 
Buis is één van de vier slachtoffers die afgelopen vrijdag – waarschijnlijk  - door een 
politiekogel is geraakt. Waarschijnlijk, omdat de rijksrecherche nog onderzoek doet. Snel na 
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de succesvolle operatie verscheen online een filmpje waar hij zijn duim omhoog stak: ‘Het gaat 
goed. We gaan door strijders!’ 
 
Het is niet toevallig dat Buis, afkomstig uit IJmuiden, vrijdag op de Coolsingel was. Al 
anderhalf jaar is hij vrijwel ieder weekend op de been om ergens te protesteren tegen de 
coronamaatregelen. Vaak met Onrecht TV, actievoerders die in het hele land opduiken en 
online live-verslag doen van de gebeurtenissen. 
 
Ik ontken niet dat corona bestaat, maar het wordt wel erg overtrokken, aldus Marco Buis (50). 
Ook afgelopen vrijdag was Buis aan het filmen. Hij strijdt naar eigen zeggen tegen de ‘qr-code 
en de medische apartheid.’ Buis wil zich niet laten vaccineren. ‘Ik ontken niet dat corona 
bestaat, maar het wordt wel erg overtrokken. Ik knuffel iedere dag met mensen. Maar niemand 
die ik ken heeft corona gehad. Op twee na dan.’ Het coronabeleid moet stoppen, vindt hij. 
‘Rutte gaat steeds verder. Het is gewoon niet meer normaal.’ 
 
Vandaar dat hij met andere ‘strijders’ naar Rotterdam ging, want daar stond een actie gepland. 
Buis was verrast door de gewelddadigheden, zegt hij. ‘Het leek wel een oorlogsgebied. Ik heb 
mensen nog nooit zo tekeer zien gaan. Een beetje geweld snap ik wel. Maar dit ging veel te 
ver. Nee, dit was niet goed.’ 
 
Op het hoogtepunt van de rellen stond hij in de buurt van de C&A, toen de politie met stenen 
en vuurwerk werd belaagd in de Bulgersteyn, de zijstraat van de Coolsingel. Toen werden ook 
de eerste schoten gelost. Buis stond er middenin, maar hij bezweert dat hij niet meedeed aan 
de gewelddadigheden. Het ging mis toen iets verderop iemand werd geraakt, zegt hij. ‘Ik zag 
hem liggen en wilde helpen. Toen ik bij hem was, voelde ik dat ook ik was geraakt’, vertelt hij. 
Eerst dacht hij nog aan een rubberen kogel. ‘Ik liep met veel pijn terug. Toen kreeg ik te horen 
dat ik hevig bloedde.’ 
 
Buis moest in de chaos hulp zien te vinden. Hij zegt dat hij van de Koopgoot naar de 
Mediamarkt op het Binnenwegplein is gelopen. Daar stapte hij, totaal uitgeput, in een 
politiebusje dat hij hem pijlsnel naar het ziekenhuis bracht. Deze agenten is hij dankbaar, 
zegt hij. In tegenstelling tot de ordetroepen die hem hebben verwond. ‘Ik snap dat de politie 
in de lucht schiet als ze zich bedreigd voelt. Maar gericht schieten? Nee, dat is niet normaal. 
Ik had geen mondkapje op, ik was niet gemaskerd. Ik was niet op rellen uit. Ik was duidelijk 
zichtbaar als burger.’ 
 
Al ben ik op tachtig procent van mijn kracht, ik ga weer op pad, aldus Marco Buis (50). Het 
maakt hem alleen maar strijdvaardiger, zegt hij. ‘Al ben ik op tachtig procent van mijn kracht, 
ik ga weer op pad.’  
 
De politie laat weten geen reactie te kunnen geven omdat de rijksrecherche onderzoek doet. 
Bron: AD, 24 november 2021. 
 
Vanaf vandaag is in Duitsland de 3G-regel geldig 
 
In Duitsland geldt vanaf vandaag de nieuwe Infectiebeschermingswet. Daardoor geldt de 3G-
regel in het openbaar vervoer en op de werkplek. Dit betekent dat mensen moeten kunnen 
bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen corona, genezen verklaard of negatief getest.  
 
De controles op naleving van de 3G-regel in het OV vinden steekproefsgewijs plaats. Wie geen 
bewijs van vaccinatie, genezenverklaring of negatieve test kan overleggen, moet bij de 
eerstvolgende halte uitstappen waarbij de controleurs de hulp van de federale politie kunnen 
inroepen. Bron: AD, 24 november 2021. 
 
Duitsland telt maar liefst 66.884 nieuwe coronabesmettingen 

Duitsland telt maar liefst 66.884 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het hoogste 
dagcijfer sinds het begin van de pandemie. Binnen dezelfde 24 uur zijn ook 335 sterfgevallen 
geregistreerd, meldt het Duitse RIVM. 
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Er waren afgelopen week gemiddeld 404,5 besmettingen op 100.000 inwoners, eveneens een 
nieuw record. Ter vergelijking: in Nederland bedroeg deze zeven dagen incidentie dinsdag meer 
dan 880. Binnen een week werden zo'n 154.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, ongeveer 
40 procent meer dan in de voorgaande week. 

Net als in Nederland belanden bij onze oosterburen ook steeds meer coronapatiënten in de 
ziekenhuizen. Het gemiddelde van afgelopen week is 5,6 ziekenhuisopnames op de 100.000 
inwoners. 

Duitsland heeft sinds het begin van de pandemie bijna 5,5 miljoen besmettingen geteld, maar 
het werkelijke aantal infecties in het land is groter omdat niet alle gevallen worden vastgesteld. 
In Duitsland zijn bijna 100.000 mensen overleden aan Covid-19. Bron: AD, 24 november 
2021. 
 
Kabinet wil zelftesten breed gaan inzetten voor mensen met 
coronaklachten 

Het demissionaire kabinet wil zelftesten breed gaan inzetten voor mensen met 
coronaklachten. Nu de GGD'en het erg druk hebben en tegen de limieten van hun 
testcapaciteit aanlopen moeten zelftesten ervoor zorgen dat mensen sneller een test doen, en 
zo meer coronabesmettingen worden opgespoord. 

Uiterlijk 3 december moet de inzet van de zelftesten een feit zijn, schrijft minister Hugo De 
Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. 

Het kabinet volgt daarmee een advies van het Outbreak Management Team (OMT) op, dat stelt 
dat ‘frequent en laagdrempelig zelftesten een belangrijke aanvulling kan zijn op het huidige 
pakket, ook voor mensen met klachten, en zou kunnen helpen de drempel voor testen te 
verlagen en bereidheid te verhogen.’ 

Het OMT adviseert de testen gratis beschikbaar te stellen, en daarmee de drempel voor 
mensen zo laag mogelijk te maken. ‘Volgens een zeer recente vignettestudie van de gedragsunit 
van het RIVM leidt het thuis beschikbaar hebben van zelftesten op het moment van klachten, 
tot een verwachtte verdubbeling van zelftesten bij klachten (20,5 procent naar 42,2 procent 
op dag 1 van klachten)’, schrijft het OMT. 

De experts stellen geen zicht te hebben op de kwaliteit van de verschillende zelftesten die in 
Nederland beschikbaar zijn. Door ze gratis te verstrekken kunnen er kwalitatief goede tests 
worden gekozen, zo redeneren ze. 

Het OMT stelt nog wel een aantal voorwaarden aan de brede inzet van zelftesten: zo moet die 
zijn gericht op niet-kwetsbare personen, en moet een positieve zelftest altijd worden opgevolgd 
door een professioneel afgenomen test. Bron: AD, 24 november 2021. 
 
Eindhovens Dagblad ondervraagt directeur Jeurissen van GGD Brabant 
Zuidoost 
 
De GGD's in Nederland staan voor de zoveelste keer onder zware druk, nu Nederland een 
vierde Covidgolf doormaakt. Directeur Ellis Jeurissen van de GGD Brabant Zuidoost denkt 
niet dat we snel van het virus afkomen. ‘We moeten ons voorbereiden op twee tot drie jaar met 
nieuwe golven, waarin we als GGD’s moeten op- en afschalen. Dit gaat bij ons horen. Niet in 
het volume van nu, maar het gaat niet weg. Ook omdat het een mondiaal probleem is, en er 
nog veel landen zijn die helemaal geen vaccins hebben’, zegt ze in het 
Eindhovens  Dagblad. Bron: AD, 24 november 2021.  
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Nieuwe fase vaccinatiecampagne door bezoek minister aan moskee 

Met een bezoek aan een moskee in Den Haag heeft coronaminister Hugo De Jonge op 
kousenvoeten een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne ingeluid. Informatie en advertenties 
over het nemen van een coronaprik worden, in wijken met een lagere vaccinatiegraad, vanaf 
deze week in elf talen verspreid. 

Tijdens een van de korte momenten dat De Jonge en diens vrouw elkaar spreken in deze 
hectische tijden had ze hem nog gewaarschuwd: denk aan je sokken, je gaat naar een moskee. 
De pronkstukken aan zijn voeten gingen in de Haagse Anware Mustafa-moskee, waar een 
vaccinatielocatie is ingericht, dan ook uit.  
 
De Jonge bekeek er hoe coronavaccinaties prik voor prik worden binnengehaald. Zo moet het 
percentage mensen met minstens één prik, dat nu ongeveer op 88,5 procent staat, zeker tot 
boven de 90 procent stijgen, zei de bewindsman. 'Dat moet lukken', zegt de minister hoopvol. 
Steeds meer mensen komen zonder afspraak een prik halen. Bron: AD, 24 november 2021. 
 
Minister De Jonge, deels op sokken, in Haagse moskee: ‘Peuteren hier 
belangrijke prikken erbij’ 
 
In de korte momenten dat minister Hugo De Jonge en zijn vrouw elkaar spreken in deze 
hectische coronatijden had ze hem nog gewaarschuwd: denk aan je sokken, je gaat naar een 
moskee. Want ook de pronkstukken aan zijn voeten gaan uit daar. De minister bekeek er hoe 
coronavaccinaties prik voor prik worden binnengehaald.   
 
De Anware Mustafa in het Haagse Valkenboskwartier is zo’n informatie- en priklocatie waarin 
de coronavaccinaties prik voor prik moeten worden binnengehaald. Bij de twijfelaars, bij de 
mensen die door de taalbarrière toch niet precies weten hoe het zit en bij mensen die 
misschien wel de overheid wantrouwen, maar niet de bekende gezichten in hun wijk, in hun 
geloofsgemeenschap. Daarom lopen ze binnen in de moskee om zich te laten informeren over 
de coronavaccinaties en eenmaal geïnformeerd zich er ook meteen laten prikken. 
 
‘Het zijn de vaccinaties waarvoor de grootste inspanning moet worden verricht, maar zo 
peuteren we er hier belangrijke prikken bij’, zegt minister Hugo De Jonge tegen Nazir 
Mohamed, voorzitter van het moskeebestuur, die op gezette tijden de moskee in de 
Herschelstraat openstelt om mensen uit de geloofsgemeenschap, omwonenden en passanten 
in de gelegenheid te stellen zich te laten prikken. ‘In onze eigen Surinaamse 
moslimgemeenschap is de vaccinatiegraad 95 procent’, zegt Mohamed. ‘Dat weten we omdat 
we dat de mensen gewoon vragen’, antwoordt hij de minister, die het opvalt dat Mohamed dat 
percentage zo exact weet.  
 
De Jonge heeft zijn schoenen met Delfts blauw motief dan alweer aan de voeten. Dat kan in 
de benedenruimte van de moskee, waar GGD-medewerkers aan tafeltjes mensen informeren 
in elf talen - vanaf posters en met Google Translate - en anderen meteen de coronavaccinatie 
zetten. Bij een Colombiaans stel, een jonge Hagenaar die er niet eerder toe was gekomen 
omdat hij ‘niet van afspraken maken’ houdt en hij hier zomaar kan binnenlopen.  

Rondkijkend boven in de gebedsruimte gingen de pronkstukken aan de ministersvoeten wel 
uit. In de korte momenten dat De Jonge en zijn vrouw elkaar spreken in de voor een 
coronaminister zo hectische tijden had ze hem nog wel kunnen waarschuwen sokken aan te 
trekken zonder gaten erin. 

Het is het luchtige intermezzo in een verder zeer serieuze zaak: de laatste ruim elf procent 
binnenhalen aan vaccinaties bij mensen die nu nog ongevaccineerd zijn in Nederland. Juist 
bij moskeeën, wijkcentra, een gemeentehuis en andere vertrouwde en makkelijk toegankelijke 
plekken. De fijnmazige vaccinatiestrategie, zoals het in het coronawoordenboek heet. 
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Ook de pronkstukken aan de ministersvoeten gaan uit bij zijn bezoek aan de moskee in het 
Haagse Regentesskwartier, waar prikken worden gezet zonder afspraak. ‘De belangrijke tiende 
van procenten die we zo binnenhalen.’ © ANP  

Ook nu de omwonenden van de moskee van een andere samenstelling zijn dan 42 jaar 
geleden, toen de Surinaamse moslimgemeenschap de voormalige school transformeerde tot 
gebedshuis en ontmoetingsruimte.  

We hebben goede contacten en samenwerkingen met de wijkagent, sociaal werkers en kerken 
waaronder migrantenkerken, aldus Nazir Mohamed. 

‘Onze mensen hebben het beter gekregen en zijn naar Vinex-wijken in Den Haag verhuisd en 
naar Zoetermeer. Nu wonen hier veel arbeidsmigranten die ‘s morgens vroeg naar de kassen 
in het Westland gaan om te werken en ‘s avonds thuiskomen en geen Nederlandse televisie 
kijken’, legt Mohamed de minister uit. ‘Maar toch lopen deze mensen hier binnen. Niet 
vanwege hun geloof, maar omdat we van oudsher goede contacten en samenwerkingen 
hebben met de wijkagent, sociaal werkers en kerken waaronder migrantenkerken.’  

Een advies ‘vanuit onze achterban’ wilde Mohamed de minister nog meegeven richting vrijdag, 
als de vervroegde persconferentie er is. ‘De maatregelen mogen best iets strenger.’ De Jonge 
wilde niet vooruitlopen op nieuwe besluiten. Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Egypte gaat ouderen en gezondheidsmedewerkers met boosterprik 
vaccineren 
 
Egypte zal binnen een paar dagen een plan in werking stellen om ouderen, mensen 
met chronische kwalen en gezondheidsmedewerkers een aanvullende coronaprik te geven, 
meldt het ministerie voor Volksgezondheid. Bron: AD, 24 november 2021. 
 
Ongevaccineerde Kimmich volgende Bayern-speler met coronavirus 
 
Joshua Kimmich is positief getest op het coronavirus, zo laat Bayern Munchen vanavond 
weten. De 26-jarige middenvelder uit Rottweil, die niet is gevaccineerd, zat al in isolatie nadat 
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hij in contact was geweest met een besmet persoon. De coronasoap bij de Duitse 
recordkampioen krijgt daarmee een nieuw hoofdstuk.  
 
De vaccinatiekwestie houdt de gemoederen bij Bayern al tijden bezig. De Duitse 
recordkampioen besloot na alle commotie een vijftal ongevaccineerde spelers geen salaris uit 
te keren tijdens verplichte quarantaine. Eerder vandaag werd al bekend dat de 32-jarige spits 
Eric Maxim Choupo-Moting positief had getest op het coronavirus. 
 
Hij moest afgelopen weekend net als Serge Gnabry, Jamal Musiala en Michaël Cuisance al in 
quarantaine. Niklas Süle en Josip Stanisic ontbraken gisteravond in de uitwedstrijd bij 
Dinamo Kiev (1-2 winst) ook omdat ze besmet zijn, hoewel zij wel gevaccineerd zijn. Bayern-
coach Julian Nagelsmann was recent ook al besmet. 
 
Kimmich moet  de komende veertien dagen in verplichte isolatie. Hij mist daardoor de 
wedstrijden tegen Arminia Bielefeld (27 november), Borussia Dortmund (4 december) en FC 
Barcelona (8 december). Kimmich maakte eind oktober bekend een van de ongevaccineerde 
spelers binnen de selectie van Bayern München te zijn. ‘Omdat ik wil wachten als het gaat 
om langetermijnstudies’, gaf hij destijds aan in een interview na een wedstrijd. ‘Ik ben me 
bewust van mijn verantwoordelijkheid. Uiteraard houd ik mij aan de maatregelen met 
betrekking tot contact en hygiëne, maar ik wacht liever nog met het nemen van de prik. 
 
Sindsdien is de kwestie onderwerp van gesprek in Duitsland. Kimmich moest het kamp van 
de Duitse nationale ploeg onlangs al verlaten na een positieve test bij ploeggenoot Niklas Süle 
en miste afgelopen vrijdag de verloren uitwedstrijd bij FC Augsburg (2-1) vanwege een tweede 
quarantaine. Ook de Champions League-wedstrijd tegen Dinamo Kiev moest hij gisteravond 
missen.  
 
Serge Gnabry en Jamal Musiala zouden zich inmiddels hebben laten inenten, meldt 
Kicker. Ook Kimmich zou een vaccinatie serieus overwegen. Hij sprak daarover onlangs met 
bondscoach Hansi Flick, die de afgelopen seizoenen al zijn trainer was bij Bayern. ‘Ja, ik neem 
aan dat hij zich laat vaccineren’, zei Flick vorige week. ‘Ik denk dat het die kant op gaat. We 
hebben gesproken en ik denk dat het een heel goed gesprek was. Ik zie een goede tendens bij 
hem, maar we zullen het moeten afwachten.’  
 
Afgelopen donderdag kreeg het ongevaccineerde vijftal van Bayern München van de 
clubleiding te horen geen salaris meer te ontvangen in quarantaine. Ook overweegt het 
bestuur van de club om de ongevaccineerde spelers voortaan niet meer mee te laten trainen 
met de groep gevaccineerden. De arbeidswet is in Duitsland op 1 november aangepast, 
waardoor Bayern in zijn recht staat met deze mogelijke beslissing. Bron: AD, 24 november 
2021. 
 
Ruim een derde van alle verpleeghuizen heeft te kampen met corona-
uitbraak 
 
Ruim een derde van alle verpleeghuizen in ons land heeft te kampen met een corona-
uitbraak. Op 894 locaties zijn in de afgelopen vier weken bewoners positief getest, 
een recordaantal. Het oude record stamt van begin dit jaar. 
 
Op 9 januari, rond het begin van de vaccinatiecampagne, hadden 876 
verpleeghuizen minstens één recente besmetting. In april vorig jaar, op de top van de eerste 
golf, kampten 828 verpleeghuizen met een uitbraak. 
 
Bewoners en personeel van de tehuizen kregen in januari als eerste een coronaprik. Het 
aantal besmettingen daalde er daarna snel. Tijdens de vierde golf in juli bleven verpleeghuizen 
grotendeels gespaard, maar de laatste weken gaat het snel omhoog. Bron: AD, 24 november 
2021.  
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In Italië is het moeilijk voor vaccinweigeraars om toegang te krijgen tot 
bepaalde plaatsen en diensten 
 
Italië maakt het vaccinweigeraars binnenkort lastiger om toegang tot bepaalde plaatsen en 
diensten te krijgen. Ook wordt de vaccinatieplicht uitgebreid naar een grotere groep mensen 
die werkzaam zijn in de publieke sector, zoals overheids- en semioverheidsinstanties, 
schoolpersoneel, politie en militairen. 
 
Zorgpersoneel moet een boostershot halen. Wie zich niet laat vaccineren krijgt vanaf 6 
december geen toegang meer tot bioscopen, restaurants, hotels en sportscholen. Gebruik 
maken van het openbaar vervoer kan vanaf dan alleen nog met een vaccinatiebewijs of een 
negatieve testuitslag. De maatregelen gelden tot 15 januari. 
 
‘We zien dat de situatie in onze buurlanden zeer ernstig is’, sprak premier Draghi die 
benadrukt dat het voorkomen van een volledige lockdown een must is. ‘We zien ook dat 
de situatie in Italië geleidelijk aan slechter wordt en we willen heel voorzichtig zijn om te veilig 
te stellen wat de Italianen vorig jaar hebben bereikt.’ Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Op korte termijn neemt het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen af 
 
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding verwacht niet dat het aantal 
coronapatiënten in de ziekenhuizen op korte termijn afneemt. Om de druk op de ziekenhuizen 
te verdelen, werd vorige maand besloten de patiënten weer te verspreiden over het land. 
Gisteren werden de eerste acht van hen overgebracht. 
 
Gisteren zijn ook twee coronapatiënten per ambulance door het Landelijk Netwerk Acute Zorg 
naar ziekenhuizen in Duitsland gebracht. Vandaag stonden er vijf verplaatsingen op de 
planning, maar dat werden er twee. Voor morgen staan er opnieuw twee transporten gepland. 
Dan wordt voor het eerst een helikopter ingezet.  
 
De speciaal voor coronatransport ingerichte traumahelikopter Lifeliner 5 vliegt vanuit 
Leeuwarden. Het medische team aan boord van de heli komt van het Radboudumc. De 
helikopter zal van maandag tot en met zaterdag vliegen. Hoe lang de Lifeliner 5 ditmaal wordt 
ingezet is nog niet duidelijk. Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Oversterfte loopt weer op 
 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de oversterfte de laatste weken 
duidelijk weer aan het oplopen. 'Het piept en het kraakt nog niet', zegt branchebureau voor 
gecertificeerde uitvaartondernemingen BGNU. Begrafenisondernemers zijn vooralsnog goed 
in staat om pieken op te vangen nu de coronasituatie in het land verergert en mogelijk meer 
mensen aan het virus komen te overlijden. 'Zonder afbreuk te doen aan de waardigheid van 
het afscheid', aldus BGNU-directeur Heidi van Haastert. 
 
De oversterfte zou nog beheersbaar zijn, omdat die meer verspreid is over het land dan aan 
het begin van de crisis. 'Toen moesten wel alle zeilen bijzetten', zegt Haastert, die zegt ervoor 
te waken dat een plechtigheid 'lopende bandwerk' wordt. Jaarlijks overlijden gemiddeld zo'n 
155.000 mensen. De bedrijven en ondernemers die onder BGNU vallen, verrichten zo'n 60 
procent van alle begrafenissen en crematies. Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Sluiting winkels ligt op de loer, branche eist nu al 100 procent 
schadevergoeding 
 
Winkeliers houden de adem in. De kans bestaat dat niet-essentiële winkels opnieuw de deuren 
moeten sluiten door de torenhoge coronacijfers. Brancheorganisatie INretail eist 100 procent 
financiële compensatie bij sluiting.  
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Medewerkers van modeketen Van Uffelen krijgen vanuit het hoofdkantoor zo snel mogelijk 
een nieuwe set stickers aangeleverd om op de winkelvloeren te plakken. Nog maar een paar 
maanden geleden werden de eerste stickers, bedoeld om looproutes aan te geven en afstand 
te bewaren, verwijderd. Nu de 1,5 meterplicht sinds vandaag weer geldt, is het volgens 
Lysanne Eijlander van Van Uffelen Mode nodig de klanten in de juiste richting te dirigeren. 
‘We hielden al rekening met voldoende afstand in de winkels, maar we doen er nu nog een 
schep bovenop. Alle maatregelen die nodig zijn om sluiting te voorkomen, proberen we in te 
zetten. Zelfs het invoeren van een QR-check bij de ingang is niet langer een obstakel.’  
 
Het zegt iets over de huidige gemoedstoestand van veel winkeliers. Volgens Jan Meerman, 
directeur van brancheorganisatie INretail, is er de nodige onrust onder zijn achterban. ‘Het is 
begrijpelijk dat er extra restricties komen. Voor ons, maar ook voor andere sectoren, zoals de 
horeca, contactberoepen en de evenementensector, is het echter nog niet duidelijk wat het 
kabinet vrijdag zal afkondigen. Het is enorm spannend zo vlak voor de feestdagen. Wij geloven 
nog steeds in het model van afstand houden in de winkels in combinatie met een maximum 
aantal bezoekers. Bijna een jaar geleden 15 december, gingen duizenden winkels op slot. Dat 
duurde geen drie weken, maar vijf maanden. Amper of nog niet eens hersteld van die klap, 
krijgen we mogelijk een nieuwe harde lockdown. Sommigen hebben echt de handen in het 
haar van de stress.’ 
 
Om te voorkomen dat winkeliers door een nieuwe sluiting alsnog de genadeklap krijgen, eist 
INretail bij voorbaat een financiële schadevergoeding van 100 procent. ‘Dus geen 
steunpakketten meer of complexe regelingen,  maar een ruimhartige compensatie. Sinds de 
laatste persconferentie is het al een stuk minder druk in de winkelstraat en dat wordt er niet 
veel beter op. Terwijl deze dagen juist de aftrap zijn van de feestdagenperiode.’ 
 
Uit onderzoek van Bureau RMC blijkt dat het bezoek aan de winkelstraat sinds de laatste 
coronapersconferentie van premier Rutte en minister De Jonge met gemiddeld 17 procent is 
gedaald. Tijdens de persconferentie van begin november kondigde het demissionaire kabinet 
onder meer aan dat mondkapjes weer verplicht zijn in winkels. Ook moeten niet-essentiële 
winkels hun deuren om 18.00 uur sluiten. 
 
Het waren volgens RMC relatief kleine maatregelen, maar kennelijk hebben ze een groot effect 
op de winkelstraat. De verwachting is dat het vrijdag (Black Friday) wel drukker zal zijn, maar 
volgens INretail zijn de winkelcentra deze keer extra goed voorbereid. ‘Zeker in de grotere 
stadscentra wordt continu gecontroleerd of er niet te veel volk rondloopt, zodat we situaties 
zoals vorig jaar kunnen voorkomen.’ In 2020 gingen de grootste winkelgebieden van onder 
meer Rotterdam en Eindhoven door drukte eerder op slot.  
 
Voor de medewerkers van kledingwinkel Van Uffelen blijven het verwarrende tijden. Eijlander: 
‘Vorig jaar wisten we welke kant het op zou gaan: sluiting. Geen idee of dat nu weer het geval 
is. Het is een onzekere situatie. Niet alleen voor ons, maar voor alle ondernemers.’ Bron: AD, 
24 november 2021.  
 
1G-beleid is in praktijk niet uitvoerbaar 
 
Een 1G-beleid is in de praktijk niet uitvoerbaar, schrijft zorgminister Hugo De Jonge in een 
brief aan de Tweede Kamer. Iedereen laten testen voor toegang tot bepaalde locaties, zoals in 
de horeca, is 'ingrijpend, moeilijk te organiseren en erg kostbaar.'  
 
Het bedrag dat met een 1G-aanpak is gemoeid, blijkt ook moeilijk in te schatten. Het laagste 
bedrag in de verschillende scenario's komt uit op 138 tot 155 miljoen euro per week terwijl 
het hoogste bedrag oploopt van 1,4 tot zelfs 2,2 miljard euro per week. 
 
Ook het gedrag van mensen is een factor bij de berekening. Mensen gaan minder vaak naar 
locaties waarvoor ze moeten laten testen, ook al zijn ze ingeënt of hersteld. Die daling van het 
grootst zijn bij restaurants en overige horeca, aldus De Jonge. 
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Het OMT heeft de opties vergeleken en stelt dat 1G effectiever is dan 3G, maar minder dan 
2G. Sneltesten zijn goed bij 2G, maar om 1G het effectiefst te laten zijn zijn PCR-testen nodig. 
Volgens De Jonge 'gegeven de kosten maatschappelijk niet verantwoord.’ Bron: AD, 24 
november 2021. 

Coronavaccins zorgen niet voor gevoel van veiligheid 

Coronavaccins alleen zorgen voor een vals gevoel van veiligheid, waarschuwt de 
Wereldgezondheidsorganisatie. ‘Vaccins redden levens, maar ze voorkomen de overdracht 
niet volledig’, zegt WHO-voorman Tedros Adhanom Gheybreyesus. Het risico op ernstige ziekte 
of overlijden is fors lager, maar er blijft risico op besmetting of het besmetten van anderen. De 
vaccins verminderen de kans op een infectie met de nu dominante Deltavariant met ongeveer 
40 procent. 
 
De gezondheidsorganisatie benadrukt dat het in de najaarsperiode voor iedereen belangrijk is 
om zichzelf en anderen te beschermen tegen Covid-19. Vaccineren, afstand houden en het 
verminderen van sociale contacten, horen daar volgens de organisatie bij. ‘Het SARS-CoV-2-
virus zal zich intens blijven verspreiden als samenlevingen terugkeren naar de sociale 
interactie en mobiliteit van voor de pandemie’, aldus WHO-directeur Mike Ryan. Bron: AD, 24 
november 2021. 

In Slowakije is lockdown ingesteld 

De Slowaakse regering heeft net als buurland Oostenrijk een lockdown ingesteld, meldt 
minister van Economische Zaken, Richard Sulik. Het aantal coronabesmettingen in het land 
neemt hand over hand toe en de overheid wordt daarom, na uitvoerig debat, gedwongen om 
zowel gevaccineerden als niet-ingeënten restricties op te leggen. De lockdown in Slowakije 
gaat vooralsnog twee weken duren. Naast de veertiendaagse lockdown is ook voor 90 dagen 
een noodtoestand afgekondigd. Bron: AD, 24 november 2021. 

In Polen worden coronamaatregelen strenger als aantal besmettingen 
niet daalt 

Na de lockdown in Oostenrijk en strengere maatregelen in Duitsland ziet ook Polen zich 
genoodzaakt de coronateugels strakker aan te trekken mocht het dagelijkse 
aantal besmettingen niet dalen, zegt gezondheidsminister Adam Niedzielski. ‘Als we geen 
signalen krijgen dat de piek is bereikt en het aantal gevallen zal dalen, moeten we 
de beperkingen uitbreiden’, sprak de minister vandaag. Bron: AD, 24 november 2021. 
 

Geen Nederlandse gemeente is nog coronavrij 

Geen van alle 352 Nederlandse gemeenten is, voor het eerst sinds het uitbreken van de 
pandemie, nog coronavrij. Tot en met gisteren was er altijd wel één gemeente waar niemand 
besmet bleek. Vaak waren dat de kleinste gemeenten zoals Schiermonnikoog, Vlieland, 
Ameland of Rozendaal. Maar op dag 637 van de coronacrisis ontspringt niemand de dans. De 
afgelopen dag hadden Schiermonnikoog, Ameland en Vlieland elk één positieve test onder hun 
inwoners.  

Schiermonnikoog heeft het laagste totale aantal positieve tests. Sinds het begin van de 
epidemie zijn 52 eilanders positief getest. Schiermonnikoog was ook de laatste gemeente waar 
het virus opdook, het Waddeneiland bleef tot oktober vorig jaar coronavrij. Vlieland heeft 110 
bevestigde gevallen, Rozendaal 163, Ameland 310 en Terschelling 481. Rozendaal en 
Vlieland zijn de enige gemeenten waar nog geen enkel sterfgeval door corona is geregistreerd. 
Bron: AD, 24 november 2021.  
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Dordts ziekenhuis zet team op dat bij code zwart moet bepalen wie wél 
en wie geen zorg krijgt 
 
Op de dag dat in het Albert Schweitzer ziekenhuis de eerste medewerkers de boosterprik 
krijgen, bereidt het Dordtse ziekenhuis zich voor op een mogelijke ongeziene situatie. Een 
triageteam bestaande uit 12 medisch specialisten wordt opgezet om in geval van de gevreesde 
code zwart te beslissen wie er wél en geen ziekenhuisbed krijgt toegewezen. 
 
Het triageteam komt pas in actie als ‘echt alles verkeerd loopt en de ziekenhuizen in code 
zwart belanden’, zegt woordvoerder Frank van den Elsen van het Albert Schweitzer ziekenhuis 
(ASz). Het gaat om een groep artsen die niet dagelijks met coronapatiënten in aanraking komt. 
Deze medische specialisten moeten in geval van uiterste nood volgens een landelijk protocol 
beslissen welke patiënt wel en welke niet op bijvoorbeeld de intensive care wordt opgenomen. 
Dat gebeurt op basis van het medisch dossier.  
 
Van den Elsen: ‘Dat zijn keuzes die we in Nederland nooit eerder hebben hoeven maken en 
het is voor artsen zeer ingrijpend om te doen, daarom staat dit team ook op enige afstand van 
het primaire proces. In het begin wordt er beslist op medische gronden, zoals de 
overlevingskans bij een IC-opname.’ 
 
De situatie in het kort: deskundigen zijn het er inmiddels over eens dat Nederland afstevent 
op een zogeheten code zwart. Als die code van kracht is, moeten ziekenhuizen bij de ingang 
beslissen welke patiënt wel en geen medische hulp krijgt aangeboden, om de eenvoudige reden 
dat er niet genoeg bedden beschikbaar zijn om iedereen op te nemen. Van den Elsen: 
‘Ziekenhuizen worden dan overvraagd en daarop kun je niet anticiperen. Dit is de beste optie.’ 
 
Hiermee kunnen we op een eerlijke manier bepalen wie er wél en wie er geen zorg krijgt als 
het echt misgaat, aldus Frank van den Elsen, woordvoerder Albert Schweitzer ziekenhuis. 
 
Of een eventuele code zwart in het leven moet worden geroepen, is afwachten voor onder meer 
het Dordtse ziekenhuis, dat meerdere vestigingen in de regio Drechtsteden heeft. Enige hoop 
is daarbij gevestigd op de boosterprik voor het voltallige ziekenhuispersoneel. 
Woensdagochtend werden in Dordrecht de eerste prikken gezet. De komende twee weken wil 
het ASz alle 4000 beschikbare Pfizer-boosters hebben gezet. 
 
Bij de eerste en tweede vaccinatieronde voor het ziekenhuispersoneel kwam negentig procent 
van de ASz’ers opdagen. Het Dordtse ziekenhuis gaat ervan uit dat de animo voor de 
boosterprik nagenoeg gelijk ligt aan die aantallen. Zowel medisch personeel dat met patiënten 
werkt als het niet-zorgpersoneel én medewerkers van aan het ziekenhuis gelieerde partijen 
als laboratoria, de huisartsenpost en de ambulancedienst krijgen de komende twee weken 
hun ‘aanvullende injectie.’ 
 
‘Dit is hard nodig om de continuïteit in de bedrijfsvoering van het ziekenhuis te kunnen 
waarborgen’, zegt Van den Elsen. ‘We hopen dat deze booster iets kan bijdragen aan het 
tegengaan van het ziekteverzuim. Want we leven in het ziekenhuis van dag tot dag met de 
mensen die beschikbaar zijn. De personele puzzel voor over een week kan nu gewoon niet 
gelegd worden omdat we niet weten hoeveel patiënten er dan zijn.’ 
 
De meest recente coronacijfers van het RIVM geven de burger in de Drechtsteden weinig hoop 
op betere tijden. Alleen in de regio Limburg-Zuid is het aantal besmettingen per 100.000 
inwoners hoger dan in Zuid-Holland Zuid, waar de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem 
onder vallen. 
 
Als gevolg van een stijging van ruim 44 procent ten opzichte van een week eerder kampen per 
100.000 inwoners 1107 mensen met coronaklachten. In het zuiden van Limburg ligt dat op 
1240. Ter vergelijking: in de regio Rotterdam-Rijnmond ligt het aantal op 778 nieuwe 
besmettingen per 100.000 inwoners. Bron: AD, 24 november 2021.  
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Meer coronapatiënten in ziekenhuizen dan jaar geleden  
 
In de huidige coronagolf liggen er sinds bijna een week meer Covidpatiënten in de 
ziekenhuizen dan in dezelfde periode een jaar geleden. Op 24 november 2020 waren het 
er 1925. Dat zijn er 610 minder dan nu. 
 
Op de ic's liggen momenteel nog wel iets minder coronapatiënten. Een jaar geleden rond deze 
tijd lagen er 526 op de ic. Als de huidige toestroom doorzet liggen er waarschijnlijk deze week 
nog meer coronapatiënten op de ic's dan toen. Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Veiligheidsberaad komt digitaal bijeen om aanscherpen coronaregels te 
bespreken 
 
Het Veiligheidsberaad komt vrijdagmorgen digitaal bijeen om het aanscherpen van 
de coronaregels te bespreken. Het kabinet wil daar vrijdag een besluit over nemen en dat 
vrijdagavond dan ook al in een persconferentie bekendmaken. Justitieminister Ferd 
Grapperhaus schuift aan bij de vergadering. 
 
De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vonden begin november dat 
de strengere maatregelen die toen waren afgekondigd niet langer dan drie weken moesten 
duren. De burgemeesters zijn groot voorstander van het uitgebreid en voor langere tijd werken 
met coronatoegangsbewijzen.  
 
Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, waarschuwde zondag dat de 
samenleving ’afkoerst op een lockdown die de hele winter gaat duren.’ Bruls is net als de 
meeste andere leden van het Veiligheidsberaad teleurgesteld over hoe slecht de huidige 
maatregelen worden nageleefd. Maar de burgemeesters waren er tot nu toe ook niet voor 
om ’het hele land weer op slot te draaien.’  
 
De burgemeesters zijn als voorzitter van een veiligheidsregio verantwoordelijk voor 
het uitvoeren en handhaven van coronamaatregelen. Het kabinet wil daarom steeds vooraf 
weten of voorgenomen veranderingen in de praktijk kunnen werken. Vorige week besloot het 
kabinet nog onder druk van het Veiligheidsberaad om toch een algeheel vuurwerkverbod af te 
kondigen voor de komende jaarwisseling. Bron: AD, 24 november 2021. 
 
Poetin kreeg vaccin toegediend als spray via neus 
 
De Russische president Vladimir Poetin heeft het Russische coronavaccin Sputnik-V volgens 
eigen zeggen ook via zijn neus toegediend gekregen. Het vaccin als spray wordt nog getest en 
is nog niet goedgekeurd door toezichthouders. Rusland wil het preparaat volgend jaar 
exporteren. 
 
Poetin (69) kreeg het neusvaccin maandag, kort na zijn extra prik tegen Covid-19. Zijn eerste 
twee vaccinaties waren in maart en april. Poetin liet zich toen prikken met Spoetnik-V. Poetins 
booster was Spoetnik-Light, een lichtere variant waarvan maar één dosis nodig is. Volgens 
sommige deskundigen is een combinatie van light en neusspray aan te raden voor een betere 
bescherming tegen een besmetting. Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Zwitserland heeft afgezien van een vaccinleverantie ten gunste van 
een internationaal initiatief 
 
Zwitserland heeft afgezien van een vaccinleverantie ten gunste van een internationaal 
initiatief dat moet zorgen dat ook ontwikkelingslanden coronavaccins krijgen. Dat Covax-
initiatief krijgt daardoor voor het eind van het jaar de beschikking over één miljoen Moderna-
vaccins die eigenlijk voor de Zwitsers waren bedoeld. Dat meldt vaccinatieverbond Gavi, een 
van de organisaties achter Covax. 
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Zwitserland en Covax ruilen van plek op de wachtlijst van producent Moderna. Dat betekent 
dat de Zwitsers hun doses pas volgend jaar krijgen. Gavi zegt dat Zwitserland het eerste land 
is dat gehoor geeft aan een oproep om van plek te ruilen met Covax op de wachtlijsten van 
vaccinmakers. Gavi-topman Seth Berkley roept andere landen op het Zwitserse voorbeeld te 
volgen.  
 
Rijke landen gaan wereldwijd aan kop bij het inenten van inwoners tegen het 
coronavirus. Zwitserland heeft ongeveer 65 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, 
meldt datasite Our World in Data. Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Recordaantal Nederlanders testen afgelopen dag positief 
 
Een recordaantal Nederlanders is in de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen dinsdagochtend en 
woensdagochtend 23.789 meldingen van positieve tests. 
 
Het oude record was vorige week donderdag gevestigd, met ongeveer 23.600 nieuwe gevallen 
in een dag tijd.  
 
Het is de negende dag op rij met meer dan 20.000 positieve tests. In de afgelopen zeven dagen 
registreerde het RIVM 156.921 gevallen. Ook dat is een record. Gemiddeld komt het neer op 
22.417 bevestigde besmettingen per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de 55e dag op rij. 
 
De stijging van het aantal positieve tests gaat wel iets langzamer. Het weektotaal over de 
afgelopen zeven dagen, de 156.921 positieve tests, ligt 32,4 procent hoger dan de week ervoor.  
 
Dat is het laagste 'groeigetal' sinds 9 oktober. Het kan een tijdelijk dipje zijn, het kan ook 
komen doordat de GGD'en tegen hun maximale capaciteit aan zitten en niet in staat zijn om 
nog veel meer mensen te testen dan ze nu al doen, maar het zou ook kunnen betekenen dat 
de groei wat begint af te vlakken. 
 
Het RIVM kreeg afgelopen etmaal vijftig meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van 
de besmetting was overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de 
afgelopen dag zijn gestorven.  
 
In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 271 sterfgevallen, gemiddeld bijna 39 per 
dag. Dat is het hoogste niveau sinds 8 maart. Bron: AD, 24 november 2021. 
 

Acht weken cel waarvan vier voorwaardelijk voor bedreigen minister 

Voor het bedreigen van demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) op Facebook 
is een 29-jarige man uit Rijnsburg woensdag tijdens een snelrechtzitting veroordeeld tot acht 
weken cel, waarvan vier weken voorwaardelijk. 

Verdachte Barry K. plaatste op 9 november een montagefoto onder een Facebookbericht dat 
Hugo De Jonge op zijn persoonlijke Facebookpagina zette. Op de afbeelding lag de minister 
op de grond met bebloed verband om zijn hoofd, alsof hij zojuist is neergeschoten. De 
afbeelding was een bewerking van de foto van de doodgeschoten politicus Pim Fortuyn op het 
Mediapark in Hilversum uit 2002. Diens gezicht was vervangen door dat van De Jonge. 

De demissionair minister deed aangifte nadat hij de foto zelf onder ogen had gekregen. ‘Ik 
werd hier wel bang van’, had hij volgens de politierechter bij de politie verklaard. ‘Bang dat 
anderen werden aangezet om iets te doen tegen mij.’ Bron: AD, 24 november 2021.  
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Meer dan vijfhonderd mensen hebben woensdag de Vaccinatie Twijfel 
Telefoon gebeld 
 
Meer dan vijfhonderd mensen hebben woensdag de Vaccinatie Twijfel Telefoon gebeld. Die 
speciale telefoonlijn voor mensen met twijfels over het nemen van een coronavaccinatie was 
voor het eerst geopend, van 08.30 tot 13.30 uur. 
 
‘De telefoon stond de hele ochtend roodgloeiend’, vertelt initiatiefnemer Robin Peeters, 
internist in het Erasmus MC in Rotterdam. Sommige mensen hebben lang in de wachtrij 
gestaan. ‘Mensen bleken ook bereid om lang te wachten voor ze aan de beurt waren.’ De 
wachtrij is na 13.30 uur nog afgewerkt. 
 
Het type vragen dat werd gesteld was volgens Peeters precies wat hij had verwacht. De 
telefoonlijn is bedoeld voor mensen die om medische redenen twijfelen over het nemen van 
een coronavaccin. ‘Er belden mensen met nierziekten, bepaalde allergieën, reuma en ook veel 
zwangeren en mensen die vragen hadden over vruchtbaarheid.’ Volgens Peeters lijkt het op tv 
en sociale media vaak alsof er alleen voor- en tegenstanders van de coronavaccins zijn. ‘Maar 
er zijn ook zwijgende twijfelaars, die vooral inhoudelijke vragen hebben over de vaccins.’  
 
Een deel van de mensen besloot na het gesprek om alsnog een vaccinatie te nemen, een ander 
deel bedankte voor de informatie en zei er nog even over na te moeten denken. Bron: AD, 24 
november 2021.  
 
Weinig draagvlak voor coronapas voor studenten 
 
Er is weinig draagvlak voor een coronatoegangsbewijs voor studenten onder 
onderwijspersoneel in het mbo, hbo en wo, blijkt uit een enquête van de Algemene 
Onderwijsbond (AOb). Zo'n 42 procent van de 3700 ondervraagden is tegen zo'n maatregel. 
Iets meer dan de helft is voor.  
 
De meningen van voor- en tegenstanders lopen uiteen. Ze variëren van 'door de invoering van 
een toegangsbewijs creëer je tweedeling in de maatschappij en de uitval van een grote groep 
studenten' tot 'ik ben er voorstander van om iedereen verplicht te laten vaccineren, en bij 
fraude een flinke straf toe te kennen.' 
 
‘Het is een grondwettelijk recht om je niet te laten vaccineren, het verplicht stellen van 
een coronatoegangsbewijs is daarmee in strijd. Tegelijkertijd is er een groot risico op 
besmetting, dus is de veiligheid van studenten en medewerkers in het geding’, zegt een van 
de ondervraagden. Bron: AD, 24 november 2021.  
 
In Frankrijk komen nieuwe coronamaatregelen 
 
De Franse regering gaat donderdag nieuwe coronamaatregelen aankondigen. De voorkeur 
gaat volgens een woordvoerder uit naar het creëren van meer bewustzijn over de 
basisregels en een versnelde vaccinatiecampagne, maar er wordt ook gekeken naar 
het strenger handhaven van het gebruik van de coronapas. 
 
De besluitvorming over de maatregelen vindt volgens Franse media woensdag plaats. De 
regeringswoordvoerder zegt dat er geprobeerd zal worden om de feestdagen te redden en het 
land zo goed mogelijk door de winter te slepen. De persconferentie met minister Olivier Véran 
van Volksgezondheid vindt donderdagmiddag plaats.  
 
Het coronavirus verspreidt zich steeds sneller in Frankrijk. De autoriteiten meldden 
dinsdag meer dan 30.000 besmettingen, waarmee het daggemiddelde over een week voor het 
eerst sinds augustus weer op ruim 20.000 kwam te staan. Deze cijfers laten volgens Véran 
zien dat ’Frankrijk helaas in een vijfde golf zit.’ Het reproductiegetal is opgelopen naar 1,6. 
Dat betekent dat 100 mensen met het coronavirus gemiddeld 160 anderen besmetten.  
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De vaccinatiegraad in Frankrijk ligt volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding (ECDC) met 69,4 procent van de hele bevolking net boven het EU-gemiddelde van 
65,7 procent. Bron: AD, 24 november 2021. 
 
OMT komt vanavond bijeen voor spoedadvies, vrijdag 
coronapersconferentie 
 
Het gaat de verkeerde kant op met de coronagrafieken. Het kabinet vraagt daarom een 
spoedadvies van het OMT, vanavond komen de experts bijeen. Donderdag is er 
Catshuisoverleg, waarschijnlijk vrijdag is er weer een persconferentie. ‘We moeten een 
kentering zien of anders forceren.’  
 
Dat meldt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) woensdag na 
corona-overleg met premier Rutte, minister Grapperhaus en OMT-voorzitter Jaap van Dissel 
op het Binnenhof. ’Het beeld is somber en zorgelijk, we zien al weken heel hoge aantallen 
besmettingen en een flinke toename van patiënten in de ziekenhuizen. De afgelopen twee 
dagen kwamen er al ruim zevenhonderd coronapatiënten bij. Dat is te veel, we moeten een 
kentering zien. Of we moeten die kentering forceren.’  
 
Op verzoek van het kabinet praten de adviseurs van het OMT woensdagavond al over de 
situatie, waarschijnlijk vrijdag besluit het kabinet dan over extra maatregelen. Dan is er ook 
weer een persconferentie. De Jonge wil niet vooruitlopen op specifieke restricties, maar met 
de exploderende coronagrafieken lijken harde lockdown-regels onvermijdelijk.  
 
 ‘Alles ligt op tafel', zegt een ingewijde. Zelfs een schoolsluiting lijkt voor enkele OMT-leden en 
ingewijden geen absoluut taboe meer, nu veel basisschoolkinderen en hun ouders besmet 
raken. Maar anderen wijzen erop dat het OMT maandag nog schreef dat het primair en 
voortgezet onderwijs gespaard moeten worden. Dat kan, schreef Van Dissel in zijn advies, ‘als 
de samenleving elders meer opvolging geeft aan basisregels en meer beperkingen accepteert.’ 
 
De Jonge wil er niet op vooruitlopen: ‘De rek is er totaal uit, daarom moeten we nooit makkelijk 
denken over nieuwe maatregelen. Die zullen altijd pijn doen. Daarom moeten we kijken: wat 
is er nodig, hoe eerlijk en hoe passend zijn maatregelen? Maar de zorg moet toegankelijk 
blijven, die komt in het gedrang.’ 
 
Het kabinet hoopte deze week een kentering te zien in de infectiegrafiek, maar die is nog niet 
te bespeuren. Met dinsdag ruim 23.000 nieuwe infecties, gemiddeld bijna 40 ic-opnames per 
dag en bijna 250 nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen erbij staan alle seinen op rood. 
 
Het kabinet worstelt meer dan ooit met de vraag wat te doen. Met de enorme virusgolf lijken 
sluiting van sectoren als de horeca of detailhandel, bezoekverboden en misschien zelfs 
scholensluiting effectief, maar de vraag is of er voldoende draagvlak voor is. ‘Meer dan acht 
op de tien mensen is volledig gevaccineerd, die zullen zich ook afvragen waarom ze zich aan 
maatregelen moeten houden’, stelt een Haagse bron. ‘Dat is veel ingewikkelder dan vorig jaar.’  
 
Gisteravond opperde Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 
snel en keihard in te grijpen. Ook de sluiting van scholen vindt hij noodzakelijk. Anders, stelt 
Gommers, is er over tien dagen ‘code zwart’ van kracht op de ic’s, waarbij ziekenhuizen moeten 
besluiten wie ze nog kunnen helpen en wie niet.  
 
De Jonge sprak dat direct tegen. Hij stelt dat ‘we nog heel ver’ van code zwart vandaan zijn. 
Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zei niet te 
verwachten dat dit zwarte scenario zich al de komende dagen of weken zal voordoen. Bron: 
AD, 24 november 2021. 
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Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is iets afgenomen 

Voor het eerst in bijna twee weken is het aantal coronapatiënten in de 
Nederlandse ziekenhuizen woensdag iets afgenomen. Er liggen nu 2535 patiënten met Covid-
19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 5 minder dan dinsdag, 
aldus cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten af met 22 tot 2030. Op de intensive 
cares liggen nu 505 mensen met corona, 17 meer dan een dag eerder. Eind mei lagen er voor 
het laatst meer dan 500 Covidpatiënten op de ic's. 

In de afgelopen 24 uur werden er op de verpleegafdelingen 272 nieuwe coronapatiënten 
binnengebracht. Op de ic's werden er 47 mensen opgenomen. Bron: AD, 24 november 2021. 
 
De eerste mensen met geboortejaar 1937 zijn uitgenodigd voor 
boosterprik  
 
De eerste mensen met geboortejaar 1937 zijn uitgenodigd voor het krijgen van 
hun boosterprik. Een deel van de brieven voor deze groep veelal 84-jarigen is dinsdag en 
woensdag verzonden, meldt het RIVM. Alle mensen geboren in 1936 of eerder kregen de dagen 
daarvoor al een uitnodiging gestuurd.  
 
Het is niet zo dat alle mensen uit 1937 nu al worden uitgenodigd. Het RIVM stuurt dagelijks 
naar ruim 50.000 mensen een brief, van oud naar jong. In totaal zou het gaan om 700.000 
ouderen in de groep van 80 jaar en ouder die een uitnodiging moeten krijgen. 

Deze aantallen zijn afgestemd op hoeveelheden die bijvoorbeeld de post en de 
vaccinatielocaties en callcenters van de GGD’en aan kunnen. Het RIVM kan niet zeggen 
wanneer mensen uit latere geboortejaren een uitnodiging kunnen verwachten. De geplande 
einddatum voor het inenten van 80-plussers blijft voorlopig staan op eind december, aldus 
een woordvoerder. Daarna komt de groep tussen de 60 en 79 jaar aan de beurt. 

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de snelheid van het geven van boostervaccins 
nog niet kan worden verhoogd. ‘Dat kan zodra er weer ruimte is bij de GGD. Daar 
wordt dagelijks naar gekeken en we weten pas kort van tevoren of het kan.’ Bron: AD, 24 
november 2021.  
 

 
Bij wegrestaurants hoef je geen QR code te scannen omdat het langs een snelweg ligt. Wel zijn 
mondkapjes verplicht. © Frank de Roo 
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Verwarrend? Geen QR-code, wél mondkapje nodig in wegrestaurants: ‘Ze 
noemen ons wappies’ 
 
Een hapje eten in een restaurant zonder QR-code? Dat mag volgens de coronaregels nog 
steeds bij restaurants langs de snelweg, zoals de Pleisterplaats in Moordrecht. Maar daar zorgt 
het vooral voor verwarring. ‘Mensen komen niet meer, ze noemen ons wappies.’ 
 
Het is rustig in wegrestaurant de Pleisterplaats rond lunchtijd. Auto’s zoeven langs over de 
A20, maar afslaan naar het restaurant doen er maar weinigen. De eigenaren zitten aan een 
tafeltje bij de bar en af en toe stapt een gast binnen, stuk voor stuk wachtend bij de deur om 
hun QR-code te laten scannen. ‘Dat hoeft hier niet’, legt eigenaar Anneke Maasdam de gasten 
uit. ‘Maar wel een mondkapje op als u niet zit.’ Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Meerdere ziekenhuizen hebben hun helikopterplatform weer 
gebruiksklaar gemaakt 
 
Meerdere ziekenhuizen hebben hun helikopterplatform weer gebruiksklaar gemaakt. Met de 
helikopter kunnen coronapatiënten snel verplaatst worden naar een ander ziekenhuis, ook 
als dat verderop in het land ligt.  
 
Ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft het helikopterplatform deze week vrijgemaakt voor 
gebruik. Het ziekenhuis noemt het ‘geen fijne ontwikkeling. Het betekent namelijk dat er niet 
altijd plek is voor een patiënt in een ziekenhuis in de buurt.’ Het helikopterplatform was in 
het voorjaar van 2020, tijdens de eerste coronagolf, ook tijdelijk geopend. 

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft vanaf komende donderdag weer een 
landingsplaats voor helikopters ingericht, bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Een aantal 
parkeerplaatsen wordt ervoor afgezet. Reden is de toename van het aantal coronapatiënten. 
‘We realiseren ons dat een (tijdelijke) helikopter landingsplaats verre van ideaal is in een 
woonwijk’, aldus het ziekenhuis in een persbericht. ‘In deze periode is het echter van 
levensbelang voor onze patiënten.’ 

Het helikopterplatform van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heropent deze week 
ook opnieuw, net als in 2020. ‘Via het platform kunnen patiënten met corona per helikopter 
worden overgebracht naar ons ziekenhuis of vanuit ons ziekenhuis naar elders in het land of 
buitenland’, licht het ziekenhuis toe. ‘We hadden allemaal gehoopt dat dit helikopterplatform 
niet meer nodig zou zijn. We weten wat een indrukwekkende gebeurtenis dit kan zijn voor 
patiënten en hun naasten en voelen met hen mee.’ Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Zorgpersoneel is zoveelste coronagolf meer dan beu: ‘Ik sta straks ’s 
nachts te opereren’ 
 
Tijdens de zoveelste coronagolf bericht verslaggever Jurriaan Nolles in de serie Terug naar de 
storm over de zorg, het werk en de drukte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag 
vanuit de vergaderzaal, waar het crisisteam grote zorgen heeft. 
 
Met strakke gezichten kijken de artsen en afdelingshoofden naar het grote scherm in de 
vergaderzaal. Het is maandagmorgen als het crisisteam van het Catharina Ziekenhuis spreekt 
over de snelle patiëntentoestroom van de laatste dagen. Bron: AD, 24 november 2021. 
 

De zorg in het MST in Enschede staat op omvallen 

De zorg in het MST in Enschede staat op omvallen. De leiding van het ziekenhuis spreekt 
in een alarmerende mail van een ‘immense zorgzwaarte.’ Het MST bereidt zich voor op code 
zwart en probeert op alle mogelijke manieren de werkdruk te verminderen. 
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Het personeel van het Medisch Spectrum Twente hapt naar adem. Uit een mail aan de 
medewerkers blijkt dat het bestuur alle mogelijkheden wil aangrijpen om hen ook weer wat 
lucht te geven. 

Daarvoor is het op de eerste plaats nodig dat uitbehandelde patiënten snel doorstromen naar 
verpleeg- en verzorgingshuizen en dat zij ook weer thuiszorg kunnen krijgen. De doorstroming 
stagneert de laatste weken omdat het personeel in die sectoren - verpleeghuizen, 
verzorgingshuizen en thuiszorg - het door coronabesmettingen ook niet meer kan bolwerken. 

Patiënten die nog behandeld moeten worden gaan de gevolgen hiervan merken. De 
ziekenhuistop schrijft dat ze urgente ingrepen twee weken wil uitstellen als vooraf duidelijk is 
dat er na de operaties thuiszorg of revalidatiezorg nodig is. MST wil pas woensdagochtend 
toelichten hoe ze deze maatregelen voor zich ziet. Bron: AD, 24 november 2021. 
 
Het Openbaar Ministerie (OM) in Innsbruck heeft het onderzoek naar de 
corona-uitbraak in wintersportoord Ischgl stopgezet 
 
Het Openbaar Ministerie (OM) in Innsbruck heeft het onderzoek naar de corona-uitbraak in 
wintersportoord Ischgl, in maart 2020, stopgezet. Er wordt geen aanklacht ingediend. ‘Er is 
geen bewijs dat iemand door schuld iets gedaan of nagelaten heeft dat het risico op besmetting 
zou hebben vergroot’, aldus de officier van justitie. Het parket-generaal en Oostenrijkse 
ministerie van Justitie hebben het onderzoeksresultaat gecontroleerd.  

Het onderzoek was gericht tegen vijf verdachten onder wie vier ambtenaren. Een 
onafhankelijke onderzoekscommissie stelde ernstige inschattingsfouten van de autoriteiten 
vast.  

Zo bleef het skigebied open tot 12 maart 2020, terwijl een barman al op 7 maart positief was 
getest op corona. Inwoners en toeristen werden pas gewaarschuwd toen bleek dat hij vijftien 
collega’s had besmet. Door het gebied op 13 maart zonder enige voorbereiding in quarantaine 
te plaatsen, veroorzaakte kanselier Sebastian Kurz paniek onder de ruim 10.000 toeristen. 
Die werden in allerijl geëvacueerd, waarna bij slechts 2600 een bron-en contactonderzoek 
plaatsvond, aldus het rapport. 

Anderhalf jaar na de grote corona-uitbraak in het ook bij Nederlanders geliefde Oostenrijkse 
wintersportoord Ischgl, begon medio september in Wenen de eerste van tientallen rechtszaken 
over de aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade.  

De zaak was aangespannen door de weduwe en zoon van journalist Hannes Schopf (72). De 
bekende Oostenrijker overleed op 10 april 2020 als gevolg van Covid-19, vier weken na zijn 
skivakantie met vrienden in Ischgl. Zijn nabestaanden zijn ervan overtuigd dat hij het 
coronavirus opliep in de volgepakte bus naar het station tijdens de chaotische evacuatie van 
het wintersportoord. Door de files duurde de rit drie uur.  

De Oostenrijkse staat stelde geen steken te hebben laten vallen en wees de claim van een 
100.000 euro wegens dood door schuld af. Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Vernietigende conclusies na coronadebacle van Ischgl: fout op fout 
gestapeld 
 
Overheden hebben fout op fout gestapeld na de ontdekking van een coronabrandhaard eerder 
dit jaar in het ook bij Nederlanders geliefde Oostenrijkse wintersportoord Ischgl. De 
autoriteiten in de Tiroolse plaats waren overbelast. En de Oostenrijkse regering liet de 
toeristen veel te snel wegsturen, waardoor het coronavirus zich over andere landen kon 
verspreiden. 
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Tot deze vernietigende conclusies komt een onafhankelijke commissie van deskundigen, die 
onderzoek deed naar het coronadebacle van Ischgl. De commisie presenteerde vandaag een 
rapport van zo’n driehonderd pagina’s. De onderzoekers zijn niet mals met hun kritiek, melden 
Oostenrijkse media. 
 
De lokale overheid maakte een reeks verkeerde inschattingen met ernstige gevolgen, mede 
door ‘de grote tijdsdruk en werkdruk.’ Het gebied werd in quarantaine geplaatst ‘zonder 
noodzakelijke voorbereiding.’ 
 
Nederlandse gedupeerden van de massale coronagolf in het Oostenrijkse skidorp Ischgl willen 
naar de Nederlandse rechter voor een schadevergoeding. De Oostenrijkse 
consumentenvereniging die de belangen van honderden Nederlanders behartigt, bereidt 
juridische stappen voor. De Oostenrijkse club wil Oostenrijkse toerisme-organisaties en hotels 
in een groepsvordering voor de rechter slepen. 
 
De Verbraucherschutzverein (VSV) onderzoekt nu met een Nederlandse advocaat of in 
Nederland een zogenoemde class action-rechtszaak mogelijk is. Ongeveer 6000 buitenlandse 
wintersporters of hun nabestaanden, onder wie 800 Nederlanders, hebben zich de afgelopen 
tijd bij de VSV gemeld. 
 
Duizenden mensen raakten begin dit jaar besmet in Ischgl, dat zichzelf aanprijst als ‘het Ibiza 
van de Alpen.’ Het virus kon zich onder meer in après-skibars snel verspreiden. Ischgl, 
populair vanwege de discotheken en après-ski-feesten, was begin dit jaar het epicentrum van 
de uitbraak van het coronavirus. Naar schatting 6000 toeristen uit 45 landen zouden daar 
besmet zijn geraakt. 
 
Hoewel bekend was dat er besmettingen waren, bleven maatregelen uit en mochten toeristen 
gewoon naar huis reizen. Daardoor namen wintersporters het virus mee naar hun 
thuislanden, waaronder Nederland. 
 
De commissie geeft het bureau van de bondskanselier en het ministerie van Volksgezondheid 
in Wenen eveneens een veeg uit de pan. Er was een gebrek aan communicatie met de 
verantwoordelijke autoriteiten in de regio. De uittocht van de skitoeristen verliep zonder 
controle. De buitenlandse gasten hadden niet onmiddellijk moeten vertrekken, maar gespreid 
over meerdere dagen, vindt de commissie. 
 

 
Ischgl in het Paznaudal © Reuters 

De autoriteiten van de deelstaat Tirol hebben bewust de ernst van de corona-uitbraak in het 
skigbied onder de pet gehouden. Dat meldt het Franse persbureau AFP op absis van 
overheidsdocumenten. 
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De autoriteiten beweerden steeds dat ze correct hebben gehandeld. Uit e-mails en notulen van 
vergaderingen, die AFP heeft ingezien, duikt een ander beeld op. 

Op 7 maart testte de barman van de Kitzloch-bar in Ischgl positief op het virus. Hij is officieel 
‘patiënt nul.’ ‘Waarschijnlijk kunnen we veel gevallen verwachten in de bar’, zei Anita Luckner-
Hornischer, een ambtenaar bij de Tiroolse gezondheidsautoriteit, een dag later. 

 
De Kitzloch après-ski bar was dit voorjaar de besmettingshaard in Ischgl © Reuters 

Enkele uren later verzond de deelstaat Tirol echter een persbericht met een geheel andere 
boodschap: ‘Een overdracht van het virus op de gasten van de bar is, vanuit medisch oogpunt, 
nogal onwaarschijnlijk’, zegt Luckner-Hornischer in het persbericht. 

Op dat moment waren er 10.000 wintersporttoeristen in het Alpendorp. De Kitzloch-bar zat 
zo vol, dat het personeel op fluitjes moest blazen om zich door de menigte heen te kunnen 
verplaatsen. Bezoekers speelden spelletjes waarbij ze pingpongballen vanuit hun mond in de 
drankjes van andere gasten moesten spugen. 

Pas nadat al het personeel positief was getest, ging de bar dicht. De onwetende bezoekers 
bleven ondertussen in andere bars volop doorgaan met feesten. 

Begin maart waarschuwden IJslandse autoriteiten hun Oostenrijkse collega’s voor het gevaar 
van een uitbraak, omdat enkele IJslanders bij terugkeer uit Ischgl corona bleken te hebben. 
Twee van hen zeiden dat ze mogelijk tijdens de terugvlucht ziek waren geworden. 

Die verklaringen gebruikten de Tiroler autoriteiten in hun pr-machine om iedere 
verantwoordelijkheid van de hand te wijzen. In een officieel persbericht schreef de deelstaat 
dat de IJslanders hoogstwaarschijnlijk besmet waren geraakt tijdens de 
terugvlucht. ’Daarmee zouden we Ischgl uit de vuurlinie halen’, schreef districtschef Markus 
Maass in een interne e-mail aan een hoge Tiroolse staatsfunctionaris.  

De andere documenten laten zien hoe bezorgd ambtenaren waren over de impact van het virus 
op de reputatie van Tirol. Als ze informatie delen over besmettingen op andere plekken in 
Tirol, schrijft Maass: ‘We proberen het low profile te houden.’ 

Pas toen het aantal bevestigde gevallen in Ischgl dramatisch begon te stijgen, kondigde de 
federale overheid een volledige afsluiting van het Paznaudal aan. 

Dat zorgde voor een chaotische exodus van duizenden toeristen en seizoenswerkers, terwijl zij 
volgens de quarantaineregels juist in het dal hadden moeten blijven. De toeristen hadden 
slechts een paar uur om te vertrekken. Dat was zes dagen nadat de Kitzloch-barman positief 
was getest. 
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Ischgl, het ‘Ibiza van de Alpen’ © Reuters  

Justitie in Oostenrijk vervolgt vier personen in verband met de uitbraak van het coronavirus 
in Ischgl. Onder hen zijn districtschef Maass en burgemeester Werner Kurz. Zij worden 
vervolgd voor nalatigheid en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. 

Onlangs werden de eerste civiele zaken aangespannen namens wintersporters die corona 
opliepen tijdens hun vakantie in Ischgl of op de terugreis. Onder hen de familie van een man 
die stierf aan Covid-19. Hij zou de besmetting daar hebben opgelopen. 

Afgelopen donderdag telde Oostenrijk nog een recordaantal van 1209 nieuwe 
besmettingen. Hoewel Oostenrijk minder hard getroffen is dan andere Europese landen is er 
veel kritiek, omdat aan het begin van de pandemie veel toeristen in de populaire skigebieden 
als Ischgl besmet zouden zijn geraakt. 

Daarom worden voor het komende wintersportseizoen strenge maatregelen genomen om de 
verspreiding van het virus te voorkomen. Après-ski-feesten gaan in de ban. Horeca moet om 
22.00 uur dicht. In skiliften zijn mondkapjes of sjaals verplicht en blijven de ramen van de 
cabines open. In hotels wordt bij inchecken de lichaamstemperatuur gemeten. Bron: AD, 12 
oktober 2021. 

Eerste proces over Ischgl-debacle: Oostenrijkse staat wijst schuld voor 
coronadood Hannes (72) af 

De Oostenrijkse staat heeft naar eigen zeggen geen steken laten vallen bij de grote corona-
uitbraak in wintersportoord Ischgl, in maart vorig jaar.   

Dat zei de landsadvocaat vrijdag tijdens het eerste proces over het debacle voor de rechtbank 
in Wenen. De Oostenrijkse autoriteiten handelden volgens hem ‘naar beste weten’ bij het 
nemen van maatregelen en zijn niet aansprakelijk. Om die reden wees de raadsman een 
schikkingsvoorstel af van de nabestaanden van de aan corona overleden Hannes Schopf (72) 
die op skivakantie was in Ischgl en daar zou zijn besmet. De staat gaat er onder verwijzing 
naar de epidemiewetgeving van uit geen verplichting te hebben om individuen te beschermen, 
maar alleen het grote publiek. De belangenafweging bij het nemen van de maatregelen was 
vanuit het toenmalige perspectief verantwoord, aldus de landsadvocaat.  

Er is volgens hem ook geen aantoonbaar verband tussen de dood van Schopf en de corona-
uitbraak in Ischgl. De zeventiger - een bekende journalist - ging er op 7 maart naartoe ondanks 
dat Oostenrijkse media eind februari al hadden bericht over de eerste besmettingsgevallen in 
het wintersportoord. ’Bovendien is het algemeen bekend dat het skigebied bezoekers uit de 
hele wereld trekt.’ Zijn tragische dood was ‘uitsluitend te wijten aan een wereldwijde en 
ongebreidelde pandemie’ en een ‘besmetting met het coronavirus die niet volledig kan worden 
voorkomen’, tekenden Oostenrijkse media op.  
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Volgens de advocaat van de weduwe en zoon van Schopf bestaat er wel degelijk een causaal 
verband tussen zijn dood en de corona-uitbraak in Ischgl. Hij wees op 11.000 besmettingen 
van vakantiegangers en 32 sterfgevallen die naar zijn zeggen terug te voeren zijn naar het 
wintersportoord. ‘Mocht de rechtbank plichtsverzuim vaststellen bij de autoriteiten dan 
moeten wij bewijzen dat Hannes in Ischgl is besmet. Dan zullen we een lijst met 2000 getuigen 
die besmet raakten in Ischgl overhandigen en deskundigen op het gebied van virologie en 
epidemiologie opvoeren’, zei Alexander Krause na afloop van de zitting tegen de Oostenrijkse 
openbare omroep ORF.  

Hij stelde in de rechtbank dat de landelijke, deelstaat- en districtsautoriteiten te laat en te 
langzaam in actie kwamen en maatregelen tegen de uitbreiding van het virus verhinderden. 
In een poging dat te bewijzen legde de advocaat de rechtbank een reeks vragen voor met 
betrekking tot de handelwijze van de autoriteiten. Daarbij noemt hij als voorbeeld de 
communicatie binnen de Tiroler deelstaatautoriteiten tijdens de persconferentie van 5 maart 
2020. Daarin werd gezegd dat vijftien IJslanders die bij thuiskomst positief testten, niet 
besmet waren in Ischgl maar in het vliegtuig. De autoriteiten wisten toen al dat dit niet 
klopte, concludeerde de onafhankelijke Tiroler Ischgl-commissie later na onderzoek. Daarin 
was sprake van ‘ernstige inschattingsfouten’ door de autoriteiten.   

Schopfs zoon Ulrich reageerde  niet begrijpend en teleurgesteld op de houding van de 
Oostenrijkse staat. ‘Het gaat ons om gerechtigheid’, zei hij tegen de krant Der Standard. Zijn 
moeder en hij eisen een ton smartengeld voor pijn, lijden en rouw alsook een vergoeding van 
de begrafeniskosten. ‘Mochten we een schadevergoeding krijgen dan doneren we die 
natuurlijk’, zei hij verwijzend naar liefdadigheidsorganisaties. Zijn moeder was niet aanwezig 
bij de zitting, waarbij zo'n zestig binnen- en buitenlandse journalisten aanwezig mochten zijn. 

De rechtbank sloot de zitting af met de mededeling dat er waarschijnlijk geen bewijsprocedure 
nodig is en dat ze schriftelijk uitspraak doet. Het vonnis kan enkele weken op zich laten 
wachten. Eind september behandelt de rechtbank de schadeclaim van nabestaanden van een 
Duitse Ischgl-ganger die eveneens aan Covid-19 overleed. Daarna volgt een claim van een 
landgenoot die na zijn vakantie in het skioord niet meer kan werken vanwege long 
Covid. Bron: AD, 17 september 2021.   

57 van de in totaal 400 werknemers van Werkbedrijf Rijk 
van Nijmegen (WBRN) zijn positief getest op corona 

57 van de in totaal 400 werknemers van Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (WBRN) zijn positief 
getest op corona. Ondanks extra maatregelen na een eerste uitbraak begin november, loopt 
het aantal besmettingen de laatste dagen weer op. 

Op de getroffen locatie Boekweitweg zijn vierhonderd medewerkers van de Sociale 
Werkvoorziening aan de slag voor Blueview, een commercieel productiebedrijf dat vooral werkt 
met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De medewerkers houden zich er 
voornamelijk bezig met licht industrieel werk en met in- en ompakwerk. 

Een woordvoerster van WBRN vertelt dat alle werknemers naar huis zijn gestuurd na 
een verontrustend aantal ziekmeldingen op maandag 8 november. ‘We hebben toen een 
professioneel bedrijf ingehuurd dat iedereen heeft getest. Uiteindelijk bleken die week twintig 
werknemers corona te hebben.’ 

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zijn meteen extra maatregelen 
ingevoerd. ‘Op de locatie Boekweitweg werken onze mensen verdeeld over zo’n tien afdelingen’, 
vertelt de woordvoerster. ‘Om de onderlinge contacten te beperken, zijn we gaan werken in 
bubbels. Werknemers lopen met mondkapjes op naar hun eigen afdeling. Daar eet je, daar 
drink je, daar werk je en om 16.30 uur ga je weer naar huis.’ Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Als mensen rond de kerstdagen en de jaarwisseling bij elkaar 
op bezoek gaan kan dat leiden tot een nieuwe golf coronabesmettingen 
 
Als mensen rond de kerstdagen en de jaarwisseling bij elkaar op bezoek gaan, kan dat leiden 
tot een nieuwe golf coronabesmettingen. Daarvoor waarschuwt de Europese 
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gezondheidsdienst ECDC. Die roept de aangesloten landen, waaronder Nederland, op om snel 
beperkingen in te voeren. Ook moeten ze zo snel mogelijk zorgen dat alle mensen van 40 jaar 
en ouder een boosterprik kunnen krijgen. 
 
Coronabeperkingen zijn volgens het ECDC een ’directe manier om de verspreiding onder 
controle te krijgen.’ Boosterprikken 'verlengen de controle over de verspreiding na de directe 
impact van de maatregelen.’  
 
Als voorbeelden van maatregelen noemt het ECDC het dragen van mondkapjes, werken vanuit 
huis en beperking van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. Daarnaast kunnen 
landen een maximum stellen aan het aantal mensen dat mag meedoen aan ‘sociale en 
publieke evenementen bij eindejaarsvieringen.’ Ook na de jaarwisseling moeten die regels nog 
lang blijven gelden, verwacht het ECDC. Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Zeker tien Nederlanders zijn vorige week op Gran Canaria besmet geraakt 
met het coronavirus 
 
Zeker tien Nederlanders zijn vorige week op Gran Canaria besmet geraakt met het 
coronavirus. In die week vonden op het Spaanse eiland diverse festiviteiten plaats in het kader 
van de Winter Pride, de laatste grote viering van de gaypride in het Europese kalenderjaar. 
 
Het openluchtevenement werd door vele duizenden mensen van over de hele wereld bezocht. 
De GGD bevestigt tijdens het bron-en contactonderzoek een aantal meldingen vanuit de 
Canarische eilanden binnen te gekregen. Nederlanders zijn per mail geïnformeerd dat er op 
hun vlucht van de Spaanse maatschappij Vueling een passagier aan boord was bij wie later 
corona is vastgesteld. 

'Er is een kans dat u besmet bent met het coronavirus', valt te lezen in de mail. 'U kunt 
dan besmettelijk zijn voor andere mensen, ook al heeft u nu misschien geen klachten. Daarom 
moet u 10 dagen na de aankomstdatum van uw vlucht thuisblijven. We noemen dit 
quarantaine.' Wie volledig is gevaccineerd of al eerder corona heeft gehad, hoeft niet in 
quarantaine, schrijft de GGD in de brief. 

De GGD beschikt niet over precieze cijfers, maar een rondgang door deze site wijst uit dat op 
z'n minst tien Nederlanders het virus heeft opgelopen tijdens een van de vele festiviteiten. 
Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk een stuk hoger. 

De Winter Pride op Gran Canaria duurde in totaal zeven dagen en ging gepaard met vele 
evenementen, waaronder zwembadfeesten, bootexcursies, dansshows en nachtclubavonden. 
Vrijwel alle hotels op het eiland zaten ramvol. 

Op de Canarische Eilanden werden gisteren 276 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld, 
een stijging ten opzichte van de voorgaande dagen. Bron: AD, 24 november 2021. 
 
Het vermiste notitieboek uit het onderzoek naar de mondkapjesdeal van 
Sywert Van Lienden is weer terug bij onderzoeksbureau Deloitte. 
 
Het vermiste notitieboek uit het onderzoek naar de mondkapjesdeal van Sywert Van 
Lienden is weer terug bij onderzoeksbureau Deloitte. Dat schrijft demissionair 
staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.  
 
Een anonieme vinder heeft de notities van een van de onderzoekers teruggegeven. Deloitte 
mag het onderzoek vervolgen, meldt Blokhuis. 

Het aantekeningenboek raakte halverwege oktober kwijt, maar Deloite maakte pas op 7 
november melding van de vermissing bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat het 
onderzoeksbureau hier zo lang mee heeft gewacht betreurt Blokhuis ‘ten zeerste.’ De vinder 
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meldde zich daarna bij onderzoeksbureau Deloitte. In het notitieboek stonden ook 
‘persoonsnamen’, schreef de staatssecretaris. Blokhuis sprak van een datalek. 

CDA-prominent en opiniemaker Sywert van Lienden kocht mondkapjes in via zijn bedrijf 
Relief Goods Alliance. Hij raakte in opspraak vanwege een lucratieve mondkapjesdeal waar 
meer dan 100 miljoen euro mee gemoeid was, die hij met het ministerie van Volksgezondheid 
sloot. Van Lienden en zijn twee zakenpartners hielden gezamenlijk bruto 28 miljoen euro over 
aan de verkoop. Eerder zei Van Lienden er geen winstoogmerk op na te houden. Bron: AD, 24 
november 2021.  
 
Notitieboek met namen kwijt van onderzoeker mondkapjesdeal Sywert 
Van Lienden 
 
In het onderzoek naar onder meer de mondkapjesdeal van Sywert Van Lienden is een 
notitieboek van een van de onderzoekers met daarin persoonlijke aantekeningen vermist 
geraakt. Een ‘anoniem persoon’ zou het aantekeningenboek in bezit hebben, maar nog niet 
hebben teruggegeven, schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) 
aan de Tweede Kamer.   
 
De vinder heeft bij onderzoeksbureau Deloitte, dat het onderzoek uitvoert, gemeld de 
aantekeningen in bezit te hebben. 
 
Blokhuis spreekt van een datalek en bekijkt welke gevolgen dit heeft voor het verdere 
onderzoek. Deloitte zou hem inmiddels hebben ingelicht over ‘de ernst van dit lek en de 
volledige omvang en mogelijke gevolgen van deze vermissing.’ Een woordvoerder van het 
ministerie kon verder niets zeggen over de kwestie.  
 
In het notitieboek stonden ook ‘persoonsnamen’, schrijft de staatssecretaris. Hij is in overleg 
met Deloitte ‘om te borgen dat alle betrokken belanghebbenden zo snel mogelijk over de 
ontstane situatie worden geïnformeerd.’ 
 
Het aantekeningenboek raakte halverwege oktober kwijt, maar Deloitte deed pas op 7 
november melding van de vermissing bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat het 
onderzoeksbureau hier zo lang mee heeft gewacht betreurt Blokhuis ‘ten zeerste.’  
 
Het onderzoek van Deloitte richt zich op de aankoop van zogeheten persoonlijke 
beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes. CDA-prominent en opiniemaker Sywert Van 
Lienden kocht mondkapjes in via zijn bedrijf Relief Goods Alliance. Hij raakte in opspraak 
vanwege een lucratieve mondkapjesdeal waar meer dan 100 miljoen euro gemoeid was, die hij 
met het ministerie van Volksgezondheid sloot. Van Lienden en zijn twee zakenpartners hielden 
gezamenlijk bruto 28 miljoen euro over aan de verkoop. Eerder zei Van Lienden er geen 
winstoogmerk op na te houden. 
 
In september meldde Blokhuis dat het onderzoek naar de beschermingsmiddelen veel langer 
zou duren dan eerst werd gedacht. De eerste onderzoeksresultaten zouden er begin september 
al moeten zijn, maar Deloitte had alleen al tot half oktober nodig om in te schatten hoe lang 
het onderzoek mogelijk zou gaan duren. Blokhuis schreef vorige maand de eerste resultaten 
voor april volgend jaar te verwachten. 
 
Het onderzoek bestaat uit drie fases. In de eerste fase wordt de deal van Van Lienden 
onderzocht. Het tweede deel van het onderzoek richt zich op twee andere grote 
overeenkomsten waarmee ruim 100 miljoen was gemoeid. In de derde fase onderzoekt Deloitte 
alle deals onder de 100 miljoen euro. Bron: AD, 11 november 2021. 
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Volgende vergadering OMT blijft voor vrijdag gepland staan 
 
De volgende vergadering van het Outbreak Management Team (OMT) blijft voorlopig voor 
vrijdag gepland staan. De bijeenkomst wordt vooralsnog niet vervroegd, laat een woordvoerder 
weten. Het team adviseert het kabinet over de coronamaatregelen. 
 
Intensivist Diederik Gommers, een van de 'vast uitgenodigde experts' bij het OMT, 
had opgeroepen om woensdag al te vergaderen. Hij wil snel adviseren over strenge 
maatregelen, omdat volgens hem over tien dagen 'code zwart' dreigt te ontstaan. In die situatie 
moeten ziekenhuizen bij de ingang kiezen wie ze nog helpen en wie niet, omdat er niet genoeg 
bedden beschikbaar zijn. 
 
Kinderarts Károly Illy, een van de andere experts in het OMT, heeft geen bezwaar tegen eerder 
vergaderen, maar laat die beslissing aan voorzitter Jaap van Dissel. ’Dit is zo belangrijk dat 
ik ieder moment mijn agenda kan leegmaken voor het OMT als het nodig is.’ Illy laat zich nog 
niet uit over de maatregelen die nodig zijn om de besmettingsgolf in te dammen en de grootste 
problemen in de ziekenhuizen te voorkomen. ‘Bij de vorige vergadering, afgelopen vrijdag, 
hebben we gezegd dat we de eerdere maatregelen een kans moeten geven. Wat het effect is en 
of het voldoende is, ga ik vrijdag horen. Voor vrijdag kan ik niet zeggen wat er moet gebeuren.’ 
Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Studieschuld is dit jaar verder opgelopen 
 
Veel meer jongeren zijn begonnen met studeren en daardoor is de gezamenlijke studieschuld 
dit jaar verder opgelopen. De oorzaak ligt bij het coronavirus. De slagingspercentages waren 
volgens het statistiekbureau CBS in schooljaar 2019/2020 uitzonderlijk hoog, onder meer 
omdat het schriftelijk eindexamen was geannuleerd. Bovendien was een tussenjaar amper 
mogelijk en gingen jongeren daarom meteen studeren. 
 
De totale studieschuld van huidige en voormalige studenten is begin 2021 opgelopen tot 24,4 
miljard euro. Dat is 1,6 miljard euro meer dan een jaar eerder, ofwel 7 procent. In totaal 
hebben 1,6 miljoen Nederlanders een studieschuld. De gemiddelde studentenlening is voor 
het eerst in vijf jaar niet gestegen en blijft 15.200 euro.  
 
In het schooljaar van 2019 en 2020 namen bijna alle examenleerlingen een diploma mee naar 
huis. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het schriftelijk eindexamen geannuleerd. 
Het eindcijfer van elk vak werd daarom vastgesteld op basis van de schoolexamens.  
 
Sinds 2015 is de totale studieschuld verdubbeld. In dat jaar werd de basisbeurs afgeschaft. 
Studenten kunnen nog wel tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten bij de overheid 
om hun studie te bekostigen. Alleen jongeren met minder kapitaalkrachtige ouders maken 
aanspraak op een aanvullende beurs.  
 
De gemiddelde studieschuld van jongeren tot 20 jaar was begin dit jaar 30 procent lager dan 
in 2020 en bedroeg 2600 euro. De gemiddelde studentenlening van 25- tot 30-jarigen is juist 
5 procent gestegen tot 19.100 euro. De meeste mensen in deze groep zijn al klaar met studeren 
en zijn begonnen hun lening af te lossen. 
 
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) meldde eerder dit jaar dat studenten 
financieel afhankelijker zijn geworden van hun ouders. Zij worden in meer gevallen financieel 
ondersteund vanuit het ouderlijk huis en ook nog eens voor grotere bedragen. Het instituut 
maakt zich zorgen over de financiële situatie van studenten die geen beroep kunnen doen op 
hun ouders. Bron: AD, 24 november 2021.  
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In Nederland is 84.9 procent inwoners van 18 jaar en ouder gevaccineerd 

In Nederland is inmiddels 84,9 procent van de inwoners van 18 jaar en ouder volledig 
gevaccineerd. Bij de jongeren boven de twaalf is dat 83 procent. Dit is een stijging van 
respectievelijk 0,2 en 0,3 procent,  meldt minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge op 
Twitter. Bron: AD, 24 november 2021. 
 
Huidige coronavaccins beschermen tegen ernstige klachten maar ze 
werken niet tegen 'long covid' bij mensen die besmet rakten ondanks 
vaccinatie 
 
De huidige coronavaccins beschermen zeer goed tegen ernstige klachten, maar ze 
werken niet tegen 'long covid' bij mensen die, ondanks hun inenting, toch besmet raken. 
Onderzoekers van de Oxford-universiteit volgden een half jaar 9479 geïnfecteerde 
gevaccineerden en een zelfde aantal besmette maar niet ingeënten.  
 
In vergelijking met de niet gevaccineerde patiënten hadden zij die wel geprikt waren een 
aanzienlijk kleinere kans op zware klachten en ziekenhuisopname, verklaart onderzoeker 
Maxime Taquet. Andere langdurige symptomen, zoals 'long covid', deden zich echter in gelijke 
mate voor. Ongeacht de vaccinatiestatus. 
 
Bij ingeënte personen boven de zestig die toch ziek werden, leken de vaccins matig of helemaal 
niet te beschermen tegen de complicaties. ‘Vaccineren is nog steeds een uitstekende manier 
om infectie in de eerste plaats te voorkomen’, zegt Taquet. ‘Maar de bevindingen tonen aan 
dat mensen, die ondanks vaccinatie geïnfecteerd raken, waakzaam moeten blijven voor 
mogelijke complicaties van Covid-19.' Bron: AD, 24 november 2021. 
 
Illegale handel in QR-codes en vaccinatiebewijzen lijkt te intensiveren 
 
De illegale handel in QR-codes en vaccinatiebewijzen is al maanden aan de gang, maar lijkt 
te intensiveren nu de coronaregels strenger worden. Fraudeurs zijn klaarblijkelijk aan 
een oplichtingscampagne via Instagram. Gebruikers van het sociale medium worden de 
afgelopen dagen actief benaderd door mensen die vaccinatie- en herstelbewijzen te koop 
aanbieden. Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Vaccinatieoplichters ruiken hun kans na aanscherping maatregelen 
 
Vaccinfraudeurs lijken aan een oplichtingscampagne begonnen via Instagram. Gebruikers 
van het sociale medium worden de afgelopen dagen actief benaderd door mensen die 
vaccinatie- en herstelbewijzen te koop aanbieden. 
 
De illegale handel in QR-codes en vaccinatiebewijzen is al maanden aan de gang, maar lijkt 
te intensiveren nu de coronaregels strenger worden. Mocht Nederland (deels) een 2G-regeling 
invoeren, dan kunnen ongevaccineerden ook niet meer met een negatieve coronatest winkels 
of horeca in, maar is er een vaccinatie- of herstelbewijs nodig.  
 
Fraudeurs en oplichters spelen daarop in en benaderen mensen nu actief, zo blijkt uit meerder 
meldingen aan deze site. Instagrammers kregen de afgelopen dagen volgverzoeken of 
berichten van een volkomen vreemde, doorgaans buitenlandse naam. De tekst van de 
bijgaande advertentie was in het Nederlands. ’Wij bieden originele QR-codes onder uw eigen 
naam! Iedere prik naar keuze is beschikbaar. Vandaag besteld betekent dat ze morgen in de 
CoronaCheck-app staan.’  
 
De berichten werden onder verschillende namen verstuurd, maar verwezen allemaal naar 
hetzelfde Telegram-account of WhatsApp-nummer. Wie dat nummer een bericht stuurt krijgt 
via een bedrijfsaccount een automatisch antwoord. Daarin worden de kosten genoemd (200 
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euro voor een vaccinatie- of herstelbewijs) en wordt om gegevens gevraagd: naam, 
geboortedatum, adresgegevens ‘en eventueel uw BSN-nummer.’ De aanbieder meldt ‘dat de 
gegevens worden ingevoerd door GGD-insiders op meerdere plekken in het land.' 
 
Deze site schreef eerder deze maand al over verschillende manieren waarop wordt gehandeld 
in vaccinatiebewijzen voor ongevaccineerden. Daarvoor werden de afgelopen weken meerdere 
mensen opgepakt, onder wie vier GGD-medewerkers en drie doktersassistenten. Zij voerden, 
tegen betaling van honderden euro's, illegaal de gegevens van ongevaccineerden in zodat het 
leek alsof zij wel geprikt waren. Daardoor konden ze in de CoronaCheck-app een QR-code 
ophalen en daarmee een coronatoegangsbewijs krijgen voor onder meer horeca en 
evenementen.  
 
Ook zijn er op social media veel oplichters actief die wel geld vragen, maar uiteindelijk geen 
vals vaccinatiebewijs leveren. Deze site had contact met meerdere mensen die wel betaalden, 
maar uiteindelijk opgelicht achterbleven. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid ‘herkent het signaal’ dat mensen nu actief via social 
media als Instagram worden benaderd door vaccinfraudeurs. ‘We onderzoeken deze geluiden.’ 
Daarbij wordt ook onderzocht of het in dit geval om fraudeurs gaat die daadwerkelijk 
vaccinbewijzen vervalsen of om oplichting. Bron: AD, 24 november 2021.  
 
Ongevaccineerden zoeken en vinden valse QR-code, eerste fraudeurs 
opgepakt 
 
Ongevaccineerden zoeken én vinden valse vaccinatiebewijzen. Illegaal uiteraard. De eerste 
fraudeurs zijn opgepakt. 
 
Hoe je aan een vals vaccinatiebewijs komt? ‘Je betaalt een paar honderd euro, via via, en dan 
vult iemand bij de GGD in dat je gevaccineerd bent’, legt een man uit. Meer details wil hij niet 
geven. Die paar honderd euro leverden hem wel een QR-code op waarmee hij in het vliegtuig 
naar zijn vakantieadres kon stappen. Bron: AD, 8 november 2021.  
 
Even snel shoppen voor de sint, nu het nog kan: ‘Ik voel extra druk’ 
 
Nu er opnieuw een lockdown boven ons hoofd hangt, doen mensen in allerijl sintinkopen of 
schaffen ze een mooie kerstoutfit aan. En o ja, ook maar alvast een knipbeurt. ‘Voor het geval 
dat.’  
Al meerdere keren heeft Tom Durwael deze woensdag van klanten gehoord dat ze nog vlug 
even een sinterklaascadeau willen kopen of zich in het nieuw willen steken voor de 
kerstdagen. ‘En dat ze daarvoor eerder komen dan ze normaal hadden gedaan’, valt de 
manager van kledingzaak State of Art in de binnenstad van Den Bosch op. Bron: AD, 24 
november 2021. 
 

Ontsla of neem in vaste dienst tijdelijke krachten van coronatest- of 
priklocaties na drie keer verlenging van contract  

Tijdelijke krachten van coronatest- of priklocaties moeten na drie keer verlenging van hun 
contract vast in dienst worden genomen of worden ontslagen. Koepelorganisatie GGD GHOR 
Nederland noemt het 'jammer als dit de reden is om medewerkers met ruime ervaring en 
kennis te moeten laten gaan' en trekt aan de bel bij het ministerie van Volksgezondheid. 
 
GGD GHOR zegt dat de medewerkers alleen 'met garanties voor langdurige Covidfinanciering' 
kunnen blijven. Anders wordt het lastig mensen vast aan te nemen. ‘Deze situatie hebben wij 
in de afgelopen anderhalf jaar meerdere keren bij verschillende ministeries onder de 
aandacht gebracht, helaas zonder resultaat.’ Deze week is er overleg over de kwestie tussen 
de GGD'en en Volksgezondheid. Bron: AD, 24 november 2021. 
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Tsjechië noteert hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds begin van 
coronapandemie 

Tsjechië noteert vandaag het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds het begin van de 
coronapandemie. Voor het eerst werden er meer dan 25.000 positieve tests afgenomen. De 
regering buigt zich nu over strengere maatregelen om verdere druk op de ziekenhuizen te 
voorkomen. Tsjechië heeft de op drie na hoogste infectiegraad per hoofd van de bevolking ter 
wereld, meldt Our World in Data. Het land telt 10,7 miljoen inwoners. Bron: AD, 24 november 
2021. 

Aankomend bondskanselier van Duitsland zegt dat zijn hoofddoel zal zijn 
bestrijden van coronapandemie 

De Duitse sociaaldemocraat en aanstormend bondskanselier, Olaf Scholz, zegt dat het 
bevechten van de coronapandemie zijn hoofddoel zal zijn. Hij zegt vaccinatie verplicht te willen 
stellen voor bepaalde doelgroepen. Scholz wil een crisisteam opzetten om het virusbeleid 
tussen de federale en regionale regeringen te coördineren. Bron: AD, 24 november 2021. 
 
Planbare zorg in ziekenhuizen verder in de knel 
 
De planbare zorg in ziekenhuizen komt verder in de knel. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg 
(LNAZ) heeft demissionair zorgminister Hugo De Jonge gevraagd fase 2D uit 
het opschalingsplan te bekrachtigen, meldt een LNAZ-woordvoerder. 
 
‘Ik zou fase 2D nu nog niet willen betitelen als de fase voor code zwart, omdat daarbij sprake 
is van de mogelijkheid op te schalen naar 1350 ic-bedden. Zover is het nog niet’, aldus de 
woordvoerder. 
 
Fase 2D houdt in dat landelijk de kritieke planbare zorg wordt afgeschaald. Het gaat om 
operaties en behandelingen die binnen zes weken zouden moeten worden uitgevoerd, zoals 
chemotherapie of niertransplantaties.  
 
Ook Defensie en het Rode Kruis kunnen worden ingezet. Een woordvoerder van het ministerie 
van VWS kon vanavond niet met zekerheid zeggen of het verzoek van de LNAZ om fase 2D af 
te kondigen, al binnen is gekomen. 
Naar aanleiding van het verzoek zal demissionair zorgminister Hugo De Jonge bekijken of aan 
alle criteria hiervoor is voldaan en zal hij die fase officieel afkondigen. Zijn voorganger Tamara 
Van Ark deed dat ook in januari van dit jaar. Bron: AD, 25 november 2021. 

 
Minder strafzaken en vonnissen in 2020 vanwege corona 

De rechter heeft in 2020 minder strafzaken aangeleverd gekregen en heeft hier ook minder 
vaak een oordeel over geveld. De oorzaak ligt bij de uitbraak van het coronavirus. Magistraten 
behandelen tijdens de eerste lockdown alleen spoedeisende zaken. Bovendien zorgde de 
pandemie er ook op verschillende manieren voor dat het Openbaar Ministerie (OM) minder 
zaken doorstuurde naar de rechter.  

Rechters deden vorig jaar 65.900 keer een uitspraak in eerste aanleg, 23 procent minder dan 
in 2019. De rechter legt de laatste jaren relatief gezien steeds meer gevangenisstraffen op en 
juist minder geldboetes. 

Het OM nam vorig jaar 8 procent minder strafzaken in behandeling die mogelijk uit konden 
monden in een rechtszaak. In 45 procent van de beslissingen die justitie nam over zulke zaken 
kwam het tot een dagvaarding, ofwel een verzoek om voor de rechter te verschijnen. In 2019 
ging het nog om 49 procent. 
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‘Het OM hield er rekening mee dat rechters ook niet veel zaken konden behandelen’, vermoedt 
een woordvoerder van het CBS. Een andere mogelijke oorzaak is dat justitie vanwege corona 
meer tijd nodig had om onderzoeken die voorafgaan aan strafzaken af te ronden. 

Bovendien werd er minder criminaliteit geregistreerd toen het land op slot ging. Dat ging 
bijvoorbeeld om inbraken, zakenrollen en geweldpleging. Daardoor zijn vermoedelijk ook 
minder zaken bij de rechter terechtgekomen. Het effect hiervan is waarschijnlijk niet zo groot 
omdat het enige tijd duurt voordat het OM een zaak doorstuurt naar de rechter. Een afname 
van de geregistreerde criminaliteit betekent overigens niet dat er daadwerkelijk minder 
criminaliteit was, benadrukken de onderzoekers. 

Justitie behandelt steeds minder strafzaken met een minderjarige verdachte. Vorig jaar was 
acht procent van de verdachten in door het OM behandelde rechtbankstrafzaken minderjarig, 
tegen dertien procent in 2010. Bron: De Telegraaf, 25 november 2021. 
 
Italië weert ongevaccineerden uit restaurants, theaters en stadions 
 
Restaurants, bioscopen, theaters en stadions in Italië zijn vanaf 6 december niet langer 
toegankelijk voor mensen die geen coronavaccin hebben gehad of hersteld zijn van Covid-19. 
Verder in dit liveblog onder meer: een recordaantal verpleeghuizen heeft te maken met een 
corona-uitbraak. 
 
Een 'supergroene' coronapas moet het bewijs leveren van vaccinatie of herstel. Wie die niet 
kan tonen, mag niet deelnemen aan culturele en sportactiviteiten. In bedrijven geldt geen 
verplichting, maar is een negatieve testuitslag vereist. De pas zou volgens bronnen ook 
verplicht worden in het openbaar vervoer. De maatregelen gelden vooralsnog tot 15 januari. 
 
Andere Europese landen zoals Oostenrijk gingen Italië voor in het beperken van de 
mogelijkheden voor ongevaccineerden. ‘We zien vandaag een zeer ernstige situatie in 
buurlanden en we zien ook een situatie in Italië die geleidelijk maar constant verslechtert’, zei 
Draghi na kabinetsberaad. Hij verdedigde de maatregelen met de waarschuwing dat een 
nieuwe lockdown het herstel na de economische recessie van vorig jaar teniet kan doen. ‘Ik 
hoop dat we een goede kerst zullen hebben, dat zal zeker het geval zijn voor gevaccineerden.’ 
 
De regering besloot verder dat boosterprikken beschikbaar worden voor iedereen boven de 18 
jaar. Nu kunnen alleen mensen boven de 40 die extra vaccins halen. De vaccinatiegraad in 
Italië is relatief hoog. Bron: RTL Nieuws, 24 november 2021.  
 
Mannen veroordeeld voor bedreigen Rutte en De Jonge 
 
Twee mannen zijn vandaag veroordeeld voor het bedreigen van demissionair premier Rutte en 
minister De Jonge (Volksgezondheid) op social media. De 53-jarige Huig P. uit Katwijk kreeg 
van de politierechter in Den Haag tien weken cel opgelegd en Barry K. (29) uit Rijnsburg acht 
weken. 
 
De bekende activist P. plaatste op 2 november op Twitter een bericht met de kop 
‘Geen#persconferentie?.’ Daaronder stond een foto van een auto met twee lijkzakken en de 
tekst ‘Sorry mensen, de persconferentie gaat niet door vanavond.’ Volgens het Openbaar 
Ministerie (OM) een rechtstreekse bedreiging, waarvan beide bewindslieden aangifte deden. 
 
Terwijl zo’n veertig sympathisanten van P. voor de rechtbank protesteerden tegen het proces, 
waarvan het geluid doordrong in de rechtszaal, verwierp P. die aanklacht bij de rechter. ‘Het 
plaatje ging massaal rond op social media. Ik zag dat ding voorbijkomen, schoot in de lach en 
plaatste het. Als Hans Teeuwen het zou plaatsen, zou iedereen lachen.’ 
 
De officier van justitie vindt dat P. een 'scherpe mening' mag hebben. ‘Maar hij zoekt het 
randje van het toelaatbare op. Ik zie daar geen satire in en P. is geen cabaretier.’ Hij eiste drie 
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maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. Ook vroeg hij om een contactverbod, 
waarbij P. op 50 meter afstand moet blijven van de bewindslieden. 
 
De advocaat van P. vond de tweet geen dreigement. ‘Hij dacht een onlinegrapje te delen. Er 
zijn heel veel mensen die de meme hebben geplaatst en veel volgers hebben, maar die niet zijn 
vervolgd. Met soortgelijke gevallen is niets gebeurd.’ 
 
De rechter oordeelde dat sprake was van bedreiging. ‘Politici staan voor moeilijke keuzes en 
daar mag je het hartgrondig niet mee eens zijn. Maar er zijn grenzen en die zijn ruimschoots 
overschreden door u.’ P. kreeg tien weken cel, waarvan vier weken voorwaardelijk. Ook ging 
ze mee in het contactverbod. 
 
Eerder was Barry K. uit Rijnsburg ook schuldig bevonden aan bedreiging. De 29-jarige 
plaatste onder een Facebookbericht van minister De Jonge een bewerkte foto van de 
doodgeschoten politicus Pim Fortuyn, waarbij het gezicht was vervangen door dat van De 
Jonge. De rechter legde hem acht weken cel op, waarvan vier voorwaardelijk. Bron: RTL 
Nieuws, 24 november 2021. 
 
De Jonge over 1G: iedereen testen voor toegang is lastig en erg duur 
 
Als iedereen zich moet laten testen om binnen te komen bij bepaalde locaties, zoals in de 
horeca, is dat in de praktijk eigenlijk niet uitvoerbaar. Dit beleid, ook wel 1G genoemd, is 
ingrijpend, moeilijk te organiseren en ook erg duur, schrijft demissionair zorgminister Hugo 
De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. 
 
Hij reageert daarmee op een verzoek van de Kamer om uit te zoeken hoe een 1G-beleid zou 
uitpakken. Onder meer de ChristenUnie wilde dat graag, als alternatief voor 2G waar het 
kabinet op aankoerst.  
 
Uit berekeningen komt naar voren dat de kosten hoog zijn maar ook moeilijk in te schatten. 
Het laagste bedrag in de verschillende scenario's komt uit op 138 tot 155 miljoen euro per 
week terwijl het hoogste bedrag oploopt van 1,4 tot zelfs 2,2 miljard euro per week. 
 
De kosten hangen niet alleen af van de testen die gebruikt zouden moeten worden (sneltesten 
of PCR-testen), maar ook van het gedrag van mensen. Uit onderzoek blijkt dat mensen minder 
vaak naar locaties zullen gaan waar ze zich moeten laten testen voor toegang, ook al zijn ze 
gevaccineerd of genezen. Dat geldt voor alle sectoren, maar de daling zal het grootst zijn bij 
restaurants en overige horeca, zegt de minister. 
Op dit moment krijgen mensen een QR-code als zij zijn gevaccineerd, genezen of negatief 
getest (3G-beleid). Zij kunnen daarmee naar locaties toe waar een coronatoegangsbewijs nodig 
is, zoals in de horeca en in bioscopen en theaters. 

Maar dit systeem is niet waterdicht omdat de aanwezigen toch besmettelijk kunnen zijn. 
Onbeschermde bezoekers lopen meer risico om besmet te raken en ernstig ziek te worden. De 
ziekenhuizen staan onder grote druk door de toestroom van vooral ongevaccineerde 
coronapatiënten. Met een 2G-beleid kan deze groep van onbeschermde mensen niet meer naar 
binnen. Met 1G zou iedereen moeten testen en mogen de drie groepen naar binnen. 

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft de opties vergeleken en stelt dat 1G effectiever 
is dan 3G, maar minder effectief dan 2G. Tegelijk geven de modellen onzekerheid aan omdat 
er veel verschillende factoren meespelen zoals welke testen er worden gebruikt en het gedrag 
van mensen. 

Sneltesten zijn goed bij 2G. Maar om 1G het effectiefst te laten zijn, zouden er PCR-testen 
moeten worden gebruikt. En dat is volgens De Jonge 'niet uitvoerbaar en gegeven de kosten 
maatschappelijk niet verantwoord.’ Bron: RTL Nieuws, 24 november 2021. 
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Europese Commissie: geef elke volwassene boosterprik 

Alle volwassenen in de Europese Unie moeten een boosterprik kunnen halen, vindt de 
Europese Commissie. Mensen die extra kwetsbaar of boven de 40 zijn, zouden voorrang 
moeten krijgen, maar uiteindelijk moet iedereen aan de beurt komen, zegt voorzitter Ursula 
Von der Leyen. 
 
De commissievoorzitter reageerde op het nieuwste advies van het ECDC, het Europese RIVM. 
Dat is 'helder', twittert Von der Leyen. ‘We moeten de vaccinatie opvoeren om de pandemie te 
bedwingen.’ Ze wil 'mensen overtuigen' om zich alsnog te laten inenten. Tegelijkertijd roept ze 
op onderling afstand te blijven bewaren en mondkapjes te blijven dragen. 
 
Het ECDC riep de aangesloten landen, waaronder Nederland, op om zo snel mogelijk te zorgen 
dat alle mensen van 40 jaar en ouder een boosterprik kunnen krijgen. Nu is zo'n oppepper 
voor de afweer in veel landen nog voorbehouden aan ouderen en kwetsbaren. Ook zouden 
landen weer snel coronamaatregelen moeten invoeren om de nieuwe golf van besmettingen te 
beteugelen, raadt de Europese gezondheidsdienst aan. Bron: RTL Nieuws, 24 november 2021. 
 
23.789 positieve coronatests, zevendaags gemiddelde nu hoogste ooit  
 
Een recordaantal Nederlanders is in de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg het afgelopen etmaal 23.789 
meldingen van positieve tests. Het oude record was vorige week donderdag gevestigd, met 
ongeveer 23.600 nieuwe gevallen in een dag tijd. 
 
Het is de negende dag op rij met meer dan 20.000 positieve tests. In de afgelopen zeven dagen 
registreerde het RIVM 156.921 gevallen. Ook dat is een record. Gemiddeld komt het neer op 
22.417 bevestigde besmettingen per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de 55e dag op rij. 
 
De stijging van het aantal positieve tests gaat wel iets langzamer. Het weektotaal over de 
afgelopen zeven dagen, de 156.921 positieve tests, ligt 32,4 procent hoger dan de week ervoor. 
Dat is het laagste 'groeigetal' sinds 9 oktober. Het kan een tijdelijk dipje zijn, het kan ook 
komen doordat de GGD's tegen hun maximale capaciteit aan zitten en niet in staat zijn om 
nog veel meer mensen te testen dan ze nu al doen, maar het zou ook kunnen betekenen dat 
de groei wat begint af te vlakken. 
 
Amsterdam telde zoals gebruikelijk de meeste positieve tests. Bij 735 inwoners van de 
hoofdstad werd het virus aangetroffen. Den Haag registreerde 570 nieuwe gevallen, Rotterdam 
562 en Utrecht 511. Daarna volgen Breda (345), Tilburg (329) en Eindhoven (319). 
 
In de provincie Utrecht testten 2251 mensen positief, en ook dat is een record. Nog nooit had 
een veiligheidsregio in één dag zo veel nieuwe gevallen. Vorige week woensdag meldde 
Rotterdam-Rijnmond 2156 positieve tests. 
 
Het RIVM kreeg afgelopen etmaal vijftig meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van 
de besmetting was overleden. Onder hen zijn vier mensen uit Maastricht. Dat hun overlijden 
nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. De melding kan soms 
pas een tijdje later binnenkomen. 
 
In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 271 sterfgevallen, gemiddeld bijna 39 per 
dag. Dat is het hoogste niveau sinds 8 maart. 
 
Minister De Jonge stelt dat de verwachte kentering die had moeten worden ingezet in de cijfers 
nog niet te zien is. ‘Het beeld is somber en zorgelijk’, zei hij. Daarom is er vrijdag een 
vervroegde persconferentie waarbij nieuwe maatregelen zullen worden aangekondigd. Bron: 
RTL Nieuws, 24 november 2021.  
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Eerste drie verdachten rellen Rotterdam voor supersnelrechter 
 
Bij de rechtbank in Rotterdam vinden vandaag vanaf 13.30 uur de eerste drie 
supersnelrechtzittingen plaats met verdachten van de rellen in Rotterdam van afgelopen week. 
Het Openbaar Ministerie verdenkt een 29-jarige man uit Delft, een 21-jarige Rotterdammer 
en een 26-jarige vrouw uit Spijkenisse van openlijke geweldpleging. Zij zouden voorwerpen 
naar de politie hebben gegooid. 
 
Een protest tegen het 2G-beleid ontaardde vorige week vrijdag op de Rotterdamse Coolsingel 
in een ware veldslag. De politie verrichtte 49 arrestaties. In het nauw gedreven agenten zagen 
zich genoodzaakt te schieten, waardoor vier en mogelijk vijf mensen gewond raakten. Eén 
agent raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Tal van agenten liepen lichte 
verwondingen op. 
 
Supersnelrecht hoort bij het lik-op-stuk-beleid van politie en OM. Het wordt zo genoemd als 
verdachten binnen drie tot zes dagen voor de politierechter worden gebracht. Bron: RTL 
Nieuws, 24 november 2021. 

Vrouw bekent bij supersnelrechtzitting rellen Rotterdam: 'Het spijt me 
voor de agenten' 

Tijdens de eerste supersnelrechtzitting over de rellen van afgelopen weekend in Rotterdam, 
heeft de 26-jarige Sharon M. uit Spijkenisse bekend stoeptegels te hebben gegooid naar ME-
busjes. Ze is de eerste relschopper die woensdagmiddag terechtstaat in de rechtbank in 
Rotterdam.  

De vrouw zegt spijt te hebben van het gooien van stenen. ‘Het was een momentopname en ik 
heb er echt van geleerd dat ik dat niet moet doen. Het verpest gewoon mijn leven.’ Ze bekende 
twee stenen te hebben gegooid. Volgens het OM heeft ze ook een fiets gegooid. ‘Door alle 
spanning kan ik me heel weinig meer herinneren van de avond.’ 

Agenten verkeerden in doodsnood, hield de rechter de verdachte voor. Het is volgens de rechter 
nog maar de vraag of ze weer aan het werk durven.  ‘Ik heb agenten gesproken op het 
politiebureau en excuses aangeboden’, antwoordde de vrouw. ‘Ik wilde dat het vredig verliep. 
Het spijt me voor de agenten, ik zou de situatie graag terug willen draaien.’ Bron: RTL Nieuws, 
24 november 2021. 
 
Extra persconferentie over twee dagen 
 
Demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo De Jonge geven vrijdag een extra 
persconferentie over de coronamaatregelen. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws.  
 
Eigenlijk stond de eerste persconferentie over de maatregelen pas een week later gepland, 
maar die is nu naar voren gehaald.  
 
Het kabinet koerst op nieuwe coronamaatregelen bovenop de milde lockdown waar we nu in 
zitten, maar wil eerst het OMT-advies afwachten voordat er een besluit wordt genomen. Bron: 
RTL Nieuws, 24 november 2021. 

Onderwijspersoneel wil voorrang bij boosterprik 

Onderwijspersoneel zou voorrang moeten krijgen bij het uitdelen van de boosterprik, vinden 
onder meer de PO-Raad, de VO-raad, universiteitenkoepel VSNU en de Algemene 
Onderwijsbond. Zij doen een 'dringend beroep' hierover. 
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De organisaties maken zich zorgen over de veiligheid van onderwijsmedewerkers, nu de 
coronabesmettingen weer flink oplopen. Ze wijzen er ook op dat deze medewerkers de tweede 
vaccinatie al langer dan een half jaar geleden hebben gekregen. 

 

De boosterprik moet de afweer tegen het virus versterken, omdat de bescherming van 
coronavaccins na verloop van tijd mogelijk iets minder wordt. Bron: RTL Nieuws, 24 november 
2021. 
 
Werknemers met milde coronasymptomen zijn sneller aan het werk dan 
vorig jaar 
 
Het aantal coronabesmettingen blijft fors stijgen, maar hoe is het met de mensen die nu 
corona hebben en thuis zitten met milde klachten? Zijn ze sneller beter dan in de eerste golf, 
nu 85 procent van de volwassenen is gevaccineerd?  
 
Uit cijfers blijkt van wel: werknemers die zelf aangeven dat ze (waarschijnlijk) besmet zijn met 
het coronavirus, melden zich sneller beter en zijn minder lang ziek dan werknemers die vorig 
jaar besmet waren met het coronavirus. 
 
Dat is op te maken uit onderzoek van ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van 
HumanTotalCare, samen werkzaam voor ongeveer 1 miljoen werkenden.  
 
Na drie weken zijn er, in vergelijking met vorig jaar, 7 procent meer werknemers beter en na 
vier weken heeft 6 procent meer werknemers zich beter gemeld. Na een maand is 15 procent 
van de werknemers met corona nog niet aan het werk, blijkt uit de cijfers van de 
arbodienstverleners. Vorig jaar was dit 22 procent. 

‘De cijfers maken geen onderscheid tussen werknemers die wel of niet gevaccineerd zijn’, zegt 
Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. ‘Maar ze 
laten wel een algemene trend zien dat werknemers met een coronabesmetting dus minder 
dagen ziek zijn.’ 

Het RIVM berekent de effectiviteit van de vaccins sinds 11 juli. Dat gebeurt op basis van 
informatie van ziekenhuizen. Zij registreren of mensen gevaccineerd zijn, en met welk 
vaccin. Per honderd mensen in Nederland zijn er 12 niet gevaccineerd, 3 deels en de rest (85) 
volledig. 
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Van de werknemers die twee weken thuis bleven met een coronabesmetting, meldt 8 procent 
zich sneller beter. Bleef vorig jaar nog 42 procent ziek na twee weken, nu is dat 34 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. De kans dat je op de intensive care belandt, is zelfs 97 procent kleiner met een 
vaccin. En ben je jonger dan 70 jaar, dan werken de vaccins nóg beter: dan liggen die 
percentages op 98 en 99 procent. 

Dat de meeste werknemers met een milde coronabesmetting snel weer beter zijn, herkent ook 
viroloog Menno de Jong van Amsterdam UMC. ‘De vaccinatie beschermt nog steeds goed tegen 
ernstige ziekte.’ 

‘De bescherming tegen de infectie, met geen of milde symptomen, is wat minder en neemt in 
de tijd meer af. Dit betekent dat er ondanks vaccinatie nog steeds wel een risico op infectie 
bestaat, mede daarom zien we nu zoveel infecties. Maar als je besmet raakt terwijl je 
gevaccineerd bent, is de kans op een ernstig ziektebeloop bij de meeste mensen heel klein, en 
is er dus inderdaad een milder of korter ziekbed.’ 

Dit komt volgens De Jong doordat na vaccinatie nog specifieke afweer tegen het virus bestaat 
in het lichaam. ‘Soms is dit niet genoeg om een infectie helemaal te voorkomen, maar wel 
genoeg om het virus snel op te ruimen, voordat het ernstige ziekte of klachten kan 
veroorzaken.’ 

Gevaccineerde mensen die besmet worden, scheiden volgens De Jong minder lang het virus 
uit. ‘Een belangrijke component van deze afweer is de T-celimmuniteit. Die neemt veel minder 
snel af dan antilichamen, is ook minder gevoelig voor variaties in het virus en is juist 
belangrijk om het virus op te ruimen als het toch in het lichaam is gekomen.’ Bron: RTL 
Nieuws, 24 november 2021. 

Coronabesmettingen Duitsland opnieuw naar recordniveau 

Duitsland telt 66.884 nieuwe coronabesmettingen. Het door het Robert Koch Instituut voor 
ziektebestrijding (RKI) gecommuniceerde dagcijfer is het hoogste tot nu sinds het begin van 
de pandemie. Binnen dezelfde 24 uur zijn ook 335 sterfgevallen geregistreerd. 
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Er waren afgelopen week in totaal 404,5 besmettingen op elke 100.000 inwoners, ook dat is 
een nieuw record.  

Er belanden steeds meer coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het gemiddelde van afgelopen 
week is 5,6 ziekenhuisopnames op de 100.000 inwoners. Bron: RTL Nieuws, 24 november 
2021.  
 
Politiebond: voor handhaven 1,5 meterregel meer mensen nodig 
 
De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) hebben op korte termijn meer 
mensen nodig om te kunnen controleren of mensen zich houden aan de anderhalvemeterregel. 
Dat zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, in reactie op het bericht dat het 
vanaf morgen 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 anderhalvemeterregel. 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. 
 
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. Bron: RTL Nieuws, 23 november 2021.  
 
Belgische arts deelde duizenden valse vaccinatiebewijzen uit 
 
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 ook daarbuiten' en op abnormale tijden, zegt de 
zorgminister van Wallonië. 
 
De arts wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte en mag voorlopig geen inentingsbewijzen 
meer uitdelen. Ook zijn 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, laat de Waalse minister van 
Volksgezondheid Christie Morreale weten. Het vertrouwen van gevaccineerden en van andere 
artsen is geschonden, zei ze op de Franstalige zender LN24. 
 
Eerder deze maand werden twee doktersassistentes in Amsterdam aangehouden voor handel 
in valse vaccinatiebewijzen. Bron: RTL Nieuws, 23 november 2021. 
 
Zesdaagse in Rotterdam gaat weer niet door vanwege corona 
 
De zesdaagse van Rotterdam gaat opnieuw niet door. De organisatie heeft besloten het 
wielerevenement in Ahoy te schrappen vanwege de onzekerheid rond de coronamaatregelen. 
De baanwielrenners zouden van 7 tot en met 12 december over de piste in Ahoy rijden, maar 
het is hoogst onzeker of er dan weer publiek aanwezig mag zijn.   
 
In ieder geval tot 4 december mogen er geen toeschouwers naar sportwedstrijden komen. Het 
is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de nieuwe piek in het aantal 
coronabesmettingen terug te dringen en te voorkomen dat de ziekenhuizen overvol raken. 
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Eind vorig jaar ging de zesdaagse van Rotterdam ook al niet door. Toen zou het 
wielerevenement eind november worden gehouden, maar al in mei besloot de organisatie de 
baanwedstrijden te schrappen. 
 
Wim Stroetinga en Yoeri Havik zijn nog altijd de laatste winnaars in Ahoy. De Nederlandse 
baanwielrenners wonnen begin 2020 de 38e editie van de zesdaagse. De 39e editie is nu 
verplaatst naar 6 tot en met 11 december 2022. Bron: RTL Nieuws, 23 november 2021. 
 
Wetsvoorstel is af: kabinet wil 2G voor horeca, evenementen, cultuur en 
pretparken 
 
Het kabinet wil de omstreden 2G -maatregel alleen inzetten als de 3G-aanpak in combinatie 
met andere maatregelen niet voldoende is. Het 2G-beleid gaat gelden voor de sectoren: horeca, 
evenementen, cultuur en niet-essentiële dienstverlening, zoals pretparken en dierentuinen. 
Dat staat in het wetsvoorstel dat zojuist naar de Tweede Kamer is gestuurd. De maatregel 
gaat niet gelden voor winkels. 
 
Bij 2G worden alleen mensen toegelaten die gevaccineerd zijn of genezen van corona. Er is 
een nieuwe wet nodig om 2G mogelijk maken. Het wetsvoorstel is nu af en is zojuist naar de 
Tweede Kamer gestuurd. 

De Tweede Kamer moet nog instemmen met de wet. Dat zou deze week gebeuren maar gezien 
de gevoeligheid heeft de Tweede Kamer waarschijnlijk meer tijd nodig. Ook de Eerste Kamer 
moet nog instemmen met de wet en dan moet er nog een specifieke invulling gemaakt van de 
wet.  

In sectoren waar 2G gaat gelden, moet een ondernemer zich hier aan houden, maar er kunnen 
voor bepaalde delen van sectoren wel alternatieven gaan gelden, zo staat in de wet. 

Opvallend is dat minister De Jonge schrijft dat vaccinatiedrang geen doel op zich is, maar dat 
dat wel een neveneffect kan zijn van de 2G-wet.  

De Tweede Kamer is verdeeld over de 2G-maatregel. Alleen de VVD en D66 hebben al gezegd 
de wet te steunen. De rest twijfelt nog of is tegen de wet. Ook is er nog geen meerderheid voor 
de wet in de Eerste Kamer die hier ook nog mee moet instemmen. 

In het wetsvoorstel staat een uitzondering voor mensen die zich om medische redenen niet 
kunnen laten vaccineren. Voor hen zal 2G niet van toepassing zijn. Zij kunnen op nader te 
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bepalen wijze toegang krijgen tot locaties waarvoor het coronatoegangsbewijs met 2G vereist 
is. 

Twee weken geleden zeiden minister De Jonge en premier Rutte dat het kabinet eerst een 
korte klap wil uitdelen aan het virus en daarna met de 2G-aanpak wil komen. Vandaag werd 
duidelijk dat die korte klap nog niet werkt. Daarom deed Rutte een dringende oproep aan 
iedereen om zich beter te houden aan de coronamaatregelen. ‘De ziekenhuisopnames zijn 
zorgelijk’, zei Rutte. 

Als het nodig, liggen strengere maatregelen weer serieus op tafel. Denk aan een nog kleinere 
groepsgrootte en vroegere sluitingstijden. Ook een december-lockdown is niet uitgesloten. 

De eerstvolgende persconferentie staat gepland op vrijdag 3 december, drie weken na de 
laatste. Maar volgens Rutte kan die verzet worden naar een eerder tijdstip, als er sneller 
maatregelen nodig zijn.  

De belangrijkste adviseur van het kabinet, de Raad van State, noemt het ‘te rechtvaardigen’ 
dat het demissionair kabinet overweegt de 2G-maatregel in te voeren. Wel vindt de Raad dat 
het huidige wetsvoorstel 'nog niet toereikend' is: zo moet duidelijker worden aangegeven in 
welke sectoren en onder welke voorwaarden de maatregel precies gaat gelden. 

Ook benadrukt de Raad dat ‘mocht het onverhoopt zo ver komen’ dat de maatregel 
daadwerkelijk wordt ingevoerd, het van 'cruciaal belang' is dat er goed over gecommuniceerd 
wordt en zo effectief mogelijk gehandhaafd wordt. Bron: RTL Nieuws, 22 november 2021. 

Brussel komt deze week met aanpassing coronapas om boosters 

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. Bron: RTL 
Nieuws, 22 november 2021. 
 
Basisregels corona steeds slechter nageleefd, ‘de angst is weg 
 
Het wordt steeds opnieuw benadrukt en nu staat het ook in hoofdletters in het nieuwste 
advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet: ‘DE ENIGE WIJZE’ om nog 
strengere coronamaatregelen en uiteindelijk een lockdown te voorkomen is het beter naleven 
van de huidige basismaatregelen. Maar dat doen we niet, zegt het OMT ook. 

Volgens de deskundigen worden die regels, zoals thuisblijven en testen bij klachten, 
anderhalve meter afstand houden en het dragen van mondkapjes, in minder dan de helft van 
de gevallen opgevolgd. Daarmee is het zeer onzeker of het R-getal onder de 1 komt en het 
aantal besmettingen zal dalen. 
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Hoe komt het dat we ons niet (meer) zo goed aan de basismaatregelen houden? Die vraag is 
volgens hoogleraar psychologie van gezondheid en ziekte Arie Dijkstra makkelijk te 
beantwoorden. ‘Dat heeft te maken met motivatie, die is anders dan vorig jaar. Toen voelden 
heel veel mensen zich persoonlijk bedreigd. Ze konden immers zelf ziek worden en in een 
ziekenhuis belanden of erger.’ Nu de meeste mensen inmiddels gevaccineerd zijn, is die angst 
verdwenen, zegt hij. 

Tijdens de eerste lockdown waren we volgens Dijkstra nog ‘naïef en bang.’ ‘We zijn nu 
inmiddels ervaren. We weten hoe we mondkapjes moeten dragen, we weten ook dat het 
meestal wel meevalt als je je niet aan de regels houdt. De meeste mensen worden dan niet 
ziek. We staan er nu dus heel anders in. Die gevoelens van angst om zelf ziek te worden zijn 
voor een groot deel weg.’ 

Doordat mensen nu veel minder bang zijn om zelf ziek te worden, zijn ze volgens Dijkstra ook 
minder bereid om moeite te doen om zich aan de regels te houden. Er is nu een andere 
motivatie nodig om de regels na te leven. Zoals de druk op de zorgmedewerkers te 
verminderen, zodat patiënten in de reguliere zorg nog geholpen kunnen worden of om een 
nieuwe slag voor de horeca te voorkomen als er extra maatregelen moeten komen. 

‘En dat zijn heel belangrijke dingen, maar dat wil niet altijd zeggen dat mensen dat zelf ook 
zo voelen’, zegt Dijkstra. ‘Het treft hen niet persoonlijk. De menselijke geest zit zo in elkaar 
dat dit toch echt verder af staat dan als je zelf ziek wordt, of een naaste.’ 

Ook het gedrag van anderen speelt een belangrijke rol bij de motivatie van mensen. ‘Mensen 
kijken naar anderen en passen daar hun gedrag op aan. Als ze zien dat veel mensen niet 
meedoen, dan kan dat de motivatie negatief beïnvloeden om zelf wel de regels te volgen.’ 

Dijkstra ziet de oplossing van het probleem in het boosten van de motivatie en handhaving. 
‘Belangrijk is dat mensen op hun netvlies hebben waarom we dit nu met z'n allen moeten 
doen. Maar dat moet je niet alleen zeggen, niet alleen in grafieken laten zien, maar dat zou je 
veel beeldender kunnen maken.’ 

Het zou volgens hem kunnen helpen om op televisie ‘iedere avond tien keer een spotje te laten 
zien van maximaal één minuut met daarin bijvoorbeeld het verhaal van een patiënt uit de 
reguliere zorg, een covidpatiënt of een zorgmedewerker.’ 

Ook hele korte instructiefilmpjes over hoe je bijvoorbeeld afstand kan bewaren als familieleden 
je willen knuffelen, zouden volgens hem goed zijn. ‘Je moet het beeldend maken zodat mensen 
concreet weten: zo moet ik het doen. En ze kunnen het dan ook nadoen.’ 

Daarnaast helpt het volgens de hoogleraar ook om te handhaven. ‘Achter de voordeur kan dat 
natuurlijk niet, maar in het openbaar kun je de samenleving zo inrichten met bordjes, pijlen, 
het beschikbaar stellen van handgel en mondkapjes dat mensen zich als vanzelf aan de regels 
gaan houden. En als het echt niet anders kan: boetes uitdelen.’ 

Die werken volgens hem over het algemeen wel, ‘want het is een straf en als je je aan de 
maatregelen houdt kun je die straf voorkomen.’ Maar boetes kunnen ook negatieve effecten 
hebben. ‘Mensen moeten wel snappen waarom ze een boete krijgen. Die moet proportioneel 
voelen en mensen moeten het er mee eens zijn. Als er wordt gezegd 'u was te dichtbij', dan 
moet dat ook objectief duidelijk zijn dat dat het geval was. En mensen moeten vervolgens ook 
snappen dat dat een gevaar kan hebben. Er moet wel draagvlak voor zijn.’ 

Een paar uur na het gesprek van de NOS met Arie Dijkstra maakte de regering bekend dat 
vanaf morgen de anderhalve meter afstand weer wordt ingevoerd en dat mensen die zich er 
niet aan houden een boete krijgen van 95 euro. Bron: NOS, 24 november 2021. 
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OMT: beter naleven basisregels is 'enige wijze' om lockdown te 
voorkomen 

De enige manier om nog strengere coronamaatregelen en uiteindelijk een lockdown te 
voorkomen is het beter naleven van de huidige basismaatregelen. Dat stelt het Outbreak 
Management Team - in kapitalen - in het nieuwste advies aan het kabinet. Het advies is 
opgesteld na overleg van het OMT afgelopen vrijdag en gisteren gepubliceerd. 

Volgens het OMT worden de basismaatregelen - zoals testen bij klachten, anderhalve meter 
afstand houden en het dragen van mondkapjes - in minder dan de helft van de gevallen 
opgevolgd. Daarmee is het zeer onzeker of het R-getal onder de 1 komt en het aantal 
besmettingen zal dalen. 

Nederland heeft in september te snel versoepeld, vulde OMT-lid Marc Bonten vanochtend in 
het NOS Radio 1 Journaal aan. ‘Dat is de golf die we nu zien.’ Het is zijn persoonlijke mening, 
en niet het standpunt van het OMT. Dat er nog steeds veel mensen niet zijn gevaccineerd, is 
volgens hem het grote probleem. 

In het advies constateert het OMT ook dat het kabinet is afgeweken van het vorige advies. Het 
OMT vond bijvoorbeeld dat het kabinet alleen strikt noodzakelijke reizen in het binnenland 
moest adviseren en dat de horeca om 18.00 uur moest sluiten in plaats van om 20.00 uur. 

Vorige week vroeg het kabinet zelfs aan het OMT of de horeca ook na 20.00 uur kan 
openblijven, op voorwaarde dat er na 20.00 uur geen nieuwe gasten meer worden toegelaten. 
Maar dat ziet het OMT niet zitten omdat ‘het risico op besmetting niet alleen afhankelijk is 
van het aantal en wisseling van verschillende bezoekers, maar ook van de contactduur tussen 
de bezoekers en de intensiteit van het contact.’ 

Nieuwe maatregelen adviseert het OMT echter niet, hoewel de besmettingscijfers en 
ziekenhuisopnames sterk blijven oplopen. ‘Verbeterde naleving van de bestaande maatregelen 
heeft naar mening van het OMT momenteel 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 beperkende maatregelen.’ Waarom nieuwe maatregelen aankondigen in de 
ogen van het OMT minder effectief is dan de bestaande te benadrukken, wordt in het advies 
niet verder uitgewerkt. 

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid drukten Nederland 
gisteren in een extra persmoment op het hart de basismaatregelen beter na te leven. Gebeurt 
dat niet, dan volgen er waarschijnlijk strengere maatregelen. Een volgende persconferentie 
staat gepland voor 3 december, maar kan eerder plaatsvinden als dat nodig wordt geacht. 
Bron: NOS, 23 november 2021.  
 
Minister De Jonge lanceert informatiecampagne vaccins in 11 talen 
 
Met een bezoek aan een moskee in Den Haag heeft coronaminister Hugo De Jonge op 
kousenvoeten een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne ingeluid. Informatie en advertenties 
over het nemen van een coronaprik worden vanaf deze week in elf talen verspreid in wijken 
met een lagere vaccinatiegraad. 
 
Tijdens een van de korte momenten dat De Jonge en diens vrouw elkaar spreken in deze 
hectische tijden had ze hem nog gewaarschuwd: denk aan je sokken, je gaat naar een moskee. 
De pronkstukken aan zijn voeten gingen in de Haagse Anware Mustafa-moskee, waar een 
vaccinatielocatie is ingericht, dan ook uit. 
 
De Jonge bekeek er hoe coronavaccinaties prik voor prik worden binnengehaald. Zo moet het 
percentage mensen met minstens één prik, dat nu ongeveer op 88,5 procent staat, zeker tot 
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boven de 90 procent stijgen, zei de bewindsman. 'Dat moet lukken', zegt de minister hoopvol. 
Steeds meer mensen komen zonder afspraak een prik halen. Bron: Het Parool, 24 november 
2021.  
 
Brussel komt donderdag met nieuwe aanbeveling over coronapas 
 
De Europese Commissie legt donderdag een nieuwe aanbeveling op tafel over het gebruik van 
de Europese coronapas bij reizen in de Europese Unie. Het dagelijks EU-bestuur reageert 
daarmee op verwarring over de geldigheid van de QR-code in de CoronaCheck-app. Steeds 
meer lidstaten geven hun inwoners een booster en beschouwen een vaccinatiebewijs zonder 
herhalingsprik als onvolledig. Bovendien adviseert ECDC, het Europese RIVM, sinds 
woensdag om alle volwassenen een boosterprik te geven, met prioriteit voor 40-plussers.  
 
Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) geeft om 12.30 uur een persconferentie over ‘het 
vrije verkeer in de EU tijdens de pandemie,’ aldus een mededeling. 
 
Oostenrijk en Frankrijk hebben al aangekondigd dat een vaccinatiebewijs straks niet meer 
geldig is voor respectievelijk mensen die langer dan negen maanden geleden zijn ingeënt en 
voor 65-plussers zonder booster. Griekenland dringt er in Brussel op aan de QR-code te laten 
vervallen voor gevaccineerde 60-plussers die niet na zes maanden een herhalingsprik halen. 
 
Volgens Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA), is het ‘booster time,’ zei hij op een briefing in Brussel. Dat zou moeten gebeuren zes 
maanden na de laatste prik, maar ‘daar kan redelijke flexibiliteit’ in worden toegepast, zei hij. 
Vijf maanden kan volgens hem ook. 
 
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 de 'update' zou volgens ingewijden een soort overgangsperiode 
kunnen worden ingebouwd om EU-burgers de gelegenheid te geven een herhalingsprik te 
krijgen. Bron: Het Parool, 24 november 2021. 
 
 

 
 
 @ ANP  
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Coronahelikopter vliegt vanaf donderdag weer 
 
De speciaal voor corona ingerichte traumahelikopter Lifeliner 5 zal vanaf donderdag weer 
vliegen om coronapatiënten te verplaatsen. Dat meldt het Radboudumc. De helikopter vliegt 
vanuit Leeuwarden, in opdracht van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 
 
Het medische team aan boord van de helikopter komt van het Radboudumc. Het toestel 
vervoert patiënten die op de intensive care liggen. De helikopter zal van maandag tot en met 
zaterdag vliegen. Hoe lang de Lifeliner 5 ditmaal wordt ingezet is nog niet duidelijk. 
 
Donderdag wordt naar verwachting de eerste coronapatiënt per helikopter naar Duitsland 
gebracht. Dat zal een patiënt zijn die momenteel in het ziekenhuis Zuyderland in Limburg 
ligt. Vervoer met de helikopter is geschikt voor lange afstanden, omdat het sneller gaat. Bron: 
Het Parool, 24 november 2021.  
 
Kamer wil na persconferentie verder in debat over steunpakket 
 
De Tweede Kamer wil pas volgende week verder praten met het demissionaire kabinet over 
aanvullende coronasteun voor ondernemers. Eerst moet duidelijk zijn met welke maatregelen 
premier Mark Rutte en zorgminister Hugo De Jonge vrijdag komen tijdens hun vervroegde 
persconferentie.  
 
Minister Stef Blok (Economische Zaken) en de staatssecretarissen Dennis Wiersma (Sociale 
Zaken) en Hans Vijlbrief (Financiën) zouden de kabinetsplannen woensdagavond in een 
commissiedebat verdedigen. Maar meerdere Kamerleden voelden ongemak om dat debat door 
te laten gaan, met mogelijk hardere maatregelen op komst.  
 
Al voordat duidelijk werd dat het kabinet waarschijnlijk eerder met extra coronamaatregelen 
komt, vond een ruime meerderheid in de Tweede Kamer het voorgestelde steunpakket aan de 
magere kant. Bedrijven moeten weer een beroep kunnen doen op loonsteun, vinden veel 
partijen. Het kabinet houdt die maatregel tot dusver nog ‘in de achterzak.’  
 
Daarnaast dringen veel partijen aan op meer belastinguitstel. ‘De beste en snelste 
liquiditeitssteun is het nu niet hoeven betalen van btw en loonbelastingen,’ aldus Aartsen. 
Juist daar hebben veel ondernemers dringend behoefte aan. Stephan van Baarle (DENK) roept 
daarnaast op te wachten met het terugvorderen van teveel betaalde coronasteun. Bron: Het 
Parool, 24 november 2021.  
 
Gemeente Amsterdam verwacht extra drukte in winkels door Black 
Friday 
 
Vrijdag 26 november is het Black Friday en de gemeente Amsterdam verwacht daardoor extra 
drukte in de winkelstraten. ’Om te voorkomen dat het té druk wordt, roepen we mensen op 
om juist in de ochtend of op een rustiger moment te komen winkelen,’ zegt 
woordvoerder Barbara Verhallen.  
 
‘Mocht het nodig zijn dan kunnen we weer eenrichtingsverkeer instellen met behulp van 
dranghekken en tekstkarren, maar de inzet zal in eerste instantie gericht zijn op het spreiden 
van het winkelend publiek en de drukte vermijden.’ Bron: Het Parool, 24 november 2021. 
 
Het 'piept en kraakt' nog niet bij begrafenisondernemers 
 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de oversterfte de laatste weken duidelijk 
weer aan het oplopen. 'Het piept en het kraakt nog niet', zegt branchebureau voor 
gecertificeerde uitvaartondernemingen BGNU. Begrafenisondernemers zijn vooralsnog goed in 
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staat om pieken op te vangen nu de coronasituatie in het land verergert en mogelijk meer 
mensen aan het virus komen te overlijden. 'Zonder afbreuk te doen aan de waardigheid van 
het afscheid', aldus BGNU-directeur Heidi Van Haastert.  
 
De oversterfte zou nog beheersbaar zijn, omdat die meer verspreid is over het land dan aan 
het begin van de crisis. 'Toen moesten wel alle zeilen bijzetten', zegt Van Haastert, die zegt 
ervoor te waken dat een plechtigheid 'lopende bandwerk' wordt. Jaarlijks overlijden gemiddeld 
zo'n 155.000 mensen. De bedrijven en ondernemers die onder BGNU vallen, verrichten zo'n 
60 procent van alle begrafenissen en crematies. Bron: Het Parool, 24 november 2021.  
 
De rechter heeft in 2020 minder strafzaken aangeleverd gekregen  
 
De rechter heeft in 2020 minder strafzaken aangeleverd gekregen en heeft hier ook minder 
vaak een oordeel over geveld. De oorzaak ligt bij de uitbraak van het coronavirus. Magistraten 
behandelen tijdens de eerste lockdown alleen spoedeisende zaken. Bovendien zorgde de 
pandemie er ook op verschillende manieren voor dat het Openbaar Ministerie (OM) minder 
zaken doorstuurde naar de rechter.  
 
Rechters deden vorig jaar 65.900 keer een uitspraak in eerste aanleg, 23 procent minder dan 
in 2019. De rechter legt de laatste jaren relatief gezien steeds meer gevangenisstraffen op en 
juist minder geldboetes. 
 
Het OM nam vorig jaar 8 procent minder strafzaken in behandeling die mogelijk uit konden 
monden in een rechtszaak. In 45 procent van de beslissingen die justitie nam over zulke zaken 
kwam het tot een dagvaarding, ofwel een verzoek om voor de rechter te verschijnen. In 2019 
ging het nog om 49 procent.  
 
‘Het OM hield er rekening mee dat rechters ook niet veel zaken konden behandelen’, vermoedt 
een woordvoerder van het CBS. Een andere mogelijke oorzaak is dat justitie vanwege 
corona meer tijd nodig had om onderzoeken die voorafgaan aan strafzaken af te ronden.  
 
Bovendien werd er minder criminaliteit geregistreerd toen het land op slot ging. Dat ging 
bijvoorbeeld om inbraken, zakenrollen en geweldpleging. Daardoor zijn vermoedelijk ook 
minder zaken bij de rechter terechtgekomen. Het effect hiervan is waarschijnlijk niet zo groot 
omdat het enige tijd duurt voordat het OM een zaak doorstuurt naar de rechter. Een afname 
van de geregistreerde criminaliteit betekent overigens niet dat er daadwerkelijk minder 
criminaliteit was, benadrukken de onderzoekers.  
 
Justitie behandelt steeds minder strafzaken met een minderjarige verdachte. Vorig jaar was 
8 procent van de verdachten in door het OM behandelde rechtbankstrafzaken minderjarig, 
tegen 13 procent in 2010. Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Opnieuw scoort Rijssen-Holten het beroerdst, Apeldoorn doorbreekt 
trend 
 
Er zijn 2178 mensen positief op corona getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en 
Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 119 minder dan 
een etmaal eerder. Opnieuw valt de gemeente Rijssen-Holten in negatieve zin op. Ommen is 
het opvallende lichtpuntje.  
 
In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden voor de vierde dag op rij meer dan 
1000 mensen positief getest. Het afgelopen etmaal waren het er 1025 (123 per 100.000 
inwoners). Dat is iets minder dan de twee dagen ervoor: 1180 en 1178.  
 
In deze veiligheidsregio werden - in absolute zin - in Apeldoorn de meeste nieuwe besmettingen 
geconstateerd: 175 in totaal. Dat is minder dan een etmaal eerder. In Apeldoorn was het 
aantal nieuwe besmettingen de voorgaande vier dagen opgelopen van 111, 145 en 205 naar 
211.  
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Dat in Apeldoorn de meeste positieve tests van Noord- en Oost-Gelderland zijn geteld, is niet 
zo wonderlijk. Het is immers de grootste gemeente. Om het absolute aantal in het juiste 
perspectief te plaatsen: in Apeldoorn testten 106 per 100.000 inwoners positief tussen 
gisterochtend en vanochtend. 
 
De meeste omliggende gemeenten komen boven die 106 uit. Zo ook de Bijbelgordel, Kampen 
uitgezonderd. Hattem scoort relatief het slechtst met 188 positieve tests per 100.000 
inwoners. In absolute zin gaat het om 23 besmettingen.  
 
In IJsselland testten 615 inwoners positief; dat is 56 minder dan een dag eerder. In deze regio 
testten afgelopen etmaal 93 per 100.000 inwoners positief, dat is aanzienlijk minder beroerd 
dan in Noord- en Oost-Gelderland (123 per 100.000 inwoners). 
 
Ommen doet het opvallend goed: daar zijn slechts 7 nieuwe besmettingen geconstateerd, 38 
per 100.000 inwoners. Het aantal is zoveel lager dan de drie voorgaande dagen (31, 26 en 31) 
dat mogelijk niet alle positieve tests goed zijn doorgekomen. Dat zal de komende dagen moeten 
blijken. 
 
Een betrouwbaarder lichtpuntje is Deventer. In deze besmettingsgolf doet de koekstad het 
relatief goed. Afgelopen etmaal testten weliswaar 80 mensen positief: dat zijn er ‘slechts’ 79 
per 100.000 inwoners. In de laatste vijf dagen kwam Deventer vier keer onder de 100 positieve 
tests per 100.000 inwoners uit. Dat gebeurde in vrijwel geen enkele gemeente in deze regio. 
 
Rijssen-Holten doet ’t in de Stentor-regio het beroerdst het afgelopen etmaal. Daar testten 114 
inwoners positief: omgerekend 298 per 100.000 inwoners. Ook gisteren voerde deze gemeente 
de lijst al aan met de meeste positieve tests per 100.000 inwoners in deze regio. 
 
In Flevoland bleken afgelopen etmaal 538 inwoners het coronavirus onder de leden te hebben. 
Dat zijn er 42 meer dan gisteren. Urk scoort relatief het slechtst met 165 positieve tests per 
100.000 inwoners. In absolute zin zijn het er 35. Het verschil met Lelystad is klein: 164 per 
100.000 inwoners. Daar testten 131 mensen positief. 
 
De enige gemeente die onder de 100 besmettingen per 100.000 inwoners blijft vandaag, is 
Dronten. Die gemeente komt op 93 per 100.000 inwoners uit vanwege 39 positieve tests.   
 
Een recordaantal Nederlanders is in de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. Het 
RIVM  kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 23.789 meldingen van positieve 
tests. Het oude record was vorige week donderdag gevestigd, met ongeveer 23.600 nieuwe 
gevallen in een dag tijd. 
 
In alle 352 gemeenten van Nederland is bovendien het coronavirus in de afgelopen dag 
vastgesteld. Geen enkele gemeente bleef coronavrij. Dat is voor het eerst sinds het begin van 
de epidemie begin vorig jaar.  
 
De stijging van het aantal positieve tests gaat wel iets langzamer. Het weektotaal over de 
afgelopen zeven dagen (156.921 positieve tests) ligt 32,4 procent hoger dan de week ervoor. 
Dat is het laagste ‘groeigetal’ sinds 9 oktober.  
 
Het kan een tijdelijk dipje zijn, het kan ook komen doordat de GGD’s tegen hun maximale 
capaciteit aan zitten en niet in staat zijn om nog veel meer mensen te testen dan ze nu al 
doen, maar het zou ook kunnen betekenen dat de groei wat begint af te vlakken. 
 
Voor het eerst in bijna twee weken is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse 
ziekenhuizen woensdag iets afgenomen. Er liggen nu 2535 patiënten met corona. Dat zijn er 
5 minder dan dinsdag, aldus cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Sinds het begin van de maand is de ziekenhuisbezetting van coronapatiënten 
verdubbeld.  
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Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten woensdag af met 22 tot 2030. Op 
de intensive cares (ic) liggen nu 505 mensen met corona, 17 meer dan een dag eerder. Eind 
mei lagen er voor het laatst meer dan 500 Covidpatiënten op de ic’s.  
 
In de afgelopen 24 uur werden er op de verpleegafdelingen 272 nieuwe coronapatiënten 
binnengebracht. Op de ic’s werden er 47 mensen opgenomen. Bron: De Stentor, 24 november 
2021. 
 
Corona slaat toe in Doornspijk, de doodsklokken luiden bijna elke dag 
 
Doornspijk, op de Veluwe, verloor deze week veel inwoners aan corona. De burgemeester, de 
huisarts en de dominee over wat dat teweegbrengt. ‘Het besluit om niet te prikken, is niet in 
beton gegoten.’ 

Het is een oud dorpsgebruik: als er iemand overlijdt in Doornspijk, luiden om twaalf uur ‘s 
middags de kerkklokken.  

De afgelopen week klonken de doodsklokken bijna elke dag. Zo veel mensen sterven er aan 
corona, zegt dominee B.L.C. Aarnoudse van de Christelijke Gereformeerde Kerk. (Zijn 
voornaam geeft hij liever niet, dat is niet gebruikelijk in zijn kring, zegt hij). De mensen in zijn 
gemeenschap, merkt Aarnoudse, ‘zijn er wat stil onder. Het komt nu wel heel erg dichtbij.’ 

Het Reformatorisch Dagblad signaleerde vorige week dat het aantal overlijdens op de biblebelt 
oploopt. Op één dag telde de krant zeven pagina’s met overlijdensberichten, een opvallend 
hoog aantal, vergelijkbaar met de beginfase van de pandemie. Met name op de Veluwe is het 
druk bij begrafenisondernemers en dominees. 

Dat in plaatsen met een lage vaccinatiegraad veel mensen overlijden, ligt voor de hand. In 
Doornspijk, waar veel mensen vanwege hun geloofsovertuiging het vaccin niet willen nemen, 
komt het dan ook niet als een verrassing, zegt huisarts Mark Pul. ‘We hebben hier te maken 
met een flinke hausse aan overlijdens. Afgelopen week alleen al waren er drie 
coronagerelateerde doden.’  
 
Ze weten hier heus wel dat corona niet zomaar een griepje is, zegt Pul. ‘Maar mensen hebben 
weloverwogen deze keuze gemaakt: zij wisten dat ze ziek zouden worden en konden sterven. 
Dat vinden ze verdrietig, maar ze kunnen daar toch vrede in vinden. Ik heb respect voor hoe 
ze daarmee omgaan.’ 
 
Veranderen mensen niet van gedachten over het weigeren van het vaccin, nu ze de uiterste 
consequentie daarvan zien? 
Pul verwacht dat niet van de Doornspijkers, zegt hij. Het zijn vooral ouderen, velen zijn tegen 
de tachtig jaar, die nu overlijden. ‘Men zegt: onze tijd is gekomen. En daar zijn ze geestelijk 
op voorbereid.’  
 
Burgemeester Jan Nathan Rozendaal van de gemeente Elburg waar Doornspijk toe behoort, 
is al maanden druk in de weer met de vaccinatiecampagne. Voor een burgemeester van de 
SGP, waarvan een deel van de achterban moeite heeft met vaccineren, is hij een behoorlijk 
uitgesproken voorstander.  
 
Zo plaatste hij een foto van zichzelf op sociale media waarop hij zijn prik krijgt. ‘Ik krijg daar 
geen kritiek op, hoor. Mensen laten het aan mij wat ik doe, net zoals ik tegen hen niet zeg: je 
móet je vaccineren. Ik zeg: denk erover na.’ 
 
Met de vaccinatiegraad van Elburg (83 procent) gaat het heel behoorlijk: die ligt maar 5 
procent onder het landelijke cijfer. Maar het dorp Doornspijk, waar 60 procent van de 
bevolking gevaccineerd is, trekt het gemiddelde van de gemeente flink naar beneden, zegt 
burgemeester Rozendaal. 
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Hij merkt dat het opzetten van priklocaties in dorpskernen helpt. ‘Dan komen er toch zo 
tweehonderd mensen een prik halen. We merken ook dat er grensverkeer komt uit het 
naburige Nunspeet, van mensen die de prik vanwege de sociale druk liever buiten hun eigen 
dorp halen.’  
 
‘Ik heb niet alleen een geweten, maar ook mijn verantwoordelijkheid.’  Naast het geloof speelt 
ook de dorpscultuur mee bij aarzelingen over het vaccin, zegt burgemeester Rozendaal. ‘Hier 
is het heel erg: als het niet hoognodig is, dan ga je niet naar de dokter. Soms zijn mensen dus 
niet zozeer principieel tegen. Ze denken gewoon: ik ben niet ziek, mankeer niets, hoezo zou ik 
me laten vaccineren?’  
 
Dominee Aarnoudse heeft een kleine gemeente van 340 leden. Een van hen is vorige week aan 
corona overleden, vertelt hij, een vrouw van 89 jaar. ‘Dat is de eerste in onze gemeente voor 
wie dat geldt. Ik merk: dat komt best wel binnen.’  
 
Mensen worden weer voorzichtiger, zegt Aarnoudse. ‘Ik miste zondag mensen in de diensten, 
die de afgelopen tijd wel kwamen. Waarschijnlijk vanwege de veiligheid.’  
 

 
Foto Herman Engbers  
 
Maar hij merkt ook dat mensen opnieuw nadenken over het coronavaccin. ‘Die eerdere 
beslissing is niet in beton gegoten. Ik hoor mensen die tot nog toe bezwaren hadden, nu 
zeggen: ik heb niet alleen mijn geweten, maar ook mijn verstand en mijn verantwoordelijkheid. 
En mensen zien dat corona echt iets bijzonders is, nu er wereldwijd maar mensen blijven 
sterven: het is écht een andere ziekte dan de mazelen.’  
 
Dokter Mark Pul heeft daar ook iets over te zeggen. Voor de griepprik ligt de vaccinatiegraad 
in Doornspijk dan wel onder het landelijk niveau, maar voor de vaccinaties tegen kinderziektes 
is dat niet meer het geval, weet hij.  
 
‘Toen men daar in de jaren zestig mee begon was die vaccinatiegraad hier veel lager, nu is die 
vrijwel gelijkgetrokken met de rest van het land. Ik trek daar een les uit voor het coronavaccin. 
Zet je minder druk, dan krijg je ook minder weerstand. Als men de mensen hier nu gewoon 
een jaar of twee de tijd geeft, dan is het wellicht een heel ander verhaal.’ Bron: Trouw, 24 
november 2021.  
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In de biblebelt groeit de bereidheid om het coronavaccin toch wel te  
nemen 
 
Nergens is de bereidheid om een vaccin te nemen zo laag als in de Nederlandse biblebelt. Toch 
verschuift er langzaam iets in de gelovige gemeenschap. 
 
Als dominee Peter Mulder de deur van zijn Benthuizense woning opendoet, groet hij met een 
zwaai. ‘Een hand geven, dat doen we nog niet, hè.’ Op de deurmat ligt het Reformatorisch 
Dagblad, dat kopt dat het aantal besmettingen in Nederland daalt. Mulder glimlacht met zijn 
ogen. ‘Dat is toch goed nieuws.’ Achter hem rinkelt de houten klok vier uur.  
 
Pas kort woont de 71-jarige dominee in Benthuizen, vertelt hij, terwijl hij een kopje koffie op 
een schoteltje met koekje serveert. Het dorpje met zo’n 3500 inwoners naast Zoetermeer ligt 
in het randstedelijke deel van de Biblebelt. Bij de Tweede Kamerverkiezingen werd de SGP 
hier de grootste, ook Kees van der Staaij is inwoner van het dorp. Op loopafstand van Mulders 
huis staan vier kerken: twee van de PKN, een van de Gereformeerde Gemeenten en een van 
de Oud-Gereformeerde Gemeenten.  
 
Mulder diende in de loop van de jaren verschillende Gereformeerde Gemeenten door het hele 
land, maar sinds de coronacrisis is vaccinatie een belangrijker onderwerp van gesprek 
geworden. ‘Enkele kerkgangers mailen mij met vragen: Hoe moet ik denken over vaccinatie? 
Soms heeft men meer gerichte vragen. Dan bel ik ze op om het met ze te bespreken.’ Op de 
kansel bespreekt hij het onderwerp niet, maar graag helpt hij zijn kerkgangers als het gaat 
om met een goed geweten de juiste vaccinatiekeuze te maken. Hij is niet de enige. ‘Vaccinatie 
wordt besproken in de kerken, de gezinnen, de dorpen. Meer dan vroeger, ja.’ Lachend: ‘Maar 
ik ga ook al een paar jaar mee.’  
 
Dat gesprek is nodig, want de vaccinatiebereidheid is laag onder reformatorische christenen. 
53 procent van de refo’s wil zich niet laten vaccineren, stelde het Reformatorisch Dagblad op 
basis van eigen onderzoek onder zijn lezers afgelopen april. Eind vorig jaar waren negen van 
de tien coronabrandhaarden in christelijke gemeenten. Vorige maand kondigde het ministerie 
van volksgezondheid een campagne aan om de laatste vaccintwijfelaars over de streep te 
trekken, onder wie orthodox-christenen. Door samen te werken met lokale sleutelfiguren, 
hoopt het ministerie de groep te bereiken. Maar werkt zo’n overheidscampagne ook in 
reformatorische kringen?  
 
Wat veel mensen niet weten: in veel reformatorische kringen is de campagne al in volle gang, 
stelt Astrid Bokhorst van de christelijke patiëntenorganisatie NPV. En een taboe, dat is 
vaccineren binnen deze groep allang niet meer. Sinds het begin van de coronacrisis kreeg de 
advieslijn van de organisatie honderden belletjes met vragen over de vaccins. De 
informatiebrochure van de organisatie is ruim tienduizend keer gedownload. Webinars van de 
christelijke vakorganisatie RMU werden tienduizenden keren bekeken. De pandemie maakte 
het vaccinvraagstuk opnieuw urgent in reformatorische kringen, denkt Bokhorst. ‘Het zet een 
groep christenen aan het denken die eerst dacht: van mij hoeft het niet zo nodig.’  
 
Daarop is een uitzondering: ‘In de meeste behoudende reformatorische kringen zullen 
sommige mensen vaccinaties op principiële gronden blijven afwijzen. Uit die groep krijgen wij 
minder vragen, omdat de pandemie hen minder voor nieuwe vragen stelt.’  
 
Ook verpleegkundig specialist in opleiding Anja Stigter (37) overwoog een coronavaccinatie. In 
haar reformatorische gezin waren vaccinaties niet aan de orde. ‘Voor de coronacrisis dacht ik 
weinig na over vaccinaties’, vertelt ze. ‘Ik was onbedachtzaam wat betreft medicijnen. Maar 
bij hoofdpijn pakte ik achteloos een paracetamolletje, of een ibuprofen. Pas sinds de 
coronacrisis denk ik bewuster na over de rol van medijcijnen in mijn leven.’  
 
Haar rol als verpleegkundige én als orthodox-protestant, met wat huivering voor vaccinatie, 
maakte de keuze extra ingewikkeld. ‘Als verpleegkundige zie ik veel kwetsbare mensen. Je 
kunt mondkapjes dragen, voorzorgsmaatregelen nemen, maar mensen kunnen toch ziek 
worden. Ik ken collega-verpleegkundigen die tijdens de eerste golf, toen er nog geen vaccins 
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beschikbaar waren, patiënten hebben besmet met corona, die vervolgens overleden. Die 
verpleegkundigen konden daar toen niets aan doen, maar het was afschuwelijk. Dat wilde ik 
absoluut voorkomen.’  
 
Ook het RD-onderzoek laat zien dat in specifieke gereformeerde kerkgemeenten wel dégelijk 
een verschuiving zichtbaar is: waar in september 2020 nog 47 procent van het behoudende 
deel van de PKN zich wilde laten vaccineren, was dit in april 61 procent. Bij de Gereformeerde 
Gemeenten (GG) steeg dit van 16 naar 35 procent; bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van 
23 naar 45 procent. En in het christelijke Benthuizen van dominee Mulder liet zelfs 79 procent 
van de 65-plussers zich vaccineren, meldt een GGD-woordvoerder, hoewel de 
vaccinatiebereidheid onder reformatorische ouderen hoger ligt dan onder jongeren. Dat komt 
ook naar voren in het RD-onderzoek. ‘Voor ouderen is er meer urgentie’, zij kunnen immers 
ernstig ziek worden’, zegt RIVM-arts Helma Ruijs, die in 2012 promoveerde op 
vaccinatiebereidheid bij gereformeerden.  
 
Ook Ruijs signaleert een verschuiving in de reformatorische gemeenschap. ‘Vaccinaties zijn 
de laatste jaren bespreekbaarder geworden. Buiten coronatijden gaat het vooral om jonge 
ouders die moeten besluiten of hun kind een vaccin krijgt. Maar nu kunnen ouderen ernstig 
ziek worden en moeten zij opnieuw de afweging maken over een vaccinatie, maar dan in een 
pandemie.’ 
 
De belangrijkste vraag voor veel reformatorische christenen: neem je met een vaccin het heft 
té veel in eigen hand, of is de kennis voor een medicijn juist gegeven door God? ‘Een medicijn 
is niets zonder de hulp van God’, denkt dominee Erik Agteresch van de Gereformeerde 
Gemeente uit Werkendam. ‘Maar ik probeer mijn kerkelijke achterban wel te wijzen op de 
ontwikkeling in de geneeskunde: de afgelopen honderd jaar is preventieve geneeskunde op zó 
veel vlakken belangrijk geworden. Zo krijg je bij operaties bloedverdunners, niet omdat iemand 
al een aandoening heeft, maar om stolsels in bloedvaten te voorkomen.’ 
 
Hij kan het weten: nog niet zo heel lang geleden was hij arts, hematoloog om precies ze zijn, 
en behandelde hij mensen met bloedziekten, zoals leukemie en lymfeklierkanker. Vanuit zijn 
ervaring als arts sprak hij wél op zijn kansel over vaccineren, in november al, nog ruim voordat 
een vaccinatie voor de meeste mensen aan de orde was. De meesten waardeerden zijn 
benadering. ‘Enkele kerkgangers hadden liever gezien dat ik tegen vaccineren was.’ Maar 
Agteresch pleit niet vóór of tegen vaccinaties, benadrukt hij. ‘Het gaat mij erom dat mensen 
vanuit hun geweten een weloverwogen keuze maken. In de preek heb ik sterk benadrukt dat 
bij ieder persoonlijk een antwoord moet komen op de kernvraag: vertrouw ik op God? Bij de 
een kan dat met vaccinatie samengaan, bij de ander niet.’ 
 
Honderd meter van de statige woning van dominee Mulder bezoekt de 17-jarige Esther de 
apotheek. Esther – grote lach, paardenstaart, glitterrokje en Calvin Klein T-shirt – werkt als 
schoonmaker in het christelijke verzorgingstehuis in het dorp, waar meerdere keren corona 
uitbrak. Daar hoorde ze de patiënten schreeuwen van de pijn waaraan ze leden tijdens corona. 
Ziekte was er iedere dag. ‘Dan moest je alles met chloor schoonmaken, van top tot teen 
ingepakt in zo’n wit pak, terwijl de mensen met corona zware pijn hadden’, vertelt ze. ‘Dat was 
heftig.’ 
 
Ook Esther bespreekt het vaccineren met haar ouders, haar collega’s, haar 
schoolvriendinnen. Via sociale media krijgt ze het ‘wereldse’ vaccinatiedebat van dichtbij mee. 
Maar of ze zelf een prik wil, dat weet ze nog niet zo goed. ‘Het is zo dubbel. Aan de ene kant 
zegt de Bijbel: wie ziek is, heeft het medicijn het meeste nodig. Maar tegelijkertijd: als je 
geopereerd bent krijg je ook allemaal onbekende stofjes ingespoten, met als bedoeling te 
voorkomen dat het mis gaat. Is het dan terecht om een prik te nemen? Bovendien twijfel ik: 
wat doet het vaccin over tien jaar? Daar is nog zo weinig over bekend.’  
 
Bij jongeren spelen strikt religieuze motieven een kleinere rol dan bij ouderen, denkt Helma 
Ruijs. ‘Zij vragen zich eerder af: is zo’n vaccin wel nodig voor mij en is het wel veilig? Bij een 
kleinere groep spelen ook complottheorieën een rol, dat er bijvoorbeeld een chip in een vaccin 
zou zitten. Die bezwaren zie je ook in niet-religieuze kringen.’  
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‘We zien de broodje-aapverhalen vooral bij jongeren’, zegt ook Bokhorst van de NPV. ‘Dat 
proberen wij tegen te gaan, door een brochure en door onze NPV-advieslijn. Een landelijke 
campagne, zoals de overheid die initieert bij migrantengemeenschappen, vindt Bokhorst een 
minder goed plan. ‘Men ziet ons, de NPV, als betrouwbare partner. Tegen de overheid is meer 
wantrouwen.’  
 
Het zijn niet alleen religieuze motieven die een rol spelen bij de keuze om een vaccin wel of 
niet te nemen, benadrukt ook August Moens, die aan de Vrije Universiteit dit thema 
onderzocht. ‘Het is ook een medisch-ethische kwestie: is het geoorloofd een gezond mens ziek 
te maken? Je doet iets aan je lichaam, dat is een risico. Daarover denken ook niet-christenen 
na.’  
 
Daarnaast ziet Moens een cultuurkritisch bezwaar onder bevindelijk gereformeerden. ‘Er is 
weerstand tegen het frame van de overheid dat stelt: samen krijgen we corona eronder. Wacht 
even, denken bevindelijk gereformeerden, dat ligt in Gods hand, en niet in die van Hugo De 
Jonge.’ Ook bij Esther roept die formulering weerstand op. ‘De overheid zegt: als we ons laten 
inenten, zijn we er vanaf, dan is het klaar. Maar wij geloven dat maar één iemand dat bepaalt 
en dat is God. Dat zinnetje is waardoor sommige christenen zeggen: laat maar even zitten.’ 
 
De belangrijkste conclusie over vaccineren in de reformatorische gemeenschap: het gesprek 
is aan de gang, denkt Bokhorst. ‘Ook binnen de NPV hoor ik steeds vaker dat iemand in zijn 
familie-app heeft gezegd: ik heb een vaccinatie gehad. Dan reageert iemand anders: dat zou 
ik nu toch niet durven zeggen.’ Het is een ander gesprek dan eerst, vermoedt ze. ‘Vroeger 
draaiden vaccinaties voornamelijk om kinderen. Wat je met je pasgeboren baby’tje doet, is 
privé. Maar nu gaat vaccineren iedereen aan.’  
 
De uiteindelijke keuze, die is voor ieder persoonlijk, is het devies. Voor dominee Mulder is het 
een privézaak, die hij bespreekt met God, maar liever niet deelt. Voor zijn dorpsgenoot Esther 
is het nog geen besloten zaak, vertelt ze op het pleintje naast haar reformatorische kerk. ‘Ik 
wacht het eerst af en maak uiteindelijk samen met mijn ouders een keuze’, vertelt ze.  
 
Verpleegkundig specialist in opleiding Stigter besloot wél een vaccin te nemen. ‘Ik zie het als 
een middel dat God ons gegeven heeft. God heeft wetenschappers immers het verstand 
gegeven een vaccin te ontwikkelen’, legt ze uit. ‘Natuurlijk kunnen we niet tegen de 
voorzienigheid van God ingaan, Hij heeft het laatste woord. Maar ook wij mensen hebben een 
verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. God geeft ook dingen, en die mag je gebruiken. 
En je mag een ander ook geen schade toebrengen: dat zou ik impliciet doen, als ik 
ongevaccineerd een virus het verpleeghuis inbreng, terwijl ik wel de keus had om me te laten 
prikken.’  
 
Die afweging heeft haar visie op vaccins beïnvloed. ‘Vaccins voor kinderziektes ga ik zelf niet 
meer nemen. Maar ik hoop binnenkort te trouwen. Mocht het ons gegeven zijn om kinderen 
te krijgen, dan zullen die ook voor andere ziektes een vaccin krijgen.’ Bron: Trouw, 8 juni 
2021. 
 
’Braafste meisje van de klas’ is klaar met corona-oproer: ‘Kleine, 
agressieve groep benadeelt heel Nederland’  
 
Ze omschrijft zichzelf als het braafste meisje van de klas. Houdt zich netjes aan de 
coronaregels, heeft zich laten vaccineren en hoopt dat het allemaal snel achter de rug is. 
 
Toch raakt ze het vertrouwen in de toekomst langzaam kwijt. Daarom wil Marion Bonjernoor 
uit Winterswijk niet langer stil zijn. 
 
‘Iedere dag lees en hoor ik wel iets over mensen die het klaarblijkelijk heel moeilijk vinden om 
zich aan de regels te houden.’ 
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Met als meest recente dieptepunt de gewelddadige anti-coronamaatregelen demonstraties in 
Rotterdam. ‘Waarom krijgt een kleine, maar heel vocale, groep zoveel aandacht? Waarom krijgt 
een club, die zich gedraagt als een stel onbenullen, het podium hun verhaal te etaleren?’ 
 
Bonjernoor is daar naar eigen zeggen helemaal klaar mee. En met haar nog veel meer mensen, 
denkt ze. Het is de zogenoemde ‘zwijgende meerderheid.’ ‘Die groep zie en hoor je niet. Als het 
om corona gaat zijn er steeds twee partijen aan het woord. De overheid in al haar facetten en 
de anti-beweging. Waar is de massa die zich gewoon netjes aan de regels houdt en zich zo 
inzet om de pandemie een halt toe te roepen?’ 
 
‘De massa die niet demonstreert, niet agressief is, niks kapot gooit, niets in de fik steekt en 
geen agenten en handhavers aanvalt. Dát is toch veruit de meerderheid? Het Nederland dat 
de zorg zoveel mogelijk probeert te ontlasten door niet massaal bij elkaar te komen. 
 
‘We leven in een maatschappij, wat betekent dat je óók oog moet hebben voor de mensen om 
je heen. Dat jij misschien niet ernstig ziek denkt te worden van corona, wil niet zeggen dat je 
die keus voor een ander kunt maken.’ 
 
Ook ik zit dadelijk weer in een nóg strengere lockdown, omdat die kleine groep het voor 
iedereen verpest.  
 
Bonjernoor, die werkzaam is in de GGZ, ziet dagelijks mensen die lijden onder lockdown. 
‘Gelukkig kunnen wij nog gewoon doordraaien en mensen de hulp bieden die ze nodig hebben. 
Maar als het al maar erger wordt, kan ook daar verandering in komen. Willen we dat?’ 
 
Door dit geluid een keer wél te laten horen, hoopt Bonjernoor dat anderen zich ook gesterkt 
voelen. Want net als demonstranten, wordt ook zij niet blij van steeds weer een lockdown. ‘Ik 
begin, door alle negatieve geluiden, langzaam het vertrouwen in de toekomst kwijt te raken. 
Ook ik wil het liefst graag naar het café kunnen en gezellig een drankje doen met vrienden.’ 
 
‘Me daarom maar niet meer aan de regels houden, is echter niet de oplossing. Sterker nog. De 
stille massa zit dadelijk OOK weer in een nóg strengere lockdown, omdat die kleine groep het 
voor iedereen verpest. Waarom kunnen zij niet accepteren dat het nu allemaal even niet kan?’ 
 
Om duidelijk te maken dat de meest mensen dat wel inzien, zou de grote groep eigenlijk 
moeten gaan demonstreren, vindt de Winterswijkse. ‘Om te laten zien dat die agressieve groep 
niet voor het overgrote deel van Nederland spreekt.’  
 
‘Natuurlijk staat het eenieder vrij om een eigen keuze te maken. Een verplichte vaccinatie gaat 
wat mij betreft ook een stap te ver. Maar als je de keuze maakt je niet te vaccineren, dan moet 
je ook accepteren dat je even niet naar de horeca kan. Net als dat je voor een vakantie van 
Bali, je ook moet laten vaccineren. Doe je dat niet, dan ga je niet naar Bali.’ 
 
‘Wat je er ook van vindt, we hebben te maken met een pandemie. Er is nu even geen ruimte 
voor verwend gedrag. Wij Nederlanders hebben het zó verrekte goed. Laten we daar blij mee 
zijn en met z'n allen de schouders eronder zetten om ons er doorheen te slaan. Door nu dingen 
te laten, kunnen we dadelijk allemaal weer genieten.’ Bron: Tubantia, 24 november 2021. 
 
Bijlow test positief op corona en mist duel met Slavia Praag 
 
Feyenoord kan donderdagavond geen beroep doen op Justin Bijlow. De 23-jarige doelman van 
Oranje moet verstek laten gaan vanwege een positieve coronatest. 
 
Bijlow meldde zich met lichte klachten bij de medische staf, zo laat Feyenoord dinsdag via de 
officiële kanalen weten. Verleden week miste Bijlow ook de interland tegen Noorwegen. Zondag 
stond hij daarentegen wel onder de lat bij Feyenoord-PEC Zwolle (4-0).  
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Zoals de zaken er nu voor staan is Ofir Marciano de eerste keeper in het Conference League-
duel met Slavia Praag. De ervaren Israëliër keepte deze maand nog twee interlands, tegen 
Oostenrijk en Faröer Eilanden, met z’n nationale ploeg.  
 
Arne Slot heeft doelmannen Thijs Jansen en Tein Troost ook opgenomen in de selectie voor 
het duel met Slavia Praag. Jansen en Troost zijn beiden pas 19 jaar oud, Marciano is dertien 
jaar ouder.  
 
Feyenoord kan in Praag een ticket voor de knock-outfase afdwingen. Dat zou de eerste 
Europese overwintering van de Rotterdammers zijn sinds december 2014. Bron: AD, 23 
november 2021. 
 
Opkomst Purmerend en Beemster nog steeds laag: ‘Denk dat corona een 
drempel is’ 
 
Het gaat nog niet hard met het aantal stemmen dat in Purmerend en Beemster binnenkomt. 
Rond 13.45 uur was 18,3 procent van de stemmen binnen. NH Nieuws en mediapartner RTV 
Purmerend peilden de stemming op straat en in de stembureaus. 

Kandidaatsraadslid Wout Zeekant bij het stembureau in de Keyserkerk in Middenbeemster. 
Hij maakt zich zorgen over de lage opkomst. ‘Je kan niet zeggen wat er de rest van de dag gaat 
gebeuren, maar ik denk dat de invloed van corona toch een drempel is voor de mensen om te 
komen stemmen.’ 

Zeekant helpt mee bij het stembureau. Is dat niet gek als je zelf verkozen kan worden? 
‘Beemsterlingen zijn betrokken bij wat er in de polder gebeurt. Ik zit nu 28 jaar in de politiek 
en nu sta ik weer op de lijst bij de STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij. Wij doen daar niet 
moeilijk over, dat is me nooit ter ore gekomen.’ 

Op de markt wisten veel mensen nog niet of ze gingen stemmen. Zo sprak verslaggever Mischa 
Korzec de volgende man die binnenkort gaat verhuizen. Kan het hem nog wat schelen?  Bron: 
NH Nieuws, 24 november 2021. 

Pastoor John uit ziekenhuis ontslagen om thuis te herstellen 

Pastoor John van de Laar uit Uden heeft het ziekenhuis verlaten en mag thuis herstellen 
nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Dat laat het parochiebestuur Sint Petrus 
woensdag weten op haar facebookpagina. 
 
Namens de pastoor wordt iedereen bedankt voor alle kaarten, kaarsjes en gebeden. ‘Bezoek is 
nu nog even niet mogelijk’, zo schrijft het parochiebestuur. 

Pastoor John van de Laar (56) leidde de afgelopen twee jaar een recordaantal uitvaarten omdat 
Uden en omgeving zwaar getroffen werden door het coronavirus. Toen de pastoor vorige week 
zelf met corona op de intensive care belandde, was het dorp flink aangedaan. 

‘Het overkwam mij zomaar uit het niets: een longontsteking én Covid19. Ik was zo ziek van 
het ene op het andere moment. Zo snel als ik ziek werd, zo herstelde ik weer enigszins’, laat 
de pastoor woensdagavond weten in een reactie op Facebook. 
 
‘Het was even duister, de ziekenzalving door pastoor Pieter Scheepers, het kenbaar maken 
van mijn wensen wanneer dingen anders zouden lopen, het gaf rust en licht in het duister. 
Zeker geen angst! Dat is geen verdienste, maar genade. Dit gebeuren van twee weken zal zijn 
plek weer krijgen. Wel is heel duidelijk dat de inentingen met Pfizer mijn redding zijn gebleken, 
daarom ook de korte opname’, schrijft John van de Laar. 
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Hij bedankt zijn familie, parochiemedewerkers en het personeel van ziekenhuis Bernhoven, 
in het bijzonder verpleger Bas. ‘Ik ontmoette hem toen hij mij verpleegde. Bas nam alle tijd 
voor mij, kon goed luisteren en troosten. De tranen zaten immers wel eens hoog. Maar het 
zijn de tranen die de ziel  verlichten. Bron: Omroep Brabant, 24 november 2021. 

Wachten door corona op openhartoperatie: 'Veel impact' 

Nicole Bos (53) uit Venray moet een openhartoperatie ondergaan. Door corona heeft ze 
nog geen zicht op wanneer ze geholpen kan worden. 

‘Voor mijn gevoel houdt die niet-gevaccineerde coronapatiënt mijn ic-bed bezet’, vertelt 
Bos. ‘Toen duidelijk werd dat ik deze operatie moest ondergaan, werd al meteen gezegd 
dat de wachtlijst van het universitair ziekenhuis in Maastricht te lang is. Ik ben daarom 
uitgeweken naar Radboudumc in Nijmegen. Maar ook daar vertellen zij mij nu dat de 
wachtlijst langer zal zijn dan drie maanden.’  

Het is op dit moment dan ook niet duidelijk wanneer de operatie gaat plaatsvinden. ‘Ik 
krijg er ook psychische klachten door. De operatie is al heel heftig, je ligt na de operatie 
namelijk ongeveer 24 uur op de ic, maar nu heb ik ook helemaal geen zicht op wanneer 
de operatie zal zijn, dat geeft nog meer onzekerheid.’  

Bos moet nu veel medicijnen slikken vanwege haar aandoening. ‘Dan komen gedachten 
als: 'een ongevaccineerde coronapatiënt houdt mijn ic-bed bezet.’ Ook al vind ik dat 
het probleem vooral bij de overheid ligt. Die moeten wat mij betreft veel harder optreden 
op dit moment en hadden beter moeten zorgen voor de zorg in ons land.’  

Ook Cindy Raven uit Hoensbroek zou geholpen moeten worden aan hartproblemen. 
Maar ook deze behandeling is uitgesteld. ‘Vorig jaar december voor het eerst naar de 
huisarts gegaan, begin dit jaar hoorde ik dat ik geopereerd zou worden. Daarna vonden 
er allemaal onderzoeken plaats, ze zouden binnen vier tot vijf maanden gaan opereren’, 
vertelt Raven. Maar na vijf maanden was er nog geen operatie. Er was geen 
specialistisch personeel beschikbaar voor de operatie. ‘Het is heel vervelend. Ik kan 
nog geen vijf meter lopen en dan ben ik helemaal buiten adem’, zegt Raven.  

Voor de 17-jarige dochter van Cindy Kivits-Schoenmakers (45) uit Venray is het hopen 
dat ze op 15 december haar spoelstoma kunnen aanleggen vanwege darmproblemen. 
‘Eigenlijk zou ze een stoma moeten krijgen, maar de wachtlijst bij Maastricht UMC+ 
voor die operatie is bijna anderhalf jaar op dit moment. Daarom wijken wij nu uit naar 
een ziekenhuis in Eindhoven voor een tijdelijke oplossing’, vertelt Kivits. ‘We hopen dat 
dit voor mijn dochter voor verlichting gaat zorgen’, sluit ze af. Bron: 1Limburg, 24 
november 2021.  

Speciale afdeling voor dementerenden met corona in Veghel: snel naar 
dubbel aantal bedden 

De speciale afdeling voor dementerenden met corona, die vandaag in verpleeghuis de 
Watersteeg in Veghel is geopend, wordt als het kan snel opgeschaald. Voorlopig zijn er vier 
bedden beschikbaar en dat moeten er acht worden, stelt BrabantZorg.  

De zogenaamde cohort-afdeling bevindt zich op de tweede verdieping van het Veghelse 
verpleeghuis. Het is speciaal bedoeld voor mensen met dementie die corona hebben en nog in 
quarantaine moeten. ‘Deze mensen liggen vaak lang in het ziekenhuis omdat ze niet naar huis 
kunnen, terwijl ze eigenlijk niet meer in het ziekenhuis horen. Patiënten met dementie leiden 
daar vaak tot veel zorg omdat ze moeilijk in quarantaine te houden zijn. Het is voor hen soms 
moeilijk te begrijpen wat er precies aan de hand is’, legt woordvoerster Annemarie van 
Daalwijk van BrabantZorg uit. ’Als een bed in het ziekenhuis vrijkomt, kan daar iemand 
anders geholpen worden die zorg nodig heeft.’  
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Vandaar dat ziekenhuis Bernhoven in Uden, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en 
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven samen met de huisartsen en BrabantZorg tot deze 
speciale afdeling in Veghel zijn gekomen. Huisartsen kunnen daar ook mensen naar toesturen 
die thuis ziek zijn en geen zorg kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat familie ook corona heeft.  

Eigenlijk zou de afdeling op 1 december open gaan, maar de vraag vanuit de ziekenhuizen en 
de huisartsen is te groot om te wachten, vertelt Daalwijk. ‘Daarom is besloten vandaag al open 
te gaan met vier plaatsen.’ Dat moeten er als het kan snel acht worden, maar er is nu niet 
genoeg personeel om acht mensen te kunnen verzorgen en verplegen. ‘We doen er alles aan 
om personeel te vinden om uit te kunnen breiden. Er is in alle regio’s van BrabantZorg 
personeel geworven en de organisaties die meedoen aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg 
(RONAZ) leveren personeel.’ Daarin zitten onder meer Thebe, Dichterbij, Prisma, GGZ Oost-
Brabant en GGD Hart van Brabant.  Het is volgens haar moeilijk om het personele plaatsje 
rond te krijgen. ‘De personeelstekorten in de zorg zijn al groot maar op het moment dat ook 
medewerkers ziek worden, door bijvoorbeeld corona of overbelasting, wordt het nóg lastiger. 
Daar hebben al die organisaties mee te maken.’ Bron: BD, 24 november 2021. 

Audi-fabriek Gent ligt stil wegens uitbraak corona 

De Audi-fabriek in Gent ligt tot minstens 6 december volledig stil wegens een grotere uitbraak 
van corona. Dat melden Belgische media op basis van informatie van vakbonden. 

Twaalf werknemers testten maandag positief op corona, waarna de ochtendploeg dinsdag 
weigerde aan het werk te gaan. De fabrieksdirectie besloot daarop dat de ochtendploeg voor 
de rest van de week niet meer aan de slag gaat en in quarantaine moet. De middagploeg zou 
aanvankelijk nog tot het einde van de week zijn dienst blijven draaien. Maar dinsdagmiddag 
bleek dat de middagploeg niet aan het werk wilde, waardoor de fabriek direct volledig stil viel. 
Op zijn vroegst op 6 december wordt de productie hervat door de bijna 3.000 werknemers, 
legt de krant uit. 

De regel is dat een ploeg volledig in quarantaine gaat zodra drie of meer collega’s positief 
testen. Ondanks dat de middagploeg niet of nauwelijks in contact kwam met de ochtendploeg, 
is ook die uiteindelijk geschrapt. Dat betekent dat er door de quarantaine-periode bij Audi 
Brussels negen productiedagen verloren gaan, aldus De Tijd. De productie in de fabriek van 
Audi in Gent heeft de afgelopen maanden geregeld een kortere periode stil gelegen maar dat 
werd steeds veroorzaakt door het chiptekort. Bron: Automobiel Management, 24 november 
2021.  

Kwetsbaar gezin laat zich opzettelijk besmetten met corona: 
'Bewust geen afstand gehouden 

Je met opzet laten besmetten met het coronavirus. Het klinkt gek en toch deed het 
gezin van Barbara* dit zonder enige twijfel. Zijzelf, haar man en haar zoon willen 
zich namelijk niet laten vaccineren tegen het virus. Toen de vader van het gezin 
plots corona kreeg, bleek dat een geluk bij een ongeluk.  
 
De zoon uit het gezin speelt wekelijks tennis en heeft een QR-code nodig om zijn 
sport te beoefenen. ‘Zonder QR-code mag hij niet meer binnen sporten’, vertelt 
Barbara aan Hart van Nederland. ‘Je mag niet naar het toilet, je mag niks meer 
drinken. Je kunt eigenlijk helemaal niets meer.’  
 
‘Toevallig raakte mijn man besmet’, vervolgt Barbara. ‘We kregen van de GGD te 
horen dat we afstand moesten houden en moesten ontsmetten. Dat hebben mijn 
zoon en ik bewust niet gedaan.’  
 
Het gezin leefde een week lang zo dicht mogelijk op elkaar en uiteindelijk raakten 
zowel Barbara als haar zoon inderdaad besmet. Na herstel van corona kon haar 
zoon een geldige QR-code aanmaken. En dus kon hij weer wekelijks sporten, wat 
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voor de familie het belangrijkste was. ‘We waren best wel blij, vooral voor onze 
zoon. Die heeft ook helemaal geen klachten gehad.’  
 
Het gezin wil zich niet laten vaccineren, terwijl Barbara's man COPD-patiënt is en 
dus kwetsbaar. Toch raakte het gezin niet in paniek op het moment dat hij besmet 
raakte. ‘Ik kan niet zeggen dat we risico hebben gelopen. We zijn niet naar het 
ziekenhuis geweest en hebben niet naar de huisarts moeten gaan’, stelt Barbara. 
‘Ik kan morgen ook op straat lopen en worden doodgereden. Die kans is er ook.’ 
 
Minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid sprak zich eerder fel uit over het 
fenomeen dat mensen bewust 'besmettingsfeestjes' organiseren om corona te 
krijgen. ‘Het leidt tot een enorme gezondheidsschade. En daar waar we met 
duizenden mensen in de frontlijn die crisis onder controle proberen krijgen, zijn 
er kennelijk een aantal mensen die het in hun harses halen om dit soort 
initiatieven te starten. Het is echt totaal idioot.’  
 
Volgens het RIVM neemt de familie een groot risico. Zonder vaccinatie hebben ze 
17 keer meer kans om in het ziekenhuis te belanden door het coronavirus. 
Bovendien komen niet-gevaccineerden 33 keer vaker op de IC terecht. Bron: Hart 
van Nederland, 23 november 2021.  
 
Cees wacht al jaar op operatie, maar coronapatiënten houden 
bedden bezet 
 
Met het huidige aantal besmettingen, loopt ook het aantal uitgestelde operaties 
op. Zo ook bij Cees van Doodeweerd uit Veenendaal. Hij kampt al meer dan een 
jaar met een hernia, maar kan door het hoge aantal coronapatiënten in de 
ziekenhuizen niet terecht voor een operatie. 
 
De nood is hoog in de ziekenhuizen, zelfs zo hoog dat artsen van het Radboud UMC 
in een filmpje een noodoproep doen aan Nederland. Ze vragen iedereen om zich 
aan de regels te houden en zich te laten vaccineren tegen corona. Ook zeggen de 
artsen dat ze niet hadden verwacht in deze situatie te zitten en dat een code zwart 
in de zorg zomaar werkelijkheid kan worden.  
 
Met het huidige aantal besmettingen, loopt ook het aantal uitgestelde operaties 
op. Zo ook bij Cees van Doodeweerd uit Veenendaal. Hij kampt al meer dan een 
jaar met een hernia, maar kan door het hoge aantal coronapatiënten in de 
ziekenhuizen niet terecht voor een operatie. 
 
De nood is hoog in de ziekenhuizen, zelfs zo hoog dat artsen van het Radboud UMC 
in een filmpje een noodoproep doen aan Nederland. Ze vragen iedereen om zich 
aan de regels te houden en zich te laten vaccineren tegen corona. Ook zeggen de 
artsen dat ze niet hadden verwacht in deze situatie te zitten en dat een code zwart 
in de zorg zomaar werkelijkheid kan worden. 
 
De dreiging van code zwart is een strop voor mensen die al maanden wachten op 
een operatie. Cees van Doodeweerd uit Veenendaal kan erover meepraten. Hij 
wacht al een jaar om aan zijn hernia te worden geopereerd. ‘Ik heb de hele dag 
door pijn. De medicijnen helpen wel, maar ik kom mijn bed niet uit.’  
 
Toch verliet Van Doodeweerd twee weken geleden even zijn bed, maar een belletje 
van de chirurg maakte daar een einde aan. ‘Ik lag al op de brancard toen de chirurg 
naar mijn vrouw belde. Het bed was gegund aan een coronapatiënt en ik moet weer 
op mijn beurt wachten.’ 
 
En dat wachten is hij behoorlijk beu. ‘Mijn vrouw kan nu nog voor mij zorgen, 
maar dat houdt ze ook niet veel langer vol. Ik verwacht niet meer dat ik dit jaar  
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nog geopereerd wordt. Ik hoop nog altijd op een wonder.’ Bron: Hart van Nederland, 
22 november 2021. 
 
Tijdens de coronapandemie is er wereldwijd meer huiselijk 
geweld gemeld  
 
Tijdens de coronapandemie is er wereldwijd meer huiselijk geweld gemeld, concludeert 
Oxfam op basis van een nieuw rapport dat donderdag verschijnt. De hulporganisatie vindt 
dat overheden te weinig doen om geweld tegen te gaan en vreest vooral voor de veiligheid 
van vrouwen, meisjes en LHBTQI+'ers. 

Oxfam deed onderzoek naar het aantal meldingen van geweld, inclusief huiselijk geweld, tegen 
vrouwen, meisjes en LHBTQI+'ers in tien landen. In Maleisië verslechterde de situatie het 
snelst, daar werden tijdens de eerste maanden van de coronapandemie bijna dubbel zoveel 
meldingen (stijging van 111 procent) gedaan van geweld. Ook in Colombia (79 procent meer 
meldingen), Italië (73 procent meer meldingen) en Zuid-Afrika (69 procent meer meldingen) 
werd fors meer geweld gesignaleerd. In de overige landen Argentinië, Tunesië, China, Somalië, 
het Verenigd Koninkrijk en Cyprus steeg het aantal meldingen tussen de 25 en 50 procent. 

Uit het rapport blijkt volgens Oxfam dat verschillende landen, ondanks eerdere beloftes, geen 
serieuze maatregelen namen om dit geweld aan te pakken. Oxfam roept overheden op meer te 
doen. Dat kan bijvoorbeeld door geld te investeren in vrouwenrechtenorganisaties en 
feministische bewegingen. Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Dubbele werkdruk door corona: voor Rogier en Agnes is zorg verlenen aan 
verstandelijk beperkten amper vol te houden 
 
In quarantaine moeten of alleen nog via het raam naar hun ouders mogen zwaaien: het is voor 
verstandelijk beperkte mensen moeilijk te begrijpen. Het maakt de zorg voor deze cliënten dan 
ook extra zwaar: ‘Eigenlijk is het al te veel, maar we moeten door.’ 
 
Bij woonzorgcentrum Het Westerhonk in het Zuid-Hollandse Monster draait alles om corona. 
Het centrum bestaat uit woongroepen, met in elk huis een groep van acht verstandelijk 
beperkte mensen. In totaal wonen op het park 575 mensen, van wie er momenteel 35 besmet 
zijn met corona. Rogier Arensman en Agnes van der Haak werken als verpleegkundigen op 
Het Westerhonk.  
In één van de huizen overleed afgelopen weekend een cliënt aan het virus, zes van zijn 
huisgenoten zijn besmet, en dus moet het hele huis in quarantaine. Maar aan mensen van 
'niveau baby', zoals Rogier en Agnes het noemen, is dat niet uit te leggen. Ze worden van de 
ene op de andere dag geïsoleerd en dat begrijpen ze niet.  
 
‘Ze keren in zichzelf, willen niet eten of drinken. Je ziet ze wegzakken’, vertelt Agnes. ‘Als je 
dan eindelijk bij ze bent krijg je een glimlach, terwijl ze heel benauwd zijn. Dat maakt je kapot, 
je wil wat voor ze doen, maar dat kan niet.’  
 
De normale zorg voor cliënten lijdt onder de coronazorg die de verpleegkundigen moeten 
leveren. ‘Het is niet te doen, eigenlijk draaien we dubbele diensten’, zegt Agnes. ‘We moeten 
hun waardes meten, de jongens beter maken.’ 
 
Daar komen de voorzorgsmaatregelen nog bovenop: ‘Je moet je omkleden in het washok, 
controleren of alles wel goed zit, continu checken: zit mijn masker wel goed, heb ik mijn 
handschoenen wel goed aan?’ 
 
Zelfs hun privéleven lijdt er onder, zegt Rogier. ‘Je draait meer diensten en langere diensten, 
dus je houdt weinig tijd over voor je sociale contacten. Als ik die tijd wel had, hield ik extra 
afstand van ze. Ik wil namelijk voorkomen dat ik de cliënten besmet; je zit hier toch in het hol 
van de leeuw.’  
 



83 
 

 
@ EenVandaag  In woonzorgcentrum Het Westerhonk zijn 35 cliënten besmet met corona, 
maar zorg afschalen kan hier niet.  
 
Hoe lang ze dit nog volhouden, weten Rogier en Agnes niet. ‘We zijn nu meer tijd kwijt aan 
randzaken, tijd die we gewoon aan de cliënten willen besteden’, legt Rogier uit. Het wordt 
Agnes vandaag even te veel: ze moet de uitvaart regelen voor hun aan corona overleden cliënt. 
‘Maar ja, tijd om daar stil bij te staan is er niet. We moeten door, we hebben geen keuze.’ 
 
Het maakt de verpleegkundigen boos dat mensen zich niet beter aan de maatregelen houden. 
‘Ik snap het onbegrip en de onvrede over de coronamaatregelen’, zegt Rogier. ‘Maar kom eens 
hier binnen kijken. Het is niet zomaar een ingegroeide teennagel waar we het hier over hebben, 
echt niet. Onze cliënten zijn heel ziek, ze krijgen zelfs zuurstof omdat ze zo benauwd zijn. En 
daar snappen ze zelf niets van, we kunnen het ze niet uitleggen.’  
 
Toch houden ze de moed erin. ‘We moeten dit volhouden voor onze bewoners’, vindt Agnes. 
‘Voor hen willen we heel ver gaan, zelfs tot we geestelijk gewoon op zijn.’ Bron: EenVandaag, 
23 november 2021. 
 
Tien dagen in coma door corona. Sylvia (59) wilde eerst geen prik, maar komt daar nu op 
terug: ’Ik moest per telefoon afscheid nemen van mijn man en kinderen’ 
 
Jullie halen me toch wel terug’, had Sylvia Zwart (59) uit Assendelft paniekerig gevraagd vlak 
voor ze in coma werd gebracht. Dat kunnen we niet beloven, antwoorden de artsen. ‘Ik wilde 
eerder geen coronavaccin, maar het eerste dat ik zei toen ik weer wakker werd was: ik wil die 
prik. Bron: Noord Hollands Dagblad, 23 november 2021.  
 
Personeelsleden en bewoners besmet met corona in Gasthuis Millingen, 
maar ‘vaccinatie helpt wel’ 
 
In Gasthuis Sint Jan de Deo in Millingen heerst opnieuw corona. Een stuk of tien 
personeelsleden zijn besmet alsmede ‘enkele bewoners.’  Positief is, aldus directeur Roel 
Jutten, dat de mensen veel minder ziek zijn dan de vorige keer. ‘Vaccineren helpt dus.’ 
 
Niettemin is het afgelopen weekend naar verluidt een bewoner van het gasthuis overleden. 
Jutten kan uit privacyoverwegingen niet zeggen of er sprake was van corona.  
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‘Dit is een zorgcentrum. Hier overlijden mensen. We kunnen geen mededelingen doen over de 
oorzaak.’ 
 
Het Gasthuis heeft een aantal maatregelen getroffen om de besmetting in de hand te houden. 
Zo wordt het bezoek gevraagd thuis te blijven en, als het niet anders kan, beschermende 
kleding aan te doen. Ook de medewerkers dragen momenteel die kleding: een lange plastic 
schort met mouwen, mondkapje et cetera.   
 
Verder zijn de activiteiten in huis stopgezet, werkt het personeel waar mogelijk thuis en blijven 
de bewoners in hun appartement, ook tijdens het eten. De maatregelen zijn in overleg met de 
bewonersraad genomen. 
 
De eerste besmetting werd afgelopen zaterdag vastgesteld, zo zegt Jutten. ‘Maar we zijn blij 
dat vrijwel iedereen gevaccineerd is. De mensen zijn veel minder ernstig ziek dan de vorige 
keer. We hadden daarom ook graag gezien dat ze de boosterprik al gehad hadden. Gezegd mag 
worden dat zowel bewoners als personeel er positief onder blijven.’ 
 
In Gasthuis Sint Jan de Deo  en de aanleunwoningen  genieten zo’n honderd bewoners van 
hun oude dag. De gemiddelde leeftijd is 85 jaar. Ze worden verzorgd door 150 medewerkers.  
Tijdens de eerste coronagolf bleef het Gasthuis gevrijwaard van corona. Maar in oktober vorig 
jaar sloeg corona ook hier toe. De deur gingen zelfs even helemaal op slot en het verpleeghuis 
was binnen enkele weken weer coronavrij. Tot ziekenhuisopnames kwam het niet.  Bron: DG, 
23 november 2021. 
 
Bijlessen om leerachterstanden weg te werken: 'De vraag is ontploft' 
 
De coronacrisis heeft een run op bijlessen veroorzaakt, waardoor bijlesbureaus te maken 
hebben met overvolle agenda's. Bij StudieBinck in Den Haag, waar bijles en remedial teaching 
gegeven wordt, loopt het ook storm. 'De vraag naar bijles is de afgelopen maanden ontploft', 
zegt eigenaresse Cansu Delikaya.’  
 
In haar leslokaal in de Haagse Binckhorst geeft Cansu rekenles aan de elfjarige Kaan. Hij is 
een van haar eerste leerlingen. Vijf maanden geleden begon ze haar bijlesbedrijfje vanuit huis 
en had ze slechts een paar leerlingen. Inmiddels staat de teller op bijna vijftig leerlingen en 
heeft ze personeel in dienst om aan de vraag tegemoet te komen.  
 
Volgens Cansu heeft de toenemende drukte te maken met corona. 'Leerlingen hebben een 
achterstand opgelopen door de lockdown, maar ook door zieke juffen en meesters. Wisselende 
leraren is voor kinderen onrustig en komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.' Als 
we aan Kaan vragen of hij last heeft gehad van de situatie zegt hij: 'Ja, mijn rapport was niet 
goed.’ Gelukkig heeft hij de mogelijkheid om bijles te volgen en te werken aan zijn opgelopen 
achterstanden.  
 
Ook ouders merken dat het steeds lastiger is om iemand te vinden die bijles kan geven. Korina 
Baar was voor haar zoon Julian opzoek en merkte dat het niet makkelijk was. 'Alle remedial 
teachers en bijlesinstituten die ik heb gebeld zaten vol. Het duurde erg lang voordat ik 
uiteindelijk terecht kwam bij StudieBinck in Den Haag. Gelukkig had Cansu tijd en hadden 
we een goed gevoel bij haar bedrijf.'  
 
Korina wilde tijdens de lockdown en daarna graag bijles voor haar zoon omdat ze merkte hoe 
lastig het is om hem te helpen bij het thuisonderwijs. De school was vooral bezig met herhalen 
en niet met nieuw lesmateriaal. 'Ik was opzoek naar iemand die niet alleen kan overhoren 
maar ook boven de materie staat en mijn zoon wat nieuws kan leren.' 
 
Moeder Baar ziet dat in de klas van Julian meer kinderen worstelen met een potentiele 
leerachterstand. 'We proberen onze zoon zo goed mogelijk ook thuis te helpen, maar dat gaat 
soms lastig tussen alle teamsvergaderingen door. Gelukkig kunnen wij bijles betalen, maar 
als je dat niet kan, dan denk ik dat je kind echt een achterstand oploopt door corona.' 
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Emiel Verbeek startte begin dit jaar met Stichting Tovi, een stichting die staat voor 
toegankelijk onderwijs voor iedereen. Ook hij ziet dat er steeds meer behoefte is aan bijles die 
ook nog te betalen is. 'De kosten voor bijles komen bovenop alle normale schoolkosten en dat 
kan voor de nodige problemen zorgen', vertelt Verbeek. Stichting Tovi probeert door middel 
van sponsering en donaties betaalbare bijlessen aan te bieden in heel het land. Bron: Omroep 
West, 24 november 2021.  
 
Meer explosieven gevonden door corona: 'Mensen gaan in een lockdown 
sneller het bos in' 
 
Het gemeentehuis van Zevenaar en de Turmac Cultuurhal zijn maandag ontruimd vanwege 
een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Maar het is zeker niet het enige explosief waarvoor de 
EOD in actie moet komen. Door corona zijn het afgelopen jaar meer explosieven gevonden dan 
het jaar ervoor. 
 
‘Dit jaar alleen al hebben we meer dan 2400 meldingen ontvangen’, zegt majoor Peter 
tegen Omroep Gelderland. Dat is waarschijnlijk meer dan de meesten van ons zullen 
verwachten. ‘Mensen gaan in een lockdown sneller wandelen in het bos, met een 
metaaldetector van zolder. Dan kom je ze soms nog tegen.’ 
 
De majoor legt uit dat de explosieven kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën. 
‘Eigenlijk heeft ons werk twee smaken: geïmproviseerde bommen die bijvoorbeeld bij 
plofkraken worden gebruikt, of vuurwerkbommen. En daarnaast heb je conventionele 
explosieven. Dat zijn explosieven die door professionele bedrijven zijn gemaakt.’  
 
De Amerikaanse brandbom die in Zevenaar werd opgegraven, valt onder die laatste categorie, 
net als de meeste explosieven waarvoor de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in actie 
komt. ‘Slechts tien procent van de explosieven zijn geïmproviseerd. Veruit het grootste deel 
komt uit de Tweede Wereldoorlog.’  
 
En het einde is volgens de majoor ook niet in zicht. ‘Ik heb niet de illusie dat we alles snel 
gevonden hebben. Tot enkele tientallen jaren na mijn pensioen zijn we nog wel bezig. En ik 
ben voorlopig nog niet klaar met werken.’  
 
Dat komt omdat er gigantische hoeveelheden munitie zijn afgevuurd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. ‘Als je bedenkt dat ongeveer een tiende daarvan niet is ontploft, en dat er een 
hoop munitie is achtergelaten in de laatste dagen, dan ben je nog wel even zoet met opruimen.’ 
 
Vooral rond strijdgebieden, zoals Arnhem en Nijmegen, moet de EOD regelmatig in actie 
komen. ‘Stel, iemand werkt in de tuin en ziet daarbij iets wat lijkt op een explosief. Dan moet 
diegene eerst de politie bellen die inschat of wij nodig zijn. Als wij dan komen wegen we af wat 
de beste actie is.’ 
 
Meestal is directe actie niet noodzakelijk, legt Peter uit. ‘Meestal is het in bossen of weilanden 
waar weinig risico is op schade aan mensen of dieren. Dus dan kan het even wachten.’ 
 
Maar in Zevenaar was dat maandag niet het geval. ‘Daar zie je duidelijk dat de bom op een 
dorpsplein met omwonenden ligt. Dan noemen we dat een A-melding. Daarbij moet er dezelfde 
dag nog iemand van ons heen om te kijken wat we kunnen doen.’ 
 
En zo'n bom in een woonwijk levert ook moeilijkheden op. ‘In een weiland kun je een bom 
vaak nog wel tot ontploffing brengen. Maar bij een gemeentehuis kan dat natuurlijk niet.’ 
 
Daar komt nog bij dat munitie, zoals bommen, vaak niet vanzelf onschadelijk wordt. ‘De 
buitenkant mag dan wel verroesten, maar de binnenkant is vaak nog actief.’ En dan is er nog 
de springstof die ervoor zorgt dat de ontploffing plaatsvindt. ‘Die wordt over de jaren 
instabieler. Dus het is wel belangrijk dat wij ingeschakeld worden en ze niet eeuwig blijven 
liggen.’ 
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Hoe lang het nog gaat duren voor dat gevaarlijke punt bereikt wordt, is lastig te zeggen. ‘Het 
verschilt echt per soort explosief en per plek. Ons werk is niet routinematig. Nu hebben we 
een aantal maanden geen vliegtuigbom gevonden, terwijl we de laatste week er drie kregen. 
Dat maakt dit werk ook zo interessant. Elke dag is anders.’ Bron: Omroep Gelderland, 24 
november 2021. 
 
Corona: positief geteste mensen niet meer gebeld; testafspraak maken 
lukt niet altijd 
 
Het aantal besmettingen is ook in deze regio zo hoog, dat GGD Hollands Midden geen 
uitgebreid bron- en contactonderzoek meer kan doen. Daarom worden mensen die positief 
getest zijn voortaan niet meer door de GGD gebeld, maar gemaild.  

Er komen dagelijks vele nieuwe besmettingen bij. Afgelopen week testten 7.312 personen uit 
de regio positief.  

‘Door die explosieve groei is het niet meer haalbaar om besmettingen aan elkaar te koppelen 
of te herleiden’, verklaart een GGD-woordvoerder. ‘GGD Hollands Midden heeft de afgelopen 
weken nog met man en macht geprobeerd om in ieder geval de clusters binnen de verzorgings-
, verpleeghuizen en thuiszorg in beeld te houden, maar ook dat is niet meer uitvoerbaar.’ 

Een van de gevolgen is dat GGD Hollands Midden zorginstellingen niet meer kan 
waarschuwen en informeren over besmettingen. De instellingen zijn nu vooral zelf 
verantwoordelijk voor het instellen van extra maatregelen op hun locatie(s).  

Er worden volgens de GGD nog steeds ‘erg veel’ afspraken gemaakt voor een coronatest: 
‘Hierdoor zijn de telefoonlijnen vaak overbezet en lukt het ook online niet om snel een afspraak 
te maken. Het advies is om het later nog eens te proberen.’ 
 
Er zijn drie reden waarom het niet altijd lukt om een afspraak te maken, verklaart de GGD-
medewerker: ‘De eerste reden is het landelijk online-boekingssysteem. Dit reserveert drie 
tijdstippen, waarvan er uiteindelijk één geboekt wordt. Zodra die boeking is gedaan, komen 
de andere twee tijdstippen weer vrij. Daarom kan het zo zijn dat gebruikers een scherm krijgen 
met de melding dat er geen testmogelijkheden zijn. Dit terwijl er even later wel opeens plek is 
volgens het systeem. Het advies is dan ook om het later nog eens te proberen. Met name de 
vroege ochtend en avond zijn tijden waarop het vaker wel lukt.’  
 
De tweede reden heeft te maken met de capaciteit bij de laboratoria: ‘Op dit moment is er niet 
meer laboratoriumcapaciteit beschikbaar voor het analyseren van testen.’  

Tot slot is het voor het uitbreiden van de testcapaciteit ook noodzakelijk dat er extra personeel 
komt: ‘GGD Hollands Midden is druk bezig met het werven van extra personeel, maar dit is 
lastig in de huidige arbeidsmarkt.’ 

Het beleid over de leefregels is sinds afgelopen week aangepast. Huisgenoten moeten nu tien 
dagen in quarantaine. Ook als zij volledig gevaccineerd zijn en/of corona hebben gehad. Zij 
kunnen zich vijf dagen na het laatste contact laten testen om eerder uit quarantaine te 
kunnen.  
Het nieuwe quarantainebeleid geldt ook voor onderwijspersoneel en kinderen van alle 
leeftijden, ongeacht of zij eerder al corona hebben gehad. Voor zorgmedewerkers die 
beschermd zijn tegen corona en onmisbaar zijn voor hun werk, geldt een aangepast advies. 
Zij dienen eerst in quarantaine te gaan en zich zo snel mogelijk te laten testen.  

Mensen die zijn geboren in 1936 of eerder kunnen telefonisch een afspraak maken voor een 
boostervaccinatie. Het is hiervoor niet nodig om op de uitnodigingsbrief van het RIVM te 
wachten. Bron: Het Kontakt, 24 november 2021. 
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Ondanks corona redelijke omzet KiKa-kraam 
 
De inmiddels bekende wolverkoop van de Texelse KiKa-dames heeft ondanks alle 
coronagolven toch nog een redelijk resultaat behaald. Al met al mogen de dames die zoals elk 
jaar hun breikunsten weer vertonen via die verkoopkraam zich verheugen op een jaaromzet 
van €5021,84. 

Het aantal markten werd begrijpelijk minder en de dames vielen met hun leeftijd in de 
risicogroep. Daarom werd men voorzichtig in het bezetten van de verkoopkraam. Ook is er 
noodgedwongen gekozen voor het bijwonen van minder dorpsmarkten. 

Toch waren er wolproducten die verkocht werden zoals sokken en wollen kinderkleding. Ook 
wanten en ijsmutsen vonden een nieuwe eigenaar. 

Die euro’s zijn natuurlijk weer overgemaakt en welkom in het Nationale KiKaFonds. Daardoor 
is er weer vanaf Texel een bijdrage geleverd. Het Maxima Ziekenhuis waarin kinderen met 
kanker worden behandeld, heeft dus weer een klein steuntje in de rug gekregen door de 
welwillende breiende Kika- dames. Ieder die de artikelen kocht van de KIKA- Kraam wordt 
dan ook bij deze bedankt door diezelfde dames.  Bron: Texelse Courant, 23 november 2021. 

Van één van de zwaarst getroffen landen naar een plek waar corona niet 
meer lijkt te bestaan: het carnavalswonder van Brazilië 

Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen in de coronapandemie, maar de 
besmettingscijfers zijn er momenteel zéér laag. De carnavalsvoorbereidingen zijn er al volop 
aan de gang. Alsof corona niet meer lijkt te bestaan. Het contrast met Europa waar grote 
festiviteiten - zoals de kerstmarkten - worden afgelast, is groot.  

Carnaval in Rio de Janeiro, hét feest dat Brazilië volledig op z’n kop zet. Niets lijkt het 
uitbundige feest nog in de weg te staan. De coronacijfers in Brazilië zijn gunstig. Het 
incidentiecijfer van afgelopen weekend: 27 gevallen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking, in 
ons land bedraagt de incidentie 1.547 op 100.000 inwoners. Opmerkelijk, want Brazilië staat 
op het lijstje ‘een van de meest bekritiseerde landen tijdens de coronapandemie.’   

De president Jair Bolsonaro is een fervent tegenstander van vaccinatie en deelt daarover de 
wildste theorieën.  Hij werd zelf getroffen door corona en vindt het daarom niet nodig om zich 
te laten vaccineren. Ondanks de coronascepsis van de president ligt het vaccinatiecijfer in 
Brazilië vrij hoog. Volgens het mediaportaal ‘Brasil de Fato’ is 90 procent van de 18-jarigen in 
Brazilië gevaccineerd. In ons land is dat 88 procent.   

In Rio de Janeiro werd vorige week de laatste coronapatiënt uit het ziekenhuis ontslagen. São 
Paulo, een van ‘s werelds grootste steden, meldde dit weekend voor het eerst in lange tijd geen 
coronadoden. Dat was groot nieuws, gezien de meer dan 610.000 Covid-doden die er tot nu 
toe vielen in Brazilië. Het aantal besmettingen ligt nu echter op hetzelfde niveau als aan het 
begin van de pandemie.  

Waarom zijn de cijfers in Brazilië laag terwijl we in Europa opnieuw hard getroffen worden? 
De zomerperiode komt eraan in Brazilië, een periode waarin de besmettingen gewoonlijk lager 
liggen. Er is ook nog een andere factor in dit verhaal. Veel inwoners raakten het afgelopen 
jaar besmet met coronavirus in het land, waardoor er sprake is van een grotere immuniteit, 
zo schrijft het Duitse Focus. 

Een jaar geleden was het levendige Rio de Janeiro nog een spookstad. De wereldberoemde 
arena Sambodrome, waar tijdens het carnaval sambascholen het beste van zichzelf geven, lag 
er verlaten bij. De levensvreugde die iedereen voelt tijdens het vier dagen durende feest was 
nergens te bespeuren. Dat zal dit jaar helemaal anders zijn. Naar verwachting zullen 
honderdduizenden mensen opnieuw samentroepen van 26 februari tot en met 1 maart om te 
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genieten van de prachtig uitgedoste dansers, de opzwepende muziek en de ontspannen sfeer 
in de stad.  

 

De Sambodrome in Brazilië. © AFP 

Ook in Zweden - dat ongeveer 10,2 miljoen inwoners telt - zien we een gelijkaardige situatie. 
Het aantal gemiddeld nieuwe besmettingen bedraagt 62, de vaccinatiegraad ligt net onder de 
70 procent. In de Zweedse ziekenhuizen liggen momenteel dertig Covid-patiënten op 
intensieve zorg. Een aantal dat al sinds de zomer relatief laag is gebleven.   

Eind september werden alle coronamaatregelen en -aanbevelingen opgeheven in Zweden. 
Nachtclubs, bioscopen, bars en restaurants. Ze zijn voor iedereen toegankelijk zonder Covid 
Safe Ticket of mondmaskers. De traditionele kerstmarkt in Gamla Stan, de historische oude 
binnenstad van Stockholm, kan gewoon - naar goede oude traditie - doorgaan.  

De voorbeelden suggereren dat groepsimmuniteit een belangrijke factor is in de strijd tegen 
het coronavirus. Maar voor de Zweedse hoofdepidemioloog Anders Tegnell is vaccinatie veel 
belangrijker. ‘Zo veel mogelijk mensen moeten gevaccineerd worden. Vooral de kwetsbare 
mensen. Dat is de enige manier om de pandemie onder controle te krijgen. Alle andere 
maatregelen kunnen een beetje helpen, maar enkel vaccinatie maakt het échte verschil.’ Bron: 
HLN, 23 november 2021.  
 
Theaters in de regio worstelen met corona: ‘Je kunt niet meer de 
gastheer zijn die je wil zijn’ 
 
Ook al mag je van het kabinet nog naar de schouwburg, De Nobelaer in Etten-Leur besloot 
zelf alle voorstellingen te schrappen of uit te stellen. Ook andere theaters in de regio worstelen 
met de nieuwe maatregelen.  
 
Bij het poppodium in Bergen op Zoom komt de kaartverkoop voor concerten in december 
langzaam tot stilstand. Het baart coördinator Joep Gudde zorgen. ‘De maatregelen zijn 
catastrofaal voor onze feesten’, zegt hij. ‘Daarvan hadden we er deze en volgende maand aardig 
wat gepland staan.’ 
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Ze vormen concerten om tot zitvarianten. ’Maar dat kunnen we lang niet voor ieder concert 
doen. Sloper bijvoorbeeld, hebben we moeten annuleren. Daarvoor hadden we teveel kaarten 
verkocht. Dan loop je tegen capaciteitsproblemen aan, want zittend kunnen we maar 250 man 
in de zaal kwijt.’ 
 
De nieuwe maatregelen zijn voor het theaterprogramma van De Nobelaer in Etten-Leur funest 
doordat artiesten en bezoekers massaal afhaken. Daar merken ze bij stadsschouwburg De 
Maagd in Bergen op Zoom relatief weinig van. ‘Wij verkopen de zaal nog steeds compleet uit’, 
zegt woordvoerder Ruben Israël. ‘Zoals met Stef Bos.’  
 
Bij alle voorgaande maatregelen waren wij de eerste die moesten sluiten. Inmiddels is ook wel 
ingezien dat theaters er alles aan doen om een veilige omgeving te creëren, aldus Jan-Hein 
Sloesen, directeur van De Kring.  
 
Hij ziet de kaartverkoop in sommige gevallen juist toenemen. ‘Roel van Velzen bijvoorbeeld. 
Verkochten we zomaar 40 kaarten extra van na de persconferentie. Theater of de bioscoop 
zijn de weinig uitjes die nog wél kunnen na 20.00 uur.’ Wel ziet Israël werkgeverscongressen 
en amateurclubs afhaken. 
 
‘Bij alle voorgaande maatregelen waren wij de eerste die moesten sluiten. Inmiddels is ook wel 
ingezien dat theaters er alles aan doen om een veilige omgeving te creëren’, aldus Jan-Hein 
Sloesen, directeur van De Kring. De Roosendaalse schouwburg heeft over bezoekersaantallen 
geen klagen. Sloesen somt op: ‘Titanic afgelopen week twee keer uitverkocht, Huub Stapel 
bijna, Dolly Dots volledig en ook voor de drie jeugdvoorstellingen van Checkpoint Theater is 
geen kaartje meer te krijgen.’ 
 
Daarnaast helpt Sloesen De Nobelaer uit de brand door de gasten van drie geannuleerde 
voorstellingen in De Kring te ontvangen. ‘We geven ze een kleine korting als tegemoetkoming 
in de reiskosten.’ 
 
Van Henk Hendrikx mag de bar van zijn theater De Schuur in Zevenbergen langer 
openblijven. ’De nieuwe maatregelen zorgen opnieuw voor financiële problemen.’ Twee 
concerten zijn al verplaatst naar volgend jaar. Cabaretvoorstellingen, filmavonden en 
repetities gaan nog wel door. Maar dat je in de pauze geen drankje meer kunt aanbieden, 
vindt Hendrikx onaanvaardbaar. De bar moet nu na 20.00 uur gesloten zijn. ‘Je kunt nu 
niet meer de gastheer zijn die je wil zijn voor het publiek.’  
 
Hij hoopt op een model waarbij gasten tot 20.00 uur bij een horecagelegenheid naar binnen 
mogen en kunnen blijven tot de oorspronkelijke sluitingstijd, inclusief open bar. Bron: BN De 
Stem, 22 november 2021.  
 
In Duitsland zijn meer dan 100.000 mensen overleden aan de gevolgen 
van het coronavirus 
 
In Duitsland zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan 100.000 mensen 
overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het Robert Koch Instituut voor 
ziektebestrijding (RKI), de tegenhanger van het Nederlandse RIVM, meldde donderdag dat er 
in de afgelopen 24 uur 351 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus, waardoor 
de mijlpaal van 100.000 doden werd gepasseerd.  
 
Er werden donderdag ook 75.961 nieuwe besmettingen gemeld door het RKI, het hoogste 
aantal sinds het begin van de pandemie. Woensdag werd er nog een recordaantal van 66.884 
nieuwe coronabesmettingen gemeld. 
 
De Duitse autoriteiten vrezen dat de ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten spoedig 
niet meer aankunnen. Bron: AD, 25 november 2021.  
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Veel zal er voor Nederland niet veranderen als vandaag de nieuwe 
Europese coronakaart uitkomt 
 
Veel zal er voor Nederland niet veranderen als vandaag de nieuwe Europese 
coronakaart uitkomt. Het hele land staat al op donkerrood, het hoogste waarschuwingsniveau 
dat er is, en roder dan donkerrood kan Nederland niet worden. Maar het aantal positieve 
tests schiet nog steeds omhoog. 
 
Limburg is en blijft de grootste brandhaard. In de afgelopen twee weken zijn daar bijna 22.500 
inwoners positief getest. Dat komt neer op 2012 gevallen op elke 100.000 inwoners. Anders 
gezegd: van elke 50 Limburgers bleek eentje in de afgelopen twee weken besmet. Daarmee is 
Limburg ook een van de grootste brandhaarden van West-Europa. 
 
Noord-Holland is de snelste stijger. In de afgelopen twee weken zijn daar bijna 36.400 
inwoners positief getest. Dat is bijna 57 procent meer dan bij de huidige kaart, die vorige week 
werd vastgesteld. In Zeeland en Noord-Brabant steeg het aantal positieve tests in een week 
tijd met bijna 55 procent.  
 
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, 25 november 2021.  
 
Sinds juni vorig jaar zaten ten minste 11.488 met Covid-19 besmette 
passagiers op vluchten naar Nederland 
 
Sinds juni vorig jaar zaten ten minste 11.488 met Covid-19 besmette passagiers op vluchten 
naar Nederland. Van de 80.000 medepassagiers die rondom deze passagiers zaten, lukte het 
de GGD er 19.500 te bereiken. Hoeveel van hen door het contact ook het coronavirus opliepen, 
is onbekend. Dat schrijft de Volkskrant.   
 
De GGD Kennemerland, verantwoordelijk voor het zogeheten 'vliegtuigcontactonderzoek' - een 
variant van het reguliere bron- en contactonderzoek -, komt tot die conclusie na analyse van 
de data van passagiers die zijn aangekomen op internationale luchthavens in Nederland. De 
gegevens zijn voor het eerst vrijgeven na een verzoek van de Volkskrant.  
 
De 11.488 met corona besmette passagiers uit de GGD-data zaten verspreid over 9.434 
vluchten. Bron: AD, 25 november 2021.   
 
Aantal coronabesmettingen in België blijft stijgen 
 
Het aantal coronabesmettingen in België blijft stijgen. Het aantal besmettingen, 
ziekenhuisopnames gaan allemaal fors omhoog, blijkt donderdag uit voorlopige cijfers 
van gezondheidsinstituut Sciensano. 
 
Tussen 15 en 21 november werden er dagelijks 16.100 besmettingen vastgesteld, een stijging 
met 53 procent op weekbasis. In totaal raakten sinds de start van de pandemie al ruim 1,7 
miljoen Belgen besmet met het virus. Een kentering in de cijfers lijkt er voorlopig niet te 
komen: uit voorlopige cijfers blijkt dat er op 22 november ruim 23.600 besmettingen werden 
vastgesteld, dat is het hoogste cijfer sinds de start van de pandemie.  
 
Tussen 18 en 24 november werden dagelijks gemiddeld 295 mensen opgenomen in het 
ziekenhuis, een stijging met 22 procent. In totaal liggen er op dit moment 3.397 mensen in 
het ziekenhuis (+21 procent), van wie er 686 intensieve verzorging nodig hebben (+21 procent). 
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In de week van 15 tot 21 november overleden dagelijks gemiddeld 37 mensen aan de gevolgen 
van het coronavirus, een stijging met 33 procent op weekbasis. Sinds de start van de 
pandemie zijn er in België al ruim 26.700 coronadoden geteld. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Ouders willen geen schoolsluiting, maar strengere maatregelen 
 
De meeste ouders willen strenge maatregelen in het onderwijs om een schoolsluiting te 
voorkomen. Dit blijkt uit een peiling onder ruim 2000 ouders van Ouders & Onderwijs.   
 
Het leeuwendeel van de ouders (60 procent) maakt zich zorgen over het risico dat hun kind 
loopt om op school besmet te raken. De roep om maatregelen op scholen is groot, richting de 
persconferentie van morgen. 
 
Scholen hebben zelf ook al ingegrepen en extra maatregelen genomen. Zo mogen bij 57 procent 
van de scholen geen ouders in het gebouw komen en bijna de helft van de scholen weert 
kinderen met een neusverkoudheid.  
 
Weinig draagvlak is er voor maatregelen die het onderwijs en de kinderen zelf treffen. Slechts 
30 procent van de ouders is voorstander van een tijdelijke schoolsluiting. Ook is er geen 
draagvlak voor een coronabewijs op scholen of het weer halveren van de klassen op het 
voortgezet onderwijs.  
 
Wél is er animo voor het tijdelijk weren van ouders uit de school, strenger quarantainebeleid, 
mondkapjes dragen en de inzet van zelftesten. Ook willen ouders dat leraren met voorrang 
een boostershot kunnen krijgen. 
 
‘Veel ouders zien dat op school corona rondgaat en maken zich hier zorgen over’, zegt directeur 
Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs. ‘Dat is terecht. Al is corona voor veel kinderen niet 
ernstig, ze nemen het ook mee naar huis.’ 
 
Bijna zeventig procent van de kinderen heeft dit schooljaar lessen gemist door corona. Het 
grootste deel van deze kinderen moest thuisblijven doordat leraren door corona uitvielen of 
omdat ze zelf corona-achtige symptomen hadden. Een kwart geeft aan dat hele klassen naar 
huis zijn gestuurd. Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Wetenschappers hebben een nieuwe Covid-variant ontdekt met een 
'extreem hoog aantal' mutaties 
 
Wetenschappers hebben een nieuwe Covid-variant ontdekt met een 'extreem hoog aantal' 
mutaties. Tot nu toe zijn er tien gevallen ontdekt, maar de wetenschappers maken zich er 
zorgen om doordat deze variant ook mensen kan treffen die al immuun zijn voor de huidige 
variant.  
De B.1.1.529-variant heeft 32 mutaties in het spike-eiwit, het deel van het virus dat de meeste 
vaccins gebruiken om het immuunsysteem tegen Covid te wapenen. Mutaties in het spike-
eiwit kunnen van invloed zijn op het vermogen van het virus om cellen te infecteren en zich 
te verspreiden, maar maken het ook moeilijker voor immuuncellen om de ziekteverwekker aan 
te vallen. 

De variant werd voor het eerst ontdekt in Botswana, waar nu drie gevallen zijn gemeld. Er zijn 
er nog zes bevestigd in Zuid-Afrika en één in Hong Kong, bij een reiziger die terugkeerde uit 
Zuid-Afrika.  Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Twijfels over vaccineren? Erasmus MC heeft een Vaccinatie Twijfel 
Telefoon en kreeg al honderden belletjes 
 
De eerste ochtend van de Vaccinatie Twijfel Telefoon die het Rotterdamse Erasmus MC in het 
leven heeft geroepen, heeft tot bijna 700 belletjes geleid. ’Dit zijn mensen die niet tegen 
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vaccineren zijn, maar niet weten of het ook in hun geval verstandig is om te doen. Dat is het. 
Het is veilig om je te laten vaccineren.’  
 
Vanaf het allereerste moment, woensdagochtend om half negen, stond de telefoon 
roodgloeiend. Robin Peeters en zijn collega’s van het Erasmus MC hadden niet echt een idee 
hoe noodzakelijk de Vaccinatie Twijfel Telefoon zou zijn, maar na de vele honderden mensen 
die contact zochten, weten ze dat ze het de volgende keer nog groter moeten aanpakken. Bron: 
AD, 25 november 2021.  
 
Schoolleiders vrezen nog meer schade bij nieuwe lockdown: ‘Laat dat 
meewegen’ 
 
Het sluiten van scholen was kort geleden nog taboe, maar ineens ligt deze maatregel weer op 
tafel bij kabinet en OMT. Immers, een aanzienlijk deel van de besmettingen in de huidige golf 
is te herleiden tot het onderwijs. Twee schoolleiders over dit duivelse dilemma. ‘We zijn de 
achterstanden van de vorige lockdowns nog aan het inlopen.’     
 
Jacco Petersen, directeur Ireneschool Ermelo, basisonderwijs: 
‘Het is een vreselijk ingewikkelde kwestie. Waar doe je goed aan? Deze week hadden we de 
groepen 1 en 2 die thuis zaten omdat de leerkracht griep had. Daar kon ik geen vervanger 
voor vinden. Groep 7 zit in quarantaine als gevolg van meerdere besmettingen. Ik heb ook 
twee collega’s die behoorlijk ziek zijn ondanks hun vaccinatie. Anderen zijn best bezorgd over 
hun veiligheid. En we hebben we de groepen 6 en 8 al in quarantaine gehad.’ 
 
‘Maar als de scholen nu weer sluiten, betekent dat wéér een lockdown voor de kinderen. En 
we kunnen er niet van uitgaan dat het daarna niet nog eens gebeurt.’ 
 
‘Wat we hier op school zien is dat het virus van de kinderen overgaat op volwassenen. Niet 
omgekeerd. Dan heb je twee keuzes. Of de scholen sluiten, of je laat het virus waaien en je 
houdt alle leerlingen op school. Voor de kwaliteit van het onderwijs is die tweede optie beter. 
Voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling is het slecht om ze weer naar huis te sturen. 
Bovendien, kinderen worden niet zo ziek van corona. Het probleem is dat de kinderen hun 
ouders besmetten.’ 
 
‘Persoonlijk hoop ik dat de regering snel een beslissing neemt. Als ik zou moeten kiezen, dan 
zeg ik: hou de scholen open. Dan modderen we maar aan. Dat is beter dan de kinderen weer 
in een lockdown plaatsen. De vorige keren is schade ontstaan. Het is een kaalslag geweest.’ 
‘De verschillen tussen kinderen die zelfstandig thuis kunnen werken en de groep die dat niet 
lukt, zijn uitvergroot. Die achterstanden zijn we nu aan het inhalen. Als we de scholen open 
houden, kunnen we in elk geval nog iets voor die kinderen betekenen. Als we de kerstvakantie 
verlengen, die optie hoor je ook, maak er dan ook echt een vakantie van. Kies ervoor om geen 
onderwijs te bieden in die extra weken. Het thuisonderwijs brengt ouders in de problemen. 
Dat is niet goed voor de sfeer in huis.’    
     
Tom Versteeg, directeur Van der Capellen Scholengemeenschap Zwolle, voortgezet onderwijs: 

‘Toen ik Diederik Gommers op tv hoorde zeggen dat er een harde lockdown moet komen 
inclusief schoolsluiting heb ik wel iets lelijks geroepen, dat ga ik hier niet herhalen. Toch 
begrijp ik wel waarom hij dat zegt. Het voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor 15 
procent van de besmettingen. Gommers kijkt heel sec naar die gegevens.’ 

‘Toch vind ik dat je het sluiten van scholen heel goed moet afwegen, maar wees zeer zorgvuldig 
gezien de schade die je ermee veroorzaakt. Dit is altijd je ‘last line of defense’, je allerlaatste 
redmiddel. We weten dat sluiting van scholen bijzonder slecht is voor leerlingen en hun 
leerproces. Dat zien we ook terug in wetenschappelijk onderzoek.’ 
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Directeur Jacco Petersen van de Ireneschool in Ermelo. © Paul Hartman 

‘We zijn ontzettend druk geweest met het inlopen van de achterstanden uit de vorige 
lockdowns. Leerlingen die terug op school kwamen, moesten echt weer wennen om in een 
sociale groep te functioneren. Pas de afgelopen drie weken ging het weer een beetje zoals we 
gewend waren van voor de eerste lockdown. Het is daarom bijzonder spijtig dat de 
scholensluiting nu weer op tafel ligt, gezien de schade die dit toebrengt aan deze kwetsbare 
leeftijdsgroepen, maar deze crisis is groter dan wij als school zijn.’  

‘Sinds deze week bieden wij alle lessen ook weer digitaal aan, zodat de leerlingen die thuis in 
quarantaine zitten niets hoeven te missen. We willen niet dat deze leerlingen verder achterop 
gaan lopen. Als er corona in het gezin is, kan de quarantaine zomaar tien dagen duren.’ 

‘Op onze school is het relatief rustig gebleven. We hebben een tijd geleden een 5-havogroep 
naar huis moeten sturen, maar geen complete afdelingen. Wel zijn er steeds drie tot vijf 
docenten in quarantaine, waardoor we wat lesuitval hadden. Dat is sinds deze week niet meer 
aan de hand omdat zij nu ook vanuit huis les kunnen geven. Een onderwijsassistent staat de 
docent dan in de klas bij. Die ingrepen zijn allemaal noodzakelijk om verdere achterstanden 
te voorkomen.’        

PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de onderwijsbonden hebben het 
kabinet laten weten dat zij voor het openhouden van scholen zijn. Wel vragen ze aandacht 
voor de bescherming van onderwijspersoneel. 

‘Het herintroduceren van uitsluitend onderwijs op afstand zou een uiterste noodgreep mogen 
zijn; die opvatting horen we volop om ons heen, van leerlingen en studenten, maar ook van 
(stage) bedrijven, bestuurders, schoolleiders, docenten én ouders’, schrijven zij in een brief 
aan de onderwijsministers. 

De onderwijsorganisaties vragen het kabinet te kijken naar de mogelijkheid om 
onderwijspersoneel waarbij de tweede vaccinatie langer dan een half jaar geleden is gegeven 
– na het zorgpersoneel – met voorrang in aanmerking te laten komen voor een 
boosterprik.  Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Jos De Blok ziet steeds grotere problemen ontstaan in buurtzorg 
 
Eigenaar van Buurtzorg Jos de Blok ziet steeds grotere problemen ontstaan in de 
buurtzorgsector. Hij pleit ervoor om nu meteen in lockdown te gaan. Bron: AD, 25 november 
2021. 
 
 
 



94 
 

Defensie wil vaccinatieplicht uitbreiden 
 
Defensie wil de vaccinatieplicht onder militairen uitbreiden. Daarover is het ministerie in 
gesprek met de vakbonden. Dat laat een woordvoerder van het departement weten. 

Momenteel worden alleen militairen die op missie gaan verplicht gevaccineerd. Dat wil het 
ministerie uitbreiden naar militairen die zich voorbereiden op een missie of op korte termijn 
kunnen worden uitgezonden. De Wet Immunisatie Militairen (WIM) geeft Defensie de 
mogelijkheid om militairen onder bepaalde omstandigheden te verplichten tot een vaccinatie. 
Een speciale commissie van deskundigen moet dan wel akkoord gaan. 

Volgens de woordvoerder is de uitbreiding er gekomen op advies van deze commissie. Defensie 
hoopt 'op korte termijn' de verplichting te verruimen 'om zo nog beter de veiligheid van de 
militairen te kunnen borgen.’ 

Zeven militairen hebben een bezwaarschrift ingediend omdat zij verplicht moesten worden 
gevaccineerd voor ze op missie gingen, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Reisadvies voor Malta en de Canarische Eilanden gaat morgen van groen 
naar geel 
 
Het reisadvies voor Malta en de Canarische Eilanden gaat morgen van groen naar geel. Vanaf 
dan gelden de eilanden als een hoogrisicogebied, meldt het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Reizigers die vanuit deze gebieden naar Nederland komen, moeten vanaf zondag een 
coronabewijs laten zien. 

Brunei Darussalam en Moldavië gaan van zeerhoogrisicogebied naar hoogrisicogebied. Vanaf 
vrijdag vervalt de eis om altijd te testen (ook als de reiziger gevaccineerd is) en de 
quarantaineplicht. Reizigers kunnen dan met een coronabewijs naar Nederland reizen. Deze 
gebieden blijven oranje. 

Deze wijzigingen zijn gebaseerd op het advies van het RIVM en de lijst met veilige landen van 
de EU. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Een gevaccineerde die zijn Europese coronareisbewijs wil behouden moet 
na negen maanden een boosterprik halen 
 
Een gevaccineerde die zijn Europese coronareisbewijs wil behouden, moet na negen maanden 
een boosterprik halen, vindt de Europese Commissie. De commissie zal de EU-landen dat 
donderdag aanbevelen, meldt persbureau Bloomberg. 
 
Meerdere lidstaten van de Europese Unie hebben inmiddels aangekondigd sommige groepen 
gevaccineerden voortaan pas na een booster als volledig gevaccineerd te beschouwen. 
Daardoor liggen moeilijkheden en verwarring voor reizigers weer op de loer. De commissie 
dringt erop aan dezelfde regels te hanteren.  
 
De EU-landen zouden een inenting met de vier vaccins die door de Europese toezichthouder 
zijn goedgekeurd moeten blijven accepteren, staat volgens Bloomberg in een document van 
de commissie. Dat zijn de middelen van Pfizer en Moderna, maar ook die van AstraZeneca en 
Janssen. Vanaf 10 januari zou dat ook moeten gelden voor reizigers die zijn geprikt met een 
vaccin dat voorlopig door de Wereldgezondheidsorganisatie is toegelaten. 
 
De EU zou verder landen buiten de unie niet langer als veilig land aanmerken, met vrije 
toegang voor reizigers. Wie de EU wil binnenkomen, zou volgens Bloomberg voortaan zelf 
moeten laten zien geen besmettingsgevaar te vormen. Reizigers dienen zelf met een coronapas 
te bewijzen dat ze beschermd zijn doordat ze bijvoorbeeld zijn ingeënt. Dat kan met een 
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Europees coronacertificaat of met een van de bewijzen die de EU inmiddels ook accepteert, 
zoals het Britse.  
 
Wie een Russisch of Chinees vaccin heeft gekregen of een ander middel dat de voorlopige 
zegen heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie, zou bovendien een test moeten doen. Dat 
geldt ook voor mensen die zijn genezen van het virus. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Ontzie jongeren bij invoering 2G-coronatoegangsbewijs 
 
De Kinderombudsman roept het kabinet op om jongeren te ontzien bij het wetsvoorstel voor 
de invoering van een zogeheten 2G-coronatoegangsbewijs. Met zo'n bewijs mogen alleen 
genezen of gevaccineerde mensen naar binnen bij bijvoorbeeld evenementen en restaurants. 
 
Ook wil de organisatie niet dat er een coronapas op basis van 3G komt in het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo). Daarbij krijgen mensen een QR-code als zij zijn gevaccineerd, zijn 
genezen of negatief zijn getest. 
 
‘Beide maatregelen hebben verregaande gevolgen voor het dagelijks leven van jongeren en 
zetten daarmee hun ontwikkeling, rechten en in het bijzonder het recht op onderwijs onder 
druk’, schrijft Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een brief aan het kabinet. 
 
Zij zegt zich het meeste zorgen te maken over het recht op onderwijs. ‘Dat is een essentiële 
voorziening waar alle jongeren toegang toe moeten hebben. Als de coronapas wordt ingevoerd 
in het mbo, wordt het onderwijs voor niet-gevaccineerde studenten minder toegankelijk.’ Bron: 
AD, 25 november 2021. 
 
Code zwart is in de ouderenzorg nabij: ‘Ook hier is de rek eruit’ 
 
De ouderenzorg luidt de noodklok nu het aantal besmettingen oploopt en personeel thuis 
moet blijven. Niet alleen in de ziekenhuizen dreigt code zwart, maar ook in de wijken en in het 
verpleeghuis. De ‘coronatsunami’ zorgt voor een stille ramp. 
 
Overal mondkapjes en beschermende kleding als er besmettingen zijn. Te weinig tijd voor 
goede zorg. Afspraken die niet doorgaan. Het piept en kraakt in de ouderenzorg. ’Het gaat veel 
over de ic. Maar ook hier is de rek eruit’, zegt Jolanda van den Hoek van zorgorganisatie 
Opella, actief in de regio Ede.  
 
Elke dag is het in de wijkzorg en in de verzorgingstehuizen een uitdaging om de zorg rond te 
krijgen, stelt ze. ‘We hebben veel te maken met uitval van personeel. Soms doordat personeel 
positief getest is, maar vooral vanwege de quarantaineregels.’ Als een kind of partner ziek is, 
moet ook de verzorgende of verpleegkundige thuisblijven. ‘We krijgen het nog net rond, vooral 
door de bereidwilligheid van collega’s om bij te springen.’  
 
Maar dat rondkrijgen lukt niet overal meer, waarschuwt Conny Helder, bestuurslid van ActiZ, 
de branchevereniging voor organisaties in de ouderenzorg. ‘Afgelopen maand is het 
ziekteverzuim in de sector met één procent gestegen.’  
 
Dat klinkt weinig, maar in de zorgsector gaat het dan zo om 4700 extra medewerkers die ziek 
thuis zitten. ‘Dus móét er bij ons al gekozen worden. Er zijn iedere dag verpleegkundigen die 
een huis voorbijrijden, omdat ze er geen zorg kunnen leveren en dus ook niet weten hoe het 
met die mensen gaat. Dat noemen we de stille ramp.’  
 
Wij kunnen de reguliere zorg niet stoppen of operaties uitstellen om plaats te maken voor 
coronapatiënten, we kunnen alleen de schaarse zorg zo goed als mogelijk verdelen.  
 
Ze hoopt dat beleidsmakers rekening houden met die krapte. En dat familieleden begrip 
hebben. En dat mantelzorgers soms een stap extra doen in wat de organisatie een 
‘coronatsunami’ noemt. ’Wij kunnen de reguliere zorg niet stoppen of operaties uitstellen om 
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plaats te maken voor coronapatiënten, we kunnen alleen de schaarse zorg zo goed als mogelijk 
verdelen.’  
 
De stijgende besmettingscijfers in de regio hebben ook zonder de personeelstekorten al flinke 
impact op de verzorgingshuizen. Uit de laatste cijfers van het netwerk acute zorg blijkt dat in 
de regio Gelderland-Midden (de regio rond Arnhem en Ede) bijna de helft van de 
verzorgingstehuizen minimaal één besmetting heeft.  
 
Die cijfers worden herkend door Opella. Van den Hoek: ‘Bij een besmetting is een afdeling 
vaak voor een korte periode dicht. Op sommige locaties worden de maaltijden nu in kleinere 
groepen gedaan.’  
 
In vrijwel alle verzorgingstehuizen in de regio is het mondkapje weer verplicht of is die 
verplichting zelfs nooit weg geweest. Dat geldt bijvoorbeeld voor zorginstelling Innoforte in 
Arnhem. Bij die instelling wordt nu ook weer aan bezoekers gevraagd dat ze met maximaal 
twee personen per dag komen. ‘We hebben een paar afdelingen in quarantaine en iedereen 
blijft zo veel mogelijk op de afdeling’, zegt een woordvoerder. Ondertussen hoopt de organisatie 
zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het zetten van boosterprikken. ‘Dat zou zo fijn zijn.’ 
We hebben verschillende vacatures. Geef dat vooral door. Het is hartstikke leuk werken bij 
onze organisatie. 
 
De druk is hoog voor de medewerkers. Net als overal in de ouderenzorg, zo zegt de 
woordvoerder. Net als bij veel andere organisaties heeft ook Innoforte een tekort aan 
medewerkers. ‘We hebben verschillende vacatures. Geef dat vooral door. Het is hartstikke leuk 
werken bij onze organisatie.’  
 
Twee organisaties in de Achterhoek kiezen inmiddels voor een andere route om het 
personeelsgebrek aan te pakken. Daar gaan binnenkort tien verpleegkundigen uit Portugal 
aan de slag. Een land waar volgens Marga Klompé, een van de deelnemers aan het project, 
niet zo’n tekort is aan verplegend personeel. Als de pilot slaagt, dan verwelkomt de regio zeker 
nog meer collega’s uit Zuid-Europa, laat de organisatie weten. Bron: DG, 25 november 2021. 
 
Infectieziekten krijgen minder kans door coronamaatregelen 
 
Vorig jaar daalde het aantal meldingen van ziekten waartegen wordt gevaccineerd binnen 
het Rijksvaccinatieprogramma. Heel waarschijnlijk heeft dit te maken met de 
coronamaatregelen, zoals afstand houden, handen wassen en minder reizen. 
 
Vooral voor kinkhoest, bof, pneumokokkenziekte en mazelen daalde het aantal meldingen. 
Voor kinkhoest was er een daling te zien van 85 procent. Voor mazelen waren er vorig jaar 
maar twee meldingen terwijl er een jaar eerder 84 meldingen waren.  
 
Het aantal meldingen van chronische hepatitis B daalde met ongeveer een derde vergeleken 
met een jaar eerder. Die laatste is waarschijnlijk geen echte daling. Door de 
coronapandemie zijn mensen minder vaak naar een dokter gegaan, waardoor er minder is 
getest op onder andere hepatitis B.  
 
De enige uitzondering wat dalingen betreft was Haemophilus influenzae type b (Hib). Dit is 
een bacterie die bij vrijwel alle mensen wel eens in de neusholte zit. Vorig jaar steeg het aantal 
meldingen naar 68, terwijl er in 2019 maar 39 meldingen waren. Het RIVM onderzoekt wat 
hiervan de oorzaak kan zijn.  
 
Verder waren er in 2020 opnieuw geen meldingen van rodehond en polio. Er waren wel 
drie patiënten met difterie en twee met tetanus. Ook het aantal meldingen 
van meningokokkenziekte is verder gedaald na de toevoeging van deze vaccinatie aan het 
Rijksvaccinatieprogramma in 2018.  
 
Het inenten van kinderen tegen infectieziekten wint sinds 2020 weer aan populariteit. De 
landelijke vaccinatiegraad in Nederland was vorig jaar voor het eerst in vijf jaar bij vrijwel alle 
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leeftijdsgroepen gestegen. Vooral de inenting van zuigelingen tegen bof, mazelen en rodehond 
(+ 0,7 procent) en tegen meningokokken (+ 0,6 procent) en de vaccinatie van pubermeisjes 
tegen hpv (+ 7,5 procent) – een virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt – zitten in de lift. 
Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Voor het eerst in vijf jaar zit vaccinatiegraad weer in de lift 
 
Het inenten van kinderen tegen infectieziekten wint aan populariteit. De landelijke 
vaccinatiegraad in Nederland is voor het eerst in vijf jaar bij vrijwel alle leeftijdsgroepen 
gestegen. 
 
Vooral de inenting van zuigelingen tegen bof, mazelen en rodehond (+ 0,7 procent) en tegen 
meningokokken (+ 0,6 procent) en de vaccinatie van pubermeisjes tegen hpv (+ 7,5 procent) – 
een virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt – zitten in de lift. 
 
Het percentage kinderen dat vorig jaar op tweejarige leeftijd alle vaccinaties volgens schema 
heeft ontvangen, is gestegen van 90,2 naar 90,8 procent. Daarentegen heeft 4,4 procent van 
de tweejarigen nog geen enkele vaccinatie gekregen. Vooral in de zogeheten biblebelt blijft de 
inentingsgraad te laag. 
 
Hans van Vliet leidt het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. Hij ziet dat het over het 
algemeen in Nederland echt de goede kant op gaat. ‘Het onderwerp ‘vaccineren’ leeft weer! Dat 
is een heel andere boodschap dan de afgelopen jaren. Sinds 2019 kun je echt spreken van 
een goednieuwsshow.’ 
 
Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) verwelkomt de duidelijke trendbreuk, een 
toename van de inentingsgraad. Blokhuis beschouwt vaccinatie als ‘een daad van 
naastenliefde.’ ‘Ik voel me gesterkt in de maatregelen die ik heb ingezet om meer kinderen en 
jongeren te vaccineren.’ 
 
Volgens Van Vliet (RIVM) komt de stijging doordat de aandacht voor vaccinatie, zowel in het 
maatschappelijk debat als in de politiek, is toegenomen. De discussie over het weigeren van 
kinderen zonder inentingen op de crèche was verhit.  
 
Verder hebben veel pubermeiden naast een uitgebreide meningokokkenvaccinatie ook gelijk 
een hpv-prik gehaald. Daarnaast krijgen weigerachtige ouders tegenwoordig een gesprek op 
het consultatiebureau en is er een lespakket over vaccinatie beschikbaar. 
 
De hpv-vaccinatie is echt bezig met een inhaalslag. Was in 2018 nog maar 45,5 procent van 
de meiden tegen dit virus ingeënt, in 2019 was dat al opgelopen naar 53 procent. En voorlopige 
cijfers laten zien dat de vaccinatiegraad op veertienjarige leeftijd in maart 2020 al op 59 
procent lag. 
 
Vorig jaar is al besloten dat ook jongens in de toekomst een vaccinatie krijgen tegen dit virus, 
dat ook keel-, penis- en anuskanker kan veroorzaken. Daarnaast zal de prik aan kinderen op 
jongere leeftijd gegeven worden. 
 
De coronacrisis zorgt er waarschijnlijk voor dat nog meer Nederlanders zichzelf of hun 
kinderen laten vaccineren tegen infectieziekten. Van Vliet (RIVM) noemt het ‘dodelijk’ voor de 
vaccinatiegraad als er niet meer over inenten wordt gesproken. ‘De coronacrisis heeft iedereen 
weer even met de neus op de feiten gedrukt: vaccinatie tegen infectieziekten is essentieel.’ 
 
Op dit moment is het volgens het instituut niet duidelijk in hoeverre de coronacrisis effect zal 
hebben op de vaccinatiegraad in komende jaren. Dat is mede afhankelijk van de duur van de 
crisis en of gemiste vaccinaties nog (tijdig) worden ingehaald. 
 
De afgelopen maanden zijn de inentingen van zuigelingen doorgegaan en ook de vaccinatie 
tegen meningokokken, een bacterie die een zeer ernstige infectieziekte veroorzaakt, is 
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individueel voortgezet. De tweede inenting tegen bof, mazelen en rodehond en de hpv-prik 
hebben wel stilgelegen. 
 
De komende maanden zullen de GGD’s hun best doen om opgelopen achterstanden weg te 
werken en Van Vliet denkt dat ze daar grotendeels in zullen slagen. ‘De cijfers van 2020 zullen 
beperkt worden geraakt door corona.’ 
 
Er zijn maatregelen genomen om vaccinaties zoveel mogelijk doorgang te laten vinden tijdens 
de coronacrisis. Zo ontvangen ouders extra informatie over het virus en wordt vaak 
voorafgaand aan een afspraak telefonisch contact opgenomen met mensen, waarbij het belang 
van vaccineren wordt benadrukt. Ouders die toch geen gehoor geven aan een oproep, krijgen 
achteraf ook vaak een telefoontje.  
 
Staatssecretaris Blokhuis deelt het optimisme van het RIVM dat de vaccinatiegraad geen grote 
deuken oploopt. ‘De inzet voor het Rijksvaccinatieprogramma van velen heeft voor het eerst 
sinds een aantal jaren geleid tot een toename van de vaccinatiegraad. Daarom heb ik er, 
ondanks Covid-19, vertrouwen in dat deze stijgende lijn doorgetrokken zal worden.’ Bron: AD, 
30 juni 2020.  
 
Kabinet buigt zich over ingrijpen, winterse lockdown ligt op tafel 
 
Het kabinet komt vandaag met chagrijn bijeen in het Catshuis. De gewenste daling in de 
coronacijfers blijft nog uit, waardoor wordt gepeinsd over nieuwe maatregelen - misschien 
zelfs een lockdown.  
 
Deskundigen van het OMT kwamen gisteravond al in spoedberaad bijeen, hun advies zou 
inmiddels bij minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) moeten liggen. Het Catshuisoverleg 
van vandaag wordt opgevolgd door een persconferentie morgen. 
 
Minister De Jonge sprak woensdag van een ‘somber en zorgelijk’ beeld. ‘De afgelopen twee 
dagen kwamen er ruim zevenhonderd coronapatiënten bij’, zei hij na afloop van een corona-
overleg. ‘We moeten een kentering gaan zien, of die kentering gaan forceren.’ De Jonge wilde 
niet vooruitlopen op specifieke restricties, maar harde maatregelen lijken onvermijdelijk. 
 
‘Alles ligt op tafel’, zegt een bron. Zelfs een schoolsluiting lijkt geen absoluut taboe meer, nu 
veel basisschoolkinderen besmet raken. 
 
Het is wel een taai dilemma. De schade door schoolsluitingen is immens: in delen van het 
onderwijs zijn -ondanks lessen via Zoom - achterstanden tot wel een jaar opgelopen. Nog los 
van psychische problemen die zijn opgetreden. 
 
Het OMT hoopte ingrijpen lang te kunnen vermijden. Maar de zo gehoopte kentering in de 
coronacijfers is nog niet te zien. 
 

 
 

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares. © ANP 
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Met de enorme virusgolf lijkt sluiting van sectoren als de horeca en detailhandel, 
bezoekverboden en misschien zelfs scholensluiting effectief, maar de vraag is of er voldoende 
draagvlak is. ‘Meer dan acht op de tien mensen zijn volledig gevaccineerd, die zullen zich 
afvragen waarom ze zich aan maatregelen moeten houden’, stelt een Haagse bron. ‘Dat is veel 
ingewikkelder dan vorig jaar.’ 
 
Minister De Jonge zei gisteren wel dat je niet zomaar de lockdownhamer van de plank moet 
halen: ‘We moeten nooit makkelijk denken over nieuwe maatregelen. Die zullen altijd pijn 
doen. Daarom moeten we kijken: wat is er nodig, hoe eerlijk en hoe passend zijn maatregelen? 
Maar de zorg moet toegankelijk blijven, die komt in het gedrang.’ 
 
Ziekenhuizen moeten nu al een groot deel van hun planbare zorg uitstellen. In Limburg wordt 
zelfs ingrijpende, planbare zorg afgezegd. Dit betekent dat veel kanker-, hart- en 
hersenoperaties in die provincie worden uitgesteld. 
 
Ic-voorzitter Diederik Gommers schetste het woensdag al in een gesprek met Kamerleden: hij 
kan het niet verkroppen als bij stijgende aantallen code zwart nadert en hij patiënten en 
families moet zeggen dat er geen plek is op de ic, terwijl even verderop kroegentochten en 
kerstshoppen mogelijk blijven.  Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Longartsen: ‘Misverstand dat gevaccineerden net zo goed in ziekenhuis 
terechtkomen’  
 
Ongevaccineerden die in het ziekenhuis liggen met corona zijn gemiddeld twintig jaar jonger 
dan patiënten die wel zijn gevaccineerd. En: gevaccineerden die gewoon gezond zijn komen 
een infectie vrij goed door en belanden tot op heden bijna nooit in het ziekenhuis. 
 
Dat stelt voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) 
Leon van den Toorn. Hij maakt zo korte metten met het volgens hem ‘wijdverbreide 
misverstand’, dat gevaccineerden net zo goed in het ziekenhuis kunnen belanden als 
ongevaccineerden. Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Planbare zorg in ziekenhuizen wordt verder afgeschaald 
 
De planbare zorg in ziekenhuizen komt verder in de knel. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg 
(LNAZ) heeft demissionair zorgminister Hugo De Jonge gevraagd fase 2D uit het 
opschalingsplan te bekrachtigen, meldt een LNAZ-woordvoerder. ‘Ik zou fase 2D nu nog niet 
willen betitelen als de fase voor code zwart, omdat daarbij sprake is van de mogelijkheid op te 
schalen naar 1350 ic-bedden. Zover is het nog niet’, aldus de woordvoerder. 
 
Fase 2D houdt in dat landelijk de kritieke planbare zorg wordt afgeschaald. Het gaat om 
operaties en behandelingen die binnen zes weken zouden moeten worden uitgevoerd, zoals 
chemotherapie of niertransplantaties. Ook Defensie en het Rode Kruis kunnen worden 
ingezet. Een woordvoerder van het ministerie van VWS kan woensdagavond niet met zekerheid 
zeggen of het verzoek van de LNAZ om fase 2D af te kondigen, al binnen is gekomen. 
 
Naar aanleiding van het verzoek zal demissionair zorgminister Hugo De Jonge bekijken of aan 
alle criteria hiervoor is voldaan en zal hij die fase officieel afkondigen. Zijn voorganger Tamara 
van Ark deed dat ook in januari van dit jaar. 
 
De LNAZ en de ziekenhuizen hebben in verband met de pandemie het opschalingsplan 
opgesteld voor het geval de zorg overbelast raakt door de toestroom van coronapatiënten. Op 
deze manier wordt personeel vrijgespeeld om te helpen bij de coronazorg. 
 
De laatste fase, crisisfase 3, staat bekend als code zwart. Ziekenhuizen verlenen dan nog 
alleen acute zorg en moeten daarin soms keuzes maken. In 3A en 3B wordt triage toegepast 
door artsen op medische gronden, over wie er het eerst geholpen worden. 3C betekent dat 
keuzes aan de orde kunnen zijn over wie mogelijk niet kan worden geholpen.  
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De afgelopen weken bevonden de ziekenhuizen zich in fase 2C: ziekenhuizen hebben reguliere 
planbare zorg afgeschaald, zoals heup- en knieoperaties en cosmetische operaties.  Bron: AD, 
25 november 2021. 
 
Scheidsrechter Rob weigert kleedkamer te delen met ongevaccineerde 
collega 
 
Verenigingsscheidsrechter Rob van Haaften van de Utrechtse voetbalvereniging Voorwaarts 
heeft zaterdag geweigerd de kleedkamer te delen met collega Peter Haringsma uit Amersfoort. 
 
Haringsma floot een wedstrijd van het eerste elftal van Voorwaarts en maakte duidelijk 
kenbaar niet gevaccineerd te zijn. Van Haaften zou ná het duel van Haringsma fluiten, maar 
weigerde dit. ‘Ik ga mijn gezondheid niet op het spel zetten.’ Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Buurlanden geschokt door rellen Rotterdam: ‘Wat is er met jouw land aan 
de hand’ 
 
Met ongeloof keek Nederland naar relschoppers die de afgelopen dagen de boel kort en klein 
sloegen. En wij niet alleen. Ook buiten de grenzen vraagt men zich af waar die boosheid en 
frustratie opeens vandaan komen. 
 
‘Wat is er allemaal aan de hand in Nederland?’ De uitsmijter Guy Hoeks van een Berlijnse bar 
kon zijn ogen niet geloven, zo vertelde hij mij, correspondent voor deze krant, afgelopen 
zaterdagavond. De schokkende beelden van honderden rellende jongeren in Rotterdam – 
zoiets maken ze zelfs in de Duitse hoofdstad, waar de onderhuidse onvrede en spanning in de 
samenleving nooit ver weg is, zelden mee. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
OMT adviseert kabinet om het onderwijs open te houden  
 
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd het hele onderwijs open 
te houden. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Het kabinet had om een vervroegd OMT-advies 
gevraagd vanwege de oplopende besmettingen. 

Hoewel er veel besmettingen zijn op scholen, vindt het OMT dat er moet alles aan gedaan 
worden om ze niet te sluiten. Het advies geldt voor zowel basis- en middelbare scholen als 
universiteiten en hogescholen. Het kabinet zou dan eerst in andere sectoren moeten kijken 
wat er kan gebeuren om het aantal besmettingen terug te dringen. 

Of het kabinet het advies overneemt, is niet duidelijk. Daarover zijn vandaag weer diverse 
overleggen. Morgen is er weer een persconferentie van demissionair premier Rutte en minister 
De Jonge. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Angela Merkel vindt de maatregelen die zijn genomen om de vierde 
coronagolf in te dammen ontoereikend 
 
De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt de maatregelen die zijn genomen om de vierde 
golf van de coronapandemie in te dammen ontoereikend. ‘We hebben meer 
contactbeperkingen nodig’, zei de CDU-politica donderdagavond. Ze wilde zich nog niet 
vastleggen om het voor 9 december geplande overleg met de deelstaatleiders te vervroegen, 
zoals enkele van hen eisen. ‘Het vinden van nieuwe data hangt ook af van de deelstaten’, aldus 
Merkel. 

Ze pleit voor aanvullende coronamaatregelen. Duitsland bevindt zich in een fase van 
exponentiële stijging van het aantal besmettingen, zei de vertrekkend bondskanselier. Elke 
dag telt volgens haar als het gaat om het nemen van contactbeperkingen die de verspreiding 
van het virus kunnen vertragen. ‘De situatie is zo ernstig vanwege de exponentiële stijging’, 



101 
 

zei ze. ‘En de mensen die vandaag ziek worden, zijn degenen die over 10 tot 14 dagen op de 
intensive care zullen liggen... Elke dag telt.’ 

Volgens informatie van het Duitse persbureau DPA had Merkel de drie partijen van de nieuwe 
'stoplichtcoalitie' (SDP, FDP en Groenen) dinsdagavond tijdens hun corona-
overleg aangeboden de maatregelen fors aan te scherpen met het oog op de dreigende 
overbelasting van het zorgsysteem. Een wettelijke 'noodrem' of een duidelijke lockdown-
overeenkomst met de deelstaten liggen voor de hand, luidde het. 

Volgens informatie van Der Tagesspiegel werd in kringen van de nieuwe coalitie ontkend dat 
de kanselier had opgeroepen tot een landelijke lockdown. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Er zijn veel manieren om op de komende maatregelen te reageren 
 
Cynisch, schouderophalend, boos of juist laconiek. Er zijn vele manieren om op de boven de 
markt hangende maatregelen van het kabinet te reageren, zo ook in Zeist. ‘Die lockdown is 
onvermijdelijk.’  

Ives Visser, van de gelijknamige handel in groente en fruit uit De Bilt, maakt zich niet heel 
druk. ‘Ik blijf altijd positief, dat is ook een manier om de pandemie te overleven.’ De 
aanstaande persconferentie van Rutte is best spannend, zegt ze. ‘Maar het is wat het 
is. Schouders eronder en als we in lockdown gaan moeten we het thuis maar gezellig maken. 
Wij werken wel door, het is voor bepaalde collega’s en horeca wel heel verdrietig.’ 

Ook gepensioneerde Irene Schuring ziet een lockdown voor zich. ‘En dat is met name voor de 
horeca heel erg. Voor mezelf? Ik kan niet meer gezellig uit eten, concertjes worden afgelast. 
Dat is jammer, maar het kan zo niet langer.’ 

Ze vraagt zich af waarom het kabinet niet voor meer ic-bedden heeft gezorgd, of voor meer 
mensen die zijn geprikt. ‘Als straks in het ziekenhuis een moet worden gekozen, dan vind ik 
dat gevaccineerden eigenlijk voor gaan. Maar doktoren zullen het daar vast niet mee eens zijn.’ 
Bron: AD, 25 november 2021. 
 
De Tsjechische president Milos Zeman is na een positieve coronatest 
teruggebracht naar het ziekenhuis 
 
De Tsjechische president Milos Zeman is na een positieve coronatest teruggebracht naar het 
ziekenhuis. Daaruit was hij eerder op de dag ontslagen na een verblijf van 46 dagen voor de 
behandeling van een andere aandoening. 

De 77-jarige Zeman heeft zijn werkzaamheden voorlopig opgeschort. Hij zou vrijdag Petr Fiala 
volgens persbureau CTK als nieuwe premier aanwijzen om een regering te vormen. 

De huidige premier Andrej Babis bleef met zijn populistische ANO-partij weliswaar de grootste 
tijdens de parlementsverkiezingen in oktober, maar een alliantie van vijf partijen kreeg een 
meerderheid. Babis besloot, nadat samenwerking op rechts was mislukt, in de oppositie te 
gaan. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
In Portugal worden weer coronamaatregelen ingevoerd 
 
Portugal voert opnieuw coronamaatregelen in wegens het toenemende aantal nieuwe 
besmettingen. Het land heeft een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld en had veel 
maatregelen geschrapt. Zo'n 87 procent van de Portugezen is volledig gevaccineerd. 

Volgens de maatregelen, die 1 december ingaan en die premier António Costa donderdag 
aankondigde, moet iedereen die per vliegtuig het land binnenkomt een negatieve 
coronatest kunnen overleggen, dus ook gevaccineerde reizigers. Luchtvaartmaatschappijen 
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die mensen meenemen zonder geldig testbewijs kunnen een boete krijgen van 20.000 euro 
per passagier. 

Ook om een café, nachtclub, verzorgingstehuis of groot evenement te bezoeken is 
een negatieve test voor iedereen verplicht. Ook wordt het op veel plaatsen weer verplicht om 
een mondkapje te dragen. Om een eventuele toename van besmettingen na de feestdagen in 
te dammen moeten Portugezen in de eerste week van het nieuwe jaar verplicht thuiswerken.  

Daarnaast moeten bars en discotheken sluiten tijdens deze week van 'contactbeperking.’ Die 
moet herhaling van de ’tragische januari 2021’ voorkomen. Scholen openen na de 
kerstvakantie een week later dan gepland, op 10 januari 2022.   

‘Het doet er niet toe hoe succesvol de vaccinatiecampagne was, we moeten ons ervan bewust 
zijn dat we aan een meer risicovolle fase beginnen’, zei Costa. ‘Overal in de EU zien we een 
significante toename en Portugal is geen eiland.’ Woensdag telde het land met 3773 gevallen 
het hoogste aantal nieuwe besmettingen in vier maanden. Donderdag lag het iets lager, op 
3150. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Suriname heeft donderdag de 46e verjaardag van het land zonder publiek 
gevierd 
 
Suriname heeft donderdag de 46e verjaardag van het land zonder publiek gevierd. De 
gebruikelijke militaire parade en het defilé in Paramaribo gingen wel door, maar door de 
coronaregels was publiek langs de wegen niet welkom. Lokale omroepen deden live verslag 
van de activiteiten. 

Rond de 1200 militairen liepen of reden mee. Het grootste deel bestond uit Surinamers, maar 
daarnaast waren ook Nederlandse, Braziliaanse en Frans-Guyanese militairen aanwezig. Het 
gebied waar de parade werd gehouden was niet toegankelijk. Om 14.00 uur werd de gehele 
stad weer vrijgegeven. Er was dus geen sprake van een lockdown, zoals gebruikelijk is op 
nationale feestdagen. De avondklok geldt wel. 

President Chan Santokhi zei in zijn toespraak dat het de goede kant op gaat met 
Suriname. Ondanks de schuld van 4 miljard dollar waar zijn regering mee is opgescheept, 
verwacht hij voor volgend jaar economisch herstel. Volgens de president bezit Suriname veel 
veerkracht. Hij riep de bevolking op samen te werken omdat het ook anders kan aflopen met 
het land.  

‘Er zijn landen die eens onafhankelijk waren en het nu niet meer zijn, en er zijn landen die in 
harmonie zijn begonnen, maar door burgeroorlogen vrijwel verwoest zijn. Ook wij hebben 
hoogtepunten en dieptepunten gekend, maar we hebben het samen overleefd en daarom 
mogen we elkaar feliciteren.’ 

Suriname werd op 25 november 1975 onafhankelijk van Nederland. Bron: AD, 25 november 
2021. 
 
GGD'en kunnen medewerkers op test- en vaccinatielocaties die aan het 
maximale aantal tijdelijke contracten zitten in vaste dienst nemen 
 
De GGD'en kunnen medewerkers op test- en vaccinatielocaties die aan het maximale aantal 
tijdelijke contracten zitten, zonder nadelige financiële gevolgen in vaste dienst nemen. Het 
ministerie van Volksgezondheid betaalt eventuele ontslagvergoedingen als deze mensen na de 
coronacrisis niet meer nodig zijn, meldt een woordvoerder. 
 
Koepelorganisatie GGD GHOR waarschuwde eerder deze week dat ervaren krachten mogelijk 
de deur moet worden gewezen, omdat zij al twee keer verlenging van hun tijdelijke 
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arbeidsovereenkomst hebben gehad. Volgens de wet moeten zij dan een vaste aanstelling 
krijgen, of ontslagen worden. 
 
Dat komt op een uiterst ongelegen moment. Door de hoge besmettingsgraad laten momenteel 
veel mensen zich testen en de verwachting is dat dit nog wel even zo blijft. Daarnaast is de 
komenden maanden veel menskracht nodig bij de GGD'en om iedereen die dat wil een 
boostervaccinatie te geven. 
 
Het ministerie maakte eerder al afspraken met de GGD'en over de vergoeding van extra 
kosten die zij door de coronacrisis moeten maken. Daar gaan de eventuele 
ontslagvergoedingen ook onder vallen. Hoeveel deze oplossing gaat kosten is niet bekend, ook 
omdat niet duidelijk is om hoeveel medewerkers het gaat. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Cameretten, het oudste cabaretfestival van Nederland, verplaatst de 
finale naar vrijdagavond 
 
Cameretten, het oudste cabaretfestival van Nederland, verplaatst de finale naar vrijdagavond. 
In eerste instantie zou de finaleavond van deze editie zaterdag plaatsvinden. Maar de 
organisatie wil geen risico lopen dat het demissionaire kabinet vrijdag aankondigt dat alle 
theaters weer voor onbepaalde tijd de deuren moeten sluiten. 
 
De jury zal vrijdagavond na de finale bekendmaken wie de Juryprijs, de Publieksprijs en de 
Persoonlijkheidsprijs in de wacht slepen. Het is de laatste editie van Cameretten in Rotterdam. 
Het festival verhuist in 2022, na ruim drie decennia, naar Den Haag. 
 
 Het evenement bracht de afgelopen drie decennia grote talenten voort als Hans Teeuwen, 
Theo Maassen, Alex Klaassen en Martine Sandifort, Guido Weijers, Daniel Arends, Ronald 
Goedemondt en Eric van Sauers. 
 
Cabaretier Javier Guzman maakte donderdag bekend dat hij vrijdag al een versie van zijn 
oudejaarsconference voor Comedy Central gaat opnemen omdat hij ook vreest dat de theaters 
weer dicht moeten. Guzman was vorige jaar gedwongen zijn eindejaarsshow om die reden voor 
een lege zaal te spelen. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Mensen met een gekochte, valse QR-code in de CoronaCheck-app kunnen 
die code in sommige gevallen niet meer laten zien om toegang te krijgen  
 
Mensen met een gekochte, neppe QR-code in de CoronaCheck-app kunnen die code in 
sommige gevallen niet meer laten zien om toegang te krijgen op plekken waar zo'n coronapas 
wordt gevraagd. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt na een bericht van de NOS dat 
het recent een nieuwe manier heeft gevonden om deze frauduleuze QR-codes van de app te 
gooien. Ook kant-en-klare codes die mensen op websites of in app-groepen delen, kunnen 
worden geblokkeerd. 

Om hoeveel codes het gaat, kan een woordvoerster van het ministerie niet zeggen. Mensen 
krijgen een groen vinkje met hun QR-code als ze zijn gevaccineerd, aantoonbaar zijn hersteld 
of recent negatief zijn getest. Pas dan mogen ze ergens naar binnen. Op steeds meer plekken 
moeten mensen de corona-app laten scannen voor toegang. 

Begin deze maand ruimde het ministerie van VWS een juridische belemmering uit de weg die 
ervoor zorgde dat valse QR-codes uit het buitenland niet konden worden geblokkeerd. Het 
departement noemt gebruik van frauduleuze codes ‘echt kwalijk.’ ‘Je brengt je eigen 
gezondheid in gevaar en die van anderen om je heen’, aldus de zegsvrouw. Zowel het maken 
als het kopen en gebruiken van valse codes is strafbaar, benadrukt het ministerie. Bron: AD, 
25 november 2021. 
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Koopjesjagers in het Groene Hart komen op Black Friday minder aan hun 
trekken dan in voorgaande jaren 

Koopjesjagers in het Groene Hart komen op Black Friday minder aan hun trekken dan in 
voorgaande jaren. ‘We kunnen ons nu echt geen grote kortingen veroorloven.’ 

No Black Friday. Modewinkel Wauw in Stolwijk (Krimpenerwaard) zette die boodschap 
vandaag prominent op Facebook en Instagram. Eerder deed de kledingboetiek volgens 
verkoopmedewerker Marjolein Zwijnenburg wel mee aan dit uit Amerika overgewaaide 
fenomeen, waarbij winkeliers eind november stunten met hun prijzen. 

‘Maar in deze coronatijd, waarbij het al moeilijk genoeg is om het hoofd boven water te houden 
en een lockdown met opnieuw sluiting of een kortere openingstijd van winkels dreigt om het 
virus terug te dringen, maken we even pas op de plaats. Gelukkig krijgen we hiervoor veel 
begrip van onze klanten.’ Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Leerlingen mavo in Amersfoort handelden in corona-zelftesten 
 
Leerlingen van een mavo in Amersfoort dreven de afgelopen tijd een handeltje in corona-
zelftests die ze op school achterover drukten. Ze bewaarden de tests in hun kluisjes en 
verkochten ze buiten school voor 2,50 euro per stuk. 

De directie van Mavo Muurhuizen, een kleine scholengemeenschap met 750 leerlingen in 
Amersfoort, greep donderdag in nadat ze door een ouder op de illegale zelftest-handel was 
geattendeerd. Een groep leerlingen stal honderden teststrips uit een grote voorraaddoos, die 
onbewaakt onder een trap in de school stond. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Mavo-leerlingen verkochten op school gestolen corona-zelftests aan 
vrienden en bekenden  
 
Leerlingen van een mavo in Amersfoort dreven de afgelopen tijd een handeltje in corona-
zelftests die ze op school achterover drukten. Ze bewaarden de tests in hun kluisjes en 
verkochten ze buiten school voor 2,50 euro per stuk. 
 
De directie van Mavo Muurhuizen, een kleine scholengemeenschap met 750 leerlingen in 
Amersfoort, greep donderdag in nadat ze door een ouder op de illegale zelftest-handel was 
geattendeerd. Een groep leerlingen stal honderden teststrips uit een grote voorraaddoos, die 
onbewaakt onder een trap in de school stond. 
 
De doos is inmiddels weggehaald, zegt directeur Sylvia Berk, en de regels over het uitdelen 
van zelftests aan de leerlingen zijn aangehaald. ‘Dit had natuurlijk niet gemogen, al voel ik 
toch ook een lichte bewondering voor de inventiviteit van de scholieren. Dat ze iets doen met 
vraag en aanbod is prima, alleen waren de strips daar niet voor bedoeld en dat wisten ze. Wij 
van onze kant hadden de voorraad beter moeten opbergen. De hand gaat ook in eigen boezem.’ 
 
Middelbare scholen zijn al enige tijd verplicht elke leerling wekelijks een handvol zelftests te 
verstrekken voor eigen gebruik. Op Mavo Muurhuizen is die taak toebedeeld aan de klassen-
mentoren, legt Berk uit. Als een scholier er vanwege aanhoudende klachten meer nodig heeft, 
dan kan hij of zij die ophalen in de ‘huiskamer’ van de onderwijsassistent, aldus de directeur.  
 
Die tests zijn betaald met gemeenschapsgeld en bedoeld om het onderwijs open te houden, 
niet om er een extra cent mee te verdienen, aldus Stan Termeer, Woordvoerder van de 
Voortgezet Onderwijs Raad. 
 
‘Ook daar hebben we het systeem aangescherpt. Tot vandaag konden leerlingen zo’n test zelf 
pakken als de onderwijsassistente er niet was. Nu deelt die ze alleen nog maar uit en houdt 
ze een ook registratie bij.’  
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Corona-zelftest  © Rob Engelaar 

Of de zelftest-handel, zoals bij het onderscheppen van vuurwerk of wapens, reden geeft tot 
het steekproefsgewijs controleren van de lockers, betwijfelt Berk. Ze verwacht er niet veel meer 
aan te treffen. Bovendien heeft de school toestemming nodig van de leerling om naar in de 
kluis opgeborgen tassen te kijken.  

‘Laten we maar constateren dat de bron van het kwaad is weggenomen. We zullen extra alert 
zijn. Het is heel goed dat scholen voldoende testen krijgen voor leerlingen en personen, zo 
blijven we hopelijk open, maar dan moeten ze daar wel voor gebruikt worden.’ 

Stan Termeer kan er als woordvoerder van de Voortgezet Onderwijs Raad kort over zijn: ‘Dit 
is natuurlijk volstrekt ongewenst. Die tests zijn betaald met gemeenschapsgeld en bedoeld om 
het onderwijs open te houden, niet om er een extra cent mee te verdienen. In winkels zijn de 
corona-zelftests bovendien nauwelijks te krijgen. Dan wordt het een pijnlijk verhaal.’ 

In het begin kwamen ze nog wel eens langs op Marktplaats. Ook dat gaat te ver, aldus  Stan 
Termeer, Woordvoerder van de Voortgezet Onderwijs Raad.  

Dat middelbare scholieren niet alle aan hen uitgedeelde teststrips zelf gebruiken, vindt 
Termeer tot daar aan toe. ‘We weten dat andere gezinsleden ervan mee profiteren. Dat is op 
zich geen probleem. In het begin kwamen ze nog wel eens langs op Marktplaats. Ook dat gaat 
te ver.’ 

Rector Carlijn Harink van Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg  (1237 leerlingen) treedt 
niet in de situatie op Mavo Muurhuizen, maar wil wel aangeven hoe het uitgeven van de 
preventieve zelftests op haar school is geregeld.  

‘Tot nu toe kunnen scholieren en onderwijzend personeel die afhalen bij de receptie. Het wordt 
bijgehouden ook. Als straks misschien weer iedereen, gevaccineerd en ongevaccineerd, moet 
gaan testen, dan gaan we terug naar het model dat de mentoren de tests uitgeven. Er zit dus 
altijd iemand tussen. Onze leerlingen kunnen er niet zomaar bij.’   Bron: AD, 25 november 
2021. 

IGJ heeft vertrouwen in afweging van zorgprofessionals 
 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) benadrukt vertrouwen te hebben in de afweging 
die zorgprofessionals maken als zij zich door corona gedwongen zien om zorg van mindere 
kwaliteit dan anders te leveren. Dat schrijft Medisch Contact. De toezichthouder adviseert 
volgens het blad wel om gemaakte keuzes vast te leggen. 
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Een woordvoerder laat aan Medisch Contact weten dat de inspectie geen ‘100 procent blanco 
garantie vooraf’ kan geven dat ze artsen en andere zorgverleners niet voor de tuchtrechter zal 
brengen als ze door de toenemende coronadruk mindere zorg moeten leveren. Maar dat de 
toezichthouder wel ‘vertrouwen heeft in alle mensen in de zorg’ en ‘er begrip voor heeft dat er 
soms tot maatregelen moet worden gekomen waarbij wordt ingeboet op de kwaliteit van zorg.’ 

‘We proberen zover als mogelijk geruststelling te geven’, aldus de woordvoerder tegen Medisch 
Contact. ‘Maar 100 procent zekerheid bestaat niet in het leven, het hangt ook af van de situatie 
die zich voordoet.’ Bron: AD, 25 november 2021. 

De theaters zijn nog steeds in gesprek met de overheid over het sluiten 
om 17.00 uur van niet-essentiële winkels en culturele instellingen  
 
De theaters zijn nog steeds in gesprek met de overheid over het voornemen om niet-essentiële 
winkels en culturele instellingen de komende tijd om 17.00 uur te sluiten. Dat laat een 
woordvoerder van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) 
donderdag weten. De organisatie wil pas een officiële reactie geven na de 'corona-
persconferentie' van vrijdag. 

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het demissionaire kabinet volgens 
ingewijden de horeca, niet-essentiële winkels en culturele instellingen zoals theaters, 
bioscopen en concertzalen van 17.00 uur tot 05.00 te sluiten. 

Ook contactberoepen zoals kappers zouden al voor het invallen van de avond de deuren 
moeten sluiten, vinden de adviseurs van het kabinet. De betrokken demissionaire ministers 
overleggen donderdag op het Catshuis over de coronacrisis. Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Kabinet broedt op 'avondlockdown': veel dicht om 17.00 uur, scholen 
buiten schot 
 
Het kabinet broedt op een lockdown in de avonduren door niet-essentiële gelegenheden als 
winkels, kappers, theaters en cafés te sluiten tussen vijf uur ‘s avonds en vijf uur ‘s ochtends. 
Scholen zouden dan kunnen openblijven. Maar minister aarzelen of het genoeg is. Morgen 
valt het besluit. 
 
Urenlang vergaderden een kernteam van ministers donderdag in het Catshuis, vrijdag neemt 
het complete kabinet een besluit. Op tafel in de ministerraad ligt een lockdownpakket waarbij 
vanaf 17:00 uur veel van het sociale leven op slot gaat, maar scholen wel open kunnen blijven, 
bevestigen ingewijden.  
 
Al is niets definitief: het RIVM rekent op verzoek nog de precieze effecten van deze 
‘avondlockdown’ door. Het kabinet wil niet weer te weinig doen op de besmettingsgolf de kop 
in te drukken. De maatregelen van twee weken geleden haalden immers onvoldoende uit. 
 
Premier Mark Rutte en minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) krijgen toch al het hele 
najaar het verwijt te laat en te zacht in te grijpen. Tegelijkertijd aarzelen bewindspersonen ook 
om te veel van de samenleving op slot doen, nu burgers maatregelen zat zijn en meer dan acht 
op de tien Nederlanders volledig ingeënt is. ’Alles ligt op tafel’, herhalen bronnen. Wel is het 
streven om het onderwijs uit te zonderen van nieuwe lockdownregels, hoewel scholen nu juist 
besmettingshaarden zijn.  
 
Het Outbreak Management Team kwam woensdagavond op verzoek van het kabinet met spoed 
bijeen om een maatregelenpakket uit te dokteren. Artsen reppen van een dreigend ‘code zwart’ 
in ziekenhuizen, al spreken anderen - zoals De Jonge dat weer tegen. Wel volgen sowieso 
‘stevige maatregelen’, kondigde de minister na een van de overleggen donderdag aan. ‘Om die 
kentering te forceren zijn die nodig, dat staat buiten kijf.’  
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Meest reële scenario is nu dus een lockdown in de avonduren, waarbij alle niet-essentiële 
winkels en gelegenheden de deuren zouden moeten sluiten. Een nog hardere lockdown - blijf 
thuis, met avondklok - zou nog niet in beeld zijn.  
 
Freddy Weima, voorzitter PO-Raad, noemt het daarom goed nieuws dat het OMT adviseert 
scholen op te houden. ‘We doen een beroep op het kabinet om deze lijn te volgen. Tijdens 
eerdere schoolsluitingen hebben we gezien dat het voor kinderen ontzettend belangrijk is om 
samen met klasgenootjes naar school te gaan. Dat neemt niet weg dat scholen nu voor 
ongekende uitdagingen staan door corona en het lerarentekort.’ Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Tsjechië heeft wegens het oplaaien van de coronacrisis opnieuw de 
noodtoestand afgekondigd 
 
Tsjechië heeft wegens het oplaaien van de coronacrisis opnieuw de noodtoestand afgekondigd. 
Dat heeft premier Andrej Babis bevestigd tegen persbureau CTK. De maatregel gaat 
donderdag om middernacht in en geldt de komende dertig dagen. 

Eerder deze week kwam de aftredende regering in overleg met de gouverneurs van de 
Tsjechische regio's tot de slotsom dat er nog geen sprake was van een zeer verontrustende 
situatie. De Tsjechische gezondheidsautoriteiten meldden donderdag echter opnieuw ruim 
18.000 nieuwe coronabesmettingen op een bevolking van 10,7 miljoen mensen. Tot dusver 
is ongeveer 58 procent volledig ingeënt tegen Covid-19. 

Om tot de noodzakelijk geachte verdere restricties te kunnen overgaan, moest Babis 
de noodtoestand uitroepen. Die biedt hem de mogelijkheid om bijvoorbeeld grote 
evenementen te verbieden, bars en restaurants te sluiten of eventueel over te gaan tot een 
volledige lockdown. De 2G-regel - alleen toegang voor gevaccineerden en/of genezen Covid-
19-patiënten - werd begin deze week al ingevoerd omdat de al geldende beperkingen het virus 
niet konden indammen. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Voor jonge kinderen met onderliggende aandoeningen zou 
coronavaccinatie het grootste effect hebben 
 
Voor jonge kinderen met onderliggende aandoeningen zou coronavaccinatie het grootste 
effect hebben, zegt voorzitter Ton de Boer van medicijnautoriteit CBG. Hij wijst erop dat 
kinderen die bijvoorbeeld lijden aan kanker, diabetes of een hartaandoening meer risico lopen 
om ernstig ziek te worden als ze besmet raken met het coronavirus. 

De Boer laat zich niet uit over de vraag of Nederland er wel of niet voor moet kiezen om ook 
kinderen tussen de 5 en 12 jaar te vaccineren tegen het virus. ‘Over de inzet beslist de 
minister, op advies van de Gezondheidsraad’, aldus De Boer. De mogelijkheid om kinderen 
vanaf 5 jaar te vaccineren is donderdag een stap dichterbij gekomen, door de goedkeuring van 
het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De Europese instantie is overtuigd van de 
veiligheid en werkzaamheid van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. 

Het algemene oordeel van EMA, waar het Nederlandse College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen ook in zit, is dat de voordelen van vaccinatie zwaarder wegen dan de risico's 
op bijwerkingen. De Boer benadrukt dat in de beoordeling puur is gekeken naar de uitkomsten 
van het onderzoek naar het vaccin. Ethische vragen, bijvoorbeeld of kinderen die zelf weinig 
risico lopen van het virus gevaccineerd moeten worden om het virus in te dammen, komen in 
het advies van EMA niet aan bod. Dat is het domein van Gezondheidsraad, die nog werkt aan 
een advies aan het kabinet. De CBG-voorzitter noemt het wel belangrijk om te bedenken wat 
het nut is van het vaccineren van kinderen. 

De meeste kinderen die besmet raken met het coronavirus, krijgen alleen milde klachten, 
herhaalt de medicijnautoriteit nog eens. ‘In zeldzame gevallen kunnen kinderen wel ernstige 
Covid-19 krijgen.’ 
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In het onderzoek kwamen vooral relatief onschuldige bijwerkingen naar voren, zoals pijn rond 
de prikplek, hoofdpijn en vermoeidheid. Ernstiger bijwerkingen die in zeldzame gevallen 
worden gezien bij jongeren en volwassenen, zoals een ontsteking van de hartspier, kwamen 
niet voor. ‘Maar je kunt niet uitsluiten dat die kunnen optreden’, zegt De Boer. Overigens gaan 
dit soort ontstekingen meestal vanzelf weer over en herstellen de meeste patiënten goed. Bron: 
AD, 25 november 2021.  
 
Pfizer-vaccin goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar 
 
Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft het vaccin van BioNTech en Pfizer 
goedgekeurd voor gebruik bij kinderen van 5 tot 11 jaar. Eerder was het al goedgekeurd vanaf 
12 jaar. In Nederland is het middel van Pfizer/BioNTech het meestgebruikte coronavaccin. 
 
De experts stellen vast dat de voordelen van het vaccin ook voor jonge kinderen zwaarder 
wegen dan het risico op bijwerkingen, die doorgaans mild zijn. Het EMA adviseert de Europese 
Commissie dan ook het vaccin goed te keuren voor toediening aan kinderen van 5 tot en met 
11 jaar. 
 
Bij kinderen van 5 tot 11 jaar zal de dosis lager zijn dan die bij mensen van 12 jaar en ouder. 
Net als bij de oudere leeftijdsgroep wordt het toegediend als twee injecties in de spieren van 
de bovenarm, met een tussenpoos van drie weken. 
 
Een onderzoek bij kinderen van 5 tot 11 jaar toonde aan dat de reactie op een lagere dosis in 
deze leeftijdsgroep vergelijkbaar is met die op de hogere dosis bij 16- tot 25-jarigen. Deze 
kinderen kregen ofwel het vaccin ofwel een placebo. Van de 1305 kinderen die het vaccin 
kregen, kregen er drie COVID-19, vergeleken met 16 van de 663 kinderen die een placebo 
kregen. Dit betekent dat het vaccin in deze studie 90,7 procent effectief was in het voorkomen 
van corona.  
 
De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen zijn vergelijkbaar met die bij mensen van 
12 jaar en ouder. De vaccinatie kan zorgen voor pijn in de arm, vermoeidheid, hoofdpijn, 
roodheid en zwelling, spierpijn en koude rillingen. Deze verdwijnen doorgaans binnen enkele 
dagen na vaccinatie.  
 
Of ook in Nederland kinderen onder de 12 jaar in aanmerking zullen komen voor vaccinatie 
tegen het coronavirus, is nog niet besloten. De bal ligt nu eerst hij het dagelijks bestuur van 
de Europese Unie. Dat heeft tot nog toe altijd de adviezen van het EMA over coronavaccins 
gevolgd.  
 
In Nederland werkt de Gezondheidsraad nog aan een eigen advies aan het kabinet over het al 
dan niet vaccineren van jonge kinderen. Dat werk loopt al langer, maar wanneer het advies 
klaar zal zijn kon een woordvoerder donderdag nog niet zeggen. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
In Zuid-Afrika is onrust ontstaan door een nieuwe variant van het 
coronavirus 
 
In Zuid-Afrika is onrust ontstaan door een nieuwe variant van het coronavirus. De 
variant B.1.1.529 heeft volgens wetenschappers een ‘extreem hoog’ aantal mutaties. ‘We 
kunnen zien dat de variant de potentie heeft om zich zeer snel te verspreiden’, zei viroloog 
Tulio de Oliveira op een online persconferentie onder toezicht van het ministerie van 
Volksgezondheid.  
 
Het nationaal instituut voor besmettelijke ziektes (NICD) bevestigde donderdag op zijn site 
dat 22 besmettingsgevallen met deze variant B.1.1.529 zijn vastgesteld in verschillende 
laboratoria, die gespecialiseerd zijn in RNA-onderzoek. 

‘De gegevens zijn nog beperkt, maar onze experts maken overuren om de nieuwe variant te 
begrijpen en te bepalen wat de mogelijke implicaties kunnen zijn’, zei NICD-directeur Adrian 
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Puren. ‘De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de mensen kunnen er zeker van 
zijn dat we hen op de hoogte houden.’ Microbioloog Anne van Gottberg, hoofd 
luchtweginfecties bij het NICD, vertelde niet veel later dat virologen al bijna honderd personen 
met de afwijkende variant hebben gedetecteerd. 

Op dit moment kunnen de wetenschappers moeilijk inschatten wat de doeltreffendheid van 
de coronavaccins is tegen deze nieuwe variant. Ook in Zuid-Afrika's buurland Botswana en 
in Hongkong is de B.1.1.529 variant opgedoken. In Hongkong werd ze vastgesteld bij iemand 
die net op reis was geweest naar Zuid-Afrika. 

Volgens hoogleraar bio-informatica Tulio de Oliveira verschilt de nu ontdekte virusvariant 
ongebruikelijk veel van eerdere versies. ‘Het gaat om een mutatie die serieus zorgen baart’, 
reageerde ook gezondheidsminister Joe Phaahla donderdag tijdens een persconferentie. ‘We 
hadden hoop op een langere pauze tussen de coronagolven, dat een nieuwe mogelijk zou 
uitblijven tot eind december of misschien wel januari.’ 

Deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn al bijeengeroepen om de 
beschikbare data over B.1.1.529 te bespreken. Het veranderde virus, waarvan het spike-eiwit 
om de cel binnen te komen op 32 plaatsen afwijkt, is ook al opgedoken in Botswana. Daar 
zijn volgens Kereng Masupu, coördinator van de Covid-19-bestrijdingsdienst, personen 
besmet geraakt die waren ingeënt tegen corona. 

De Oliveira's team van onderzoeksinstituut KRISP, gesteund door de Universiteit van 
Kwazulu-Natal, ontdekte vorig jaar al de zeer besmettelijke bèta-variant. Die werd begin 
januari 2021 ook vastgesteld in Nederland.  

Zuid-Afrika is het door corona zwaarst getroffen land op het Afrikaanse continent. In totaal 
raakten al meer dan 2,9 miljoen mensen besmet en stierven ongeveer 89.600 
coronapatiënten. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Het Outbreak Management Team blijft erbij dat de scholen open moeten 
blijven 
 
Het Outbreak Management Team blijft erbij dat de scholen open moeten blijven, maar wil dat 
‘niet-essentiele sectoren’ zoals winkels, horeca, musea en kappers de deuren om 17.00 uur 
sluiten. Het kabinet beslist morgen of het dat advies volgt. 

Na spoedberaad gisteravond oordelen de corona-adviseurs dat het onderwijs 
uitgezonderd moet worden van eventuele nieuwe harde lockdownregels, maar voor veel andere 
sectoren klinkt een strenger advies. Horeca, bioscopen, musea, kledingwinkels, kappers, 
dierentuinen: alles wat niet-essentieel is zou van 17.00 uur in de avond tot 5.00 uur in de 
ochtend gesloten moeten blijven. Dat bevestigen meerdere ingewijden aan deze nieuwssite. 
Bron: AD, 25 november 2021. 
 
De Europese Unie heeft genoeg coronavaccins om de vaccinatiecampagne 
op te voeren en boosterprikken te zetten 
 
De Europese Unie heeft genoeg coronavaccins om de vaccinatiecampagne op te voeren en 
boosterprikken te zetten, zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. ‘We 
worden getroffen door een nieuwe golf en we moeten het inenten verder opvoeren. U zou uw 
booster zes maanden na de oorspronkelijke vaccinatie moeten nemen’, moedigt ze EU-burgers 
aan in een onlineverklaring. 

‘Het goede nieuws is dat we voldoende vaccins hebben. Aan het eind van deze week is een 
miljard doses aan de lidstaten geleverd’, aldus de Duitse, die is opgeleid en heeft gewerkt als 
arts. ‘We moeten de immuniteit van gevaccineerden aanhouden.’ 
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Vaccinatie tegen Covid-19 redt duizenden levens in de EU, stelt Von der Leyen. ‘En boosters 
geven ons zelfs een hogere beschermingsgraad dan de originele vaccinatie. Ze zullen veel 
ziekenhuisopnames en doden voorkomen.’ 

Het ECDC, het Europese RIVM, raadt volledig gevaccineerden sinds woensdag aan na een 
halfjaar een boosterprik te nemen. De commissie nam die aanbeveling eerder donderdag over 
door voortaan ook de booster in de Europese coronapas (DCC) voor reizen in de EU op te 
nemen. Voor een geldig inentingsbewijs is een booster binnen uiterlijk negen maanden na de 
eerste vaccinatiecyclus nodig. 

Von der Leyen staat er ook bij stil dat een kwart van de volwassen bevolking in de EU nog niet 
is ingeënt. Het gaat om ruim 87 miljoen mensen. ‘We moeten meer mensen overtuigen zich te 
laten vaccineren’, zegt ze in het filmpje. ‘Vaccinatie beschermt u, en de anderen.’ Bron: AD, 
25 november 2021. 
 
Update RIVM 
 
Tussen woensdagochtend en donderdagochtend heeft het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 22.274 positieve coronatests geregistreerd. Dat is iets lager 
dan vorige week donderdag en daardoor zakt het gemiddelde. Dat is voor het eerst sinds 30 
september. Het is wel de tiende dag op rij met meer dan 20.000 nieuwe gevallen. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 155.523 besmettingen vastgesteld. Gemiddeld komt het neer 
op 22.218 nieuwe gevallen per dag. In de week tot en met woensdag waren er gemiddeld zo'n 
22.400 positieve tests per dag. 

Het weektotaal ligt wel hoger dan het aantal gevallen in de zeven dagen ervoor. Op 
weekbasis stijgt het aantal positieve tests met ruim 23 procent. Dat is het laagste 
'groeigetal' sinds begin oktober. 

Het is niet duidelijk waar de daling van het gemiddelde door komt. Het kan een tijdelijk dipje 
zijn, het kan ook komen doordat de GGD'en tegen hun maximale capaciteit aan zitten en niet 
in staat zijn om nog veel meer mensen te testen dan ze nu al doen, maar het zou ook kunnen 
betekenen dat de groei wat begint af te vlakken. 

Het gemiddelde was 55 dagen achter elkaar recht omhooggegaan. Dat is net geen record. 
In september en oktober vorig jaar, bij het begin van de tweede golf, steeg het gemiddelde 57 
achtereenvolgende dagen. 

Amsterdam telde zoals gebruikelijk de meeste positieve tests. Bij 993 inwoners van de 
hoofdstad werd het coronavirus aangetroffen. Rotterdam had 743 nieuwe gevallen, Den 
Haag 509, Utrecht 333 en Tilburg 328. Voor de tweede dag op rij is geen enkele gemeente 
coronavrij. Schiermonnikoog en Vlieland sluiten de rij met elk één positieve test. 

Het RIVM registreerde in de afgelopen dag 61 overlijdens als gevolg van corona. Dat is het 
hoogste aantal sinds 2 maart. De gemeenten Den Haag, Assen en Harderwijk hadden elk drie 
overleden inwoners. Dat hun heengaan nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag 
zijn gestorven. 

In de afgelopen week registreerde het RIVM 298 sterfgevallen, gemiddeld bijna 43 per dag. Dat 
is het hoogste niveau sinds 4 maart. Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Onvermijdelijk dat acute planbare zorg moet worden afgeschaald 
 
Het is onvermijdelijk dat de acute planbare zorg, die eigenlijk binnen zes weken moet 
plaatsvinden, de komende tijd moet worden afgeschaald. Dat zei demissionair minister Hugo 
De Jonge (Volksgezondheid) vandaag na overleg over de coronabestrijding. 
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Het Landelijk Netwerk Acute Zorg vroeg De Jonge gisteren om de zogenoemde fase 2D af te 
kondigen, waarbij kritieke zorg zoals chemotherapie of niertransplantaties moeten worden 
afgeschaald. De Jonge hoopt 'voor het einde van de dag' een besluit te nemen over het verzoek. 
Toezichthouders kijken momenteel of andere vormen van zorg al genoeg zijn afgeschaald, om 
tot fase 2D over te gaan, aldus de bewindsman.  
 
De Jonge benadrukt dat het land eerder dit jaar, van januari tot mei, ook in fase 2D zat. ‘We 
wilden daar zo lang mogelijk uit blijven, maar het is onvermijdelijk dat die fase gaat intreden. 
Het betekent wel dat hele goede afspraken nodig zijn over het afschalen van andere zorg. Het 
kan niet dat er in de ene regio nog heupoperaties worden uitgevoerd, terwijl elders 
chemokuren eruit gaan.’  
 
Alle hulp is nodig om de zorg overeind te houden, aldus De Jonge, ook van privéklinieken. 
‘Ook tegen hen zeg ik, schaal die zorg af die de rest van de ziekenhuizen al aan het afschalen 
is. Zorg dat je mensen ter beschikking stelt om te helpen in de ziekenhuizen.’ Bron: AD, 25 
november 2021. 
 
Het aantal mensen dat met een corona-infectie is opgenomen in een 
ziekenhuis is afgelopen etmaal met 10 gestegen naar 2545 patiënten 
 
Het aantal mensen dat met een corona-infectie is opgenomen in een ziekenhuis is afgelopen 
etmaal met 10 gestegen naar 2545 patiënten, zo staat in de meest recente cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal opgenomen patiënten 
op de verpleegafdelingen nam iets af, het aantal patiënten op de ic's nam juist verder toe. 
 
Zorgverleners op de intensive cares behandelen momenteel 530 Covidpatiënten, een stijging 
van 25 patiënten ten opzichte van 24 uur geleden. Er liggen donderdag voor het eerst meer 
coronapatiënten op de ic's dan een jaar geleden. Op 25 november 2020 werden er 529 mensen 
met een corona-infectie geholpen op een intensive care.  
 
Er werden de afgelopen 24 uur 49 nieuwe coronapatiënten op de ic's opgenomen. Doordat er 
ook mensen overleden of de intensive care-afdelingen mochten verlaten, nam het totaal aantal 
patiënten minder snel toe.  
Op de verpleegafdelingen liggen nu 2015 coronapatiënten. Dat zijn er 15 minder dan een dag 
geleden. Ook van dinsdag op woensdag nam het aantal opgenomen coronapatiënten op de 
verpleegafdelingen al af, toen met 22 patiënten. 
 
Afgelopen etmaal werden 304 nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen opgenomen, maar 
doordat er meer mensen werden ontslagen, overgeplaatst of overleden, daalde de totale 
bezetting in de klinieken toch. 
 
Het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen en klinieken blijft onverminderd hoog. 
Ter vergelijking: precies een maand geleden werden er 73 nieuwe coronapatiënten in de 
klinieken opgenomen en 19 op de ic's. Eind september ging het dagelijks om enkele tientallen 
nieuwe opnames op de verpleegafdelingen en minder dan 10 nieuwe mensen op de ic's. Eind 
september ging het dagelijks om enkele tientallen nieuwe opnames op de verpleegafdelingen 
en minder dan 10 nieuwe op de ic's. Volgens het LCPS zijn er ‘geen signalen dat de stijging in 
de Covid-bezetting afneemt.’ 
 
Om ziekenhuizen te helpen, worden coronapatiënten onderling verspreid. Het LCPS geeft aan 
woensdag 11 patiënten naar een andere regio binnen Nederland te hebben verplaatst. Sinds 
deze week gaan er ook weer patiënten naar Duitsland. Donderdagochtend zou voor het eerst 
weer een coronapatiënt per helikopter naar een ziekenhuis bij de oosterburen worden 
vervoerd, maar het toestel moest ter hoogte van Apeldoorn keren vanwege mist. Dat meldt een 
woordvoerder van het ziekenhuis Zuyderland, vanwaar de patiënt zou worden vervoerd. 
Mogelijk lukt het later op de dag alsnog de patiënt te verplaatsen.  
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Afgelopen dagen werden telkens twee patiënten per dag naar een Duits ziekenhuis gebracht, 
met speciaal ingerichte ambulance. Bron: AD, 25 november 2021.  
 
‘Dikke vetzak!’ komt twitteraar duur te staan, Belgische topviroloog in 
de aanval 
 
De vooraanstaande Belgische viroloog Marc Van Ranst toont geen enkele genade meer voor 
anonieme twitteraars die hem in privéberichten uitschelden, intimideren en bedreigen. De 
uitgesproken hoogleraar en opiniemaker, een van de belangrijkste corona-adviseurs van de 
Belgische regering, nagelt een grofgebekte twitteraar uit Tilburg aan de schandpaal en seint 
tegelijkertijd ook de politie in. ‘Ik heb echt totaal geen medelijden meer met deze idioten.’ 
 
Van Ranst adviseert de Belgische regering over het coronabeleid en is door honderden 
televisieoptredens een van de gezichten van de coronacrisis geworden. Net als de meeste 
virologen en wetenschappers gaat de Vlaamse viruskenner gebukt onder een reeks dreigende 
en intimiderende berichten, veelal van anonieme twitteraars. Als een van de weinigen gaat 
Van Ranst de confrontatie aan met deze mensen, vaak met een venijnige, humoristische 
ondertoon. 
 
Een man uit Tilburg, ene Toby, dacht waarschijnlijk ongezien weg te kunnen komen nadat hij 
Van Ranst in privéberichten de huid vol schold. ‘Dikke vetzak. Mag lijden dat je kk krijgt. Jij 
komt voor het tribunaal. Reken daar maar op. En zo niet, kommen wij je halen’, schreef de 
Brabander inclusief taalfouten.  
 
Van Ranst liet het er hier niet bij zitten en plaatste een screenshot van de scheldpartij 
integraal op Twitter. ‘Meneer @Toby76857041 uit Tilburg heeft diep nagedacht en 
produceerde een zeer eloquente boodschap voor mij. Wees geen Toby’, schrijft Van Ranst, met 
daarbij een alert voor de Tilburgse politie.  
 
In het begin had ik nog medelijden met dit soort gasten, maar dat is tegenwoordig wel anders, 
aldus Marc van Ranst. 
 
In de afgelopen maanden heeft de bekende viroloog verschillende dreigementen van 
Nederlanders ontvangen, bevestigt hij aan de telefoon. In sommige gevallen neemt hij dan 
contact op met de Nederlandse politie. Die voert dan een zogeheten stopgesprek met de daders. 
‘Dat blijkt vaak indrukwekkend genoeg om het te laten stoppen. Het staat de Tilburgse politie 
vrij om tegen deze man op te treden.’ 
 
De Vlaamse viruskenner wordt dagelijks bestookt door - wat hij noemt - extreemrechtse 
virusontkenners. ‘Dergelijke bedreigingen doen mij niets meer, maar normaal vind ik het niet. 
In het begin had ik nog medelijden met dit soort gasten, maar dat is tegenwoordig wel anders. 
Je verhardt er voor een deel door. Aangifte doen doe ik bijna niet meer, dat is vaak toch te 
veel moeite. Maar stoppen met het ageren tegen dit soort types, dat zal ik nooit doen.’ 
 
Van Ranst vindt wel dat de coronasceptische beweging bijdraagt aan de radicalisering van de 
maatschappij. Ze vertellen onwaarheden en demoniseren politici en virologen die het 
crisisbeheer zo goed mogelijk proberen uit te voeren, vindt hij. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
De ANVR is voorstander van het hanteren van uniforme reisregels 
 
De ANVR is voorstander van het hanteren van uniforme reisregels, zegt de 
reisbrancheorganisatie als reactie op het boosterprikplan van de Europese Unie. Daarvoor 
moeten wel tijdig en genoeg boosterprikken gezet kunnen worden, waarschuwt de reiskoepel. 
‘We zien nu al dat met de afwijkende bepalingen die landen hanteren boekingen enorm 
teruglopen’, zegt een woordvoerster. Zo hanteert Oostenrijk een beperkte geldigheid voor het 
Janssen-coronavaccin. 
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De Europese Commissie wil dat gevaccineerden uiterlijk 9 maanden na hun vaccinatie een 
boosterprik halen om hun coronareisbewijs te mogen behouden. Meerdere lidstaten hebben 
al aangekondigd sommige groepen gevaccineerden pas als volledig gevaccineerd te 
beschouwen na een boosterprik. Dat kan voor verwarring en problemen zorgen bij reizigers. 
De booster is bedoeld om de afweer op te peppen. De bescherming door coronavaccins lijkt 
mettertijd af te nemen. 
 
De reisbrancheorganisatie wil dat de Europese Commissie voor het boosterprikplan één 
lijn trekt die geldt binnen het blok. ‘De invoering van het coronareisbewijs was een groot 
succes van de Europese Unie, zodat we binnen Europa op basis van dezelfde maatregelen 
konden reizen. De afwijkende bepalingen zijn niet bevorderlijk voor het vertrouwen van 
reizigers’, zegt een woordvoerster van de Algemeen Nederlandse Vereniging van 
Reisondernemingen (ANVR).  
 
Het boosterprikplan zal voor reisorganisaties eerder positief dan negatief uitpakken, verwacht 
de ANVR. Reisorganisaties kunnen dan namelijk doorgaan met ondernemen, omdat reizen 
weer makkelijker en mogelijk wordt. Als alles goed gaat, komen de vakanties die nu al geboekt 
zijn voor komende zomer niet in gevaar. Maar dan moet iedereen wel op tijd zijn boosterprik 
krijgen, aldus de woordvoerster. ‘Nu staan de boekingen feitelijk stil en vallen ze terug, door 
alle maatregelen die individuele landen nemen met oplopende besmettingen’, zegt de 
woordvoerster.  
 
De ANVR wil ook geen onderscheid tussen reizen binnen en buiten de EU, zoals het voorlopige 
plan zou voorstellen. De EU zou landen buiten de unie niet langer als veilig land willen 
aanmerken, met vrije toegang voor reizigers. Wie de EU wil binnenkomen, zou volgens 
persbureau Bloomberg voortaan zelf moeten laten zien geen besmettingsgevaar te vormen. 
Reizigers dienen zelf met een coronapas te bewijzen dat ze beschermd zijn doordat ze 
bijvoorbeeld zijn ingeënt. Bron: AD, 25 november 2021. 

Als de situatie in de ziekenhuizen verder verslechtert, zullen 
er coronamaatregelen moeten volgen op scholen 

Als de situatie in de ziekenhuizen verder verslechtert, zullen er coronamaatregelen moeten 
volgen op scholen, stelt viroloog Ab Osterhaus. Hij reageert op het nieuws van ingewijden dat 
het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet adviseert het onderwijs - van basisschool 
tot en met universiteit - open te houden. Zo'n beslissing zou volgens Osterhaus onderdeel zijn 
van wat er mis is met het kabinetsbeleid: te veel denken op de korte termijn. 

Momenteel lijkt het coronavirus zich met name onder jonge kinderen en hun ouders te 
verspreiden, zo meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder deze 
week. ‘We weten inderdaad dat verspreiding via scholen een belangrijk element in het aantal 
besmettingen is’, zegt Osterhaus. ‘Als we de situatie onder controle willen krijgen, zullen we 
dus iéts moeten doen op scholen.’  

Hij vindt het denken op de korte termijn om nu te zeggen: het onderwijs blijft helemaal open. 
‘Het kan zijn dat je dan over een week met dezelfde discussie zit en de boel alsnog moet 
dichtgooien, maar dan is de situatie in de tussentijd alleen maar erger geworden.’ Osterhaus 
is bovendien een groot voorstander van het grootschaliger inzetten van zelftests in het 
onderwijs. Zelftests hebben een slecht imago, omdat ze minder betrouwbaar zijn dan PCR-
tests, zegt de viroloog. Maar ook als je met bijvoorbeeld dagelijks zelftesten al een deel van de 
besmettingen kunt ontdekken, is dat winst, zo redeneert hij.  

Voor zulke strategieën is echter planning en vooruitdenken nodig, stelt Osterhaus. En dat 
doet het kabinet veel te weinig. Zo heeft het Europees Geneesmiddelenbureau donderdag 
positief geoordeeld over de vraag of ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar het coronavaccin 
van Pfizer/BioNTech kunnen krijgen. ‘Wacht zulke oordelen niet af’, zegt Osterhaus. De 
discussie over vaccinatie van kinderen had al lang gevoerd moeten worden en er had al een 
plan voor kunnen worden opgesteld. 
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De viroloog vindt dat er niet alleen beter vooruit moet worden gedacht als het gaat om het 
voorkomen van besmettingen onder kinderen, maar bijvoorbeeld ook over medicatie die 
ziekteverschijnselen na een coronabesmetting kunnen beperken. ‘Er zijn middelen op de 
markt, zoals monoklonale antilichamen, of de coronapil. Bedenk vast hoe je die wil gaan 
inzetten. Wacht niet tot het code zwart is in de ziekenhuizen.’ Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Lockdown ligt op de loer en dat zorgt voor drukte bij kappers en fysio’s: 
‘Ik vrees coronakapsels’ 
 
Wát de persconferentie van vrijdag ons brengt is nog niet bekend, maar dat er zwaardere 
maatregelen komen, is zeker. En dat merken ook contactberoepen zoals kappers: mensen 
staan in de rij voor een afspraak, omdat iedereen vreest dat ze er de komende tijd niet terecht 
kunnen. ‘Klanten willen hun haar extra kort, want ze vrezen het ergste...’ 
 
Trrrrrring... daar gaat alwéér de telefoon bij kapsalon Hairdrezz in Hooglanderveen. ‘Nee, 
sorry. Deze week zitten we echt vol’ is de boodschap die Gerdien van de Kamp iedere keer 
moet vertellen en als ze net verder wil gaan met knippen, rinkelt de telefoon wederom. ‘Zo gaat 
het continu. Al enkele dagen lang. Sinds de coronabesmettingen oplopen en een lockdown 
dreigt, is het écht druk.’ Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Gezondheidsraad wil boosterprik aanbieden van oud naar jong 
 
De Gezondheidsraad adviseert om de boosterprik ook aan te bieden aan mensen onder de 60. 
Hierbij moet een volgorde van oud naar jong aangehouden worden. Dat zegt de raad in een 
advies aan het kabinet. Er moet geen onderscheid worden gemaakt in de vaccinatie die een 
persoon eerder heeft gekregen. 
 
Bij de boostervaccinatie van mensen tussen 18 en 60 moet volgens de Gezondheidsraad 
geen onderscheid gemaakt worden in het eerder gekregen vaccin. Sinds de toelating van de 
vaccins was bekend dat de vaccins van AstraZeneca en van Janssen een lagere bescherming 
geven dan die van Pfizer en Moderna. Dat geldt ook in enige mate voor de bescherming tegen 
ziekenhuisopname. Onderscheid maken kan volgens de Gezondheidsraad echter leiden tot 
vertraging.  
 
De raad adviseert de volgorde van oud naar jong aan te houden en ziet geen aanleiding om 
rekening te houden met mensen die al een andere aandoening hebben. Er zijn namelijk geen 
gegevens die erop wijzen dat de werking van de vaccins minder goed is bij bepaalde groepen, 
met uitzondering van de mensen met een ernstige immuunstoornis. Zij hebben om die reden 
al een derde prik gekregen. 
 
De Gezondheidsraad adviseert de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna te gebruiken 
als booster, ongeacht het vaccin dat is gebruikt voor de eerste vaccinatie. Verder geldt dat 
tussen de booster en de laatste dosis van het eerste vaccin ten minste 6 maanden moet zitten. 
 
Het kabinet heeft besloten dat ook mensen beneden de 60 een inenting tegen Covid-19 
kunnen krijgen. Ze moeten wel wachten totdat 60-plussers, bewoners van zorginstellingen en 
zorgpersoneel met direct patiëntencontact zijn geprikt.  
 
Alle vaccins bieden volgens de raad nog steeds wel een goede bescherming tegen ernstige 
ziekte, maar de organisatie ziet aanwijzingen dat die bescherming ‘wel wat’ terugloopt. ‘Nu het 
aantal besmettingen hoog is, neemt ook het risico toe dat gevaccineerden onder de 60 jaar 
ernstig ziek worden.’ Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Pfizer-vaccin goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar 
 
Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft het vaccin van BioNTech en Pfizer 
goedgekeurd voor gebruik bij kinderen van 5 tot 11 jaar. Eerder was het al goedgekeurd vanaf 
12 jaar. In Nederland is het middel van Pfizer/BioNTech het meestgebruikte coronavaccin. 
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De experts stellen vast dat de voordelen van het vaccin ook voor jonge kinderen zwaarder 
wegen dan het risico op bijwerkingen, die doorgaans mild zijn. Het EMA adviseert de Europese 
Commissie dan ook het vaccin goed te keuren voor toediening aan kinderen van 5 tot en met 
11 jaar.  
Bij kinderen van 5 tot 11 jaar zal de dosis lager zijn dan die bij mensen van 12 jaar en ouder. 
Net als bij de oudere leeftijdsgroep wordt het toegediend als twee injecties in de spieren van 
de bovenarm, met een tussenpoos van drie weken. 
 
Een onderzoek bij kinderen van 5 tot 11 jaar toonde aan dat de reactie op een lagere dosis in 
deze leeftijdsgroep vergelijkbaar is met die op de hogere dosis bij 16- tot 25-jarigen. Deze 
kinderen kregen ofwel het vaccin ofwel een placebo. Van de 1305 kinderen die het vaccin 
kregen, kregen er drie COVID-19, vergeleken met 16 van de 663 kinderen die een placebo 
kregen. Dit betekent dat het vaccin in deze studie 90,7 procent effectief was in het voorkomen 
van corona. 
 
De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen zijn vergelijkbaar met die bij mensen van 
12 jaar en ouder. De vaccinatie kan zorgen voor pijn in de arm, vermoeidheid, hoofdpijn, 
roodheid en zwelling, spierpijn en koude rillingen. Deze verdwijnen doorgaans binnen enkele 
dagen na vaccinatie. 
 
Of ook in Nederland kinderen onder de 12 jaar in aanmerking zullen komen voor vaccinatie 
tegen het coronavirus, is nog niet besloten. De bal ligt nu eerst hij het dagelijks bestuur van 
de Europese Unie. Dat heeft tot nog toe altijd de adviezen van het EMA over coronavaccins 
gevolgd. 
 
In Nederland werkt de Gezondheidsraad nog aan een eigen advies aan het kabinet over het al 
dan niet vaccineren van jonge kinderen. Dat werk loopt al langer, maar wanneer het advies 
klaar zal zijn kon een woordvoerder donderdag nog niet zeggen. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Onderwijssector hoopt dat het kabinet zal beslissen de scholen open te 
houden 
 
De onderwijssector hoopt dat het kabinet zal beslissen de scholen open te houden, zoals het 
Outbreak Management Team (OMT) volgens ingewijden adviseert. De PO-Raad, die namens 
het basisonderwijs spreekt, roept het kabinet op het advies te volgen. ‘Tijdens eerdere 
schoolsluitingen hebben we gezien dat het voor kinderen ontzettend belangrijk is om samen 
met klasgenootjes naar school te gaan’, reageert voorzitter Freddy Weima. Ook de VO-Raad, 
die de middelbare scholen vertegenwoordigt, wil graag dat de scholen openblijven. 

Weima zegt erbij dat scholen wel voor 'ongekende uitdagingen staan door corona en het 
lerarentekort.’ Veel docenten en leerlingen zitten thuis doordat ze ofwel besmet zijn, of in 
quarantaine moeten omdat ze contact hebben gehad met iemand die het virus heeft 
opgelopen. Door het lerarentekort is vaak geen vervanger te regelen. 

Het openhouden van scholen is niet alleen belangrijk om leerachterstanden te voorkomen, 
zegt een woordvoerster van de PO-Raad. ‘Ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen is het superbelangrijk.’ 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) houdt ook het liefst de scholen open, maar vraagt zich wel 
af hoe werkbaar de situatie nog is gezien de grote problemen waar scholen nu al voor staan. 
‘We willen het allemaal, maar het moet wel zo gezond mogelijk. De tijdbom blijft gewoon 
tikken’, reageert AOb-bestuurder Thijs Roovers. De bond hoopt dat het OMT zich ook 
uitspreekt over maatregelen om het onderwijs te helpen veilig open te blijven, zoals voorrang 
voor leraren bij een boosterprik, of het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. 

Ook UNICEF roept het kabinet op zich 'tot het uiterste in te spannen om de scholen open te 
houden.’ De kinderrechtenorganisatie van de VN noemt sluiting van de scholen 'de slechtst 
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denkbare oplossing in deze coronacrisis.’ Kinderen en jongeren betalen zo een 'onevenredig 
hoge prijs', vindt de organisatie. 

‘Gebruik kinderen niet als breekijzer’, aldus directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland 
in een verklaring. ‘In deze crisis zien we dat de belangen van kinderen en tieners terugkerend 
ondergeschikt worden gemaakt aan andere belangen, zonder een deugdelijke onderbouwing. 
Terwijl we bij de ondertekening van het VN-Kinderrechtenverdrag afspraken dat, ook in tijden 
van crisis, de belangen van kinderen vooropstaan.’ Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Limburg is de grootste coronabrandhaard van West-Europa 
 
Limburg is de grootste coronabrandhaard van West-Europa. In de provincie zijn in de 
afgelopen twee weken 22.482 inwoners positief getest. Dat komt neer op 2012 gevallen op elke 
100.000 inwoners, oftewel één op elke vijftig Limburgers. Ook voor Nederland is dat een 
record, sinds het begin van de epidemie had een provincie nog nooit zo veel positieve tests. 

Limburg en de elf andere provincies blijven, zoals verwacht, op het hoogste 
waarschuwingsniveau staan. Ze kleuren net als vorige week donkerrood op de Europese 
coronakaart. Die wordt elke donderdag vastgesteld door de Europese gezondheidsdienst 
ECDC. Op de kaart staan in totaal 212 regio's. Limburg en zestien andere regio's hebben meer 
dan 2000 besmettingen per 100.000 mensen. 

De meeste besmettingen worden vastgesteld in het midden van Europa. In de Oostenrijkse 
deelstaat Salzburg zijn van 8 tot en met 21 november 3237 op elke 100.000 inwoners positief 
getest. Daarna volgt Opper-Oostenrijk. Andere landen met veel positieve tests zijn Slowakije, 
Tsjechië, Slovenië en Kroatië. 

Ook in andere Europese landen stijgt het aantal bevestigde besmettingen. Sardinië stond 
vorige week als laatste regio van heel Europa op groen, het laagste waarschuwingsniveau, 
maar gaat nu naar oranje. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Frankrijk gaat boostershots beschikbaar stellen voor alle volwassenen 
 
Frankrijk gaat boostershots beschikbaar stellen voor alle volwassenen. Dat hebben twee 
parlementaire bronnen aan persbureau Reuters bevestigd. Minister van Volksgezondheid 
Olivier Veran houdt vandaag om 12.00 uur een persconferentie om dit verder toe te lichten. 
Bron: AD, 25 november 2021. 
 
In Frankrijk wordt boostervaccinatie verplicht om een coronapas te 
behouden 
 
In Frankrijk wordt een boostervaccinatie verplicht om een coronatoegangsbewijs te 
behouden. De prik wordt beschikbaar voor alle volwassenen vanaf 18 jaar. Minister van 
Gezondheid Olivier Véran zegt dat de prik vijf maanden na de tweede inenting kan worden 
gegeven. Er komen verder geen nieuwe strenge maatregelen. 

Véran zei tijdens een persconferentie dat er geen lockdown of avondklok komt. Frankrijk had 
tijdens een eerdere besmettingsgolf een strenge avondklok van 18.00 tot 06.00 uur. Wel 
worden mondkapjes op meer plekken verplicht en komt er een strenger beleid voor 
coronatoegangsbewijzen, die vaker nodig zullen zijn. 

Om de nieuwe prikken snel te kunnen geven, gaan er weer meer vaccinatiecentra open, aldus 
de minister. Over het inenten van kinderen zei Véran dat dit op zijn vroegst in 2022 gaat 
gebeuren. 

‘We hebben ons lot nog in eigen handen’, aldus de minister. Véran zei ook dat hij denkt dat 
een volgende coronagolf, de vijfde, nog zwaarder wordt dan de huidige piek in besmettingen 
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en ziekenhuisopnames. In Frankrijk zijn al twee dagen op rij meer dan 30.000 mensen besmet 
geraakt met het virus. 

De Franse gezondheidsautoriteit HAS, het Franse RIVM, zei eerder al een booster voor 
volwassenen boven de 18 jaar te steunen. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Nederland moet klaarstaan om een nieuwe virusvariant zo lang mogelijk 
buiten de deur te houden 
 
Nederland moet klaarstaan om een nieuwe virusvariant die is opgedoken in Zuid-Afrika zo 
lang mogelijk buiten de deur te houden. Als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de 
variant als 'zorgelijk' betitelt, moet er een dubbele testplicht komen voor reizigers uit Zuid-
Afrika. Daarvoor pleit D66. 

De partij wil van demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) weten of er extra 
snel vaccins kunnen worden gedoneerd aan Zuid-Afrika. De WHO vergadert morgen over de 
virusvariant. 

De dubbele testverplichting gold eerder voor landen met zorgwekkende virusvarianten, maar 
volgens Kamerlid Jan Paternotte werd dat toen 'te laat' ingevoerd. ‘Nederland moet nu laten 
zien wendbaar te zijn geworden.’ Als er nu snel wordt ingegrepen kunnen alle ouderen in 
Nederland een boosterprik gekregen hebben voordat de variant hier voet aan de grond kan 
krijgen, zo redeneert hij. 

Het nationaal instituut voor besmettelijke ziektes (NICD) bevestigde vandaag dat 22 
besmettingsgevallen met deze variant B.1.1.529 zijn vastgesteld in verschillende laboratoria, 
die gespecialiseerd zijn in RNA-onderzoek. 

‘De gegevens zijn nog beperkt, maar onze experts maken overuren om de nieuwe variant te 
begrijpen en te bepalen wat de mogelijke implicaties kunnen zijn’, zei NICD-directeur Adrian 
Puren.  

Volgens hoogleraar bio-informatica Tulio de Oliveira verschilt de nu ontdekte virusvariant 
ongebruikelijk veel van eerdere versies. ‘Het gaat om een mutatie die serieus zorgen baart’, 
reageerde ook gezondheidsminister Joe Phaahla tijdens een persconferentie. ‘We hadden hoop 
op een langere pauze tussen de coronagolven, dat een nieuwe mogelijk zou uitblijven tot eind 
december of misschien wel januari.’ 

In Groot-Brittannië moeten mensen al wel in quarantaine als ze uit Zuid-Afrika komen, 
evenals in China. Er worden in het Verenigd Koninkrijk zelfs vluchten vanuit Zuid-Afrika, 
Namibië, Lesotho, Botswana, Eswatini en Zimbabwe gecanceld door de nieuwe variant. Ook 
Israël schakelt een reisverbod in voor deze landen. Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Groot-Brittannië bant reizigers uit zes Afrikaanse landen om nieuwe 
variant die ‘ergste tot nu toe kan zijn’ 
 
In Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Dat hebben wetenschappers 
bekendgemaakt. Het Verenigd Koninkrijk plaatst zes Afrikaanse landen (Zuid-Afrika, Namibië, 
Lesotho, Botswana, Eswatini en Zimbabwe) op de rode lijst uit bezorgdheid om de nieuwe 
variant. Alle vluchten naar die landen worden opgeschort en terugkerende Britse reizigers 
moeten in quarantaine. Experts zeggen dat de nieuwe variant ‘de ergste tot nu toe kan zijn.’ 
 
De opkomst van de variant ligt ongetwijfeld aan de basis van de ‘exponentiële’ toename van 
het aantal besmettingen van de voorbije weken, verklaarde de Zuid-Afrikaanse minister van 
Volksgezondheid Joe Phaahla.  
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‘We hebben jammer genoeg een nieuwe variant ontdekt in Zuid-Afrika die een bron van 
bezorgdheid is’, verklaarde viroloog Tulio de Oliveira op een online persconferentie. De variant 
B.1.1.529 heeft een ‘extreem hoog’ aantal mutaties, zeggen Zuid-Afrikaanse wetenschappers 
die de besmettelijke betavariant al eerder hadden ontdekt.  
Op dit moment kunnen de wetenschappers moeilijk inschatten wat de doeltreffendheid van 
de coronavaccins is tegen deze nieuwe variant. Deskundigen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn al bijeengeroepen om de beschikbare data over 
B.1.1.529 te bespreken.  
 
Het veranderde virus, waarvan het spike-eiwit om de cel binnen te komen op 32 plaatsen 
afwijkt, is ook al opgedoken in Botswana. Daar zijn volgens Kereng Masupu, coördinator van 
de Covid-19-bestrijdingsdienst, mensen besmet geraakt die waren ingeënt tegen corona. Ook 
in Hongkong is de variant opgedoken. In Hongkong kwam de variant voor bij iemand die net 
op reis was geweest in Zuid-Afrika.  
 
Het Verenigd Koninkrijk voert reisbeperkingen in voor zes Afrikaanse landen (Zuid-Afrika, 
Namibië, Lesotho, Botswana, Eswatini en Zimbabwe) wegens de nieuwe variant. Honderden 
mensen die onlangs zijn teruggekeerd uit Afrikaanse landen waar de B.1.1.529-variant werd 
gedetecteerd, zullen worden opgespoord en moeten een test laten afnemen om te voorkomen 
dat de variant zich verder zal verspreiden. Experts zeggen dat deze variant ‘een potentieel 
significante bedreiging vormt voor het vaccinatieprogramma.’ 
 
De Britse minister van Volksgezondheid Saji Javid tweette dat de ‘UKHSA (UK Health Security 
Agency) de nieuwe variant onderzoekt.’ ‘Er zijn meer gegevens nodig, maar we nemen nu 
voorzorgsmaatregelen’, luidt het. ‘Vanaf morgenmiddag worden zes Afrikaanse landen 
toegevoegd aan de rode lijst. Vluchten naar die landen zijn tijdelijk verboden en Britse reizigers 
moeten in quarantaine.’ Als zou blijken dat de variant toch minder zorgwekkend zou zijn dan 
wordt gevreesd, dan kan de maatregel nog teruggedraaid worden, zo laten de Britse 
autoriteiten weten.  
 
‘Zuid-Afrika en buurlanden toevoegen aan de rode lijst is verstandig wegens de status van het 
Verenigd Koninkrijk als internationaal reisknooppunt. Er gelden weinig maatregelen in het 
Verenigd Koninkrijk en de signalen vanuit Zuid-Afrika zijn zorgwekkend. We moeten nu 
handelen of we lopen het risico dat het misschien te laat is’, verklaart professor Christina 
Pagel van de University College in London aan Sky News. Op dit moment zijn er nog geen 
gevallen gedetecteerd van de nieuwe variant in het Verenigd Koninkrijk.  
 
Zuid-Afrika is het zwaarst getroffen land in Afrika. In totaal raakten al meer dan 2,9 miljoen 
mensen besmet en stierven ongeveer 89.600 coronapatiënten.  
 
‘Dat er nieuwe varianten opduiken, is de normaalste zaak van de wereld. Het zou me 
verontrusten als dat niet het geval was, want dat zou betekenen dat we niet goed aan het 
monitoren zijn’, aldus viroloog Steven Van Gucht. Zowel hij als viroloog Marc Van Ranst 
benadrukken dat er voorlopig nog geen reden tot paniek is.  
 
Viroloog Marc Van Ranst onderlijnt dat het niet de eerste keer is dat er een nieuwe variant 
opduikt in Zuid-Afrika. ‘De vraag is hoe besmettelijk de variant is en dat is iets wat we goed 
monitoren’, aldus Van Ranst. Of onze vaccins voldoende zullen werken tegen de variant, is 
voorlopig nog onduidelijk. ‘Ook zijn de eerste data van een variant vaak niet altijd even 
betrouwbaar’, onderlijnt de viroloog. ‘Als de variant er in Zuid-Afrika in zou slagen om tegen 
de Deltavariant op te boksen, dan is dat wel iets om serieus te nemen’, klinkt het.  
 
Ook volgens viroloog Steven Van Gucht duiken varianten typisch op in landen met een goed 
monitorsysteem. ‘Dat is het geval in Zuid-Afrika, dus af en toe hoor je dan eens van een nieuwe 
variant. Vooraleer we er echt ongerust over moeten worden, moeten we wel heel goede 
papieren hebben en dat is voorlopig nog niet zo’, aldus de viroloog.  
 
Van Gucht benadrukt wel dat alle varianten opgevolgd moeten blijven worden. ‘Een virus 
varieert continu. Wanneer je ziet dat een variant opduikt die een voordeel lijkt te hebben op 
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andere varianten, dan pas wordt het interessant’, aldus de viroloog. Bron: HLN, 25 november 
2021. 
 
Amsterdamse huisartsen gaan samen met GGD informatieboekjes 
aanbieden over koorts bij jonge kinderen 
 
Amsterdamse huisartsen gaan samen met de GGD 20.000 informatieboekjes aanbieden met 
informatie over koorts bij jonge kinderen. Dat moet helpen de ’torenhoge druk’ op de 
huisartsenzorg te verlichten, laten zij weten. 
 
Het boekje legt onder meer uit wat koorts precies is en wanneer ouders wel of juist niet contact 
zouden moeten zoeken met de huisarts of huisartsenpost. ‘Koorts bij kinderen is meestal 
onschuldig, maar toch vaak aanleiding om contact met de huisartsenpraktijk of -post op te 
nemen’, zegt Katinka Prince, voorzitter van de Amsterdamse Huisartsen alliantie. 
 
Met de stijgende coronacijfers, een verwachte geboortegolf en het griepseizoen zien de 
zorgaanbieders de druk op de huisartsenzorg alleen maar toenemen. ‘Als ouders meer kennis 
hebben, scheelt dat vragen aan de huisarts en houden we meer tijd over voor de belangrijke 
hulpvragen’, stelt Prince over de informatiecampagne. 
 
De GGD Amsterdam-Amstelland deelt de 'koortsboekjes' bij babyconsulten uit via jeugdartsen 
en -verpleegkundigen, bijvoorbeeld bij de eerste inenting. De koortsinformatie is ook online te 
vinden. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Catshuisoverleg klaar: 'Rutte en De Jonge grootste voorstanders zware 
maatregelen' 

Het demissionaire kabinet praat morgen verder over de te nemen coronamaatregelen. Premier 
Mark Rutte zou samen met minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) in het kabinet de 
grootste voorstander zijn van zware maatregelen tegen corona. Dat melden bronnen aan de 
politieke redactie van RTL Nieuws. 

Vanmiddag hebben de meest betrokken bewindspersonen indringend overleg gehad op het 
Catshuis. Dat was rond 18.00 uur afgelopen, morgen praat het demissionaire kabinet verder 
en hakt het definitief knopen door.  

Het kabinet mikt op het openhouden van de scholen, maar wil eerst meer onderbouwing 
hebben wat voor gevolgen dat heeft. Die cijfers komen van het RIVM. De deskundigen van het 
OMT zijn verdeeld over het openhouden van de scholen, meldde RTL Nieuws al eerder 
vandaag. Er liggen grofweg twee scenario's: scholen sluiten en een volledige lockdown. Of: de 
scholen openhouden in combinatie met strengere maatregelen. 

Zo valt te denken aan het om 17.00 uur sluiten van winkels, horeca en sportscholen en het 
verkleinen van de groepsgrootte. Een avondlockdown dus. De supermarkttijden gaan 
hoogstwaarschijnlijk naar 20:00 uur.   

Rutte en De Jonge zouden hard willen ingrijpen zeggen ingewijden. Zij vertellen dat vooral 
Rutte wel in paniek lijkt door het steeds maar stijgende aantal coronabesmettingen. Ook 
vandaag worden er weer ruim 22.000 besmettingen gemeld.  

‘Rutte zit echt in de gordijnen en wil eigenlijk het liefst alles dichtgooien’, zegt een betrokkene. 
Een ander bevestigt dat beeld. Op de vraag of Rutte een beetje pietje-paniek is wordt 
bevestigend geantwoord. ‘Maar hij is ook alles aan het doen: de formatie en corona. En hij wil 
per se niet nog een keer te weinig doen, niet nog een keer op een persconferentie moeten 
zeggen: we hebben het verkeerd gezien en te weinig gedaan. Zijn politieke stijl is sowieso: 
RAMBAM.’ Bron: RTL Nieuws, 25 november 2021. 
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Nadat bewoners van verzorgingshuizen gavaccineerd waren, werden de maatregelen daar 
losgelaten. © Frank de Roo 
 
CBS: Sterfte onder tachtigplussers neemt snel toe 
 
De sterfte onder tachtigplussers neemt weer sterk toe. Vorige week stierven volgens een 
schatting van het CBS 2250 mensen van tachtig jaar en ouder, 600 meer dan in een ‘normale’ 
novemberweek. Deze cijfers geven mogelijk extra urgentie aan de campagne rond de 
boosterprik.  
 
Tot begin oktober stierven er wekelijks ruim 1600 tachtigplussers, daarna nam het aantal 
sterfgevallen in de leeftijdsgroep snel toe. Corona lijkt een logische oorzaak, maar zeker is dat 
niet. Er zit namelijk een groot verschil tussen de cijfers van het CBS en de officiële 
coronasterftecijfers van het RIVM. Al langer is duidelijk dat die laatste registratie allesbehalve 
volledig is. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Hoeveel overleden coronapatiënten waren gevaccineerd? Dat weet 
niemand 

Hoeveel overleden coronapatiënten waren wel of juist niet gevaccineerd tegen corona? Dat lijkt 
een simpele vraag, en toch is er geen antwoord op te geven. De cijfers blijken namelijk niet te 
achterhalen. En dat terwijl wel bekend is hoeveel mensen er met en zonder vaccin in het 
ziekenhuis liggen. Hoe komt dat? 

De kans om na een coronabesmetting in het ziekenhuis of op de intensive care te belanden, 
is een stuk kleiner als je gevaccineerd bent: dat scheelt maar liefst 94 procent. Dat blijkt uit 
berekeningen van het RIVM. In die berekeningen is ook precies te zien hoeveel 
coronapatiënten zijn gevaccineerd tegen corona,  en welk vaccin zij hebben gekregen. 

Waarom zijn die cijfers er dan niet voor mensen die zijn overleden na een coronabesmetting? 
Dat zoeken we in dit artikel uit. 

Om te beginnen worden niet alle sterfgevallen door corona bijgehouden. Het is namelijk niet 
verplicht om die overlijdens te melden. Een deel van de doden, bijvoorbeeld mensen die thuis 
overlijden, worden daardoor niet meegeteld in de officiële coronacijfers. 
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Het is dus al niet precies bekend hoeveel coronadoden er überhaupt zijn. Maar ook op plekken 
waar het aantal sterfgevallen wel goed wordt bijgehouden, is de vaccinatiestatus vaak 
onbekend. Bijvoorbeeld in de verpleeghuizen. 

‘De vaccinatiestatus van verpleeghuisbewoners wordt niet goed bijgehouden’, zegt Cees 
Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde aan het Amsterdam UMC en lid van het OMT. ‘Bij 
een deel is vastgelegd dat zij een vaccin gehad hebben, maar van veel andere bewoners weten 
we niet of ze gevaccineerd zijn of niet.’ 
 
De registratie is 'een chaos' van verschillende systemen, zegt Hertogh: ‘Dat is frustrerend. Ook 
bij OMT-besprekingen komt steeds het aantal besmettingen in verpleeghuizen aan bod, maar 
ontbreekt informatie over de vaccinatiestatus.’ 

Volgens Verenso, de vereniging van specialisten ouderenzorg, is het aantal sterfgevallen in de 
verpleeghuizen wel 'beduidend lager dan vóór de vaccinatie.’ 

En in de ziekenhuizen dan? Daar is, zoals eerder gezegd, precies bekend hoeveel patiënten 
gevaccineerd zijn. Om die cijfers te bepalen, is informatie van twee verschillende instanties 
samengevoegd. 

Aan de ene kant zijn dat gegevens van het RIVM. Iedereen die een vaccin krijgt, wordt gevraagd 
of die gegevens gedeeld mogen worden met het RIVM. Het overgrote deel van de mensen heeft 
die toestemming gegeven. Het RIVM weet daardoor wie er wel of niet gevaccineerd is. 
Daarbij worden gegevens gebruikt van Stichting NICE, de Nationale Intensive Care Evaluatie. 
Deze stichting houdt bij wie er in het ziekenhuis en op de intensive care wordt opgenomen. 

‘Elke twee weken worden gegevens uit RIVM-systemen verrijkt met cijfers van stichting NICE’, 
zegt de RIVM-woordvoerder. ‘Zo kunnen we iets zeggen over de effectiviteit van de vaccins. 
Maar die cijfers gaan alleen over ziekenhuisopnames, niet over sterfte.’ 

Het RIVM heeft daarom geen gegevens over de vaccinatiestatus van mensen die zijn overleden 
aan corona, zegt de woordvoerder. ‘Daarvoor zou een andere koppeling gemaakt moeten 
worden. Maar daar zijn privacybezwaren tegen, dat is niet zo makkelijk geregeld.’ 

Kortom: een deel van de coronadoden wordt überhaupt niet bijgehouden, en van de 
sterfgevallen die wél bekend zijn, is vaak niets te zeggen over de vaccinatiestatus. Daarom 
blijft het voorlopig een mysterie hoeveel mensen die aan corona zijn overleden wel of niet 
gevaccineerd waren. Bron: RTL Nieuws, 25 november 2021. 
 
Coronaklachten? 'Slik maar paracetamol', wordt gezegd tegen 
thuiszorgpersoneel 
 
Wonden verzorgen, stoma verschonen, insuline spuiten, helpen met douchen. 
Thuiszorgmedewerkster Silvia heeft zes dagen voor haar cliënten gezorgd terwijl haar kind 
corona had en ze mogelijk zelf besmet was. Ze moest verplicht doorwerken. FNV krijgt steeds 
vaker meldingen van (mogelijk) besmet zorgpersoneel dat niet thuis mag blijven. 
 
‘Het kan ook een verkoudheid zijn, neem een paracetamol en ga werken', dat is letterlijk tegen 
mij gezegd’, vertelt Silvia (echte naam bekend bij redactie). Ze staat al bekend als zeer kritisch 
op haar werk, dus ze durft er alleen anoniem over te vertellen.  

Recent kreeg een van haar kinderen corona. Terwijl het RIVM voorschrijft dat elke huisgenoot 
dan in quarantaine gaat, moest Silvia gewoon komen werken. En ze had ook nog eens zelf 
klachten. ‘Je gebruikt toch al handschoenen en een mondkapje, en met lichte klachten kun 
je gewoon werken, was de redenatie.’   
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Onderzoek onder zorgpersoneel: 'Tikkende tijdbom.’ Meer verzorgenden in verpleeghuizen en 
thuiszorg moeten doorwerken bij klachten, blijkt uit een peiling van het vakblad voor 
verzorgenden in de thuiszorg en verpleeghuizen (Tijdschrift voor Verzorgenden). 600 
medewerkers vulden de enquête in.  

Bijna 85 procent van hen gaf aan zich wel eens te laten testen bij coronaklachten. Tot de 
testuitslag bekend was, moest een derde alsnog komen werken. Cliënten en hun familieleden 
waren hiervan vrijwel nooit niet op de hoogte, zo blijkt uit de enquête. 

Rhijja Jansen van TVV: ’De richtlijn van het RIVM stelt dat doorwerken bij klachten bij hoge 
uitzondering is toegestaan, als de continuïteit van zorg in het geding is door personeelsgebrek. 
Maar het personeelsgebrek in verpleeghuizen en thuiszorg is al jarenlang een feit, elke 
verzorgende telt. Dus van een uitzondering kun je niet meer spreken.’  

Volgens vakbond FNV Zorg en Welzijn is dit niet iets dat alleen in verpleeghuizen en de 
thuiszorg gebeurt. FNV zegt dat ook ziekenhuispersoneel en medewerkers in de 
gehandicaptenzorg  aan de bel over de druk die er op hen wordt uitgeoefend om toch vooral 
maar door te blijven werken.  

De enorme werkdruk in de sector mag geen reden zijn om werknemers en kwetsbare 
doelgroepen onnodig in gevaar te brengen, zegt de vakbond en noemt de situatie 'een tikkende 
tijdbom.’ 

De manier waarop haar werkgever met corona omgaat, maakt Silvia angstig en onrustig. Het 
doet haar denken aan vorig jaar. Toen zat de helft van haar team ziek thuis en werden heel 
veel oude cliënten ziek. Van de cliënten die in het ziekenhuis terechtkwamen, is 10 procent 
teruggekomen. De rest is overleden, herinnert Silvia zich.  

Het voelt alsof het weer die kant op gaat. ‘Mijn werk kan niet op anderhalve meter afstand. 
Daarom is het verkeerd dat wij moeten doorwerken met klachten. Het kromme is dat als een 
cliënt positief is allerlei protocollen gaan werken. Dan moet ik met een volledig pak naar 
binnen en meteen daarna naar huis om me te ontsmetten. Waarom hoeft dat niet als ik het 
virus misschien wel van huis meeneem?’ 

Ze is niet de enige die verplicht de wijk in moest met coronaklachten, weet ze. ‘Een collega 
testte positief met een zelftest en moest gaan werken. Want dat kon ook een vals positieve 
uitslag zijn, was toen de reactie. Pas toen ze ook positief was volgens de PCR-test van de GGD 
mocht ze thuisblijven.’ 
 
Silvia testte deze week uiteindelijk negatief bij de GGD, maar haar kind zit nog wel in isolatie, 
dus corona blijft voor haar een risico. De houding van haar werkgever heeft haar aan het 
denken gezet. Misschien gaat ze de zorg verlaten. ‘Ik voel me steeds onveiliger. Als verzorgende 
mag je alle klappen opvangen, er staat totaal geen waardering tegenover.’ 

RTL Nieuws heeft ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, om een reactie gevraagd 
maar de woordvoerder kon hier vandaag vanwege coronadrukte nog niet op reageren. Bron: 
RTL Nieuws, 25 november 2021. 
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Black Friday zorgt vrijdag mogelijk voor extra drukte in Nederlandse 
winkelstraten 
 
Black Friday zorgt vrijdag mogelijk voor extra drukte in de Nederlandse winkelstraten, iets 
wat vanwege de vele coronabesmettingen van de laatste tijd gevoelig 
ligt. Koopjesjagers verspreid over het land kunnen op deze dag bij tal van winkels terecht voor 
lucratieve aanbiedingen. Wel is de situatie dit keer anders dan eerdere jaren. 

Winkelbrancheorganisaties als RND en INretail hebben bijvoorbeeld opgeroepen om promoties 
zo veel mogelijk te spreiden over meerdere dagen. Ook is consumenten aangeraden om 
vooral op rustige momenten te shoppen. Een woordvoerder van INretail durft geen 
voorspellingen te doen, maar denkt dat de drukte door die oproep best weleens mee zou 
kunnen vallen. Het is voor de branche belangrijk een verantwoordelijke boodschap uit te 
dragen, om extra beperkende coronamaatregelen voor winkeliers zo veel mogelijk te 
voorkomen. 

Waar Black Friday enkele jaren geleden succesvol overwaaide uit de Verenigde Staten, is er 
nu ook een tegenbeweging die aan populariteit wint. Zo begon het goede doel Trees for 
All enkele jaren geleden met Green Friday, waar verschillende winkelketens zich achter 
hebben geschaard. Een winkel als Dille & Kamille heeft vrijdag geen speciale aanbiedingen en 
roept mensen op de natuur in te gaan. Intratuin vergroent één vierkante meter voor iedere 
boom die klanten deze dag kopen. 

Pakketbezorgers krijgen het waarschijnlijk wel erg druk. PostNL verwacht deze dag en ook 
rond zogeheten Cyber Monday piekdrukte. Veel webwinkels stunten al de hele week met 
kortingen. Bol.com, de grootste webshop van Nederland, denkt dat zijn verkopen rond de actie 
zelfs nog iets hoger zullen uitkomen dan vorig jaar. Maar precieze aantallen worden niet 
genoemd. Het bedrijf doet zijn uiterste best om alle bestellingen van klanten op tijd, dus voor 
de feestdagen, afgeleverd te hebben. 

Wie op zoek is naar Black Friday-koopjes moet wel goed opletten niet in 'nepaanbiedingen' te 
trappen. Daarvoor waarschuwde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder deze week. 
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Onderzoek van de toezichthouder wees uit dat webshops nog regelmatig met aanbiedingen 
stunten die mooier lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Consumenten werd ook aangeraden 
zich altijd af te vragen of ze een product wel voor de aangeboden prijs willen hebben. Bron: 
AD, 26 november 2021.  
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Frustratie om trage boosterprik: zo miste Nederland (wéér) de boot 
 
Andere landen zijn allang begonnen met een boostervaccinatie, Nederland wachtte af en begon 
te laat, oordelen experts. Over kostbare maanden waarin het kwartje maar niet viel en 
personeelsproblemen bij de GGD. 
 
Nederland treuzelde volgens diverse deskundigen met de boosterprik, waardoor de 
Deltavariant nog agressiever om zich heen grijpt. De GGD’s wachtten op een formeel 
startschot van de Gezondheidsraad, daarna duurde het nog weken voordat begonnen werd. 
‘Je moet een dag na een advies kunnen starten.’ 
Dat stellen experts in een reconstructie van deze site over de boosterprik, die in veel andere 
landen goede resultaten toont. De besmettingsgolf raakt hier nu ook veel verpleeghuizen, de 
laatste maand is op zo’n negenhonderd locaties één of meerdere coronabesmettingen 
vastgesteld. 
 
Juist daar had een snelle boosterprik het verschil kunnen maken, stellen experts, onder wie 
Jos van de Sande, jarenlang hoofd infectieziekten voor de GGD Hart voor Brabant. ‘Het is 
belachelijk dat het boosteren zo lang duurt, een debacle.’ Al sinds oktober stijgen de 
besmettingen in verpleeghuizen. ‘Daar vallen extra doden doordat we zo laat zijn begonnen.’ 
 
Ook oud-RIVM-topman Roel Coutinho, de voorganger van Jaap van Dissel, snapt niet dat de 
uitvoering zo lang op zich liet wachten na het groene licht van de Gezondheidsraad op 2 
november. ‘Je moet een dag na een advies kunnen starten. Zo’n ministerie weet wat eraan 
komt. De minister liep zelfs al op het advies vooruit in oktober’, zegt Coutinho. ‘Er was tijd. 
Nu duurt het weken, en gebeurt het maar mondjesmaat.’ 
 
Vorige week startte de boostercampagne in Nederland. Andere landen gingen ons al voor. De 
GGD heeft vooral gewacht op het formele startsein van de Gezondheidsraad. Nu moeten ook 
nog 11.000 medewerkers geworven worden. Bron: AD, 26 november 2021. 
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Wat staat er op tafel op Eerste en Tweede Kerstdag? © Getty Images/iStockphoto  
 
Dit zet Nederland het liefst op tafel met kerst (en het is dit jaar minder 
vaak het gourmetstel) 
 
Ondanks of juist dankzij de aanhoudende coronacrisis is Nederland nu al volop bezig met 
kerst, blijkt uit het zoekgedrag van mensen op de site en app van Albert Heijn. De fans van 
de feest-Allerhande kunnen hun lol op, want na de ingetogen feestdagen van vorig jaar pakken 
we dit jaar feestelijker uit, verwacht foodtrendwatcher Joyce Bierman, binnen Albert Heijn 
verantwoordelijk voor het magazine. 
 
Wie aan kerstrecepten denkt, denkt aan de Allerhande. Het nagerecht op de cover van de 
jaarlijkse kersteditie alleen al staat tijdens de feestmaand bij honderdduizenden huishoudens 
op tafel. De Allerhande-kersteditie 2021 werd gisteren gepresenteerd en ligt direct nadat 
Sinterklaas zijn hielen licht in de supermarkt. 
 
‘Hoewel Kerstmis best een traditioneel feest is, zien we dat kerst iets informeler aan het worden 
is, waardoor er ruimte is voor vernieuwing’, vertelt foodtrendwatcher Joyce Bierman. Mensen 
willen volgens Albert Heijn dit keer uitpakken met de feestdagen. Het liefst natuurlijk met 
bezoek. Maar ook als dat niet kan, willen ze er wel echt iets bijzonders van maken. ‘Net als 
vorig jaar worden feestmomenten omarmd.’  
 
Al begin oktober begonnen de zoekvolumes naar kerstrecepten op de website en de app van 
AH op te lopen, en dat is vroeg ten opzichte van andere jaren. 

De meest gezochte kerstrecepten dit najaar: 
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De cover van Allerhande. © Albert Heijn 

1 Garnalencocktail 

2 Stoofpeertjes 

3 Rollade 

4 Tiramisu 

5 Tompouce met avocadomousse en gerookte zalm 

6 Beef Wellington 

7 Aardappelgratin 

8 Scropino 

9 Boeuf bourguignon 

10 Hasselback-aardappelen 

We hebben een aantal bekende kerstsmaken in een nieuw miniatuurjasje gestoken, aldus 
Joyce Bierman, Albert Heijn 
Albert Heijn laat jaarlijks een onderzoek doen naar wat ‘de Nederlander’ gaat eten met kerst. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren staat het gourmetten niet op nummer 1. De meeste 
mensen (56 procent) zijn van plan een meergangendiner op tafel te zetten. Op de tweede plaats 
dit jaar staat – jawel – gourmetten (41 procent), op de derde plaats allerlei kleine hapjes (22 
procent), op de vierde plaats eten afhalen of laten bezorgen (10 procent), en op de vijfde plaats 
steengrillen (6 procent). 
 
‘We merken dat mensen niet te ingewikkeld willen doen, maar wel graag uitgebreid willen 
tafelen’, aldus Bierman. ‘Daarom geven we in deze Allerhande simpele manieren om een gang 
toe te voegen. Bijvoorbeeld door amuses, kleine tussengerechten of een kaasplank.’ 
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Een vijfde van de respondenten (het aantal is onbekend) geeft aan het diner te willen 
samenstellen door verschillende kleine hapjes te serveren. ‘Shared-dining 2.0. We noemen het 
– afgeleid van het grand dessert – de grand entree, en hebben hiervoor een aantal bekende 
kerstsmaken in een nieuw miniatuurjasje gestoken. Bijvoorbeeld een gevulde zalmbonbon 
met garnalen, een crostini met carpaccio, geitenkaasballetjes of een klein glaasje gevuld met 
soep, samen mooi gepresenteerd op etagères’, licht Bierman toe.  
 
Hetzelfde gaat op voor het nagerecht. ‘Ook voor het grand dessert doen we suggesties voor de 
bekende kerstklassiekers, maar dan met een twist. Denk aan een mini-trifle, cranberry-
ijs, millionaire’s shortbread’, aldus Bierman. ‘Hiermee spelen we in op de trend dat we willen 
dat iedereen die aan tafel zit lekker kan eten. Dat is een groot verschil met pakweg tien jaar 
geleden, waar de gastheer of -vrouw bepaalde wat er op tafel stond en je het wel ‘moest’ eten.’  
 

 
Merengueijstaartjes uit de feestelijke Allerhande 2021. © Albert Heijn 

Verder lijken meer mensen een gezond kerstmenu belangrijk te vinden: 63 procent geeft aan 
dat (enigszins) belangrijk te vinden. Bij 60-plussers is dat percentage zelfs 75 procent. 
‘Opvallend, wellicht een bijeffect van corona?’ vraagt Bierman zich af. ‘Voorgaande jaren was 
het vaak: ik hou het hele jaar rekening met gezond eten, maar niet met de feestdagen.’ Ook 
staan consumenten stil bij hun vleesconsumptie. In deze Allerhande is daarom ongeveer de 
helft van de voorgerechten vegetarisch of vegan, en 30 procent van de hoofdgerechten. 

Tot slot ziet de grootgrutter uit Zaandam dat vaker voor duurdere en betere wijnen wordt 
gekozen. ‘We merken dat mensen het leuk vinden te kunnen vertellen waarom ze voor een 
bepaalde wijn bij een bepaald gerecht hebben gekozen. Het liefst ook nog met wat achtergrond 
over de wijn erbij.’ Er is daarom dit jaar voor het eerst een aparte wijngids. Welke wijn past 
goed bij een garnalencocktail? Wat drink je bij kalkoen? En wat combineert perfect met een 
kaasplankje? ‘Alle wijnen in de gids zijn voorzien van een smaakkleur. Zo weet je precies met 
wat voor wijn je te maken hebt.’  Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Vandaag staat opnieuw een coronapersconferentie op de planning 
 
Aan het begin van de vrijdagavond staat opnieuw een coronapersconferentie op de planning. 
Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo De Jonge zullen dan bekendmaken 
welke maatregelen het kabinet heeft genomen om het grote aantal besmettingen terug te 
dringen. Volgens een betrokkene zal het kabinet eerder op de dag flink wat knopen moeten 
doorhakken. 

Het lijkt het meest waarschijnlijk dat het kabinet meegaat in het advies van het Outbreak 
Management Team om horeca, niet-essentiële winkels en culturele instellingen om 17.00 uur 
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te laten sluiten. Het onderwijs kan mogelijk openblijven. Maar of er op scholen bijvoorbeeld 
extra maatregelen worden overwogen om besmettingen daar tegen te gaan, is nog onduidelijk. 

Een relatief groot deel van de besmettingen wordt veroorzaakt op scholen, ook omdat kinderen 
onder de twaalf jaar niet gevaccineerd zijn. In een spoedadvies donderdag zei het OMT dat 
scholen open moeten blijven. In een eerder advies zeiden de deskundigen al maatregelen voor 
het onderwijs het liefst te willen vermijden. Maar er zouden mogelijk wel aanvullende regels 
op scholen nodig zijn. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
‘Mensen zien dat belangrijke taken van de overheid zijn verloederd’ 
 
Het vertrouwen in de landelijke overheid zit op een dieptepunt. Niet raar, vindt Herman Tjeenk 
Willink. Als de bus uit dorpen verdwijnt en de overheid onbereikbaar is, is er iets grondig mis. 
 
Burgers keren zich af van de overheid. En dat komt niet alleen door de coronapandemie, 
betoogt de 79-jarige Herman Tjeenk Willink. ‘De overheid heeft de burger van zichzelf 
vervreemd’, zegt hij. En dat is al decennia lang aan de gang, betoogt hij in zijn boek Kan de 
overheid crises aan? Bron: AD, 26 november 2021. 
 
De nieuwe coronamutatie B.1.1.529 zorgt overal ter wereld 
voor bezorgde reacties  
 
De nieuwe coronamutatie B.1.1.529 die in het zuiden van Afrika rondwaart en donderdag 
wereldkundig werd gemaakt, zorgt overal ter wereld voor bezorgde reacties. Engeland, Israël 
en Schotland sluiten de grenzen voor meerdere Afrikaanse landen en ook Australië overweegt 
reisbeperkingen in te stellen. Intussen kelderden de Aziatische markten en olieprijzen in 
reactie op het nieuws. 

De coronamutatie wijkt in veel opzichten af van de Deltavariant en lijkt volgens een analist 
van de BBC 'nauwelijks meer’ op het originele virus, zoals dat begin vorig jaar in de Chinese 
stad Wuhan werd aangetroffen. Wetenschappers vinden het nog te vroeg om iets te zeggen 
over de effectiviteit van de bestaande vaccins bij deze nieuwe variant, want er is nog te weinig 
data beschikbaar. 

Het baart zorgen dat de variant in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng volgens 
wetenschappers al verantwoordelijk lijkt voor 90 procent van alle besmettingen. De mutatie 
heeft zich al verspreid naar onder meer Botswana, Zimbabwe en Namibië. Ook 
in Hongkong zijn twee besmettingen met de variant gemeld, nadat een reiziger vanuit de regio 
in hotelquarantaine iemand anders besmette. 

Het nieuws zorgde er vrijdag voor dat beurzen in Azië daalden. Nikei, de aandelenmarkt van 
Tokio, verloor meer dan 3 procent. In Hongkong, Sydney, Singapore en Wellington daalden de 
koersen met meer dan 1 procent. Luchtvaartmaatschappij Qantas daalde meer dan 5 procent 
in waarde en Cathay Pacific verloor meer dan 2 procent. Ook de olieprijs daalde vanwege 
zorgen over de impact van mogelijke maatregelen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO doet de komende dagen en weken onderzoek naar de 
variant B.1.1.529, die afhankelijk van het potentiële risico ook een Griekse naam krijgt. 
‘Iedereen begrijpt dat des te meer het coronavirus circuleert, des te groter de kans dat het 
verandert en we mutaties blijven tegenkomen’, aldus Maria van Kerkhove, een Amerikaanse 
epidemioloog van de WHO. 

Op het hele Afrikaanse continent is slechts 6,6 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. 
Omdat het aantal besmettingen de afgelopen tijd geleidelijk steeg, gingen er al geruchten rond 
over een mogelijk nieuwe virusvariant. Een BBC-correspondent stelt dat er in Afrika onvrede 
is over de ingestelde reisbeperkingen en dat landen in de regio juist beloond moeten worden 
voor het melden van de nieuwe variant.  Bron: AD, 26 november 2021.  
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Komt code zwart eraan voor ziekenhuizen in de regio? Uit voorzorg al 
honderden operaties afgezegd 
 
In de ziekenhuizen in de Rotterdamse regio draaien ‘triageteams’ warm, mocht minister De 
Jonge code zwart afkondigen. Of deze medische en ethische experts daadwerkelijk moeten 
gaan bepalen wie wel en wie niet een IC-bed krijgt, durft niemand nog te zeggen. ‘We doen er 
alles aan om dat te voorkomen.’ Ondertussen zijn uit voorzorg vele honderden operaties 
afgezegd. 
 
Marjolein Tasche, voorzitter van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland, 
en haar collega Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuizen spreken beiden over het 
‘oefenen met triageteams.’ Zij staan artsen en verpleegkundigen bij als er meer patiënten dan 
bedden zijn op de intensive care. Tasche: ‘Dat doe je niet als ziekenhuis alleen, maar met alle 
ziekenhuizen in ons land. En dat is pas zover als de minister fase 3, code zwart, 
afkondigt.’ Bron: AD, 26 november 2021.   
 
‘Meer scholen sturen klassen naar huis, maar minder scholen gaan dicht’ 
 
Meer scholen hebben afgelopen week klassen naar huis gestuurd omdat er te veel 
coronabesmettingen waren. Ondertussen liep het percentage scholen dat de deuren helemaal 
sloot wat terug. Vrijwel alle scholen zijn open, blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging 
Schoolleiders onder bijna 1000 schooldirecteuren. 
 
In totaal was 84 procent van de leerlingen en 86 procent van de leraren vorige week op school. 
Dat is zo’n tien procent minder dan twee weken daarvoor. Op 57 procent van de scholen 
werden gemiddeld 2,5 klassen naar huis gestuurd, twee weken geleden was dat nog 50 
procent en 2,3 klassen. Slechts 1 procent van de scholen moest afgelopen week de school 
sluiten, dat was twee weken geleden 2 procent.  
 
Op vrijwel alle scholen ontbraken er wel een of meerdere leerlingen, waarbij driekwart van de 
afwezigheid te maken had met corona. Op 82 procent van de scholen zijn er leerlingen positief 
getest, gemiddeld betrof dit 9 procent van de geteste leerlingen. Op 5 procent van de scholen 
waren alle leerlingen op school. 
 
Schoolleiders zijn vooral bezorgd over het krijgen van voldoende leraren voor de klas, nog los 
van de vervangingen. Daarom riep de AVS eerder als een van de eerste onderwijsorganisaties 
op tot voorrang voor een boosterprik voor het onderwijspersoneel dat daar gebruik van wil 
maken.  
 
Een meerderheid geeft aan bij nieuwe maatregelen door te gaan in het onderwijs zoals nu en 
scholen open te houden waar dat kan. ‘We weten dat kinderen het beste leren op school en 
zich prettig voelen met hun leeftijdsgenootjes. Veel schoolleiders willen dat de scholen open 
blijven zolang dat veilig kan, al zien ook veel schoolleiders dat het welbevinden van hun leraren 
onder druk staat’, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Nijmeegse horecabaas trekt aan de bel bij Bruls: ‘Veel cafés en 
restaurants verkeren nu in zwaar weer’ 
 
Dennis Dekkers is eigenaar van het Nijmeegse restaurant ’t Sfeerhuys en voorzitter van de 
regionale tak van de Koninklijke Horeca Nederland. Hij vreest dat veel cafés en restaurants 
kopje onder gaan als er niet snel iets verandert. 
 
Dinsdag spreekt Dekkers daarover met de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, die ook 
voorzitter is van het Veiligheidsberaad, de landelijke koepel van burgemeesters.  
 
Bruls waarschuwde afgelopen weekend voor een totale lockdown voor de gehele winter, als de 
besmettingscijfers niet snel dalen. 
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Schrok u van de woorden van Bruls? 
Dekkers: ‘Natuurlijk. De werkelijkheid achterhaalt ons voortdurend. Om de paar weken 
moeten we in de horeca ons aanpassen aan nieuwe regels, zonder dat we daar gepaste 
compensatie voor krijgen. Het is al vaak gezegd, maar echt een heel klein percentage van de 
besmettingen vindt plaats in de horeca. Toch zijn vooral wij weer de gebeten hond. Veel 
horecaondernemers staat het water al tot de lippen, een maandenlange lockdown zou voor 
hen funest zijn.’ 
 
Wat is uw boodschap aan Bruls? 
‘Dat we op deze manier niet verder kunnen én dat wij als horeca ook een deel van de oplossing 
kunnen zijn. Je ziet wat er gebeurt, nu alles om acht uur dicht moet: de jeugd gaat de straat 
op, er vinden plunderingen plaats. Nog los van alle illegale thuisfeestjes die er na achten zijn, 
waar de kans op besmetting veel groter is. Vergeet niet: wij doen alles met vaste zitplaatsen 
én met een QR-check.  
 
Wat ons betreft moet zo snel mogelijk werk gemaakt worden van inlooptijden tot acht uur ’s 
avonds: voor die tijd moet je binnen zijn in een café of restaurant, maar dan kun je wel tafelen 
of borrelen tot middernacht. Op die manier zorg je voor meer spreiding, zonder dat er meer 
gasten in een zaak komen.’ 
 
Als wij ruimere inlooptijden willen, zullen we er zelf ook alles aan moeten doen om de huidige 
regels goed na te leven. Zo simpel is het, aldus Dennis Dekkers. 
 
U stuurde afgelopen weekend een noodkreet naar horecaondernemers in de regio: check 
alsjeblieft nauwkeurig alle QR-codes van gasten.  
 
‘Klopt. Helaas bereiken ons berichten dat coronatoegangsbewijzen niet overal even goed 
worden gecontroleerd. Dat krijgen we niet van de gemeente te horen, maar van 
horecaondernemers. Gelukkig is er veel sociale controle en zijn het echt uitzonderingen op de 
regel.  
Als wij ruimere inlooptijden willen, zullen we er zelf ook alles aan moeten doen om de huidige 
regels goed na te leven. Zo simpel is het. Ik blijf wel van mening dat het op deze manier erg 
lastig is: nergens is het personeelstekort zo nijpend als in de horeca, en toch moeten wij met 
het scannen van toegangsbewijzen extra werk verrichten.  
 
Iets wat ons wordt opgedragen vanuit de overheid. Tot overmaat van ramp leert de dagelijkse 
praktijk ons ook dat het vaak tot woordenwisselingen en onenigheid leidt, als blijkt dat een 
geldige QR-code ontbreekt.’ 
 
Wat als de besmettingscijfers onverminderd hoog blijven en er een code zwart in de 
ziekenhuizen dreigt? 
 
‘Als het tij alleen met een harde lockdown kan worden gekeerd, respecteren we dat natuurlijk. 
Maar dan zal daar wel weer een goede financiële compensatie tegenover moeten staan. Vergis 
je niet: heel  veel horecaondernemers verkeren nu al in zwaar weer. En met de huidige 
maatregelen is het ook een kwestie van overleven. Als ik alleen al naar mijn eigen zaak kijk: 
80 procent van de feesten en partijen die ik tot aan de kerst gepland had staan, is inmiddels 
geannuleerd. 
 
Daarnaast heb ik mijn personeel eindelijk een beetje op orde. Door het ontbreken van 
steunmaatregelen betaal ik de komende tijd mijn personeel, waar ik geen uren voor heb, uit 
eigen zak door. Dat frustreert mij enorm.’   
 
Het ging met wat horten en stoten, maar toch lijkt het coronatoegangbewijs inmiddels 
behoorlijk ingeburgerd in de horeca. 
 
Behalve bij grand café Moeke in Lent - waar na een korte sluiting zelfs een rechter aan te pas 
moest komen - is er in de regio nauwelijks ingegrepen, blijkt uit een rondgang langs 
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verschillende gemeentes. Boetes zijn er verder niet meer uitgedeeld, wel is op enkele plekken 
een waarschuwing gegeven.  
 
In oktober bleek uit een steekproef van deze krant dat vooral de dubbele check - dus behalve 
de QR-code ook het vragen naar een identiteitsbewijs - nogal eens te wensen overliet. Vooral 
in de natte horeca - de cafés met een relatief grote doorloopsnelheid - bleef het vaak bij een 
snelle check van alleen het coronatoegangsbewijs. Bron: DG, 22 november 2021.  
 
Bruls: als alles zo blijft koersen we af op lockdown hele winter 
 
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 
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: DD, 21 november 2021.  
 

 

In juli kregen op Terschelling kinderen boven de 12 een coronaprik. © ANP  



132 
 

Kans op ernstige corona bij kinderen is miniem, waarom dan tóch 
vaccineren?  
 
Met een positieve beoordeling van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is 
de basis gelegd om kinderen in Nederland tussen de 5 en 12 jaar in te enten met het Pfizer-
vaccin. Dat wil niet zeggen dat dat ook meteen gaat gebeuren. 
 
Het is ook voor veel ouders die zelf het coronavaccin wél namen best een dilemma: zou ik mijn 
kind de prik ook laten nemen? Grofweg kun je stellen dat hoe ouder iemand is, hoe groter het 
risico is op ernstig verloop van het coronavirus. Bij gezonde jonge kinderen is dat gevaar dan 
ook hartstikke klein, blijkt uit de statistieken.  
 
En tóch gaf het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) donderdag in navolging 
van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA een positieve beoordeling af voor het inenten 
van 5- tot 12-jarigen met het Pfizer-vaccin. ‘De voordelen zijn groter dan de risico’s’, vat CBG-
voorzitter Ton De Boer het advies samen. ‘Onze conclusie is dat het vaccin kinderen goed 
beschermt tegen corona, en dat de kans op bijwerkingen klein is.’ 
 
Het CBG geeft dus een goedkeurend advies af voor álle jonge kinderen, en niet alleen diegenen 
door onderliggende ziektes als suikerziekte of hartafwijkingen meer risico lopen. ‘Daarmee 
zeggen we niet dat alle kinderen gevaccineerd moeten worden’, benadrukt De Boer. ‘Mijn 
mening daarover is niet relevant, want die afweging moet de Gezondheidsraad hierna maken. 
Met dit advies wordt wel een basis gelegd om zo'n besluit te kúnnen nemen. De 
productinformatie van het vaccin wordt aangepast.’  
 
Juist omdat gezonde kinderen een uiterst kleine kans hebben op het krijgen van ernstige 
corona, is lang niet iedereen voorstander van een inentingscampagne onder deze doelgroep. 
Zo is de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde tegenstander. Voorzitter Karoly Illy, 
ook lid van het Outbreak Management Team (OMT), vindt dat door de kleine risico's het 
individuele belang voor een kind ontbreekt. 
 
Een collectief belang zou er misschien wel kunnen zijn. Vaccinatie van kinderen zou de 
verspreiding van het coronavirus in Nederland kunnen remmen. Toch is dat aspect niet 
meegenomen in het advies van het CBG, zegt De Boer. ‘Dit is puur een individuele beoordeling 
per kind. Zaken als de bijdrage die aan de groepsimmuniteit kan worden geleverd, zijn niet 
meegenomen.’ 
 
Tot nu toe belandden er slechts zo'n veertig kinderen zonder onderliggend lijden met corona 
in de Nederlandse ziekenhuizen; het overgrote deel daarvan had geen ernstige klachten, 
meldde NRC vorige week. Zelfs in die wetenschap wordt vaccinatie bij kinderen door het CBG 
dus niet afgeraden. De reden, volgens De Boer: het aantal zware bijwerkingen door vaccinatie 
is naar verwachting nóg lager dan de voorspelde ernstige gezondheidsschade zonder 
vaccinatie. 
 
Dit is puur een individuele beoordeling per kind. Zaken als de bijdrage die aan de 
groepsimmuniteit kan worden geleverd, zijn niet meegenomen, aldus  Ton de Boer, College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen. 
 
Het virus kan er bij kinderen in zeldzame gevallen namelijk ook toe leiden dat het 
immuunsysteem op hol slaat, waardoor organen kunnen worden beschadigd. Dit is 
het multisystem inflammatory syndrome in children (MISC-C). Wat glashelder is, stelt De Boer: 
‘Dat voor kinderen met onderliggende klachten de voordelen van een vaccin natuurlijk veel 
groter zijn. Zij lopen een hoger risico.’ 
 
De Gezondheidsraad is nog bezig met zijn advies over het vaccineren van jonge kinderen. 
Daarbij wordt het bredere plaatje - zoals de vraag of inenten helpt om het virus er in Nederland 
onder te krijgen - wél bekeken. Wanneer de raad met zijn oordeel komt, is volgens een 
woordvoerder nog niet bekend.  
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In onder meer Israël, de Verenigde Staten en Oostenrijk wordt het Pfizer-vaccin al ingezet bij 
jonge kinderen. Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei vorige week 
nog geen voorstander te zijn. ‘Als iedereen boven de twaalf doet wat gevraagd wordt, hoeft het 
onder de twaalf niet.’ Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Hartenkreet Meander richting verpleegkundigen: ‘Er is een grens bereikt. 
Kom ons helpen!’ 
 
Een ‘hartenkreet’, zo noemt manager Karin van der Goot van Meander Medisch Centrum de 
oproep aan gediplomeerd verpleegkundigen om te komen werken in het Amersfoortse 
ziekenhuis. ‘Slechts een paar nieuwe collega’s kunnen het verschil maken tussen een extra 
dienst moeten draaien, of naar huis gaan en op adem komen.’ 
 
Het piept en kraakt in het ziekenhuis en dus zijn er nieuwe collega’s nodig. ‘Op een gegeven 
moment is er gewoon een grens bereikt. Tijdens de eerste golf kon iedereen bijspringen, want 
de rest van het ziekenhuis lag stil. Alles was toen gericht op corona’, legt manager P&O Van 
der Goot de kwestie in een notendop uit. 
 
‘Nu komen we structureel mensen tekort. En dan hebben we het nog niet eens over de situatie 
rondom corona, die ook elke dag spannender wordt.’ 
 
Slechts een paar nieuwe collega’s kunnen het verschil maken tussen een extra dienst moeten 
draaien, of naar huis gaan en op adem komen, aldus Karin van der Goot, Manager P&O 
Meander Medisch Centrum.  
 
Daarom organiseert het ziekenhuis volgende week een banenmarkt om geïnteresseerden 
binnen te halen met de slogans ‘Onze zorg heeft jou nodig’ en ‘Zorg dat je erbij komt.’ Het 
ziekenhuis heeft permanent een aantal vacatures open voor verpleegkundigen.  
 
Op dit moment zijn dat er zestien op verschillende afdelingen en variërend in opleidingsniveau. 
‘Dat lijkt misschien niet zoveel, maar maandelijks komen er weer nieuwe vacatures bij’, legt 
Van der Goot uit.  
 
‘Slechts een paar nieuwe collega’s kunnen het verschil maken tussen een extra dienst moeten 
draaien, of naar huis gaan en op adem komen. Bovendien hebben we een flexpool met daarin 
zo’n tweehonderd verpleegkundigen die kunnen bijspringen als het nodig is. Maar ook in die 
groep is het verloop groot. Dus we zijn altijd op zoek naar nieuwe verpleegkundigen.’    
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Personeel van Meander Medisch Centrum op de cohortafdeling in november vorig jaar. © Nico 
Brons  

Binnen de muren van Meander loopt het aantal mensen dat wordt opgenomen met het 
coronavirus nog steeds op. Anderhalve week geleden besloot het bestuur van het ziekenhuis 
daarom de cohortafdeling opnieuw te openen. En dat zorgt voor extra druk op de 
verpleegkundigen.  

Want niet zozeer het aantal bedden is het probleem binnen het ziekenhuis, wel het aantal 
handen dat beschikbaar is om te helpen, zo legde een woordvoerder eerder uit. Sinds maandag 
zijn daarom vier operatiekamers gesloten, zodat het personeel op andere afdelingen kan 
bijspringen.  

Als er een wederzijdse klik is kan er meteen een arbeidsvoorwaardengesprek plaatsvinden en 
kunnen we iemand bij wijze van spreken direct aannemen, aldus Karin van der Goot, Manager 
P&O Meander Medisch Centrum. 

Nu zet het ziekenhuis dus ook nog in op het werven van nieuwe collega’s door het organiseren 
van twee banenmarkten. Het liefst hadden Van der Goot en collega’s de deuren van het 
ziekenhuis wagenwijd opengezet om de drempel om binnen te stappen zo laag mogelijk te 
houden, maar gezien de huidige situatie kan dat niet.  

Geïnteresseerden kunnen volgende week donderdagavond dus alleen op afspraak terecht. De 
dinsdag erop is er nog een banenmarkt. 

‘We zijn op zoek naar verpleegkundigen met ziekenhuiservaring’, geeft Van der Goot aan. 
‘Mensen die misschien al ergens in deeltijd werken, maar ons nu voor een paar dagen per 
week tijdelijk uit de brand willen helpen. Maar ook mensen die fulltime aan de slag willen, 
bijvoorbeeld omdat ze een tijdje niet actief zijn geweest.’  

Geïnteresseerden kunnen spreken met hun toekomstige managers en collega’s. ‘Als er een 
wederzijdse klik is, kan er meteen een arbeidsvoorwaardengesprek plaatsvinden en kunnen 
we iemand bij wijze van spreken direct aannemen.’ Bron: AD, 25 november 2021. 
 
Komt code zwart eraan voor ziekenhuizen in de regio? Uit voorzorg al 
honderden operaties afgezegd 
 
In de ziekenhuizen in de Rotterdamse regio draaien ‘triageteams’ warm, mocht minister De 
Jonge code zwart afkondigen. Of deze medische en ethische experts daadwerkelijk moeten 
gaan bepalen wie wel en wie niet een IC-bed krijgt, durft niemand nog te zeggen. ‘We doen er 
alles aan om dat te voorkomen.’ Ondertussen zijn uit voorzorg vele honderden operaties 
afgezegd.  
 
Marjolein Tasche, voorzitter van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland, 
en haar collega Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuizen spreken beiden over het 
‘oefenen met triageteams.’ Zij staan artsen en verpleegkundigen bij als er meer patiënten dan 
bedden zijn op de intensive care. Tasche: ‘Dat doe je niet als ziekenhuis alleen, maar met alle 
ziekenhuizen in ons land. En dat is pas zover als de minister fase 3, code zwart, 
afkondigt.’ Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Opnieuw ‘laatste avondmaal’ voor horeca en kappers beleven drukste tijd 
van het jaar 
 
Nog snel even naar de kapper, uit eten of sinterklaasinkopen doen. Uit angst voor een harde 
lockdown gingen gisteren nog veel mensen op pad. De horeca lijkt opnieuw het grootste 
slachtoffer.  
 
Druk heeft kapper/barbier Anilton Neves het eigenlijk altijd. En vol is vol, dus ook al proberen 
klanten nog snel een afspraak te maken, de eigenaar van Rotterdam Icon Barbershop moet 
vooral ‘nee’ verkopen. ‘Zeker nu mijn drie collega's thuiszitten met corona, is het nog krapper 
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geworden. Ik voel me een soort last man standing. Ik heb maar twee handen, dat betekent 
maximaal vijftien klanten per dag knippen en scheren.’ Toch krijgt Neves nog ontzettend veel 
telefoontjes en mailtjes van mensen die uit vrees voor een harde lockdown nog snel een 
strakke coupe willen. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Zuid-Afrikaanse minister noemt de beslissing van Groot-Brittannië om 
vluchten vanuit het land te verbieden een overhaaste beslissing 
 
De Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Naledi Pandorm, noemt de beslissing 
van Groot-Brittannië om vluchten vanuit het land te verbieden een 'overhaaste beslissing.’ De 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO moet zich nog uitspreken over eventuele maatregelen 
rond de nieuwe virusvariant die in Zuid-Afrika is opgedoken en zich inmiddels heeft verspreid 
naar Botswana en Hongkong. 
 
Het gaat daarbij om een relatief laag aantal besmettingen, maar er zijn zorgen over het hoge 
aantal mutaties in de B.1.1.529-variant. Die zouden de virusversie besmettelijker maken en 
mogelijk de bescherming van de huidige vaccins tenietdoen. Londen weigert daarom vanaf 
vandaag vluchten uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en Eswatini. 
 
‘Onze directe zorg is de schade die dit besluit aan de toerisme-industrie en handel van 
onze beide landen zal aanrichten’, aldus Pandorm. Zuid-Afrika zal er bij de Britse autoriteiten 
op aandringen de maatregel te heroverwegen. Vandaag staat ook overleg met de WHO over de 
nieuwe coronavariant op de planning. Bron: AD, 26 november 2021.  
 

 

KLM © Shutterstock / Theo 737  
 
Europese Commissie wil stop vliegverkeer zes Afrikaanse landen om 
coronamutatie B.1.1.529 
 
De Europese Commissie wil dat er onmiddellijk gestopt wordt met het vliegverkeer van en 
naar zuidelijk Afrika vanwege de daar ontdekte coronamutatie B.1.1.529. Voorzitter Ursula 
Von der Leyen zegt dat de maatregel snel wordt besproken met de lidstaten, meldt ze op 
Twitter.  
 
Het Verenigd Koninkrijk besloot na berichten over de mogelijk besmettelijkere coronamutatie 
gisteren direct al om zes Afrikaanse landen toe te voegen aan de rode lijst. Vluchten uit onder 
meer Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe en Namibië worden met ingang van vrijdagmiddag 
geweerd. Ook Israël legt reisbeperkingen op voor die Afrikaanse landen, net als Singapore. 
Australië en Japan overwegen eveneens reisbeperkingen in te stellen om de nieuwe 
coronavariant buiten de deur te houden.  
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De mutatie heeft volgens wetenschappers een ‘ongebruikelijke samenstelling’ die het virus 
mogelijk besmettelijker maakt dan eerder bekende mutaties. In Zuid-Afrika is deze week 
ongerustheid ontstaan door de ontdekking van de mutatie. Het nationaal instituut voor 
besmettelijke ziektes (NICD) bevestigde donderdag op zijn site dat 22 besmettingsgevallen met 
deze variant B.1.1.529 zijn vastgesteld in verschillende laboratoria, die gespecialiseerd zijn in 
RNA-onderzoek. ’De gegevens zijn nog beperkt, maar onze experts maken overuren om de 
nieuwe variant te begrijpen en te bepalen wat de mogelijke implicaties kunnen zijn’, zei NICD-
directeur Adrian Puren.  
 
De coronamutatie wijkt in veel opzichten af van de Deltavariant en lijkt volgens een analist 
van de BBC ‘nauwelijks meer’ op het originele virus zoals dat begin vorig jaar in de Chinese 
stad Wuhan werd aangetroffen. ’Het gaat om een mutatie die serieus zorgen baart’, reageerde 
ook gezondheidsminister Joe Phaahla donderdag. Deskundigen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn al bijeengeroepen om de beschikbare data over 
B.1.1.529 te bespreken. Het veranderde virus, waarvan het spike-eiwit om de cel binnen te 
komen op 32 plaatsen afwijkt, is ook al opgedoken in Botswana. Daar zijn volgens Kereng 
Masupu, coördinator van de Covid-19-bestrijdingsdienst, personen besmet geraakt die waren 
ingeënt tegen corona.  
 
Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het besluit van landen om de 
grenzen te sluiten voor vluchten uit verschillende Afrikaanse landen vanwege een nieuwe 
coronavariant ‘gehaast.’ Zuid-Afrika zegt bezorgd te zijn over de schade aan het toerisme en 
bedrijfsleven en wil in gesprek met onder meer de Britse autoriteiten over het besluit.  
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet de komende tijd onderzoek naar de nieuwe 
variant. Wetenschappers vinden het nog te vroeg om iets te zeggen over de effectiviteit van de 
bestaande vaccins. Bron: AD, 26 november 2021. 

Ook Duitsland gaat reizigers uit zuidelijk Afrika weren 

Na Groot-Brittannië gaat ook Duitsland reizigers uit zuidelijk Afrika weren vanwege de 
recent ontdekte mutatie van het coronavirus. De landen in het zuiden van het Afrikaans 
continent worden tot virusvariantgebied verklaard. 
 
Alleen Duitsers mogen, onder strenge voorwaarden, hun land nog in. Zij moeten bij 
terugkeer veertien dagen in quarantaine. ‘Het laatste dat we nodig hebben is een nieuwe 
virusvariant’, zegt gezondheidsminister Jens Spahn. Het reisverbod gaat vanavond in. Bron: 
AD, 26 november 2021.  
 
Virologe Marion Koopmans twijfelt of het stopzetten van het 
vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika het virus kan tegenhouden 
 
Virologe Marion Koopmans twijfelt of het stopzetten van het vliegverkeer van en naar zuidelijk 
Afrika - zoals de Europese Commissie in navolging van Groot-Brittannië, Italië en Duitsland 
wil, wegens de daar ontdekte coronavariant B.1.1.529 het virus kan tegenhouden. De snelle 
verspreiding van het virus noemt ze 'wel erg zorgelijk.’ 

‘Ik snap het wel als reactie, we schrikken natuurlijk allemaal. Maar de ervaring leert dat dit 
misschien niet zoveel effect heeft omdat dit virus waarschijnlijk al langer circuleert’, zegt 
Koopmans. Het is volgens haar 'ook zeker denkbaar' dat de variant elders is ontstaan. ‘En dan 
is het dweilen met de kraan open.’ Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Verbod op vluchten vanuit zuidelijk Afrika vanwege nieuwe virusvariant 
 
Vanaf 12.00 uur vanmiddag zal er een vluchtverbod gelden voor alle vluchten van landen in 
zuidelijk Afrika. Daarnaast wordt Zuid-Afrika toegevoegd aan de lijst van landen met zeer hoog 
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risico. Dat betekent dat er een quarantaineplicht geldt en een dubbele testplicht. Dat maakt 
minister Hugo De Jonge zojuist bekend. 
 
Er zijn nog twee vluchten onderweg vanuit Zuid-Afrika. Alle passagiers zullen op Schiphol 
worden getest, zegt De Jonge. Daarna moeten zij in quarantaine. ‘De variant is hier op 
Nederlandse bodem nog niet aangetroffen. Tegelijkertijd weten we van eerdere varianten hoe 
snel het kan gaan.’  
 
Volgens De Jonge is er ‘reden voor zorg’ en is er ‘alle reden om snel te handelen.’ Nederlanders 
die nog in zuidelijk Afrika zitten - naast Zuid-Afrika ook Botswana, Eswatini (Swaziland), 
Lesotho, Namibië en Zimbabwe - hebben het recht om terug te keren naar huis, ‘maar voor 
hen geldt dus de dubbele testverplichting en de quarantaineplicht.’ Het vliegverbod betekent 
ook niet dat er helemaal geen vluchten meer tussen zuidelijk Afrika en Nederland zullen zijn. 
Voor staatsburgers, maar bijvoorbeeld ook medisch personeel en vracht, blijft luchtverkeer 
mogelijk.  
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen zicht op om hoeveel Nederlanders het gaat; 
vakantiereizigers hoeven zich immers niet te melden bij de ambassade. 
Luchtvaartmaatschappij KLM, die normaal gesproken dertien keer per week op Zuid-Afrika 
vliegt, is in overleg met de Nederlandse overheid en nationale en internationale 
gezondheidsorganisaties over de gevolgen van het vliegverbod.  
 
Virologe Marion Koopmans twijfelt of het stopzetten van het vliegverkeer het virus kan 
tegenhouden. ‘Ik snap het wel als reactie, we schrikken natuurlijk allemaal. Maar de ervaring 
leert dat dit misschien niet zoveel effect heeft omdat dit virus waarschijnlijk al langer 
circuleert’, zegt Koopmans. Het is volgens haar ‘ook zeker denkbaar’ dat de variant elders is 
ontstaan. ‘En dan is het dweilen met de kraan open.’ 
 
De mutatie heeft volgens wetenschappers een ‘ongebruikelijke samenstelling’ die het virus 
mogelijk besmettelijker maakt dan eerder bekende mutaties. In Zuid-Afrika bevestigde het 
nationaal instituut voor besmettelijke ziektes (NICD) donderdag op zijn site dat 22 
besmettingsgevallen met deze variant B.1.1.529 zijn vastgesteld in verschillende laboratoria, 
die gespecialiseerd zijn in RNA-onderzoek. ‘De gegevens zijn nog beperkt, maar onze experts 
maken overuren om de nieuwe variant te begrijpen en te bepalen wat de mogelijke implicaties 
kunnen zijn’, zei NICD-directeur Adrian Puren.  
 
De coronamutatie wijkt in veel opzichten af van de Deltavariant en lijkt volgens een analist 
van de BBC ‘nauwelijks meer’ op het originele virus zoals dat begin vorig jaar in de Chinese 
stad Wuhan werd aangetroffen. ‘Het gaat om een mutatie die serieus zorgen baart’, reageerde 
ook Zuid-Afrikaanse gezondheidsminister Joe Phaahla donderdag. Deskundigen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn al bijeengeroepen om de beschikbare data over 
B.1.1.529 te bespreken. Het veranderde virus, waarvan het spike-eiwit om de cel binnen te 
komen op 32 plaatsen afwijkt, is ook al opgedoken in Botswana. Daar zijn volgens Kereng 
Masupu, coördinator van de Covid-19-bestrijdingsdienst, personen besmet geraakt die waren 
ingeënt tegen corona. 
 
De Europese Commissie zei vanochtend al te willen dat er onmiddellijk gestopt wordt met het 
vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika vanwege de daar ontdekte coronamutatie B.1.1.529. 
Voorzitter Ursula Von der Leyen zegt dat de maatregel snel wordt besproken, meldde ze op 
Twitter. 
 
De noodstop die de Europese Commissie wil kan worden gebruikt als de epidemiologische 
situatie in een land of regio buiten de Europese Unie snel slechter wordt, helemaal als dat te 
maken heeft met een nieuwe coronamutatie. De maatregel geldt normaal gesproken niet voor 
EU-burgers of mensen die al lang in de EU wonen. De commissie neemt de maatregel in 
samenspraak met de lidstaten van de EU.  
 
Meerdere EU-landen besloten vanochtend al om reizigers uit zuidelijk Afrika te weren, zoals 
Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Italië. In Duitsland geldt dat alleen Duitsers het land nog 
in mogen, onder strenge voorwaarden. Het reisverbod gaat op vrijdagavond in, zei 
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gezondheidsminister Jens Spahn. Duitsers die terugkomen moeten veertien dagen in 
quarantaine. ‘Het laatste dat we nodig hebben is een nieuwe virusvariant’, aldus Spahn. 
 
Het laatste dat we nodig hebben is een nieuwe virusvariant, aldus Jens Spahn, Duitse 
gezondheidsminister.  
 
Het Verenigd Koninkrijk besloot gisteren na berichten over de mogelijk besmettelijkere 
coronamutatie direct al om zes Afrikaanse landen toe te voegen aan de rode lijst. Vluchten uit 
onder meer Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe en Namibië worden met ingang van 
vrijdagmiddag geweerd. Ook Israël legt reisbeperkingen op voor die Afrikaanse landen, net als 
Singapore. Australië en Japan overwegen eveneens reisbeperkingen in te stellen om de nieuwe 
coronavariant buiten de deur te houden.  
 
De zorgen om de nieuwe coronavariant zijn groot. Zo zakt de Amsterdamse AEX-index 
vanochtend al 3,2 procent. Vooral de Europese bedrijven in de luchtvaartsector en 
reisbranche kregen forse klappen door de vrees voor nieuwe reisbeperkingen. Air France-KLM 
raakte dik 9 procent kwijt. Ook gaan de olieprijzen fors omlaag. Handelaren vrezen de impact 
van grootschalige reisbeperkingen van en naar de regio op de vraag naar olie.  
 
Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het besluit van landen om de 
grenzen te sluiten voor vluchten uit verschillende Afrikaanse landen vanwege een nieuwe 
coronavariant ‘gehaast.’ Zuid-Afrika zegt bezorgd te zijn over de schade aan het toerisme en 
bedrijfsleven en wil in gesprek met onder meer de Britse autoriteiten over het besluit. 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet de komende tijd onderzoek naar de nieuwe 
variant. Wetenschappers vinden het nog te vroeg om iets te zeggen over de effectiviteit van de 
bestaande vaccins. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Steeds meer landen voeren reisbeperkingen in voor zuidelijk Afrika  
 
Steeds meer landen voeren reisbeperkingen in voor zuidelijk Afrika als gevolg van de 
daar vastgestelde B.1.1529-variant. Naast Nederland gaat het om onder meer Duitsland, 
Tsjechië, Oostenrijk en Italië. Eerder legde het Verenigd Koninkrijk het vliegverkeer ook al aan 
banden. Wetenschappers denken dat deze variant mogelijk nog besmettelijker is dan de 
Deltavariant, wat wereldwijd leidt tot grote zorgen. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Reisbrancheorganisatie ANVR heeft begrip voor het verbod op 
vluchten vanuit zuidelijk Afrika 
 
Reisbrancheorganisatie ANVR heeft begrip voor het verbod op vluchten vanuit zuidelijk 
Afrika. ‘Je kunt er alleen maar voor zijn om zo te handelen, omdat er een virusmutatie is’, zegt 
een woordvoerder, die erop wijst dat het vliegverbod de opmars van het virus mogelijk alleen 
vertraagt. 
 
‘Reizigers kunnen namelijk ook via een andere route uit het gebied reizen’, constateert ze. 
‘Daardoor kan de mutatie uiteindelijk toch deze kant op komen, via bijvoorbeeld Dubai.’ Ook 
de VvKR, de organisatie voor kleinschalige reisorganisaties, noemt het verbod begrijpelijk. 
 
‘Het is niet anders, het virus moet de wereld uit. We kunnen niet anders dan ons daaraan 
conformeren’, zegt een woordvoerster. In totaal bieden zo'n 60  bij ANVR aangesloten 
bedrijven reizen naar Afrika aan. Bij VvKR gaat het om 49 aanbieders van diverse Afrika-
reizen. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Of het gaat om B.1.1.529 gaat 'is niet zeker, maar het kan wel' volgens 
Marc Van Ranst  
 
Of het inderdaad om B.1.1.529 gaat 'is niet zeker, maar het kan wel', zegt de 
Belgische viroloog Marc Van Ranst over twee mogelijke besmettingen met de virusmutatie die 
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recent in zuidelijk Afrika is opgedoken. Uit angst voor de nieuwe variant sloten 
vandaag meerdere landen de grenzen voor vluchten uit Zuid-Afrika en omliggende regio. 

België onderzoekt twee mogelijke besmettingen en komt later vandaag met uitsluitsel, zegt 
Van Ranst tegen de krant Het Laatste Nieuws. Het is nog onduidelijk of het om onlangs 
aangekomen reizigers gaat. ‘Het nuchtere feit is dat deze variant waarschijnlijk reeds in heel 
beperkte mate aanwezig is in Europa’, twittert hij. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Mogelijk 2 gevallen van nieuwe variant in België opgedoken 
 
De nieuwe coronavariant die is geconstateerd in het zuiden van Afrika, is mogelijk ook al in 
België vastgesteld. Volgens viroloog Marc Van Ranst zijn er twee stalen die onderzocht worden. 
Dat bevestigt hij bij HLN LIVE. Wat weten we op dit moment over de nieuwe variant? En zullen 
onze vaccins wel voldoende werken? Bekijk hieronder de belangrijkste antwoorden van Van 
Ranst. Bron: HLN, 26 november 2021. 
 
Geval van nieuwe coronavariant in Israël opgedoken 
 
In Israël is bij iemand de pas in zuidelijk Afrika ontdekte nieuwe variant van het coronavirus 
vastgesteld. Mogelijk zijn er nog twee gevallen, maar die mensen bevinden zich nog in de 
testfase, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid vrijdag meegedeeld. De drie, die reeds 
gevaccineerd zijn, bevinden zich in quarantaine.  
 
Een woordvoerster van de autoriteiten voor bestrijding van Covid-19 heeft bevestigd dat het 
om de variant B.1.1.529 gaat. De besmette persoon is uit Malawi naar Israël teruggekeerd, 
aldus het ministerie. Ook de andere twee zijn uit het buitenland teruggekeerd. Hun toestand 
wordt onderzocht, en ook wordt naar andere contacten gezocht.  
 
Israël heeft uit bezorgdheid meteen reisbeperkingen voor meerdere Afrikaanse landen 
uitgevaardigd. Zuid-Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibië, Namibia 
en Swaziland (Eswatini) zijn na spoedberaad als ‘rode landen’ ingeschaald, liet het kabinet 
van premier Naftali Bennett weten. Bron: Het Laatste Nieuws, 26 november 2021.  
 
Europese beurzen starten fors in de min door ongerustheid over nieuwe 
virusvariant 
 
De nieuwe virusvariant die in Zuid-Afrika opgedoken is, boezemt beleggers de nodige angst 
in. De Europese beurzen openden vrijdag met forse verliezen. 
 
In Brussel noteert de Bel20-sterindex na enkele minuten een verlies van ongeveer 3 procent. 
In Amsterdam trapte de AEX de handelsdag af met 3,2 procent verlies en Parijs dook zowat 
3,7 procent lager. De beurs van Frankfurt opende ongeveer 3,2 procent in de min, in Londen 
was er een verlies van meer dan 3 procent. 
 
Ook de Aziatische markten en olieprijzen kelderen in reactie op het nieuws. Bron: Het Laatste 
Nieuws, 26 november 2021.  
 
Beurzen dalen fors uit angst om nieuwe coronavariant 
 
De nieuwe coronamutatie B.1.1.529 die in Zuid-Afrika rondwaart en donderdag wereldkundig 
werd gemaakt, zorgt overal ter wereld voor bezorgde reacties. Engeland, Israël en Schotland 
sluiten de grenzen voor meerdere Afrikaanse landen en ook Australië overweegt 
reisbeperkingen in te stellen. Intussen kelderden de Aziatische markten en olieprijzen in 
reactie op het nieuws. Ook de Europese beurzen gaan een fors lagere opening tegemoet. 
 
De coronamutatie wijkt in veel opzichten af van de Deltavariant en lijkt volgens een analist 
van de BBC nauwelijks meer op het originele virus zoals dat begin vorig jaar in de Chinese 
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stad Wuhan werd aangetroffen. Wetenschappers vinden het nog te vroeg om iets te zeggen 
over de effectiviteit van de bestaande vaccins bij deze nieuwe variant. Er is nog te weinig data 
beschikbaar. 
 
Het baart zorgen dat de variant in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng volgens 
wetenschappers al verantwoordelijk lijkt voor 90 procent van alle besmettingen. De mutatie 
heeft zich al verspreid naar onder meer Botswana, Zimbabwe en Namibië. Ook in Hongkong 
zijn twee besmettingen met de variant gemeld nadat een reiziger vanuit de regio in 
hotelquarantaine iemand anders besmette.  
 
Het nieuws zorgde er vrijdag voor dat beurzen in Azië daalden. Nikei, de aandelenmarkt van 
Tokio, verloor ongeveer drie procent. Het was het grootste dagverlies in twee maanden. In 
Hongkong, Sydney, Singapore en Wellington daalden de koersen met meer dan één 
procent. Luchtvaartmaatschappij Qantas daalde meer dan vijf procent in waarde en Cathay 
Pacific verloor meer dan twee procent. Ook de olieprijs daalde vanwege zorgen over de impact 
van mogelijke maatregelen. 
 
Volgens de financiële website Beursduivel gaan de Bel20 en andere Europese beurzen vrijdag 
een fors lagere opening tegemoet. Ook de openingsindicatoren voor de beurzen in New York, 
die vrijdag weer opengaan na de viering van Thanksgiving, wijzen op forse openingsverliezen 
voor Wall Street.  
 
De Zuid-Afrikaanse munt, de rand, ging flink omlaag ten opzichte van toonaangevende valuta 
als de dollar. De rand zakte naar het laagste niveau van het jaar ten opzichte van de dollar. 
De munt stond de afgelopen tijd al enigszins onder druk ten opzichte van de dollar, maar het 
nieuws rondom de nieuwe coronavariant heeft de druk op de munt verergerd, aldus een 
handelaar.  
 
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO doet de komende dagen en weken onderzoek naar de 
variant B.1.1.529, die afhankelijk van het potentiële risico ook een Griekse naam krijgt. 
‘Iedereen begrijpt dat des te meer het coronavirus circuleert, des te groter de kans dat het 
verandert en we mutaties blijven tegenkomen’, aldus Maria van Kerkhove, een Amerikaanse 
epidemioloog van de WHO. 
 
Op het hele Afrikaanse continent is slechts 6,6 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. 
Omdat het aantal besmettingen de afgelopen tijd geleidelijk steeg, gingen er al geruchten rond 
over een mogelijk nieuwe virusvariant. Een BBC-correspondent stelt dat er in Afrika onvrede 
is over de ingestelde reisbeperkingen en dat landen in de regio juist beloond moeten worden 
voor het melden van de nieuwe variant. Bron: Het Laatste Nieuws, 26 november 2021.  
 
Huisartsen en wijkverpleging kunnen niet meer zorg bieden dan voorheen 
 
De Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en 
de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ, zeggen dat huisartsen en de 
wijkverpleging niet meer de zorg kunnen bieden die patiënten en cliënten gewend zijn. Alleen 
het hoogst noodzakelijke is nog mogelijk. Mensen met spoedeisende klachten wordt gevraagd 
begrip te hebben voor langere wachttijden. 

De vraag naar zorg door huisartsen of wijkverpleging neemt zo snel toe omdat de ziekenhuizen 
hun handen vol hebben aan coronapatiënten. ‘Mensen met andere klachten kunnen 
daardoor niet meer terecht en doen een beroep op huisartsen en wijkverpleging. Dat kan 
echter alleen als 'we een deel van de normale zorg uitstellen, niet verlenen of minder intensief 
verlenen.’ 

‘Wijkverpleegkundigen kunnen niet alle cliënten blijven zien én 
tegelijkertijd extra coronazorg bieden én mensen helpen die niet meer in het 
ziekenhuis kunnen verblijven’, zegt ActiZ-bestuurslid Conny Helder. ‘Zij zullen de komende 
tijd keuzes moeten maken waardoor de zorg minder vaak, minder snel of op een andere 
manier wordt geleverd.’ Bron: AD, 26 november 2021. 
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Wijkverpleging en huisartsen: alleen hoogstnoodzakelijke zorg nog 
mogelijk 

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door 
ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas 
niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de 
Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ 
vandaag bekend. 

De vraag in de huisartsenzorg en de wijkverpleging neemt zo snel toe, omdat steeds meer 
mensen corona hebben of met andere klachten dan corona niet meer terecht kunnen in een 
ziekenhuis of verpleeghuis, omdat die vol zijn. Huisartsen en hun team, 
(wijk)verpleegkundigen en verzorgenden zetten alles op alles om de hoogstnoodzakelijk zorg 
goed te blijven verlenen. Dit kan alleen als we een deel van de normale zorg uitstellen, niet 
verlenen of minder intensief verlenen. 

Bianca Buurman, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: ‘De situatie in 
de wijkverpleging is zeer zorgelijk. Het is belangrijk dat je thuis goede zorg krijgt als je ziek 
bent. Die kunnen wij nu niet meer verlenen zoals we dat zouden willen. Zorgverleners, 
patiënten, mantelzorgers, we moeten nu met elkaar zorgen dat we hier zo goed mogelijk 
doorheen komen. In de wijkverpleging zullen we er alles aan doen om zo goed als het gaat 
onze zorg te leveren.’ 

Mirjam Van ’t Veld, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging: ‘Blijf spoedeisende 
klachten wel melden bij je huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost, maar houd er in andere 
gevallen rekening mee dat je soms langer moet wachten. En heb er begrip voor dat de zorg 
soms anders wordt geleverd dan je gewend bent of zou willen, bijvoorbeeld dat je niet meer 
zomaar kunt binnenlopen, dat het contact digitaal verloopt of dat je met een andere arts te 
maken krijgt dan normaal. We zullen hier samen doorheen moeten.’ 

Conny Helder, bestuurslid ActiZ: ‘Wijkverpleegkundigen kunnen niet alle cliënten blijven zien 
én tegelijkertijd extra coronazorg bieden én mensen helpen die niet meer in het ziekenhuis 
kunnen verblijven. Zij zullen de komende tijd keuzes moeten maken waardoor de zorg minder 
vaak, minder snel of op een andere manier wordt geleverd. Ook de beschikbaarheid van 
zorgmedewerkers in tijdelijk verblijflocaties en verpleeghuizen is beperkt, dus ook daar 
moeten de verwachtingen worden bijgesteld. Alles wat nu gebeurt en méér, terwijl veel 
collega’s ziek zijn, kan gewoon niet. We hopen en rekenen erop dat, uiteraard in overleg, 
cliënten en naasten dit zullen begrijpen en dat we elkaar helpen om hier ook nu samen 
doorheen te komen.’ 

De zorg is een samenhangend geheel. Wordt het drukker in de ziekenhuizen, dan heeft dat 
direct gevolg voor de huisartsenzorg, wijkverpleging, verpleeghuizen en omgekeerd. Daarom 
is regionale samenwerking tussen zorgverleners door al die sectoren heen zo belangrijk. Per 
regio worden afspraken gemaakt over afschalen van zorg en hoe samen de belangrijkste zorg 
overeind te houden, omdat de situatie per regio kan verschillen. Dat is de enige manier om in 
deze heftige tijd zoveel mogelijk urgente zorg te kunnen blijven leveren voor iedereen die dat 
nodig heeft, ook thuis. Bron: De Landelijke Huisartsen Vereniging, 26 november 2021. 

Rusland meldt de afgelopen 24 uur 34.690 nieuwe corona-infecties  

De gezondheidsdiensten in Rusland hebben de afgelopen 24 uur 34.690 nieuwe corona-
infecties vastgesteld. Gisteren waren het 33.796. Net als de voorgaande dagen ligt het 
dodental ten gevolge van Covid-19 boven de 1200. Vandaag worden 1235 
sterfgevallen gemeld. Bron: AD, 26 november 2021. 
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Duitsland meldt vandaag ruim 76.000 nieuwe coronabesmettngen 

Duitsland meldt vandaag ruim 76.000 nieuwe coronabesmettngen en zet voor het eerst sinds 
het begin van de pandemie de luchtmacht in om patiënten over te brengen naar andere delen 
van het land om de overvolle ziekenhuizen te ontlasten. Met name in het zuiden en oosten 
van Duitsland zitten de ic's bijna op maximale capaciteit. De luchtmacht gebruikt voor de 
transporten speciale 'vliegende ic-units', met aan boord zes bedden. Gisteren passeerde 
Duitsland de grens van 100.000 aan corona gerelateerde sterfgevallen. Bron: AD, 26 november 
2021. 
 
Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt zo drastisch op dat 
reguliere zorg moet worden afgeschaald 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen loopt zo drastisch op dat op veel plaatsen de 
reguliere zorg moet worden afgeschaald. Zo ook in Utrecht en omgeving. ‘Door de enorme druk 
op de zorg kan niet iedereen meer geholpen worden’, twittert het UMC Utrecht. ‘En dat vinden 
we verschrikkelijk. Bron: AD, 26 november 2021.  
 

Aantal coronapatiënten op de ic-afdelingen in Duitse 
ziekenhuizen neemt in rap tempo toe 

Het aantal coronapatiënten op de ic-afdelingen in Duitse ziekenhuizen neemt in rap tempo 
toe, terwijl het land het afgelopen etmaal ruim 76.000 positieve tests afnam. 
Gezondheidsminister Jens Spahn noemt de huidige situatie 'dramatisch' en 'ernstiger dan tot 
nu toe.’ 
 
Volgens Spahn zal de huidige besmettingsgolf zich over heel Duitsland verspreiden, maar is 
de noodzaak om het aantal sociale contacten te verminderen nog niet bij iedereen duidelijk. 
Er zou een 'massale reductie' nodig zijn. Spahn is ook bezorgd over de in Zuid-Afrika en een 
aantal omringende landen opgedoken virusvariant. Die is volgens de minister reden tot 'grote 
zorg.’ Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Kamer in België zet licht op groen voor verlenging tijdelijke premie 
uitkeringsgerechtigden 
 
De plenaire Kamer heeft donderdag met ruime meerderheid de verlenging goedgekeurd van 
de tijdelijke premie die sinds de zomer van vorig jaar wordt uitgekeerd aan bepaalde 
uitkeringsgerechtigden. De premie werd sinds oktober wel gehalveerd: van 50 naar 25 euro. 
 
Om kwetsbare groepen te ondersteunen besliste de regering vorig jaar al om mensen die recht 
hebben op een leefloon of een equivalent leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, een 
inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming te ondersteunen met 
een premie van 50 euro per maand. Dat gold in eerste instantie van juli tot december 2020, 
maar werd intussen al drie keer verlengd, de laatste keer tot eind september van dit jaar.  
 
De premie wordt nu opnieuw verlengd, dit keer tot eind december. Vanaf 1 oktober bedraagt 
de premie wel maar 25 in plaats van 50 euro meer. Dat heeft te maken met de economische 
heropleving en de geplande verhoging van de sociale uitkeringen vanaf 1 januari. Bron: HLN, 
25 november 2021.  
 
In België is arts die valse vaccinatiebewijzen leverde aangehouden 
 
De Luikse arts die 2.000 valse vaccinatiebewijzen heeft uitgereikt, is donderdag in verdenking 
gesteld en aangehouden wegens informaticafraude, zo bevestigt de procureur des Konings van 
Charleroi. De arts heeft de feiten bekend. 
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De man was woensdagavond opgepakt en is donderdagnamiddag voor een onderzoeksrechter 
verschenen. Na een klacht werd de man ervan verdacht 2.000 valse vaccinatiebewijzen te 
hebben geleverd.  
 
‘Hij heeft bekend dat hij 2.000 onbestaande vaccinaties heeft doorgegeven. Voor dat soort 
inbreuken riskeert hij tot vijf jaar celstraf’, aldus nog de procureur. De arts zal begin volgende 
week moeten verschijnen voor de raadkamer, die zal beslissen of hij langer in voorlopige 
hechtenis moet blijven.  
 
De arts had aan 539 Vlamingen een vals Covid Safe Ticket gegeven, zo bevestigde het Vlaamse 
Agentschap Zorg en Gezondheid woensdag.  De valse certificaten werden ongeldig gemaakt. 
25 november 
 
Vandenbroucke: ‘Derde prik zal nodig zijn voor geldige coronapas’ 
 
Eens iedereen de kans heeft gehad om zich nogmaals te laten vaccineren tegen het 
coronavirus dan zal die boosterprik ook nodig zijn om over een geldige coronapas te 
beschikken. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd 
aan VTM Nieuws. 
 
De coronapas licht nu groen op bij iedereen die zich twee keer heeft laten vaccineren tegen 
het coronavirus, of één keer in het geval van een vaccinatie met Johnson&Johnson. Maar in 
de toekomst zal een boosterprik nodig zijn voor een geldig vaccinatiecertificaat, aldus 
Vandenbroucke. Dat is volgens de Vooruit-vicepremier niet voor morgen, maar wordt wel van 
kracht op het moment dat iedereen de kans heeft gehad om zich nog eens te laten inenten. 
 
Dat iedereen de kans krijgt op een boosterprik is eerder al beslist. De concrete modaliteiten, 
zoals de timing of het type vaccin, moeten echter nog worden afgesproken. De ministers van 
Volksgezondheid buigen zich daar zaterdag over op de ministeriële conferentie. Bron: HLN, 25 
november 2021.  
 
Brusselse ziekenhuizen krijgen het moeilijker door absenteïsme 
 
Het aantal opnames in de Brusselse ziekenhuizen stijgt, maar het aantal personeelsleden die 
zich ziek melden of in quarantaine moeten gaan ook. Bij de Iris Ziekenhuizengroep moest het 
aantal bedden op intensive care daardoor afgebouwd worden en ook in de andere Brusselse 
ziekenhuizen is het absenteïsme merkbaar. Niet-dringende operaties worden opnieuw 
uitgesteld. 
 
‘Deze ochtend hadden we 29 Covid-patiënten op de dienst intensieve zorg, wat normaal gezien 
goed is voor 35 procent van het totaal aantal bedden op IZ. In werkelijkheid is het aantal 
bedden afgebouwd door een gebrek aan personeel. Onze werkelijke bezettingsgraad op IZ, in 
onze drie ziekenhuizen, CHU Sint-Pieters, CHU Brugmann en Ziekenhuizen Iris Zuid, 
bedraagt eerder 50 procent’, legt Etienne Wéry, gedelegeerd bestuurder van de Iris 
Ziekenhuizen uit. 
 
De Europa Ziekenhuizen en de Chirec Ziekenhuizen bevestigen dat het personeel moe is na 
deze Covid-periode waar maar geen einde aan lijkt te komen. ‘Het is duidelijk zichtbaar op de 
werkvloer’, klink het bij de Europa Ziekenhuizen. Philippe El Haddad, Algemeen Medisch 
Directeur van de Chirec-ziekenhuisgroep, sluit zich daarbij aan: ‘Er is heel veel absenteïsme 
en het enthousiasme is natuurlijk voor een groot deel weg. Ze zijn op het einde van hun 
krachten. Ze blijven niet-gevaccineerde personen verzorgen en dat werkt op het gemoed. Er 
moet door de regering werk gemaakt worden van een verplichte vaccinatie’, vindt El Haddad. 
 
In de Ziekenhuizen van de Chirec groep steeg het aantal Covid-patiënten van 46 vorige week, 
naar 63 deze week. In het UZ Brussel werden vorige vrijdag 47 coronabesmettingen 
behandeld, waarvan 13 op intensieve zorg, maar deze week steeg dat aantal ook naar 
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respectievelijk 52 en 14. Naast de 29 patiënten op intensive care, liggen er in de Iris 
Ziekenhuizengroep nog 165 coronabesmettingen op de gewone verpleegeenheden, een hoger 
aantal dan in de vorige lente. Door het vaccin is er wel een ander ziektebeeld merkbaar. 
 
‘De duurtijd van de ziekte is minder lang. Er is een grotere doorloop. De patiënten komen 
binnen, maar zijn ook sneller weg. De niet-gevaccineerden blijven wel langer ziek. We zien nu 
ook vooral een groot aantal niet-gevaccineerde jongeren in het ziekenhuis’, vertelt El Haddad. 
Bron: HLN, 25 november 2021.  
 
Advies van experten voor onderwijs in België: mondmaskers vanaf derde 
leerjaar, activiteiten buiten klas geschrapt 
 
De Risk Management Group (RMG) heeft een reeks maatregelen geadviseerd om de 
verspreiding van het coronavirus in het onderwijs te beperken. Uiteraard kan de politieke 
wereld daarover nog anders beslissen. Zo zouden coronacommissaris Pedro Facon en Vlaams 
minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) sowieso het onderwijs willen vrijwaren van harde 
maatregelen. 
 
De RMG wil sowieso speciale aandacht voor ventilatie, een CO2-teller in de klas als er nog 
geen is en dat de social distancing wordt gerespecteerd. Verder raadt het mondmaskers aan 
vanaf het derde leerjaar. Ook wil de RMG liever niet dat verschillende klassen nog gemengd 
worden. 
 
Bij twee symptomatische gevallen per klasgroep zou de noodremprocedure in gang gezet 
worden. Dat willen zeggen dat de volledige klas 10 dagen in quarantaine moet. 
 
Daarnaast wil de RMG ook een tijdelijke opschorting van alle buitenschoolse activiteiten, een 
maximale scheiding van alle klassen (zowel in de refters van scholen en de opvang), vaste 
zitplaatsen tijdens de maaltijden en een sluiting van de lerarenkamer. Ook zou er gedacht 
worden aan deeltijds afstandsonderwijs voor de middelbare scholen. 
 
Om besmettingen en afwezigheden tijdens de examens te voorkomen wordt tot slot ook nog 
een vrije week ingepland. Bron: HLN, 25 november 2021.  
 
Risicopatiënt Bert (43) uit België schrijft open brief aan niet-
gevaccineerden: ‘Verplichte vaccinatie is de enige weg uit dit moeras’ 
 
Bert Begein (43), een in Izegem en omstreken bekend gezicht, is sinds hij 34 jaar geleden bij 
een verkeersongeval betrokken raakte volledig verlamd en moet met beademing door het leven 
gaan. Omdat het met de coronacijfers opnieuw de verkeerde kant uitgaat, kroop hij in zijn 
pen en hekelt hij in een open brief mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren. Hij pleit 
meteen ook voor een verplichte vaccinatie. 
 
Bert was amper negen jaar toen hij in 1987 op weg van school naar huis door een auto 
gegrepen werd. De tol was zwaar: een gebroken ruggengraat tussen de tweede en derde 
halswervel, waardoor hij verlamd raakte. Ademen kan hij sindsdien niet meer zelfstandig. Bert 
houdt zich echter sterk en woont in bij zijn moeder Martine, waar hij een eigen, volledig 
ingerichte kamer heeft en via de computer contact met de buitenwereld houdt. Ondanks zijn 
situatie blijft hij optimistisch, maar de stijgende coronacijfers maken hem zo boos dat hij in 
zijn pen is gekropen. 
 
‘Ik zal de komende weken geen bezoek ontvangen, terwijl jullie met 35.000 mensen 
samenkwamen. Al de mensen in de zorg, risicopatiënten en al onze naasten kijken met lede 
ogen naar jullie gedrag… Ik pleit dus voor een verplichte vaccinatie. Dit zal de enige uitweg 
uit dit moeras zijn.’  
 
De prille veertiger ziet heil in een korte, maar strakke lockdown. ‘Ik weet dat dit voor sommigen 
niet makkelijk is, maar denk aan al die patiënten in het ziekenhuis’, schrijft hij. ‘Voor hen is 
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het een gevecht op leven en dood. Laat er ons alles aan doen om de feestdagen te vrijwaren 
en ervoor te zorgen dat er niet nog meer lege stoelen aan de feestdis staan’, besluit hij.  Bron: 
HLN, 25 november 2021. 
 
Eerste beslissingen Belgisch Overlegcomité: nachtleven tijdelijk sluiten 
 
De eerste beslissingen van het Overlegcomité sijpelen stilaan door. Discotheken en dancings 
zouden opnieuw tijdelijk gesloten worden. Dat bevestigen verschillende bronnen aan onze 
redactie.  
 
Ook zouden privéfeesten de komende drie weken verboden worden, bijvoorbeeld een zaal 
afhuren voor een verjaardag. Wel mag je nog mensen thuis ontvangen, en ook huwelijken en 
koffietafels bij begrafenissen zullen mogen blijven doorgaan.  
 
Midden december zou er een nieuw Overlegcomité plaatsvinden, om de maatregelen opnieuw 
te evalueren en vooruit te kijken naar de feestdagen.  
 
Eerste beslissingen Overlegcomité: nachtleven tijdelijk sluiten, horeca moet om 23 uur dicht 
en maximum met zes aan tafel 
 
De eerste beslissingen van het Overlegcomité sijpelen stilaan door. Discotheken en 
dancings zouden opnieuw tijdelijk gesloten worden. Dat bevestigen verschillende bronnen aan 
onze redactie.  
 
Ook zouden privéfeesten de komende drie weken verboden worden, bijvoorbeeld een zaal 
afhuren voor een verjaardag. Wel mag je nog mensen thuis ontvangen, en ook huwelijken en 
koffietafels bij begrafenissen zullen mogen blijven doorgaan.  
 
De horeca zou om 23 uur moeten sluiten. Er geldt ook een beperking van maximaal zes 
personen aan een tafel. Dat werd bevestigd aan HLN en VTM Nieuws. 
 
Winkelen moet niet alleen, zoals coronacommissaris Pedro Facon voorstelde. Er geldt geen 
beperking op het aantal mensen. Dat werd bevestigd aan HLN en VTM Nieuws. Kerstmarkten 
zouden kunnen doorgaan met mondmasker. 
 
Bij sportwedstrijden en -trainingen in binnenruimtes zou geen publiek meer worden 
toegelaten. Buiten zou er wel nog steeds publiek aanwezig mogen zijn. Zelf binnen sporten 
zou ook nog kunnen.  
 
Handelsbeurzen kunnen doorgaan met een Covid Safe Ticket (CST). Binnen-evenementen 
mogen alleen zittend. Regels voor professioneel georganiseerde events gaan pas maandag in. 
De andere maatregelen gaan al vanaf morgen in.  
 
Midden december zou er een nieuw Overlegcomité plaatsvinden, om de maatregelen opnieuw 
te evalueren en vooruit te kijken naar de feestdagen. Bron: HLN, 26 november 2021. 
 
Gilkinet (Ecolo): ‘We moeten meer beschermingslagen voorzien’ 
 
Deze ochtend is er, iets meer dan een week na de vorige vergadering (woensdag 17/11), 
opnieuw een Overlegcomité aan de gang over corona. Een dag na de Kern overlegt de federale 
regering met de gewesten en de gemeenschappen, met als boodschap dat ’we meer 
beschermingslagen moeten voorzien’, aldus vicepremier van Ecolo, Georges Gilkinet.  
 
Hij zat deze ochtend, nog voor het Overlegcomité, op televisie (LN24) en radio (BelRTL). 
Gilkinet benadrukte daar dat hij aandringt op een veel breder gebruik van sneltesten. Die 
zouden volgens hem gratis kunnen zijn en zouden in elk geval meer vrijwillig door de 
bevolking moeten worden gebruikt, bijvoorbeeld om zichzelf te testen voor een familiefeest, 
een ontmoeting met kwetsbare mensen of een sportwedstrijd. 
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Op tafel van de ministers ligt een hele reeks mogelijke beperkingen, in de horeca, feestzalen, 
enzovoort. Wetenschappers benadrukken de noodzaak om vooral de bekende barrières en 
voorzorgsmaatregelen streng toe te passen (telewerken, quarantaine van zodra men het risico 
loopt besmet te zijn, het dragen van een masker, afstand houden). 
 
‘De vermindering van sociale en professionele mobiliteit, afstand houden wanneer je 
binnenshuis bent, individuele voorzichtigheid in elke situatie, dat blijft de sleutel’, zei arts-
epidemioloog Yves Coppieters op DH Radio. ‘Wat we vandaag kunnen beslissen, 
zijn aanvullende maatregelen, maar de essentiële basis blijft hetzelfde.’ ‘Het dringendst is het 
aantal infectueuze contacten te verminderen’, zei ook epidemioloog Marius Gilbert aan La 
Première. Bron: HLN, 26 november 2021.  
 
In België moet Wit-Gele kruis thuisverpleging afbouwen in vijf regio's in 
West-Vlaanderen 
 
Het Wit-Gele Kruis moet in vijf West-Vlaamse regio's nieuwe zorgaanvragen weigeren of zorgen 
bij bestaande patiënten afbouwen wegens acuut personeelstekort door de vierde coronagolf. 
Maar liefst 63 zorgmedewerkers zijn onbeschikbaar vanwege ziekte of quarantaine. Dat heeft 
het Wit-Gele Kruis vrijdag bekendgemaakt in een persbericht. 
 
In de regio's Veurne, Brugge en Knokke wordt een gefaseerde instroom van nieuwe patiënten 
toegepast en in de regio's Ieper-Poperinge en Diksmuide wordt hier en daar bestaande zorg 
afgebouwd. Dat gebeurt volgens het Wit Gele Kruis volgens strikte procedures en richtlijnen. 
‘Als we bepaalde zorgvragen niet kunnen aannemen, kijken we met de mantelzorgers of ze 
bepaalde zorgen kunnen overnemen of we kunnen doorverwijzen naar collega's in de regio’, 
luidt het. 
 
‘We stellen vast dat onze collega's op hun tandvlees zitten en dat de ziektemeldingen sinds 
september in stijgende lijn zitten, met een verdubbeling de laatste weken’, zegt Katalien 
Dendooven, algemeen directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. ‘Ik werk bijna 20 jaar in de 
zorgsector, maar de situatie die we momenteel meemaken, is ongezien.’   
 
In totaal is 10 procent van de zorgmedewerkers uitgevallen wegens ziekte of quarantaine. ‘De 
solidariteit onder de collega's is weer heel groot, maar ik maak me ernstige zorgen hoelang we 
dit nog kunnen volhouden. De dijken zijn aan het breken.’ Bron: HLN, 26 november 2021. 
 
Erika Vlieghe: ‘Zelfs als we nu krachtig ingrijpen, hebben we nog een 
aantal weken miserie’ 
 
Infectioloog Erika Vlieghe verwacht een krachtdadig ingrijpen van het Overlegcomité vandaag. 
‘Hoe pijnlijk ook, we moeten de viruscirculatie op korte tijd naar beneden brengen’, vertelt ze 
aan VRT NWS. ‘We zien astronomische cijfers. Zo hoog zijn ze vorig jaar zelfs niet gegaan. Dat 
heeft enorme implicaties voor de maatschappij. Bij testcentra zijn er enorme rijen, er is geen 
beginnen aan de contacttracing, de huisartsen slaken noodkreten, De Lijn moet zijn lijnen 
aanpassen, scholen en bedrijven vallen uit. De hele maatschappij dreigt stil te vallen.’ 
 
Het is volgens Vlieghe dan ook essentieel dat we onze contacten tot een minimum beperken. 
Dat kan onder meer door het opdrijven van het telewerk, in te grijpen in de scholen en onze 
vrijetijd anders te organiseren. ’Beperk je aantallen, zit zo veel mogelijk buiten, gebruik 
zelftesten’, raadt Vlieghe aan. ‘Want zelfs als we nu krachtig ingrijpen, hebben we nog een 
aantal weken miserie met z'n allen.’ Bron: HLN, 26 november 2021.  
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Nachtleven toe, sluitingsuur voor horeca, maar thuis geen regels; dit ligt 
op tafel van Overlegcomité 
 
Na een dikke week moet het Overlegcomité alweer het roer omgooien. Het nachtleven gaat 
hoogstwaarschijnlijk tóch weer op slot en de horeca moet mogelijk al om 23 uur sluiten. In de 
privésfeer wil de politiek zich (nog steeds) niet mengen. Over deze nieuwe maatregelen buigt 
het Overlegcomité zich vandaag.  
 
Nadat federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in ‘De Ochtend’ 
suggereerde dat het Overlegcomité ‘mogelijk al vrijdag’ bijeen zou komen en de zorgsector nòg 
een noodkreet slaakte, zat er voor premier Alexander De Croo (Open Vld) niets anders op om 
de topministers van het land toch vroeger rond de (digitale) tafel te roepen. ‘Wachten betekent 
nog meer miserie’, waarschuwde federaal minister van Volksgezondheid Frank 
Vandenbroucke (Vooruit) gisteren in de Kamer. De voorspelling is dat er, zonder ingrepen, 
binnenkort 1.200 coronapatiënten op intensieve zorgen liggen. ‘De situatie duldt geen enkel 
uitstel. Morgen nemen we sterke maatregelen die meteen zullen ingaan.’   
 
Het doel is de nieuwe regels al vannacht of morgenochtend te laten ingaan, zodat dit weekend 
niet alle remmen losgegooid worden - met stevige besmettingscijfers tot gevolg. De Croo zei 
nog dat de maatregelen ‘anders zullen zijn dan bij de vorige golven’ - lees: zo weinig mogelijk 
of geen sluitingen -, maar de interpretatie is bij Vandenbroucke toch lichtjes anders: ’Overal, 
in alle sectoren, zullen er sterke maatregelen genomen moeten worden. Ja, ook in het 
onderwijs, de vrije tijd en in het professionele leven. De meest riskante activiteiten zullen we 
moeten beperken en zelfs stopzetten.’ 
 
Cafés en restaurants zullen niet moeten sluiten, maar coronacommissaris Pedro Facon pleit 
wel voor een sluitingsuur om middernacht en tafeltjes van maximaal vier personen. De politiek 
lijkt geneigd dat te volgen, al is op het kernkabinet  een sluitingsuur van 23 uur naar voor 
geschoven en is het maximumaantal personen aan een tafel nog niet afgeklopt. 
 
Voor de discotheken en de dancings ziet het er minder rooskleurig uit: het nachtleven gaat 
naar alle waarschijnlijkheid weer op slot. Evenementen die binnen plaatsvinden en waar 
mensen niet (kunnen) zitten - zoals grote muziekconcerten, fuiven en danscafés - zullen allicht 
ook verboden worden. Theaters, bioscopen en andere kleinschalige binnen-activiteiten, waar 
iedereen in principe braaf met mondmasker moet zitten, zouden kunnen blijven doorgaan. 
‘Naar de opera of de cinema gaan, is toch een pak veiliger dan tussen 20.000 mensen dansen 
in het Sportpaleis’, klinkt het. Huwelijksfeesten en begrafenissen blijven buiten schot, maar 
Facon legt andere grote privéfeesten liever aan banden.  
 
Evenementen in open lucht, zoals kerstmarkten, mogen van de coronacommissaris doorgaan, 
maar moeten stoppen om middernacht. In de Wetstraat wordt her en der toch geopperd om 
weer te werken met ‘eenrichtingsstromen’ en zelfs een limiet op het aantal bezoekers, om 
opstoppingen te vermijden. Indoorsporten mogen blijven doorgaan, maar zonder publiek. De 
vraag is of supporters nog naar een voetbalmatch zullen mogen gaan kijken: dat is in principe 
in de buitenlucht, maar mondmaskers worden daar al snel achterwege gelaten. 
 
Facon wil het onderwijs zo veel mogelijk sparen, maar hij wil klasgroepen wel zo veel mogelijk 
scheiden en een streep trekken door klasuitstappen. Vandenbroucke wil vandaag opnieuw 
een poging wagen om een mondmaskerplicht vanaf 9 jaar erdoor te krijgen. De experten van 
de Risk Management Group - niet Facon - willen dat zelfs al vanaf 8 jaar. Zij zijn ook 
voorstander van een afkoelingsweek voor de examens, om besmettingen en quarantaines te 
voorkomen. 
 
Vicepremier Petra De Sutter (Groen) vindt dat telewerk ‘volledig verplicht moet worden’, in 
plaats van de vier dagen nu. Een week geleden kwam die ene dag er voor mensen die ‘in deze 
donkere tijden’ toch eens graag wat collega’s zagen. Winkelen zou - als het van de experts 
afhangt - ook weer alleen moeten, om grote drukte te vermijden. 
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Het woord ‘contactbubbel’ is nergens in het expertenadvies te bespeuren en ook de politiek is 
niet geneigd om zich opnieuw te moeien in het privéleven van de bevolking. ‘Het gevoel is dat 
mensen zelf al bijeenkomsten annuleren.’ Opnieuw zal De Croo straks oproepen om de 
contacten zo veel mogelijk te beperken, maar een limiet wil de politiek er liefst niet op kleven. 
‘Maar maatregelen betekenen niets als ze niet nageleefd worden’, waarschuwde de premier 
gisteren al in het parlement. Bron: HLN, 26 november 2021. 
 
Niet-gevaccineerden in België tussen 55 en 64 jaar hebben tot vijftig (!) 
keer meer kans om te sterven aan Covid-19 
 
Wie tussen 55 en 64 jaar is en zich niet heeft laten vaccineren tegen in het coronavirus, heeft 
bijna vijftig keer meer kans om te overlijden aan Covid-19 dan wie wél gevaccineerd is in die 
groep. Dat blijkt uit een nieuw rapport van gezondheidsinstituut Sciensano, waarover Het 
Belang van Limburg vandaag bericht. 
 
Sciensano keek naar de vaccinatiestatus van 105 Belgen die in de periode van 6 september 
tot 17 oktober 2021 stierven aan Covid-19. Van de dertien Belgen tussen 18 en 54 jaar die in 
die periode bezweken, waren er twaalf niet gevaccineerd. In de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar 
waren zes van de zeven overleden patiënten niet ingeënt. Van de negentien overleden 
coronapatiënten tussen 65 en 74 jaar oud waren er twaalf niet gevaccineerd. 
 
Boven de 75 jaar is het aantal gevaccineerden dat overlijdt aan Covid-19 in absolute aantallen 
wel hoger dan het aantal niet-gevaccineerden. Bij de leeftijdsgroep 75 tot 84 jaar waren 27 
van de 44 overleden coronapatiënten wel gevaccineerd, zeventien niet. Bij de 85-plussers 
waren dertien van de 22 bezweken patiënten wel ingeënt, negen hadden er geen vaccin 
gekregen.  
 
‘Het is vooral belangrijk om dat aantal overleden covidpatiënten en hun vaccinatiestatus af te 
zetten tegenover het totale aantal Belgen dat per leeftijdscategorie wel of niet is ingeënt’, 
verduidelijkt viroloog Steven Van Gucht in Het Belang van Limburg. ‘Zo zien we bijvoorbeeld 
dat mensen uit de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar die niet gevaccineerd zijn, liefst 47 keer 
meer kans hebben om te overlijden dan mensen die wel zijn ingeënt.’ 
 
Wie tussen 55 en 64 jaar oud is en dubbel gevaccineerd, heeft maar 1 kans op 1 miljoen om 
te sterven aan Covid-19, terwijl die kans bij de niet-gevaccineerden 47 op 1 miljoen is. In de 
leeftijdsgroep 65 tot 74 jaar hebben niet-gevaccineerden 25 keer meer kans op overlijden. In 
de leeftijdscategorie 75 tot 84 jaar heeft wie niet is ingeënt 9,7 keer meer kans op sterfte, bij 
de 85-plussers is de kans op overlijden voor niet-gevaccineerden 7,3 keer hoger.  
 
De bescherming van het coronavaccin tegen overlijden stijgt dan ook naarmate de ingeënte 
persoon jonger is. Op zich is dat niet verwonderlijk. Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) legde 
eerder al uit dat onze immuniteit minder goed werkt met de leeftijd. 
 
Uit eerdere studies bleek ook al dat gevaccineerden veel minder kans hebben om besmet te 
raken met het coronavirus en ook veel minder snel in het ziekenhuis belanden. Bron: HLN, 
26 november 2021.  
 
Vandenbroucke: ‘Geen boosterprik? Dan straks ook geen Covid Safe 
Ticket meer’ 
 
De ministers van Volksgezondheid komen zaterdagvoormiddag samen in de interministeriële 
conferentie om te beslissen over de concrete uitrol van het boostervaccin. Op termijn wil 
federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de coronapas ook 
koppelen aan de derde prik. ‘Eerst moet iedereen de kans krijgen, daarna moeten we de 
coronapas aanpassen.’ 
 
Dat iedereen de kans zal krijgen om zich nog eens te laten inenten werd al officieel beslist, 
maar de modaliteiten daarvan moeten nog worden afgeklopt. ‘We hebben al 1.250.000 mensen 
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een derde prik gegeven, en ik raad iedereen die nu een uitnodiging krijgt aan: ga daar op in’, 
aldus Vandenbroucke. ‘Omdat die derde prik volgens de regering zorgt voor een nog betere 
bescherming tegen het virus, zal die op termijn nodig zijn om een geldig coronacertificaat te 
kunnen behouden.’  
 
Voor het zover komt, moet iedereen wel de kans hebben gekregen om een derde prik te halen. 
‘Dat zal vermoedelijk ergens in april zijn. Vanaf dan zal je drie prikken nodig hebben om een 
groen licht te krijgen op de coronapas’, denkt Vandenbroucke.  
 
Wie twee keer werd ingeënt, maar niet om een derde prik ging, zal vanaf dan geen geldig Covid 
Safe Ticket meer hebben. ‘Het gaat erom een eenvoudige, duidelijke lijn te trekken’, legt de 
minister uit. ‘De kans dat je in het ziekenhuis belandt na een besmetting met Covid-19 is acht 
keer groter voor wie niet gevaccineerd is dan voor wie wel gevaccineerd is. Dankzij de huidige 
vaccinatie ben je beschermd, maar na een tijdje wordt die bescherming wat minder. Met een 
booster wordt die bescherming een stuk sterker, en wordt het risico dat je het virus overdraagt 
een stuk kleiner.’ Bron: HLN, 26 november 2021. 
 
WHO: ‘Dankzij vaccins half miljoen levens gered in Europa’ 
 
De vaccins tegen het coronavirus hebben in Europa het leven gered van minstens 470.000 
mensen. Dat blijkt uit een rapport dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gisteren heeft 
gepubliceerd. Het gaat om een conservatieve raming. Het aantal houdt alleen rekening 
met 60-plussers en neemt de vermindering van de virusoverdracht niet in ogenschouw. 
 
‘Wat deze studie aantoont, is dat de vaccins doen wat ze beloofd hebben: levens redden door 
een erg hoge bescherming te bieden tegen ernstige ziekte en overlijden’, aldus de directeur 
van de WHO in Europa, Hans Kluge. ‘In bepaalde landen zou het aantal sterfgevallen vandaag 
zonder vaccins dubbel zo hoog zijn geweest.’ De Belgische arts roept landen daarom op om 
hun vaccinatiecampagnes voor te zetten. 
 
In totaal zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan 1,5 miljoen mensen overleden 
aan Covid-19 in Europa. Van hen was 90 procent ouder dan 60 jaar. Bron: HLN, 26 november 
2021.  
 
Freek Vonk vast in Namibië na vliegverbod: ‘Alles komt goed’ 
 
Freek Vonk zit met zijn cameraploeg vast in Namibië, nu er een vliegverbod geldt voor alle 
vluchten uit landen in zuidelijk Afrika. De tv-bioloog, die in het land was voor opnames voor 
het programma Freeks Wilde Wereld, grapt erover op Instagram. ‘Ken je dat verhaal van die 
cameraploeg die zondag terug zou vliegen uit Namibië?’ 
 
Minister Hugo De Jonge maakte vanochtend bekend dat er vanaf 12.00 uur vanmiddag 
een vluchtverbod zal gelden voor alle vluchten van landen in zuidelijk Afrika. Daarnaast wordt 
Zuid-Afrika toegevoegd aan de lijst van landen met zeer hoog risico. Dat betekent dat er een 
quarantaineplicht geldt en een dubbele testplicht. De maatregelen werden in het leven 
geroepen nadat vandaag bekend werd dat er een nieuwe coronamutatie in het gebied 
voorkomt. 
 
Vonk laat op Instagram weten dat hij aanvankelijk zondag terug zou vliegen, maar dat lijkt 
nu niet haalbaar. ‘Ken je dat verhaal van die cameraploeg die zondag terug zou vliegen uit 
Namibië?’ grapt hij bij een foto van het nieuws. Volgers van de presentator maken zich zorgen 
en wensen hem 'sterkte en succes.’ Ook stelt iemand dat dat nu eenmaal ‘het risico van reizen 
is.’   
 
Vonk zelf lijkt zich niet heel erg druk te maken om het vliegverbod. ‘Alles komt goed… we 
wachten af! Maar dank!’ reageert hij op de steunbetuigingen. Het is nog niet duidelijk hoe 
Vonk en zijn camerateam denken terug te keren naar Nederland. Bron: AD, 26 november 
2021. 
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 De League of Legends-speler Yoppa, spelend voor KIYF eSports Club. © KIYF eSports Club 

 

Voormalige League of Legends-prof Yoppa overleden aan Covid-19 

Pavle ‘Yoppa’ Kostić is overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat maakt Fortuna Esports 
bekend. De organisatie beheert de Esports Balkan League, en heeft via het Twitter-account 
van deze liga het nieuws wereldkundig gemaakt. Yoppa speelde voor onder andere Schalke 
04, Team Vitality en MAD Lions. De Serviër is 23 jaar geworden.  

De tweet kreeg veel steunbetuigingen van spelers bij wie Yoppa bekend was. Onder andere 
Oskar ‘Selfmade’ Bodarek, momenteel speler van Team Vitality, liet weten bedroefd te zijn 
door het nieuws. ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen. We hebben zoveel lol gehad samen tijdens 
onze dagen in de LVP [de Spaanse League of Legends-liga, red.], ik wou dat ik terug kon gaan 
in de tijd. Rust in vrede, Pavle.’ 

Yoppa was de eerste Servische speler die ooit de eerste plek behaalde in de Europese ranglijst 
van League of Legends. Daarnaast was hij ook één van de eerste Servische spelers die ooit 
voor professionele teams speelde. Vorig jaar december ging hij naar het opleidingsteam van 
Schalke 04, waar hij bijna een jaar speelde. Naast dat team speelde hij ook voor het 
opleidingsteam van Vitality en leek het er eventjes op dat hij naar het Amerikaanse Team 
SoloMid zou vertrekken. Deze deal viel uiteindelijk in het water wegens visumproblemen. Op 
16 november van dit jaar kondigde hij aan dat hij gratis op te halen was. 

Yoppa is zeker niet de eerste esporter die is bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. 
Eerder dit jaar overleden ook de Rainbow Six: Siege-speler Arif ‘Next1' Keskin, en de Filipijnse 
commentator Aldrin Paulo ‘Dunoo’ Pangan die wereldberoemd is geworden met het spel Dota 
2 aan Covid-19. Next1 genoot bekendheid in de Benelux, want hij speelde een tijdlang voor 
de Vlaamse organisatie LowLandLions. Dunoo kreeg bekendheid door de kreet ‘Lakad 
matatag’, die uiteindelijk is opgenomen in Dota 2 als speciaal geluid dat spelers kunnen 
afspelen. Bron: AD, 26 november 2021. 
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In België horeca om 23.00 gesloten 
 
België hoopt een nieuwe besmettingsgolf te bedwingen door de horeca om elf uur 's avonds te 
sluiten. Privéfeestjes zijn de komende weken verboden en ook het nachtleven gaat wederom 
op slot. Bron: AD, 26 november 2021. 

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het gevaar van de nieuwe 
coronavariant B.1.1.529 pas over enkele weken helemaal duidelijk is 

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het gevaar van de nieuwe 
coronavariant B.1.1.529 pas over enkele weken helemaal duidelijk is. Volgens onderzoekers 
die al monsters van de variant hebben onderzocht, bevat het veel mutaties ten opzichte van 
de reeds bekende varianten. 
 
Het zou daardoor mogelijk nog besmettelijker zijn dan de Deltavariant. Meer onderzoek is 
echter nodig. Vandaag overleggen WHO-experts of de mogelijke gevaren van de virusvariant 
en of deze al als 'zorgelijk' aangemerkt moet worden. Na het overleg volgen meer handvatten 
om maatregelen te nemen. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft een aangekondigde 
demonstratie van Nederland in Verzet van zondag geweigerd 
 
Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft een aangekondigde demonstratie van Nederland in 
Verzet van zondag geweigerd. Hij heeft dat gedaan op advies van politie en koepelorganisatie 
GGD GHOR en in overleg met het Openbaar Ministerie in de Nijmeegse driehoek 
‘vanwege ernstig risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het niet kunnen 
handhaven van de coronamaatregelen.’  Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Experts: Nieuwe variant ‘laat alle alarmbellen afgaan’, maar veel is nog 
onbekend 
 
Bij coronavariant B.1.1.529, die is aangetroffen in zuidelijk Afrika en wereldwijd voor onrust 
zorgt, ‘gaan alle genetische alarmbellen af.’ Dat zegt Chantal Reusken, topexpert virologie bij 
het RIVM. Ook viroloog Marion Koopmans is alert op de ontwikkelingen, maar roept 
tegelijkertijd op tot kalmte. ‘Ik denk dat we even moeten afwachten wat de aanvullende 
analyses opleveren.’ 
 
Het was de laatste maanden erg overzichtelijk in de labs van het RIVM in Bilthoven waar de 
coronavarianten geanalyseerd worden. De Deltavariant had de oorlog gewonnen. Alle 6249 
monsters die de afgelopen vijf weken geanalyseerd werden, waren van het in ons land 
dominante type B.1.617.2 of een afgeleide daarvan. De laatste keer dat er in de wekelijkse 
surveillance een andere variant werd aangetroffen, was begin oktober. Bron: AD, 26 november 
2021. 
 
Nieuwe variant vermoedelijk besmettelijker dan Deltavariant 
 
RIVM-viroloog Chantal Reusken zegt dat het waarschijnlijk zeer lastig wordt om de nieuwe en 
vermoedelijk besmettelijkere coronavariant die in zuidelijk Afrika is gesignaleerd buiten de 
deur te houden. 

De verspreiding van nieuwe varianten is tot dusver vrijwel nooit beperkt gebleven tot 
een bepaald gebied. ‘Wat we kunnen doen is zo veel mogelijk vertragen.’ Volgens Reusken zijn 
er 'nog geen aanwijzingen' dat de variant nu al in Nederland is. Bron: AD, 26 november 2021. 
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Busje rijdt drie fietssters aan in Helmond op de Mierloseweg. © Fotopersburo Bert 
Jansen/Sem van Rijssel 
 
Omstanders trekken bestuurder uit de bus na heftig ongeluk: ‘Hij leek 
straalbezopen’ 
 
Verschillende omstanders schoten donderdagavond te hulp nadat een man in een klusbus 
drie vrouwen op de fiets schepte in Helmond. Zij sleurden ook de bestuurder uit de bus toen 
hij ervandoor dreigde te gaan: ‘Hij leek zó dronken dat hij nauwelijks op zijn poten kon staan.’ 
 
Het eerste dat Edo Karel hoort, is de harde klap. Daarna volgt het geschreeuw. Recht voor de 
deur van zijn zaak Hair Combi heeft een man in een bestelbus drie vrouwen op de fiets 
aangereden. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
FVD-beveiligers moeten schadevergoeding betalen aan mishandelde 
filmmaker in Den Bosch 
 
Filmmaker Jasper van den Elshout heeft recht op 4.000 euro schadevergoeding van de twee 
beveiligers die hem vorig jaar juni hardhandig aanpakten op de Parade in Den Bosch. Dat 
gebeurde toen hij stond te demonstreren tijdens een campagnedag van Forum voor 
Democratie in de Brabantse hoofdstad. 
 
De civiele rechter in Amsterdam veroordeelde deze week de actie van de beveiligers van Forum 
voor Democratie. Zij moeten Van den Elshout 4.000 euro aan schadevergoeding betalen, aldus 
het vonnis dat later vandaag wordt gepubliceerd. De beveiligers weten nog niet of ze in hoger 
beroep gaan. De Bossche filmmaker heeft nog niet gereageerd op vragen. Bron: AD, 26 
november 2021.  
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Demonstrant Jasper van den Elshout wordt hardhandig aangepakt door FVD-beveiligers in 
Den Bosch. © Rob Engelaar 
 
Passagiers van twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika vast op Schiphol 
 
Passagiers van twee KLM-vluchten die vrijdagochtend vanuit Zuid-Afrika zijn geland op 
Schiphol, worden in het vliegtuig op de luchthaven vastgehouden. In overleg met de GGD 
worden zij getest op corona, dit in verband met de nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere 
variant die in het zuidelijke deel van Afrika is ontdekt.  
 
De GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor het testen van reizigers van Schiphol. Ze 
krijgen allemaal een PCR-test op Schiphol, laat een woordvoerder weten. De tests worden zo 
snel mogelijk geanalyseerd. De verwachting is dat tegen 16.30 uur iedereen getest is en dat 
alle uitslagen er rond 20.30 uur vanavond zijn.  
 
De passagiers worden in de tussentijd gescheiden gehouden van andere mensen op Schiphol. 
De luchthaven is bezig ‘een tijdelijke opvanglocatie aan airside in te richten, dus in het 
beveiligde gebied’, aldus een woordvoerder. Zodra dat klaar is, zullen de naar schatting van 
de woordvoerder ‘paar honderd passagiers’ daar worden opgevangen zodat zij van boord 
kunnen.  
 
Een van de vluchten is rond 10.30 uur vanuit Kaapstad geland in Amsterdam, de andere 
vlucht landde een half uur later vanuit Johannesburg. Onbekend is nog hoeveel reizigers er 
precies aan boord van beide vluchten zaten.  
 
Vrijdagochtend maakte demissionair zorgminister Hugo de Jonge bekend dat vluchten vanuit 
zuidelijk Afrika vanaf vrijdag 12.00 uur verboden zijn. In dat deel van het continent is een 
nieuwe coronavariant ontdekt die ‘reden voor zorg’ is, aldus De Jonge, maar nog onduidelijk 
is hoeveel. De landen Botswana, Eswatini (Swaziland), Lesotho, Namibië, Zimbabwe en Zuid-
Afrika zijn toegevoegd aan de lijst van landen met een zeer hoog risico. De Jonge zei 
vrijdagochtend dat passagiers uit deze landen op Schiphol worden getest en in quarantaine 
moeten. Bron: AD, 26 november 2021.  
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De nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant lijkt nog besmettelijker dan de 
Deltavariant  
 
De nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant lijkt nog besmettelijker dan de Deltavariant die op 
het ogenblik de Europese Unie in grote problemen brengt, zegt de Belgische viroloog Marc Van 
Ranst, die Belgische overheid adviseert. 
 
‘Dit is een grote nieuwe zorg’, zegt Van Ranst. De nieuwe variant is volgens hem het gesprek 
van de dag onder zijn vakgenoten. ‘De pandemie is een dik boek, en we hebben nog lang niet 
het laatste hoofdstuk opengeslagen.’ 
 
Mogelijk zijn de beschikbare coronavaccins volgens de viroloog er ook minder goed tegen 
opgewassen, doordat de variant op veel verschillende onderdelen afwijkt van die waarop de 
vaccins zijn afgestemd. Bron: AD, 26 november 2021. 

Het duurt  twee weken om vast te stellen of het  Pfizer vaccin effectief is 
tegen de nieuwe virusvariant 

Een woordvoerder van het Duitse BioNTech laat weten dat het ongeveer twee weken duurt om 
vast te stellen of het vaccin van Pfizer/BioNTech effectief is tegen de recent in zuidelijk 
Afrika ontdekte virusvariant. ‘We verwachten over uiterlijk twee weken meer gegevens van de 
tests in laboratoria’, klinkt het. 
 
Dan pas is duidelijk of B.1.1.529 een zogeheten ontsnappingsvariant is, een coronaversie 
waartegen het vaccin niet goed werkt. Mocht dat het geval zijn dan moet het vaccin worden 
aangepast. Volgens de farmaceut kan dat, als de variant zich verspreidt, 'vrij 
snel' geregeld worden. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Veel reserveringen bij restaurants in aanloop nieuwe coronamaatregelen 
 
Het aantal lastminutereserveringen bij restaurants stroomt binnen in aanloop naar de 
verwachte nieuwe coronamaatregelen, melden online reserveringssystemen Eet.nu, 
Heerlijk.nl, BookDinners en Resengo. Ook merken de platforms dat restaurants vanaf 
zaterdag weer opengaan voor afhalen. 
 
Het platform Eet.nu, met 20.000 restaurants, ziet vrijdagochtend twee keer zoveel boekingen 
binnenkomen als een week eerder. ‘Mensen willen toch snel nog even uit eten’, aldus een 
woordvoerder. Restaurants gaan weer werken met take-away, ziet het platform. ‘Dat zijn ze 
nu aan het aanzetten en inrichten. Maar er zijn ook plekken waar ze de boel helemaal dicht 
willen gooien.’ 
 
Heerlijk.nl, waar mensen kunnen boeken bij ongeveer 10.000 restaurants, ziet de hele week 
zowel veel boekingen als annuleringen. ‘Je merkt dat een bepaalde groep mensen een beetje 
angstig is, en dat er aan de andere kant veel mensen zijn die vanavond juist graag uit eten 
willen’, zegt directeur Arthur Bassant. ‘De laatste plekjes worden opgevuld, meer dan op een 
normale drukke vrijdag of zaterdag.’ Volgens Bassant vragen veel restaurateurs zich af of het 
vanaf zaterdag nog zin heeft om open te gaan. ‘Nederland is geen lunchland, ook de zakelijke 
lunches vallen weg. Dus er blijft weinig over.’  
 
Nederland is geen lunchland, ook de zakelijke lunches vallen weg. Dus er blijft weinig over, 
aldus Arthur Bassant, Heerlijk.nl.  
 
Erwin Dijkstra van Resengo, de aanbieder van een onlinereservingssysteem voor duizenden 
restaurants in Nederland en België, zegt dat bij zijn Nederlandse klanten voor vrijdagavond 
alles vol of bijna vol zit. ‘Er is geen plekje meer te krijgen.’ Daarnaast is er een verdubbeling 
van het aantal klanten dat overgaat op bestellen. ‘Anderen proberen de lunch meer onder de 
aandacht te brengen. Ook een hoop restaurants zeggen dat ze gaan sluiten.’  
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Paul Wiertz van platfom BookDinners, dat inzicht heeft in de boekingen van zo’n 3000 
restaurants, ziet juist niet veel extra reserveringen. ‘Er is veel onzekerheid en mensen stellen 
hun plannen uit.’ Veel restaurants stappen volgens Wiertz over op afhalen, als de menukaart 
het toelaat. ‘Vooral om verbinding te houden met de gasten. Voor ondernemers is het een 
pleister op een gapende wond; totaal niet rendabel. Het wordt een zware periode voor de 
horeca.’ 
 
Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van 
Volksgezondheid houden vrijdagavond een persconferentie waarin zij naar verwachting 
nieuwe coronamaatregelen aankondigen. Dit zou onder meer kunnen betekenen dat 
horecabedrijven om 17.00 uur de deuren moeten sluiten. De regels gaan mogelijk zaterdag in. 
Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Prikangst? Een aai over de bol van vaccinatiehond Sara moet bange 
mensen geruststellen 
 
Sommige mensen zijn al drie keer bij de priklocatie geweest om gevaccineerd te worden, maar 
haken bij het zien van de naald tóch nog af. Dat is waar vaccinatiehond Sara om de hoek 
komt kijken. Dit weekend draait ze haar eerste prikuurtje in Dordrecht.  
 
Ze schreef een heuse sollicitatiebrief naar de GGD Zuid-Holland Zuid, of het geen idee was 
om af en toe eens langs te komen om mensen die bang zijn voor een vaccinatie gerust te 
stellen. Daar hoefden ze niet lang over na te denken bij de GGD.  
 
Dit weekend draait Sara, een 2 jaar oude Spinone Italiano, haar eerste prikuurtje. De schat 
van een hond, met een zachtaardig karakter, is erbij op het moment dat angstige mensen hun 
prik laten zetten. ‘Ze legt dan bijvoorbeeld even haar kop tegen je been aan, of je kunt haar 
aaien. Heel lief’, vertelt een woordvoerder van de GGD. Sara kan bijvoorbeeld ook goed helpen 
bij mensen met autisme.  
 
Het baasje van Sara, zelf vaccinatiearts, is ook aanwezig op de priklocatie als zijn hond ‘aan 
het werk’ is. ‘Sara is voor mij een lichtpunt in deze tijd. Ze zorgt voor blijheid in ons gezin en 
ik wil dit graag delen met anderen’, vertelt Toon Toolenaar. Hij kwam op het idee om Sara uit 
te lenen aan de GGD, toen hij op zijn vrije dag samen met zijn hond even kwam kijken bij de 
mobiele prikbus in Westmaas, in de Hoeksche Waard.   
 
Sara is deze zondag tussen 14.30 en 17.30 uur aanwezig op de vaste priklocatie in Dordrecht. 
Een weekje later is ze in Gorinchem. De komende maanden wisselt ze die twee locaties af. 
Behalve op tweede kerstdag en 2 januari, dan is ze met vakantie. Mensen met prikangst 
kunnen zich voor deze speciale prikuurtjes aanmelden via prikuurtje-sara@ggdzhz, onder 
vermelding van hun telefoonnummer. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
België kondigt versnelde toediening van boosterprikken aan 
 
De Belgische premier De Croo kondigt een versnelde toediening van boosterprikken in zijn 
land aan. Wie Janssen of AstraZeneca heeft gekregen moet binnen vier maanden een extra 
vaccinatie kunnen halen, bij Pfizer en Moderna wordt dat zes maanden. 
 
België boekt de laatste dagen recordaantallen coronabesmettingen. Ruim een week geleden 
werden de coronamaatregelen al aangescherpt, maar dat blijkt niet genoeg. ‘Het virus heeft 
ons verschalkt’, constateert de premier.  
 
De Croo doet daarom een oproep aan de Belgen om 'een inspanning te doen ons zo goed 
mogelijk aan de maatregelen te houden.’ Ook wijst hij op het dragen van mondkapjes. ‘Op dit 
moment kunnen we elke vorm van bescherming gebruiken.’ 
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De Croo is 'ervan overtuigd dat we met een aanpassing van ons eigen gedrag en onze 
solidariteit we ons er opnieuw zullen kunnen doorslaan.’  Verder komen er inloopcentra waar 
mensen zich kunnen laten testen. 
 
De scholen in België blijven open, ook al blijken die een belangrijke spil in de verspreiding van 
het virus. Wel komen er strengere voorschriften. Zo moeten groepen mogelijk beter worden 
gescheiden en wordt een mondkapje vaker verplicht. Bron: AD, 26 november 2021. 

Merck laat weten dat de coronapil molnupiravir  toch minder goed 
beschermd tegen ernstige coronaklachten 

Farmaceut Merck meldt op basis van recente onderzoeksresultaten dat 
de coronapil molnupiravir die het bedrijf samen met Ridgeback Biotherapeutics in 
ontwikkeling heeft toch minder goed beschermd tegen ernstige klachten, ziekenhuisopname 
en overlijden, dan eerder werd gezegd. In oktober zou het medicijn een afname van zo'n 50 
procent hebben getoond, maar de huidige cijfers liggen 30 procent lager. Het eerste onderzoek 
richtte zich op 775 patiënten, terwijl voor de update 1400 patiënten werden gevolgd. Bron: 
AD, 26 november 2021. 
 
Minister van Volksgezondheid kondigt fase 2D voor alle ziekenhuizen af 

 
Minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge kondigt fase 2D voor alle ziekenhuizen af.  Dat 
wil zeggen dat, door het oplopende aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, planbare 
operaties overal worden uitgesteld. Al het ziekenhuispersoneel wordt ingezet voor kritieke 
ingrepen en coronazorg, aldus De Jonge.  

De fase gaat direct in en de ziekenhuizen stellen planbare zorg dus vanaf vandaag massaal 
uit. Indien noodzakelijk en 'medisch aanvaardbaar' worden zelfs ook kritieke planbare 
operaties langer uitgesteld dan eigenlijk de bedoeling is. Van januari tot mei was fase 2D door 
de drukte in ziekenhuizen ook van kracht 

‘Alle heup-, knie- en staaroperaties moeten dus overal stoppen’, zei De Jonge na de 
ministerraad. ‘Om handen vrij te spelen, zodat ook de covidzorg door kan gaan. Voor de 
zoveelste keer horen mensen dat hun operatie wordt afgebeld. Kom helpen in het ziekenhuis, 
zeggen we ook. Help je collega's op de covid-afdeling, help ze op de ic.’ 
 
De ziekenhuizen moeten de ic-capaciteit uitbreiden van duizend naar 1150 bedden, daarna 
moet nog een tijdelijke uitbreiding naar 1350 bedden mogelijk zijn. Defensie gaat de 
ziekenhuizen daarbij helpen. Pas dan is 'code zwart' - het moment dat niet iedereen meer kans 
maakt op een plek - in beeld, zegt De Jonge. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Telefoon roodgloeiend bij Sinterklaascentrale: ‘Iedereen belt: kom je 
alsjeblieft nog?’ 
 
Komt Sinterklaas dit jaar wél of toch níet op bezoek? De ene Sinterklaascentrale is er nog niet 
uit, de ander sluit alvast de boel. Weer een ander verzint een creatieve oplossing. 
 
Sinterklaas Utrecht heeft de boel dichtgegooid, vertelt eigenaar Hennie Ploeg. Na de 
persconferentie van twee weken geleden, waarin werd verteld dat er nog maar vier mensen 
per huishouden op bezoek mogen komen, besloot de club dat de verantwoordelijkheid te groot 
werd. ‘Wij vinden het te gevaarlijk. Wij zitten zelf in een woonkamer met de mensen.’ Bron: 
AD, 26 november 2021. 
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Kabinet zal de komende tijd echt fors moeten ingrijpen om het aantal 
coronabesmettingen te verlagen 
 
Het kabinet zal de komende tijd echt fors moeten ingrijpen om het aantal coronabesmettingen 
te verlagen, zegt demissionair zorgminister Hugo De Jonge. Hij waarschuwt dat mensen zich 
‘schrap moeten zetten voor een barre winter.’ Het kabinet zal ‘alle maatregelen nemen die 
nodig zijn om de zorg te ontlasten.’ 
 
‘Als je het zo hard ziet oplopen, moet je die kentering forceren’, zegt De Jonge op de dag dat 
hij een nieuwe fase in de zorg aankondigt. In het hele land worden planbare operaties 
uitgesteld om meer acute zorg te kunnen verlenen. De maatregelen die eerder deze maand 
werden aangekondigd, hebben nog weinig effect. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
In België is iemand positief getest op nieuwe variant coronavirus 
 
In België is, naar nu blijkt, afgelopen maandag iemand positief getest op de nieuwe, 
verontrustende variant van het coronavirus. Dat is voor Europa een primeur. Een tweede 
mogelijk geval wordt nog onderzocht, melden Belgische media. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Edwin zit met gezin vast in vliegtuig op Schiphol na vakantie in Zuid-
Afrika: ‘Niemand weet wat ze met ons moeten’ 
 
De zonnige vakantie van Edwin Veekens (46) en zijn vrouw en dochter in Zuid-Afrika is bij 
aankomst op Schiphol in mineur geëindigd. Met zo’n vierhonderd reizigers zit het Rotterdamse 
gezin vast in het vliegtuig. Vanwege de nieuwe coronavariant die opdook in Zuid-Afrika, mag 
niemand het toestel verlaten. ‘Als we in quarantaine moeten, kan ik mijn twee oudste dochters 
niet zien.’ 

Donderdagavond stapte het gezin nietsvermoedend op het vliegtuig in Kaapstad. ‘We dachten 
nog: wat gaat het hier goed met corona. Mensen hielden zich netjes aan de regels. Terug naar 
Nederland vliegen betekende voor ons terug naar coronaland.’ Tijdens de vlucht zag Veekens 
al het een en ander over de in Zuid-Afrika ontdekte coronavariant B.1.1.529 voorbijkomen. 

 
Rond 10.30 uur vrijdagochtend landden ze op Schiphol. En ruim vier uur later heeft het gezin 
het toestel nog niet kunnen verlaten. ‘Niemand lijkt te weten wat ze met ons aan moeten. De 
captain zei net dat hij het ook even niet weet.’ Hoewel de sfeer in het vliegtuig goed is, vragen 
reizigers zich af hoe lang het nog duurt tot ze meer duidelijkheid krijgen. ‘Vooral voor 
internationale reizigers lijkt me dit vervelend.’ Om de reizigers bezig te houden is het 
entertainmentprogramma opnieuw gestart, dus het gezin kan films kijken.  
 
Veekens verwacht dat de reizigers met bussen naar een andere locatie op Schiphol worden 
gebracht. Met zo veel man in het vliegtuig duurt het wel even voordat iedereen eruit en getest 
is, verwacht de Rotterdammer. Hij, zijn vrouw Sanne en dochter Puck voelen zich prima. ‘Maar 
als we in quarantaine moeten, kan ik mijn twee oudste dochters niet zien.’ 
 
Na een ‘heel fijne vakantie’ van dertien dagen stond deze terugvlucht al op de planning. ‘We 
hebben geluk gehad. We spraken Nederlanders die morgen of daarna pas teruggaan.’ Het is 
onbekend hoe en wanneer zij weer naar Nederland terug kunnen.  
 
Tijdelijke opvang op Schiphol tot testuitslagen bekend zijn. In overleg met de GGD worden de 
passagiers van de twee vluchten die vandaag zijn aangekomen op Schiphol getest op 
corona. Ze krijgen allemaal een PCR-test op Schiphol, laat een woordvoerder van de GGD 
Kennemerland weten. De tests worden zo snel mogelijk geanalyseerd. De verwachting is dat 
tegen 16.30 uur iedereen getest is en dat alle uitslagen er rond 20.30 uur vanavond zijn. 
 
De passagiers worden in de tussentijd gescheiden gehouden van andere mensen op Schiphol. 
De luchthaven is bezig ‘een tijdelijke opvanglocatie aan airside in te richten, dus in het 
beveiligde gebied’, aldus een woordvoerder. Zodra dat klaar is, zullen de naar schatting van 



158 
 

de woordvoerder ‘paar honderd passagiers’ daar worden opgevangen zodat zij van boord 
kunnen. 
 
Ook de passagiers die vrijdag een negatief testresultaat blijken te hebben, moeten tien dagen 
in quarantaine. Op de vijfde dag mag nogmaals getest worden en als die test weer negatief is, 
vervalt de quarantaine. 
 
Vanaf 12.00 uur vrijdagmiddag zal er een vluchtverbod gelden voor alle vluchten van landen 
in zuidelijk Afrika naar Nederland, maakte minister Hugo De Jonge zojuist bekend. Daarnaast 
wordt Zuid-Afrika toegevoegd aan de lijst van landen met een zeer hoog risico. Dat betekent 
dat er een quarantaineplicht geldt en een dubbele testplicht. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Martine zit nog in Zuid-Afrika: ‘Ik heb geen idee hoe en wanneer ik terug 
naar Nederland kan’ 
 
Het hadden nog even fijne vakantiedagen moeten zijn, maar het werden vele vraagtekens en 
wachtmuziekjes aan de telefoon. Martine de Ridder en haar vriend Bart zitten vast in Zuid-
Afrika door het plots afgekondigde vliegverbod en weten niet hoe ze weer terug naar Nederland 
moeten komen. 
 
In de app van KLM staat hun vlucht naar Amsterdam aanstaande dinsdag er nog bij alsof er 
niets aan de hand is. Maar of het accuraat is, weet De Ridder niet na het nieuws van 
vanochtend dat Nederland een vliegverbod heeft ingesteld voor landen in zuidelijk Afrika 
vanwege een mogelijk alarmerende coronavariant. ‘We zagen de bui al hangen toen het nieuws 
over die variant bekend werd, maar het was te kort dag om nog om te boeken’, zegt de 
zelfstandig ondernemer. 
 
Nederlanders die nog in Zuid-Afrika zitten, hebben het recht om terug te keren naar huis, 
‘maar voor hen geldt een dubbele testverplichting en quarantaineplicht.’ Het vliegverbod 
betekent ook niet dat er helemaal geen vluchten meer tussen zuidelijk Afrika en Nederland 
zullen zijn. Voor staatsburgers, maar bijvoorbeeld ook medisch personeel en vracht, blijft 
luchtverkeer mogelijk. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat, is voor De Ridder volstrekt 
onduidelijk. 
 
‘Ik kom er niet doorheen bij Buitenlandse zaken, de ambassade lijkt gesloten vanaf 13.00 uur 
en de KLM is onbereikbaar. Ik wil weten waar we aan toe zijn’, zegt De Ridder. ‘Ik ben echt 
blij dat De Jonge een keer tijdig ingrijpt, maar de informatievoorziening laat te wensen over. 
Moet ik nu zorgen dat ik ergens op een lijst beland met mensen die weg willen? Wie regelt dit 
eigenlijk? Het zou fijn zijn als de overheid doorheeft wat voor consequenties dit heeft voor 
mensen die in het buitenland zitten.’ 
 
Ze is samen met haar vriend, eveneens ondernemer, in Zuid-Afrika om zaken te doen, maar 
ook om vakantie te vieren. Hun dochtertje (2) logeert intussen thuis bij opa en oma. Dat De 
Ridder nu niet weet wanneer ze terug naar Nederland kan, baart haar zorgen. ‘Ik voelde me 
hier heel veilig, iedereen neemt het virus serieus. Overal checken ze je temperatuur, er kijken 
mensen bij de ingang van winkels toe of je je handen desinfecteert en mensen dragen hun 
mondkapje ook daadwerkelijk over mond en neus. Maar met die virusvariant... hoe langer we 
hier blijven, hoe groter het risico is dat je het oploopt. Ik wil gewoon terug naar huis, naar 
mijn kind.’ Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Scholen in regio Nijmegen waarschuwen voor rellen 
 
Veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen hebben de ouders van hun 
leerlingen vrijdag een brief gestuurd, waarin zij waarschuwen voor rellen tijdens een 
inmiddels verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen, die zondag in Nijmegen 
gehouden zou worden. De scholen roepen ouders op om alert te zijn op wat hun kinderen 
doen. Als de scholen concrete aanwijzingen hebben voor geplande rellen of betrokkenheid bij 
opstootjes zullen zij melding doen bij de politie, schrijven de schooldirecties. 
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Volgens @voCampus, het samenwerkingsverband van de scholen, verwachtte de politie 
Gelderland-Zuid dat er veel jongeren zouden meedoen met rellen rond de demonstratie. Er 
zouden meerdere oproepen op social media zijn geplaatst en gedeeld. De scholen vinden dat 
het hun verantwoordelijkheid is om dergelijke informatie te delen met de ouders. 

Mentoren en docenten zullen met leerlingen praten, staat in de brief. De scholen roepen 
ouders op om dat ook te doen. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Op bezoek dan eerst zelftest 
 
Wie bij iemand op bezoek gaat of zelf bezoek ontvangt, wordt aangeraden eerst een zelftest te 
doen. Daarmee wil het kabinet besmettingen thuis voorkomen. Ook waarschuwt het kabinet 
extra voorzichtig te zijn bij contact tussen mensen boven de 70 jaar en kinderen jonger dan 
12 jaar. 

De meeste mensen raken thuis besmet met corona, bijvoorbeeld door een besmette huisgenoot 
of bezoeker. Ook op feesten thuis raken veel mensen besmet. Begin november meldde het 
RIVM dat een op de vijf van de besmette personen een feestje had in de week voor de 
coronatest. 

‘Het is heel begrijpelijk dat u volgende week sinterklaas wilt vieren’, zei premier Mark Rutte. 
‘Maar houd de groep beperkt tot vier gasten vanaf 13 jaar. En doe allemaal een zelftest. 
Bescherm elkaar. Het is zo belangrijk.’ 

Rutte richtte zich ook specifiek tot ouderen. ‘De oproep aan opa's en oma's is: wees verstandig. 
De oudsten zijn nu eenmaal het meest kwetsbaar. Pak iets vaker de iPad om te videobellen, 
of de ouderwetse telefoon.’ Bron: AD, 26 november 2021.    
 
Gemeente Den Haag kondigt noodbevel  af voor centrum 
 
De gemeente Den Haag heeft voor het centrum van de stad een noodbevel afgekondigd. 
Mensen die aantoonbaar uit zijn op ongeregeldheden of verstoring van de openbare orde, en 
zich niet uit dit gebied verwijderen, kunnen worden aangehouden, meldt de gemeente op 
Twitter. 

De gemeente maakte de maatregel bekend kort voor het begin van de persconferentie van 
demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over de nieuwe 
coronamaatregelen. Bij de vorige coronapersconferenties braken buiten ongeregeldheden uit. 
Op de Turfmarkt, de straat waar onder meer de ministeries van Justitie en Binnenlandse 
Zaken zijn, gooiden tegenstanders van coronabeperkingen toen stenen en vuurwerk naar de 
politie. Bron: AD, 26 november 2021. 

Een half uur voor de persconferentie staan tientallen betogers bij 
Centraal Station 

Een half uur voor de persconferentie staan enkele tientallen betogers bij het Centraal Station 
in Den Haag, niet ver van de Turfmarkt. De route van het Centraal Station naar de Turfmarkt 
is afgezet. Op en bij de Turfmarkt staan veel busjes van de politie en de marechaussee. Ook 
op en rond de Koekamp is veel politie op de been. Bron: AD, 26 november 2021. 

 
Honderd demonstranten verzamelen zich bij het ministerie 
 
Ongeveer honderd demonstranten hebben zich vrijdagavond verzameld bij het ministerie van 
Justitie in Den Haag, waar om 19.00 uur de coronapersconferentie van demissionair premier 
Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge is begonnen. Net als bij eerdere persconferenties 
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houden de tegenstanders van de coronamaatregelen een lawaaiprotest. Bron: AD, 26 
november 2021. 
 
Politie vraagt groep mensen te vertrekken van Turfmarkt 
 
De politie heeft een groep mensen die zich op en bij de Turfmarkt in Den Haag heeft verzameld, 
waar demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo De Jonge hun 
coronapersconferentie houden, gevraagd naar de Koekamp te vertrekken. Dat is een plek waar 
vaker betogingen plaatsvinden, op enkele honderden meters afstand van de Turfmarkt. 
 
De gemeente Den Haag had mensen eerder opgeroepen niet naar de straat te gaan waar het 
ministerie van Justitie en Veiligheid zich bevindt. In dat ministerie houden Rutte en De Jonge 
de persconferentie. Ook heeft de gemeente een noodbevel voor het stadscentrum ingesteld. 
Wie aantoonbaar uit is op ongeregeldheden of verstoring van de openbare orde, en zich niet 
uit het aangewezen gebied verwijdert, kan worden aangehouden. Bron: AD, 26 november 
2021.  
 
Meer steun voor ondernemers 
 
Het kabinet gaat weer meer steun geven aan ondernemers die geraakt zijn door de 
coronamaatregelen. De loonsteunregeling NOW keert terug: bedrijven krijgen een deel van de 
loonsom vergoed als hun omzet behoorlijk daalt. De tegemoetkoming voor de vaste lasten 
(TVL) was in het vierde kwartaal al beschikbaar, maar ondernemers krijgen nu 100 procent 
van de geschatte vaste lasten vergoed, in plaats van 85 procent.  
 
Met de uitbreiding van de steun is zo'n 2,2 miljard euro gemoeid, laat het ministerie van 
Economische Zaken weten. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Opletten op mensen in onveilige thuissituatie 
 
Demissionair premier Mark Rutte roept op de komende weken extra te letten op mensen die 
in een onveilige thuissituatie zitten of eenzaam zijn. De aangescherpte coronamaatregelen, 
waardoor mensen weer veel meer thuis komen te zitten, kunnen ‘op een afschuwelijke manier 
doorwerken achter de voordeur’, waarschuwt hij.  
 
Rutte denkt met name aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. 
Maar ook aan ouderen die door alle beperkingen verder dreigen te vereenzamen.  
 
‘We moeten echt, ook nu weer, op elkaar blijven letten’, zegt Rutte. ‘Dus vraag gewoon eens 
aan mensen: hoe gaat het met je. En als je mensen kent die echt in een onveilige thuissituatie 
zitten, neem dan contact op met de instanties die we daarvoor hebben. Juist in deze fase mag 
het niet ieder voor zich zijn.’ Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Rutte: Ik reken mezelf aan dat boodschap over basisregels niet over komt 
 
Demissionair premier Mark Rutte ‘rekent het’ zichzelf ‘aan’ dat hij burgers te weinig kan 
overtuigen zich aan basisregels te houden, zoals dat men zich moet laten testen bij klachten. 
 
Dat zei hij tijdens de coronapersconferentie zojuist.  
 
Rutte trok een parallel met een jaar geleden, toen het kabinet een lockdown aankondigde. 
Inmiddels, zegt hij, is een positief verschil dat veel mensen gevaccineerd zijn. Maar, zei Rutte: 
‘Het tweede verschil met vorig jaar is minder positief. Toen dachten we dat we in de herfst van 
2021 van de meest strenge maatregelen af zouden zijn. We dachten het. Maar de realiteit is 
helaas anders. Begrijp me goed, ik zeg dat niet om mezelf vrij te pleiten van kritiek. Die is er. 
En uit evaluaties zal blijken hoeveel van die kritiek terecht is. We zullen niet weglopen voor 
het feit dat fouten gemaakt worden.’  
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Hij voegde daaraan toe: ‘Blijkbaar slagen we, en ikzelf, er steeds minder in het belang van de 
basisregels over te brengen. Dat reken ik mezelf aan.’ Hij sprak zelfs van ‘fouten.’ ‘Dat treft 
mij blaam.’ 
 
Het kabinet kondigt nieuwe maatregelen aan.  Vanaf zondag gaat een harde ‘avondlockdown’ 
in voor zeker drie weken. Dan moeten horeca, cultuurgelegenheden, (amateur)sport en niet-
essentiële winkels tussen 17.00 uur ‘s avonds en 05.00 uur ‘s ochtends dicht. Scholen 
kunnen openblijven.  
 
Supermarkten mogen tot 20.00 uur ‘s avonds open blijven, maar verder komt er een ‘dikke 
streep’: detailhandel, horeca, cultuur - alles moet ‘s avonds dicht, ook (amateur)sport, en 
kinderen worden niet uitgezonderd. ‘We moeten het aantal activiteiten en bewegingen met 20 
procent terugbrengen om het aantal besmettingen te drukken’, zei Rutte.  
 
Overdag moet ook op coronapas-plichtige plekken anderhalve meter afstand gehouden 
worden, waardoor gelegenheden als restaurants en bioscopen nog op een derde van de 
maximumcapaciteit kunnen draaien.  
 
Op scholen zouden leerlingen - vanaf groep zes - op de gang wel mondkapjes moeten dragen 
om verspreiding van het virus te voorkomen. Ouderen vanaf zeventig jaar wordt gevraagd op 
te passen in contacten met de kleinkinderen. Thuis zijn nog altijd vier mensen welkom op 
bezoek.   
 
Rutte zei het bezoek op sinterklaas-avond ‘beperkt’ te houden met 4 volwassen gasten en 
vooraf een zelftest te doen. 
 
Rutte denkt dat het reproductiegetal ‘ruim onder de 1' moet brengen. ‘In de komende twee, 
drie weken.’ 
 
De maatregelen op een rij  
 
- Het kabinet geeft een dringend advies: blijf zoveel mogelijk thuis. 
- Winkels en horeca zijn dicht tussen 17.00 en 05.00 uur, met uitzondering van 
supermarkten en drogisterijen, die mogen tot 20.00 uur open blijven. 
- Ook de amateursport gaat aan banden, trainen is na 17.00 uur niet toegestaan, alleen de 
profs mogen door. 
- 1,5 meter afstand én een mondkapje is verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats 
geldt, zoals in de horeca, musea, beurzen, bioscopen en theaters. Er kunnen dus minder 
mensen naar binnen. 
- En er is nog een advies: als je op bezoek gaat of bezoek ontvangt, doe dan een zelftest. Per 
dag zijn thuis vier gasten welkom. 
- Medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld tandartsen, houden normale openingstijden 
- zij mogen dus wél in de avond open zijn. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Urenlang vergaderde een kernteam van ministers 
 
Urenlang vergaderde een kernteam van ministers donderdag in het Catshuis, vandaag nam 
het kabinet een besluit. Het RIVM rekende op verzoek nog de precieze effecten van deze 
‘avondlockdown’ door. Die resultaten zijn volgens een bron overtuigend genoeg om deze stap 
te zetten. Volgens het OMT moet het aantal contacten met een kwart omlaag om de agressieve 
Deltagolf platter te slaan.  
 
Het kabinet wil niet weer te weinig doen om de besmettingsgolf de kop in te drukken. De 
maatregelen van twee weken geleden haalden immers onvoldoende uit.  
 
Premier Mark Rutte en minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) krijgen toch al het hele 
najaar het verwijt te laat en te zacht in te grijpen. Tegelijkertijd aarzelen bewindspersonen ook 
om te veel van de samenleving op slot te doen, nu burgers maatregelen zat zijn en meer dan 
acht op de tien Nederlanders volledig ingeënt is.  
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Na afloop van de ministerraad meldde De Jonge dat de ziekenhuizen nu alle planbare zorg 
moeten afzeggen, de zogenoemde fase 2D is formeel afgekondigd. IC's moeten het aantal 
plekken verder uitbreiden. ’Alle heup-, knie- en staaroperaties moeten dus overal stoppen. 
Om handen vrij te spelen, zodat ook de covidzorg door kan gaan. Voor de zoveelste keer horen 
mensen dat hun operatie wordt afgebeld. Kom helpen in het ziekenhuis, zeggen we ook. Help 
je collega’s op de covid-afdeling, help ze op de IC.’ Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Defensie gaat helpen in de ziekenhuizen 
 
Defensie gaat assisteren, de ziekenhuizen gaan de IC-capaciteit nu uitbreiden van duizend 
naar 1150 bedden, daarna moet nog een tijdelijke uitbreiding naar 1350 bedden mogelijk zijn. 
Pas dan is ‘code zwart’ - het moment dat niet iedereen meer kans maakt op een plek - in beeld, 
zegt De Jonge. Van januari tot mei was fase 2D door de drukte in ziekenhuizen ook van 
kracht.  
 
Het Outbreak Management Team (OMT) kwam woensdagavond op verzoek van het kabinet met 
spoed bijeen om een maatregelenpakket uit te dokteren. Artsen reppen van een dreigend ‘code 
zwart’ in ziekenhuizen, al spreken anderen - zoals minister De Jonge - dat weer tegen. Wel 
volgen sowieso ‘stevige maatregelen’, kondigde de minister na een van de overleggen aan. ‘Om 
die kentering te forceren zijn die nodig, dat staat buiten kijf.’ 
 
Het kabinet worstelt met deze fase. Bij eerdere golven waren solidariteit en eenheid 
vanzelfsprekend (zoals in maart 2020) of was er zicht op de vaccins die lockdowns moesten 
voorkomen. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Een vaccinatiegraad van 85 procent biedt niet voldoende bescherming 
tegen Deltavariant 
 
Maar een vaccinatiegraad van 85 procent biedt nu niet voldoende bescherming tegen de 
Deltavariant, dus vragen veel mensen zich af: wat is nu het perspectief? Bron: AD, 26 
november 2021.   
 
Goed nieuws om scholen open te houden 
 
Freddy Weima, voorzitter van onderwijsorganisatie PO-Raad, noemt het goed nieuws dat het 
OMT adviseert scholen open te houden. ‘We doen een beroep op het kabinet om deze lijn te 
volgen. Tijdens eerdere schoolsluitingen hebben we gezien dat het voor kinderen ontzettend 
belangrijk is om samen met klasgenootjes naar school te gaan. Dat neemt niet weg dat scholen 
nu voor ongekende uitdagingen staan door corona en het lerarentekort.’ Bron: AD, 26 
november 2021.  
 

Maximaal één persoon per 5 vierkante meter 
 
Op doorstroomlocaties waar de coronapas al wordt gevraagd, bijvoorbeeld op beurzen, wordt 
bovenop de 1,5 meter afstand en het mondkapje nog een maatregel toegevoegd: hier gaat een 
maximum van één persoon per 5 vierkante meter gelden. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Bij milde verkoudheidsklachten moeten kinderen ook thuisblijven 
 
Kinderen van 12 jaar of jonger moeten ook thuisblijven als ze milde verkoudheidsklachten 
hebben. Ook moeten zij zich dan laten testen bij de GGD. 
 
Eerder mochten zij volgens het zogeheten 'snottebellenbeleid' nog wel naar school met lichte 
klachten. Zij moesten alleen thuisblijven in afwachting van een testuitslag of als ze in nauw 
contact waren geweest met een besmet persoon. 
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De sterke toename van het aantal coronabesmettingen komt deels door het hoge aantal 
infecties op scholen. Over het algemeen worden kinderen niet ernstig ziek door corona. Bron: 
AD, 26 november 2021. 

Tijd nodig om maatregelen voor te bereiden 

 Dat de aangescherpte coronamaatregelen pas op aanstaande zondag ingaan, heeft te maken 
met de tijd die nodig is voor de voorbereidingen. Volgens demissionair premier Mark Rutte 
komt het ‘de naleving ten goede’ als sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca tijd hebben om alles 
in te regelen, zoals het neerzetten van tafels op 1,5 meter afstand en het afzeggen van 
reserveringen. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Voor het einde van het jaar ouderen vaccineren met boosterprik 
 
Voor het einde van het jaar wil het demissionaire kabinet zoveel mogelijk ouderen een 
boosterprik hebben gegeven. Voor dit boosteroffensief gaat Defensie helpen met 750 mensen 
en worden ook studenten ingezet, maakte het kabinet vrijdag bekend. 
 
Verder wordt volgende week al begonnen met het geven van een extra vaccinatie tegen het 
coronavirus aan niet-mobiele ouderen. Oorspronkelijk was het plan hiermee in januari te 
beginnen. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Persconferentie  
 
Demissionair premier Mark Rutte erkent dat de coronaboodschap van het kabinet, met name 
over het belang van testen en thuisblijven bij klachten, onvoldoende overkomt. ‘Dat reken ik 
mezelf aan’, zegt hij. 
 
Het kabinet heeft de afgelopen weken veelvuldig gehamerd op naleving van de 
basismaatregelen tegen het coronavirus. Toch zijn de besmettingscijfers blijven oplopen. En 
uit allerlei onderzoeken blijkt volgens Rutte dat ‘ons gedrag sinds 12 november beperkt is 
veranderd.’ Nog altijd laat een meerderheid zich bij klachten niet testen. 
 
Er kunnen minder mensen naar de horeca, het theater, bioscoop en doorstroomlocaties zoals 
beurzen. Dat komt omdat het demissionaire kabinet hier de 1,5 meter afstand verplicht in de 
strijd om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Ook moeten hier mondkapjes 
tijdens het lopen worden gedragen. 
 
Een mondkapje en 1,5 meter afstand wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats 
geldt. 
 
Het kabinet scherpt het thuiswerkadvies verder aan, meldt demissionair premier Mark Rutte. 
Nu geldt nog: 'werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.’ Dat wordt nu: 'werk thuis, kan dat 
niet, houd dan op het werk altijd 1,5 meter afstand.’ 
 
Het kabinet gaat weer meer steun geven aan ondernemers die geraakt zijn door de 
coronamaatregelen. De loonsteunregeling NOW keert terug: bedrijven krijgen een deel van de 
loonsom vergoed als hun omzet behoorlijk daalt. De tegemoetkoming voor de vaste lasten 
(TVL) was in het vierde kwartaal al beschikbaar, maar ondernemers krijgen een hoger 
percentage van de geschatte vaste lasten vergoed.  
 
De strengere maatregelen die het kabinet vrijdag aankondigt, gaan zondag 28 november om 
5 uur in de ochtend in en gelden in ieder geval tot en met zaterdag 18 december. Het 
demissionaire kabinet zal in de week ervoor, op 14 december, de situatie opnieuw beoordelen. 
 
De nieuwe maatregelen komen bovenop de adviezen en maatregelen die eerder werden 
ingesteld. Daarbij gaat het om maximaal vier gasten per dag thuis te ontvangen, 
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mondkapjesplicht, geen publiek bij sport en maximaal 1250 mensen in zalen. Ook is er al een 
coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats in cultuur en horeca.  
 
Rutte: Ondernemers die hard getroffen worden laten we niet in de steek. Afschuwelijk dat zij 
opnieuw met strenge maatregelen te maken krijgen. De steunpakketten worden verlengd of 
opnieuw geactiveerd. 
 
Nieuwe coronamaatregelen gaan zondag om 05.00 uur in en gelden in ieder geval tot en met 
18 december 
 
Rutte: ‘We zijn niet doof voor kritiek. Ongetwijfeld zal uit allerlei evualaties blijken hoe terecht 
die kritiek was. Er is geen manier om dit foutloos te doen. We proberen mensen steeds 
opnieuw te overtuigen van belang van naleven basisregels. Blijkbaar slagen we, en ik slaag 
ikzelf, er minder goed in dat verhaal over het voetlicht te brengen.’  
 
Rutte: ‘De laatste weken denk ik terug aan tv-toespraak in 2020, waarmee Nederland op slot 
ging. Toen hadden we elke dag hogere besmettingscijfers, en een groei in patienten in 
ziekenhuizen. Ook toen hoorden we luidere noodkreten van zorgpersoneel. Help ons, doe iets. 
Het grote verschil is dat de meesten van ons zijn gevaccineerd. Gelukkig maar, wie is 
gevaccineerd, heeft 25 keer kleinere kans dan op ic terecht te komen. Haal die prik, en 
bescherm jezelf.’ Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Ondanks inreisverbod kunnen Nederlanders naar Zuid-Afrika blijven 
vliegen 
 
Nederlanders kunnen van en naar Zuid-Afrika blijven vliegen ondanks het vrijdag 
ingestelde inreisverbod wegens zorgen over een nieuwe coronavariant. Dat zeggen KLM en het 
ministerie van Infrastructuur. ‘Door Zuid-Afrika zijn er geen nieuwe restricties ingesteld’, 
aldus een woordvoerster van KLM. Er worden volgens haar geen voorwaarden gesteld aan 
mensen die naar Zuid-Afrika willen vliegen. Het inreisverbod terug naar Nederland geldt niet 
voor Nederlanders en andere EU-burgers. 
 
Vanuit de overheid luidt het advies om alleen voor noodzakelijke reizen naar Zuid-Afrika te 
gaan en dus niet op vakantie. Nederlanders kunnen terug naar huis en EU-burgers mogen 
doorreizen op weg naar hun thuisland. Er geldt wel een dubbele testverplichting en een 
quarantaineplicht.  
 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor bepaalde groepen, aldus KLM. Het gaat onder meer 
om luchtvaartpersoneel, medisch noodzakelijk personeel, zeevarenden en mensen die om 
dwingende gezinsredenen of humanitaire redenen moeten reizen. Volgens KLM is dat ’best 
een grote groep.’ Ook voor hen geldt dan wel de dubbele testverplichting en de 
quarantaineplicht. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Frankrijk stelt in zijn Caribische departementen Guadeloupe en 
Martinique vaccinatieplicht voor zorgpersoneel 
 
Frankrijk stelt in zijn Caribische departementen Guadeloupe en Martinique 
de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel uit tot het einde van het jaar. Sinds de aankondiging 
twee weken geleden van de vaccinatieplicht, die al geldt op het Franse vasteland, is het er 
onrustig. Met het uitstel hoopt de Franse regering een einde te maken aan de coronarellen op 
de eilanden. 
 
Donderdag staken relschoppers op Martinique een overheidsgebouw in brand en vielen ze 
journalisten aan. Bij het geweld raakten meerdere politieagenten gewond. Op Guadeloupe zijn 
de afgelopen week winkels in brand gestoken en is geschoten op agenten en brandweerlieden. 
Wegens het geweld geldt op de eilanden een avondklok van 18.00 tot 05.00 uur. 
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Het Franse ministerie van Gezondheid zei vrijdag in een verklaring dat alle Franse 
departementen zich aan de wet moeten houden, maar dat bij de invoering rekening moet 
worden gehouden met de ‘gezondheids- en sociale omstandigheden van deze twee gebieden.’ 
Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Europese lidstaten weren vluchten uit zeven landen in zuidelijk Afrika 
 
Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken vluchten uit 
zeven landen in zuidelijk Afrika voorlopig te weren. Het gaat volgens Brusselse bronnen 
om Zuid-Afrika, Namibië, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en Swaziland. De 
maatregel moet de opmars vertragen van een nieuwe, verontrustende variant van het 
coronavirus die in die contreien is opgedoken. 
 
Nederland maakte eerder op de dag, net als veel andere EU-lidstaten, al bekend geen vluchten 
meer toe te laten uit het zuiden van Afrika. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge hield 
het toen nog bij zes landen; Mozambique ontbrak. 
 
Onder anderen EU-burgers kunnen nog wel uit de zeven landen naar de unie reizen. Zij 
moeten een coronatest ondergaan en in quarantaine. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Mercatorplein in Amsterdam aangewezen als veiligheidrisicogebied 
 
Het Amsterdamse Mercatorplein en omgeving zijn vanaf 18.00 uur door burgemeester Femke 
Halsema aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen in het 
gebied preventief gefouilleerd kan worden.  
 
Aanleiding hiervoor zijn de berichten die de politie heeft gekregen dat personen 
vrijdagavond uit zijn op ongeregeldheden op en rond het Mercatorplein. ‘Dit past bij de 
verwachting van mogelijke onrust in de rest van het land’, aldus de gemeente. In het hele land 
worden demonstraties en mogelijk ook rellen verwacht naar aanleiding van de persconferentie 
waarin strengere coronamaatregelen worden aangekondigd.  
 
De Amsterdamse politie laat weten voorbereid te zijn op verschillende scenario's. Bron: AD, 
26 november 2021. 
 
Gemeente Den Haag roept mensen op om niet naar de straat te gaan waar 
persconferentie wordt gehouden 
 
De gemeente Den Haag roept mensen op om niet naar de straat te gaan waar demissionair 
premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge een persconferentie geven over de nieuwe 
coronamaatregelen. Demonstranten kunnen naar de Koekamp gaan, tegenover station Den 
Haag Centraal. 

Bij de vorige coronapersconferenties braken buiten ongeregeldheden uit. Op de Turfmarkt, de 
straat waar onder meer de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn, gooiden 
tegenstanders van coronabeperkingen stenen en vuurwerk naar de politie. 

Rond de persconferentie vrijdagavond zijn geen demonstraties aangemeld, laat de gemeente 
weten. Dat was bij de vorige onlusten ook niet zo. Daarom is de politie vrijdag ‘op verschillende 
plekken in het centrum zichtbaar aanwezig.’ Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Zwangere vrouwen zouden een boosterprik tegen 
het coronavirus moeten nemen 
 
Zwangere vrouwen zouden een boosterprik tegen het coronavirus moeten nemen. Dat 
adviseert de werkgroep COVID-19 en Zwangerschap ’met nadruk’ aan alle zwangeren, 
ongeacht de termijn van de zwangerschap. 
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Eerder dit jaar adviseerde de werkgroep alle zwangere vrouwen al om zich in te laten enten 
tegen corona, met een mRNA-vaccin. De vaccins van Pfizer en Moderna zijn mRNA-vaccins. 
 
Dat advies geldt dus ook voor de boosterprik. De prik moet minimaal zes maanden na de 
tweede dosis worden gezet. Vrouwen die ondanks hun eerdere inentingen toch een 
coronabesmetting hebben gehad, moeten tot zes maanden na die infectie wachten 
 
Daarnaast ziet de werkgroep ’geen bezwaar’ tegen een (extra) coronaprik voor mensen die 
proberen om een kind te krijgen en ook voor vrouwen die borstvoeding geven is het veilig. 
 
Momenteel krijgen onder meer ouderen en mensen in de zorg een boosterprik. In die laatste 
groep zitten dus ook vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 
 
In de werkgroep COVID-19 en Zwangerschap zitten afgevaardigden van verschillende 
organisaties, zoals de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) en de 
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Bron: AD, 26 november 
2021. 
 
Prinses Beatrix kreeg boosterprik 
 
Prinses Beatrix heeft haar boosterprik met het coronavaccin al gekregen. Dat vertelde de 83-
jarige prinses vrijdag tijdens een bezoek aan een coronateststraat op Curaçao. 
 
Bij het bezoek aan de GGD in Willemstad werd de prinses bijgepraat over het testbeleid op 
het eiland en de huidige stand van zaken. De prinses sprak met coronahulpverleners en met 
Joey Alcalá, beleidsmedewerker bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.  
 
Op Curaçao geldt als coronamaatregel dat iedereen 2 meter afstand van elkaar moet 
houden. Die regel werd niet altijd in acht genomen. Tijdens het bezoek werd er niemand 
getest. Het is sowieso niet erg druk bij de teststraat; op een drukke ochtend zijn er drie à vier 
mensen die zich laten testen, aldus een van de medewerkers. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Amsterdam en Maastricht kondigen noodmaatregel af uit angst voor 
rellen 
 
Ook Amsterdam en Maastricht hebben een noodverordening afgekondigd uit vrees voor 
rellen. De noodverordening geldt vanaf 18.00 uur vrijdagavond, in Maastricht geldt het tot 
dinsdagochtend 06.00 uur.  
 
Eerder vrijdag kondigden de Limburgse gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek al een 
noodverordening af om rellen snel de kop in te kunnen drukken.  
 
Burgemeester Annemarie Penn nam deze maatregel na signalen over mogelijke 
ongeregeldheden in Maastricht. Op grond van de noodverordening mag in de Limburgse 
hoofdstad niemand het gezicht deels of volledig bedekken. Ook is er 
een samenscholingsverbod en een verbod op het hebben van vuurwerk. De politie kan 
preventief fouilleren. 
 
‘We willen er alles aan doen om onze stad en inwoners zo goed mogelijk te beschermen tegen 
mogelijke rellen’, aldus Penn. ‘Laten we hopen dat iedereen zijn verstand gebruikt en de rust 
bewaart, want geweld is echt nooit een oplossing.’ Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Kabinet kan de avondklok weer invoeren wanneer nodig 
 
Het kabinet kan de avondklok weer invoeren als het nodig is, maar volgens demissionair 
minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is dit 'een laatste redmiddel.’ Volgens hem geeft de wet 
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nu al ruimte voor een herinvoering van de maatregel. Wel benadrukt de minister dat het 
kabinet 'uiterste middelen niet meteen moet inzetten.’ 
 
Eerder dit jaar gold ook een avondklok, van eind januari tot en met eind maart. Die heeft 
volgens het Outbreak Management Team (OMT) goed geholpen tegen de verspreiding van het 
virus, zegt Grapperhaus. Wat het exacte effect van de maatregel toen was, 'wordt nog precies 
becijferd.’ De minister roept iedereen op zich aan de coronaregels te houden, zodat het 
herinvoeren van de avondklok niet nodig is. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Nationale Politie houdt rekening met rellen na persconferentie 
 
De Nationale Politie houdt rekening met onaangekondigde 
demonstraties, ongeregeldheden en mogelijk rellen na de persconferentie van 
vrijdagavond over een aanscherping van de coronamaatregelen. Een woordvoerder van de 
korpsleiding zegt dat de politie voorbereid is ‘op al dan niet aangekondigde demonstraties.’ 
 
Politiebonden kondigden donderdag stiptheidsacties en werkonderbrekingen aan, te beginnen 
bij de mobiele eenheid (ME). De politiebonden benadrukken vrijdagmiddag in een 
gezamenlijke verklaring: ‘Het is niet waar dat de inzetbaarheid van de politie dit weekend al 
minder groot zal zijn door vakbondsacties. Dat bericht doet de ronde via sociale media, maar 
is totaal ongegrond. De gisteren aangekondigde stiptheidsacties en werkonderbrekingen 
zullen binnen afzienbare tijd van start gaan, maar de voorbereidingen vragen nog enige 
tijd. Laat je dus niet misleiden door dit fake news.’ 
 
In het gezamenlijke persbericht schrijven de politiebonden dat het korps ‘de inzetbare sterkte 
voor de komende dagen maximaal heeft opgeschaald.’ Een woordvoerder van de Nationale 
Politie bevestigt dat de ME dit weekend volop inzetbaar is. 
 
De bonden: ‘Het is ondenkbaar dat wij onze leden in zo'n gespannen situatie zouden oproepen 
tot acties. Dat zou in strijd zijn met ons verantwoordelijkheidsgevoel en het plichtsbesef van 
onze leden. Die zouden aan zo'n oproep ook gewoon geen gehoor geven.’ Bron: AD, 26 
november 2021.  
 
Vliegverbod voor vluchten uit Zuid-Afrika, Lesotho, Eswatini, Botswana, 
Namibië en Zimbabwe 
 
Sinds vrijdag 12 uur geldt er een vliegverbod voor vluchten uit landen in zuidelijk Afrika. Het 
gaat om Zuid-Afrika, Lesotho, Eswatini, Botswana, Namibië en Zimbabwe. Het vliegverbod is 
van kracht tot en met 4 december 23.59 uur, zo heeft het kabinet besloten. 
 
De maatregel moet de verspreiding tegengaan van de nieuwe besmettelijke variant van het 
coronavirus (B 1.1.529), die in het zuidelijk deel van Afrika rondwaart. 
 
Voor inwoners van Nederland en EU-burgers op doorreis naar het land waar zij wonen geldt 
een uitzondering, net als voor medisch personeel dat zich inzet voor de bestrijding van het 
coronavirus. Voor deze uitzonderingen kunnen vluchten blijven gaan. Het is aan de 
luchtvaartmaatschappijen of zij vluchten blijven uitvoeren. Ook vrachtvluchten zijn 
uitgezonderd van het verbod.   
 
Reizigers die bij uitzondering naar Nederland mogen reizen, doen dat met een negatieve PCR-
testuitslag van maximaal 24 uur oud en moeten na aankomst in quarantaine. Die duurt in 
principe  tien dagen maar kan met een negatieve testuitslag bij de GGD worden ingekort tot 
vijf dagen. 
 
'Passagiers van de vluchten die al onderweg waren naar Nederland voordat het vliegverbod 
van kracht werd, doen na de landing een PCR-test en gaan in quarantaine', luidt het. Bron: 
AD, 26 november 2021.  
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Gevaccineerde moet na een jaar zijn Europese coronareisbewijs 
verliezen wanneer die voor die tijd geen boosterprik heeft gehaald 
 
Een gevaccineerde moet pas na een jaar zijn Europese coronareisbewijs verliezen wanneer die 
voor die tijd geen boosterprik heeft gehaald. Daarvoor pleit de internationale 
brancheorganisatie van de luchtvaart IATA. De luchtvaartsector vreest dat veel mensen niet 
genoeg tijd hebben om binnen negen maanden een extra inenting te krijgen. Niet alle EU-
landen bieden immers al zo'n boosterprik aan, aldus de organisatie. 
 
Meerdere lidstaten van de Europese Unie hebben inmiddels aangekondigd sommige groepen 
gevaccineerden voortaan pas na een booster als volledig gevaccineerd te beschouwen. Die 
herhaalprikken zijn bedoeld om de afweer op te peppen. De bescherming door de 
coronavaccins blijkt mettertijd af te nemen. De nieuwe aanbeveling is vanaf 10 januari van 
kracht. IATA vreest dat mensen die voor april 2021 al volledig zijn gevaccineerd, onder wie 
veel mensen die in de zorg werken, niet genoeg tijd hebben om die tijd een boosterprik te 
halen. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Geen goed voor jongeren over die met partybussen naar Duitsland gaan 
om te feesten 
 
Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) heeft er geen goed woord voor over dat 
jongeren in de grensregio in het weekend met partybussen naar Duitsland gaan om daar te 
feesten. 
 
‘Dat is verkeerd’, zegt Grapperhaus. ‘Bovendien, het leidt er alleen maar toe dat je de kans 
loopt dat je allemaal besmettingen veroorzaakt, daar of hier. Dat betekent alleen maar meer 
ellende. Doe dit nou niet, volg onze adviezen’, luidt de oproep van de minister.  
 
RTV Oost berichtte vrijdag over het fenomeen. Honderden tieners maken wekelijks de 
oversteek naar de oosterburen, waar het nachtleven niet is gesloten. Nederlandse 
touringcarbedrijven vervoeren de jongeren. Mondkapjes worden niet gedragen in de bussen, 
berichtte de zender. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Ouderen worden niet meer geholpen 
 
Ouderen in het oosten van Gelderland worden per direct niet meer geholpen met bjvoorbeeld 
douchen of aankleden. Dit is besloten door verpleeg- en verzorgingshuizen én 
thuiszorg, vanwege de enorme coronadruk op deze organisaties. Bron: AD, 26 november 
2021.  
 
Fase 2D: wat is dat? En welke operaties gaan nu niet door? 
 
Minister De Jonge heeft fase 2D afgekondigd van het zogenoemde Opschalingsplan Covid-19. 
Dat betekent dat het in de ziekenhuizen alle hens aan dek is, en dat bijvoorbeeld 
chemotherapie en transplantaties kunnen worden uitgesteld. 
 
Wanneer gaat fase 2D in? 
Dat gebeurt als het Landelijk Netwerk Acute Zorg constateert dat in het hele land de 
zorgcontinuïteit onder druk staat. Dat is gisteren gebeurd. Het is de eerste fase in het 
Opschalingsplan COVID-19 die officieel wordt aangekondigd door de minister, zoals 
vanmiddag gebeurde. De aankondiging geldt per direct.  
 
Wat houdt deze fase in? 
Alle ziekenhuizen schalen reguliere planbare zorg af. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld een 
operatie voor een nieuwe heup of een liesbreuk. Als het nodig en medisch aanvaardbaar is, 
wordt ook ‘kritiek planbare zorg’ en ‘semi-acute zorg’ afgeschaald. Poliklinieken worden ook 
zoveel mogelijk afgeschaald, om personeel vrij te spelen voor de noodzakelijke acute zorg. 
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Het aantal ic-bedden gaat naar 1150 en vervolgens naar 1350. Zelfstandige klinieken worden 
opgedragen geen activiteiten te ondernemen die de rest van de zorgketen belasten, en waar 
mogelijk de ziekenhuizen te ondersteunen.  
 
Tenslotte wordt bij fase 2D hulp van het leger ingeroepen. 
 
Wat is kritiek planbare zorg? De Federatie Medisch Specialisten (FMS) geeft daar op haar site 
een aantal voorbeelden van. Het kan bijvoorbeeld gaan om de operatieve  
verwijdering van darmkanker, oncologische pijnbehandeling, een niertransplantatie, 
chemotherapie of bestraling bij kanker of stamceltransplantatie. Dit zijn voor patiënten 
vanzelfsprekend zeer belangrijke ingrepen. Volgens de FMS bestaat de categorie uit ingrepen 
die kans geven op permanente gezondheidsschade en/of verlies van levensjaren, wanneer er 
meer dan zes weken uitstel is.  
 
Welke operaties gaan wel door?  Als voorbeelden van 'de meest acute zorgverlening’ noemt 
minister De Jonge in een Kamerbrief geboortezorg, een hartinfarct of een beroerte, een trauma 
of luchtwegproblemen. Daarnaast is de ingreep erop gericht om de coronazorg te kunnen laten 
doorgaan. De komende dagen wordt rekening gehouden met een grote toestroom van 
patiënten. ‘Het epidemiologisch beeld is somber’, schrijft De Jonge. ‘Het aantal ic- en 
ziekenhuisopnames blijft aan de bovenkant van de prognoses.’  
 
Wat moet ik nu doen als mijn operatie (misschien) niet doorgaat? ‘Als een operatie niet 
doorgaat, worden patiënten daarover geïnformeerd door het ziekenhuis’, stelt een 
woordvoerder van het Tilburgse Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. Zelf hoeven mensen niet 
meteen actie te ondernemen. Daarnaast komt er begin volgende week ‘geactualiseerd 
communicatiemateriaal’, schrijft De Jonge. Dat wordt samen met partijen in het veld en de 
Nederlandse Zorgautoriteit opgesteld.  
 
Wat is de volgende fase?  Na fase 2D volgt fase 3, dat is de situatie waarin 'vrijwel alle regio's’ 
de (semi-)acute zorg niet meer kunnen waarborgen. Ook deze fase wordt als het zover komt 
officieel afgekondigd door het kabinet. In de volksmond is er dan sprake van code zwart, en 
moet er op de ic op basis van vooraf vastgestelde criteria worden gekozen welke patiënten wel 
en welke niet geholpen worden.  
Daarbij wordt eerst gekeken naar medische criteria, zoals de overlevingskans. Daarna volgen 
de verwachte ligtijd, de vraag of iemand zorgverlener is en de leeftijd. Mochten die criteria 
geen uitsluitsel geven, dan vindt er loting plaats voor een ic-bed. 
 
Hoe groot is de druk in de ziekenhuizen nu?  Op dit moment is al 33 procent van de 
operatiekamers niet meer in gebruik, meldde de Nederlandse Zorgautoriteit gisteren. 18 
procent van de ziekenhuizen kan kritiek planbare zorg niet meer binnen zes weken leveren. 
Dat komt door de bezetting van de corona-afdelingen. Daar liggen nu ruim 2600 mensen met 
corona. Een maand geleden waren dat er ongeveer nog 850.  
 
Is het de eerste keer dat fase 2d van kracht is?  Nee, van januari tot mei van dit jaar was fase 
2d door de drukte in de ziekenhuizen ook van kracht. Toen lagen er gedurende een aantal 
weken nog meer mensen in het ziekenhuis dan nu (zie infographic hieronder). Het totaal 
aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen dreigt de komende periode wel boven het niveau 
van toen uit te gaan komen. Naar verhouding liggen er nu meer patiënten op de 
verpleegafdelingen (2070) en minder op de ic (528). Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Fabrikanten van coronavaccins passen onmiddellijk hun vaccin aan  
 
De fabrikanten van coronavaccins die de Europese Unie in de arm heeft genomen 
hebben beloofd hun vaccin 'onmiddellijk' aan te passen aan nieuwe virusvarianten. Er zijn 
dus voorzorgsmaatregelen genomen voor de komst van een verontrustende nieuwe variant als 
die uit Zuid-Afrika, verzekert voorzitter Ursula Von der Leyen van de Europese Commissie. 



170 
 

Von der Leyen heeft vrijdag overlegd met de fabrikanten en met wetenschappers over de 
nieuwe variant, laat ze weten. ’We nemen het nieuws over de nieuwe, meervoudig gemuteerde 
Covid-variant heel serieus’, zegt Von der Leyen. ‘Het is nu belangrijk dat wij allemaal in 
Europa snel, beslist en eensgezind handelen.’ 

Veel EU-landen hebben inmiddels gehoor gegeven aan de oproep van de commissie om 
vluchten uit zuidelijk Afrika niet langer toe te laten. Maar de variant is al in Europa. In België 
is vrijdag een eerste besmetting vastgesteld. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Nederlandse cricketteams vanwege coronavariant vast in Afrika: 'Het is 
wel redelijke paniek’ 
 
De Nederlandse cricketteams zijn precies op het verkeerde moment op de verkeerde plek. De 
mannen spelen vandaag in Zuid-Afrika en de vrouwen zitten voor een kwalificatietoernooi in 
Zimbabwe. Sinds vanmiddag 12.00 uur geldt er een vluchtverbod voor alle vluchten vanuit 
landen in zuidelijk Afrika vanwege zorgen om een nieuwe coronavariant. 
 
‘We zijn zeer bezorgd’, vertelt Jurgen Delfos, voorzitter van de KNCB. ‘De mannen spelen 
momenteel een wedstrijd in Pretoria, precies het gebied waar de nieuwe variant zich 
ontwikkelt. Ze hebben nog een paar wedstrijden te gaan, maar als er eerder vluchten gaan, 
zullen we dat proberen. De veiligheid van onze spelers gaat boven alles.’  
 
Het nationale team speelt 28 november en 1 december nog een wedstrijd. ‘We hebben in 
principe stoelen geboekt voor een vlucht op 2 december’, legt Delfos uit. ‘Maar de situatie en 
de informatie zijn onduidelijk. Ook KLM zegt tegen ons dat ze het niet weten. Nu is het alleen 
maar chaotisch, elk uur gebeurt er iets nieuws.’ 
 
De Nederlandse vrouwen zitten in Zimbabwe voor een kwalificatietoernooi. Zij zouden 
maandag nog een wedstrijd spelen, maar er wordt nu toch gekeken om zo snel mogelijk naar 
huis te gaan. ’Daar wordt alles geregeld door de ICC (Internationale Cricketbond, red.)’, vertelt 
Delfos. ‘We houden het in de gaten, maar kunnen weinig doen. Er zijn daar negen teams, en 
de ICC is verantwoordelijk voor dat zij veilig thuiskomen. Maar het is wel redelijke paniek, je 
wilt niet dat ze daar enorm lang vastzitten.’ 
 
De KNCB kijkt ook al vooruit naar het nieuwe jaar. Delfos: ‘We moeten kijken hoe de 
internationale gemeenschap reageert op spelers die in een risicogebied zijn geweest. In 
december staat er weinig gepland, maar de mannen moeten in januari en maart al naar 
verschillende landen, waaronder Nieuw-Zeeland. Dat wordt allemaal nog even aankijken.’ 
Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Farmaceuten hoeven geen toestemming te vragen als ze willen 
exporteren 
 
Vaccinfabrikanten hoeven vanaf volgend jaar geen toestemming meer te vragen als ze in de 
Europese Unie gemaakte coronavaccins willen exporteren. De EU heeft inmiddels meer dan 
genoeg vaccins voor eigen gebruik, zelfs om iedereen een boosterprik te geven. 
 
De Europese Commissie stelde de exporttoets begin dit jaar in, toen de hele wereld aasde op 
de schaarse eerste coronavaccins. De maatregel moest voorkomen dat bijvoorbeeld 
AstraZeneca de EU nog langer zou laten wachten op door haar bestelde vaccins, maar 
ondertussen wel zou leveren aan het Verenigd Koninkrijk of aan andere landen. Zorgen dat 
de toets de reputatie van de EU als voorvechter van vrijhandel zou schaden, moesten wijken. 
De toets verdwijnt op 1 januari, kondigt een woordvoerder van de Europese Commissie aan. 
Wel komt er 'een nieuw controlemechanisme' voor terug waardoor het dagelijks bestuur van 
de EU op de hoogte blijft van de uitvoer van vaccins, zegt ze. Bron: AD, 26 november 2021. 
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Update RIVM 
 
Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 21.350 positieve coronatests gemeld. Dat is 
vrijwel gelijk aan vorige week vrijdag, en daardoor blijft het gemiddelde ook vrijwel gelijk. 
 
In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 155.803 positieve tests. Dat komt neer 
op 22.258 nieuwe gevallen per dag, een fractie hoger dan het gemiddelde in de week tot en 
met donderdag.  
 
Dat het aantal positieve tests wat lijkt af te vlakken, wil niet zeggen dat het aantal 
besmettingen ook echt afvlakt. De teststraten van de GGD'en zitten tegen hun maximale 
capaciteit aan. Ze testen ongeveer 100.000 mensen per dag, en de laatste weken valt 20 tot 
25 procent van alle testen daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 
positieve tests die Nederland nu voor de elfde dag op rij heeft.  
 
Het RIVM registreerde de afgelopen dag 59 sterfgevallen van coronapatiënten. Dat het 
overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn 
gestorven. 
 
Er liggen momenteel 2598 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat is het 
hoogste aantal sinds 4 mei. In de afgelopen dag steeg het totale aantal opgenomen patiënten 
met 53. 

Op de verpleegafdeling liggen nu 2070 coronapatiënten.  Ten opzichte van donderdag liggen 
er 55 coronapatiënten meer. De bezetting op de intensive cares daalde juist met twee 
naar 528. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Voorzitters Brabantse veiligheidsregio's maken zich grote zorgen: 
‘Corona-moeheid mag nooit leiden tot geweld’ 
 
De drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's maken zich grote zorgen. ‘Het proberen 
te leven met het virus en de beperkingen die dat met zich meebrengt, weegt steeds zwaarder 
op ons allen’, stellen ze vrijdagavond na de coronapersconferentie van het kabinet in een 
gezamenlijk statement.  
Jack Mikkers (burgemeester Den Bosch), John Jorritsma (burgemeester Eindhoven) en Theo 
Weterings (burgemeester Tilburg) roepen alle Brabanders op om, hoe donker het er momenteel 
ook uitziet, met z'n allen de schouders eronder te blijven zetten. Dat doen ze naar aanleiding 
van de persconferentie van vrijdagavond waaruit blijkt dat we voorlopig nog niet van het 
coronavirus af zijn. Sterker nog: de maatregelen worden opnieuw aangescherpt. 
 
Het jaar begon nog wel zo hoopvol met het zetten van de eerste vaccinaties, zeggen ze. Dat het 
credo ‘we prikken ons een weg uit deze crisis’ niet heeft uitgepakt zoals gewenst, vinden ze 
een teleurstellende constatering, ‘om het nog maar mild uit te drukken.’  
 
Corona-moeheid mag nooit leiden tot geweld en onveiligheid, aldus Jack Mikkers 
(burgemeester Den Bosch), John Jorritsma (burgemeester Eindhoven) en Theo Weterings 
(burgemeester Tilburg). 
 
De burgemeesters doen daarom een klemmend beroep op alle Brabanders: ‘Het scenario dat 
dokters moeten gaan kiezen wie wel geholpen kan worden en wie niet, ligt op de loer. Dat 
kunnen we alleen voorkomen door ons nog strakker aan de maatregelen te houden.’ 
 
De voorzitters zijn daarnaast ongerust over de verharding in de samenleving. ‘Verharding die 
soms tot uitdrukking komt in geweld: een ontwikkeling waar wij ons grote zorgen over maken 
en waar wij hard tegen op zullen treden. Want hoe begrijpelijk ook: corona-moeheid mag nooit 
leiden tot geweld en onveiligheid.’ 
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‘Alleen als wij er gezamenlijk de schouders onder blijven zetten, los van onze meningen en 
opvattingen, slagen wij erin om het tij te keren', vervolgen Mikkers, Jorritsma en Weterings 
hun verhaal. De drie voorzitters stellen dat ze hun boodschap aan Brabant met een zwaar 
gemoed mededelen. ‘Wat hadden we het graag anders gezien, wat hadden wij dit jaar graag 
op een andere manier willen afsluiten dan het vorige.’ 
 
Laten wij Brabanders hierin het goede voorbeeld geven. Nu is het moment, aldus Jack Mikkers 
(burgemeester Den Bosch), John Jorritsma (burgemeester Eindhoven) en Theo Weterings 
(burgemeester Tilburg). 
 
Volgens de voorzitters moeten we ons realiseren dat we allemaal een rol te spelen hebben in 
de crisis. ‘Deze crisis vraagt van ons dat wij er gezamenlijk de schouders onder blijven zetten, 
dat wij in solidariteit doen wat er van ons gevraagd wordt. Voor elkaar, met elkaar. Laten wij 
Brabanders hierin het goede voorbeeld geven. Nu is het moment.’ Bron: BD, 26 november 
2021. 
 
In Parijs mondkapje verplicht op plaatsen waar veel mensen komen 

Het stadsbestuur van Parijs heeft het vrijdag verplicht gesteld om op plaatsen waar veel 
mensen samenkomen voortaan ook in de buitenlucht een mondkapje te dragen. De maatregel 
wordt nodig geacht omdat het aantal besmettingen in de Franse hoofdstad hard oploopt. 

Mondkapjes zijn onder meer verplicht op markten, rond scholen en universiteiten, bij 
evenementen en in wachtrijen. 

In een verklaring schrijft de Parijse politie dat het aantal coronabesmettingen in de afgelopen 
week is opgelopen tot 266 per 100.000 inwoners. In oktober lag het aantal nog tussen de 50 
en 100. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Nieuwe maatregelen treffen culturele en creatieve sector hard 

De nieuwe aanscherping van de coronamaatregelen treft de culturele en creatieve sector hard. 
Daarom komt het demissionaire kabinet met een nieuw steunpakket van 68 miljoen euro. 
Daar moet de sector het mee doen tot het eind van het jaar. 

Musea, theaters en concertzalen moeten hun deuren vanaf zondag dagelijks om 17.00 uur 
sluiten. Overdag kunnen ze ook minder bezoekers ontvangen omdat de 1,5 meter afstand 
verplicht wordt. Er mag in doorstroomlocaties zoals musea en monumenten één persoon per 
5 vierkante meter worden toegelaten. De maatregelen gelden in elk geval voor drie weken. 

‘Juist nu de agenda’s van de instellingen weer gevuld waren met nieuwe voorstellingen en 
tentoonstellingen van internationaal allure is dit een extra harde klap’, aldus het ministerie 
van Cultuur. ‘Culturele zelfstandigen zien opdrachten opdrogen en culturele instellingen 
blijven achter met uitverkochte voorstellingen die niet door kunnen gaan.’ 

Verder gaat het ministerie geld dat al was gereserveerd voor lokale en regionale cultuur nu 
uitkeren. Het gaat om 41,6 miljoen euro voor gemeenten en 9,9 miljoen voor provincies. Bron: 
AD, 26 november 2021.  
 
Rutte hoopt op normale kerst 
 
Demissionair premier Mark Rutte ‘hoopt op een normale kerst’, maar kan daarover ‘absoluut 
geen garanties’ geven. ‘Het kan langer duren’ voordat de vrijdag aangekondigde aangescherpte 
maatregelen tegen het coronavirus kunnen worden ingetrokken. Vooralsnog geldt het pakket 
tot en met 18 december. 
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‘Dit is echt nodig voor drie weken’, benadrukt Rutte. Op 14 december bekijkt het kabinet of 
de maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Maar het wordt volgens de premier ook 
‘interessant’ om komende week te zien of de maatregelen van twee weken geleden tot een 
daling van de besmettingen hebben geleid. 
 
Maar: ‘het kan zijn dat de maatregelen doorlopen in de kersttijd’, waarschuwt Rutte. Hij beseft 
dat dit ook voor ondernemers die in deze tijd van het jaar doorgaan het grootste deel van hun 
omzet behalen, een moeilijke boodschap is. Daarom is ook besloten de economische 
steunmaatregelen ‘door te trekken naar begin volgend jaar.’ Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Kabinet volgt advies OMT 
 
Het kabinet volgt met de nieuwe coronamaatregelen ‘100 procent’ het jongste advies van het 
Outbreak Management Team (OMT). Dat zei demissionair premier Mark Rutte vrijdag op de 
coronapersconferentie.  
 
Rutte werd gevraagd naar individuele OMT-leden die de afgelopen dagen pleidooien hielden 
voor strengere maatregelen dan wat er tot dusver was uitgelekt over het OMT-advies. 
 
‘Het OMT adviseert ons als team’, aldus Rutte. En met de maatregelen die het kabinet nu treft 
komt het reproductiegetal van het virus weer onder de 1, zegt Rutte, verwijzend naar de 
modellen. ‘Je hebt wel te maken met het advies van het team, en niet van individuele leden.’ 
 
Het kabinet heeft er bijvoorbeeld nog over nagedacht om sport voor jongeren uit te zonderen 
van de maatregelen. ‘We hebben daar echt een nachtje over geslapen’, maar uiteindelijk is 
volgens Rutte besloten niet van het OMT-advies af te wijken.  
 
Het OMT-advies wordt altijd pas na de persconferentie openbaar gemaakt door het kabinet, 
ergens laat in de avond of de nacht. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Zo reageert Nederland op nieuwe klap in crisis: 'Dit is voor ons een 100 
procent lockdown’ 
 
Het avondleven wordt in Nederland compleet aan banden gelegd. Bijna alle zaken zullen de 
komende tijd hun deuren moeten sluiten vanaf 17.00 uur. Basis- en middelbare scholen 
blijven open, maar er komen wel aanvullende maatregelen zoals het dragen van mondkapjes. 
Hoe reageren de branches op deze zogeheten avondlockdown?  
 
In de evenementenbranche komen de nieuwe maatregelen als een mokerslag aan. ‘Als 
branche die al lange tijd last heeft van de eerder genomen maatregelen zijn nu de laatste 
maatregelen toch als zwaar en belastend ervaren’, vertelt Willem Westermann van Vereniging 
van Evenementen Makers (VVEM) tegen deze site. ‘We hopen dat met deze zware maatregelen 
binnen korte tijd tot oplossingen voor de huidige problemen kan worden gekomen.’  
 
De branche zoekt daarbij naar perspectief en een routekaart voor volgend jaar, twee aspecten 
die volgens VVEM nog niet aanwezig zijn en die de komende weken wel tot stand moeten 
komen. ‘De genomen maatregelen laten geen tot bijna geen ruimte voor activiteiten. Daarom 
is de aangeboden steun ook broodnodig.’ 
 
Poppodia en theaters reageren eveneens teleurgesteld op de avondlockdown. ‘Wat je noemt 
een black friday’, verzucht Berend Schans van Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals 
(VNPF) in gesprek met deze site. ‘Jammer dat we dicht moeten, zeker omdat we niet bijdragen 
aan besmettingen. Maar als het bijdraagt aan het afnemen van de druk op ziekenhuizen 
werken we graag mee.’ Volgens Schans schiet de sector niets op met een avondlockdown. 
‘Met wat overdag kan, kunnen we als sector niks. Feitelijk betekent dit een 100% 
lockdown. Als we straks weer open gaan, willen we een duidelijke routekaart en geen jojo-
beleid. Iedereen voelt al aan dat deze 3 weken 6 weken worden en de lockdown waarschijnlijk 
over de jaarwisseling wordt getild.’ 



174 
 

 
De theatersector vindt dat de maatregelen vrijwel gelijk staan aan een volledige sluiting. De 
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) meent dat door de vroege 
sluitingstijd en de maximale zaalbezetting van slechts 33 procent de toch al beschadigde 
sector alleen maar verder beschadigd zal raken. ’De theatersector wordt hard geraakt’, zegt 
de VSCD in een reactie. ‘December is normaal gesproken een drukke maand, met veel mooie 
producties. Een sluitingstijd van 17.00 uur betekent dat veel voorstellingen niet kunnen 
doorgaan. De beperking tot maximaal 30 procent van de capaciteit maakt de resterende 
voorstellingen onrendabel.’  
 
De VSCD denkt dat een groot deel van haar leden de komende tijd de deuren gaat sluiten. 
‘Een enkel podium zal de nu geboden ruimte nog kunnen benutten, maar de meeste zullen 
sluiten uit financiële en personele noodzaak. Na alle openingen en sluitingen van de afgelopen 
anderhalf jaar is de rek er uit in de podiumkunsten.’ 
 
De horeca spreekt van een ‘beroerde uitkomst.’ ‘We hadden liever gezien dat er kort en hard 
werd ingegrepen’, zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. ‘Nu 
werken we opnieuw met een ‘pappen en nathouden’ scenario. Ik hoop oprecht dat het kabinet 
een zorgvuldige afweging heeft gemaakt en dat deze maatregelen op korte termijn de gewenste 
effecten laten zien, zodat we zo snel mogelijk weer volop kunnen ondernemen.’ 
 
Naast volledige compensatie is het volgens Willemsen ‘minstens zo belangrijk’ dat het kabinet 
komt met een ‘echte exitstrategie.’ ‘Want op dit moment is het dweilen met de kraan open. 
Men is hopelijk doordrongen van het feit dat we met name te maken hebben met een 
zorgcrisis. Er moet daarom een duidelijke visie komen, om te voorkomen dat we hier in de 
toekomst keer op keer tegenaan blijven lopen.’  
 
KHN roept het kabinet op de oorzaak aan te pakken, zodat er niet telkens ingegrepen moet 
worden in ‘allerlei sectoren in de samenleving waar het probleem niet ligt.’ ‘Het is goed om te 
horen dat werkgevers en sociale partners met het kabinet in gesprek gaan over een langere 
termijn strategie. Daar hebben we zelf ook op ingezet. KHN levert daar graag een bijdrage aan’, 
aldus Willemsen. 
 
Onder winkeliers heerst meer opluchting. ’Voor consumenten is het prettig dat zij de komende 
weken iedere dag tot 17.00 uur hun decemberaankopen kunnen doen’, stelt 
winkeliersorganisatie INretail in een eerste reactie. De afgelopen dagen gold voor niet-
essentiële winkels al een verplichte sluiting om 18.00 uur. Veel winkeliers waren in 
afwachting van de coronapersconferentie bang dat ze wellicht helemaal zouden moeten sluiten 
vanwege het oprukkende coronavirus. Dit terwijl de feestdagenperiode voor de non-food retail 
eigenlijk de belangrijkste tijd van het jaar is. De branche heeft het gevoel dat het kabinet met 
het nieuwe besluit erkent dat winkels ‘veilig’ zijn. 
 
Vakbond CNV is tevreden dat het kabinet de steunmaatregelen voor getroffen bedrijven weer 
in het leven heeft geroepen. De bond denkt dat dit ‘ruimhartige steunpakket’ kan helpen om 
een ‘economische crisis en duizenden ontslagen’ te helpen voorkomen. Tegelijkertijd wil CNV 
ook een langeretermijnvisie van het kabinet. 
 
‘De sectoren die het kabinet deels wil sluiten, zijn precies de sectoren die eerder ook al zijn 
geraakt en fragiel zijn. We weten dat personeel als eerste het onderspit delft als het minder 
gaat’, merkt CNV-voorzitter Piet Fortuin op. 
 
CNV roept het kabinet op om ook plannen voor de langere termijn te maken. ‘We hobbelen nu 
te veel van maatregel naar maatregel’, aldus Fortuin die ziet dat dit ‘schrijnende taferelen’ 
veroorzaakt. ‘Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook op tal van werkvloeren waarbij de 
onzekerheid en onrust toeneemt.’ Volgens de bondsvoorzitter moet zo’n visie leiden tot ‘minder 
paniekvoetbal en meer doordacht beleid.’ 
 
De PO-Raad vindt het goed dat onderwijs doorgang kan vinden omdat samen met klasgenoten 
naar school gaan cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen. Voorzitter Freddy Weima: 
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‘Dat neemt niet weg dat we begrijpen dat scholen zich in een ongelooflijk ingewikkelde situatie 
bevinden waarbij het onontkoombaar is dat klassen tijdelijk thuis zitten en er soms hele 
scholen tijdelijk dicht gaan. De aangescherpte maatregelen vragen ook weer veel van de 
scholen en hun medewerkers, die zich soms zorgen maken over hun gezondheid.’ 
 
Voorzitter Tamar van Gelder van onderwijsvakbond AOb heeft wel een punt van kritiek: ‘We 
missen maatregelen ter bescherming van het personeel: een boosterprik en een goede 
ventilatie op de scholen. Mondkapjes in de gang zijn een lapmiddel voor slechte ventilatie en 
komende winter zitten leerlingen, studenten en docenten weer in slecht geventileerde ruimten 
met hun jassen aan en sjaals om.’ De AOb wil verder dat er in elke schoolklas een Co2-meter 
komt te hangen. 
 
Studenten mogen ondanks de nieuwe coronamaatregelen maandag gewoon nog naar college, 
zo bleek tijdens de persconferentie eerder deze avond. Voorzitter Lisanne de Roos van 
het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): ‘Studenten kunnen opgelucht ademhalen: een 
rooster vol met zoom-colleges blijft ons bespaard. Er lijkt eindelijk consensus te zijn dat het 
onderwijs niet nóg een keer dicht kan. Dat is een pak van mijn hart.’ 
 
Ook de Landelijke Studentenvakbond is opgelucht dat het hoger onderwijs openblijft. LSVb-
voorzitter Ama Boahene: ‘Online onderwijs is rampzalig voor de mentale gezondheid van 
jongeren. Het onderwijs krijgt nu eindelijk de prioriteit die het verdient.’ 
 
De Nederlandse zwembond KNZB heeft er begrip voor dat onder meer de amateursport vanaf 
komende zondag dicht moet tussen 17.00 uur en 05.00 uur. ‘De cijfers van het aantal 
besmettingen tonen aan dat deze maatregel nodig is. Wij begrijpen deze keuze van de overheid 
en zijn blij dat er op andere tijdstippen nog wel gesport kan worden’, reageerde de KNZB op 
de nieuwe ingrepen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. 
 
De KNZB kondigde aan dat de competities die dit weekeinde op zondagavond gepland stonden, 
komen te vervallen en eventueel worden verplaatst naar een ander moment. De gevolgen voor 
onder meer de komende NK kortebaan, de Dutch Swimming League en de 
waterpolocompetities zullen volgens de zwembond in de loop van komende week duidelijk 
worden. Ook de gevolgen voor schoonspringwedstrijden en het synchroonzwemmen zullen 
later bekendgemaakt worden.  
 
Het niet kunnen trainen na 17.00 uur heeft volgens de KNVB direct gevolgen voor de fitheid 
van de bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland en is cruciaal om in het weekend te 
kunnen blijven voetballen. Daarom roept de voetbalbond de Tweede Kamer op om komende 
dinsdag deze nieuwe maatregel van de regering tegen het coronavirus met het kabinet te 
bespreken. ‘Geef ons de mogelijkheid om fysiek en mentaal fit te blijven!’, betoogt de KNVB in 
een persverklaring. 
 
‘Voor veel kinderen en bijna alle volwassenen is het doordeweeks niet mogelijk om voor 17.00 
uur te trainen. Dan kunnen ze dus niet onder deskundige begeleiding sporten bij een 
vereniging. Maar men kan wel gezamenlijk in een park een balletje gaan trappen’, merkt de 
KNVB op.  
 
De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen wil dat de KNVB de competitie stillegt 
na de  aangekondigde maatregelen zegt Ben Van Olffen, voorzitter van de organisatie. Na 
17.00 uur mag er voorlopig niet meer worden getraind. ‘Het is triest’, zegt hij. ‘Maar niet meer 
trainen betekent niet meer voetballen. Dat kan niet anders. We moeten voorlopig stoppen met 
de competitie.’ 
 
Voor het betreffende tijdstip trainen is niet haalbaar, aldus Van Olffen. ‘De jeugd zit dan nog 
op school, de senioren zijn aan het werk. Misschien dat er voor heel jonge kinderen nog iets 
te regelen is, als ze bijvoorbeeld woensdagmiddag vrij zijn. Maar dan moeten clubs daar nu 
snel hun organisatie op aanpassen, vrijwilligers regelen en trainers beschikbaar hebben. Dat 
is uiteraard ook een hele klus. Een gemakkelijke oplossing is er momenteel niet.’  
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Van Olffen bestrijdt niet de noodzaak van de maatregelen. D’at heb ik nooit gedaan. Ik ben in 
dat opzicht geen deskundige, al denk ik dat het van belang is dat iedereen zoveel mogelijk 
blijft bewegen. Maar dat kan ook buiten de competities om. Organiseer zelf dingen, misschien 
kun je voetballen tegen een club uit de buurt, zodat de reisafstanden beperkt blijven. Zoek 
naar alternatieven. Het is ook belangrijk te blijven kijken naar wat wel kan.’ Bron: AD, 26 
november 2021.  
 
Eerst zelftest wanneer je bij iemand op bezoek gaat 
 
Wie bij iemand op bezoek gaat of zelf bezoek ontvangt, wordt aangeraden eerst een zelftest te 
doen. Daarmee wil het kabinet besmettingen thuis voorkomen. Ook waarschuwt het kabinet 
extra voorzichtig te zijn bij contact tussen mensen boven de 70 jaar en kinderen jonger dan 
12 jaar. 
 
De meeste mensen raken thuis besmet met corona, bijvoorbeeld door een besmette huisgenoot 
of bezoeker. Ook op feesten thuis raken veel mensen besmet. Begin november meldde het 
RIVM dat een op de vijf van de besmette personen een feestje had in de week voor de 
coronatest. 
 
‘Het is heel begrijpelijk dat u volgende week sinterklaas wilt vieren’, zei premier Mark Rutte. 
‘Maar houd de groep beperkt tot vier gasten vanaf 13 jaar. En doe allemaal een zelftest. 
Bescherm elkaar. Het is zo belangrijk.’ 
 
Rutte richtte zich ook specifiek tot ouderen. ‘De oproep aan opa's en oma's is: wees verstandig. 
De oudsten zijn nu eenmaal het meest kwetsbaar. Pak iets vaker de iPad om te videobellen, 
of de ouderwetse telefoon.’ Bron: AD, 26 november 2021.   
 
Meer steun voor ondernemers 
 
Het kabinet gaat weer meer steun geven aan ondernemers die geraakt zijn door de 
coronamaatregelen. De loonsteunregeling NOW keert terug: bedrijven krijgen een deel van de 
loonsom vergoed als hun omzet behoorlijk daalt. De tegemoetkoming voor de vaste lasten 
(TVL) was in het vierde kwartaal al beschikbaar, maar ondernemers krijgen nu 100 procent 
van de geschatte vaste lasten vergoed, in plaats van 85 procent. 
Met de uitbreiding van de steun is zo'n 2,2 miljard euro gemoeid, laat het ministerie van 
Economische Zaken weten. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Passagiers zijn teruggekeerd uit Zuid-Afrika 
 
De ongeveer 600 passagiers die vrijdag in twee toestellen van de KLM in Nederland zijn 
teruggekeerd uit Zuid-Afrika, moeten in isolatie in een hotel als ze positief worden getest op 
corona. Dat laat de GGD Kennemerland weten. De uitslagen waren rond 20.30 uur nog niet 
binnen. Hoe lang ze in het hotel moeten blijven en of het hotel bewaakt wordt, kon een 
woordvoerder nog niet zeggen. 
 
De reizigers krijgen in de loop van de avond de uitslag te horen van hun coronatest. Mochten 
ze positief testen op corona dan moet nog wel verder worden onderzocht of het gaat om de 
nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere variant die in Zuid-Afrika is ontdekt. Dat onderzoek 
wordt gedaan door de Erasmus Universiteit of het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. 
De tweede uitslag moeten ze dus verplicht afwachten in het isolatie-hotel. Alle andere reizigers 
uit de twee toestellen moeten in thuisquarantaine, ook als ze een negatieve testuitslag krijgen. 
 
De GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor het testen van reizigers op Schiphol. De 
passagiers uit de twee toestellen, die kort na elkaar zijn geland, zijn gescheiden gehouden van 
andere mensen op Schiphol. Het ene toestel kwam uit Kaapstad en landde rond 10.30 uur op 
Schiphol. De andere vlucht, vanuit Johannesburg, kwam rond 11.00 uur aan. Bron: AD, 26 
november 2021.  
 



177 
 

Sportbonden doen oproep aan mensen om zich aan basismaatregels te 
houden 
 
Het NOC*NSF doet met de sportbonden in Nederland een oproep aan iedereen om zich aan de 
basisregels te houden en de vrijdagavond afgekondigde maatregelen zo goed mogelijk op te 
volgen. Daarnaast betreurt de koepelorganisatie dat met ingang van zondag de 
sportaccommodaties dagelijks vanaf 17.00 uur tot en met 05.00 uur gesloten moeten blijven. 
 
‘De sport in Nederland zal zich natuurlijk ook nu weer aan de maatregelen aanpassen’, stelt 
algemeen directeur Marc van den Tweel. ‘Maar het is jammer dat het kabinet geen gebruik 
heeft gemaakt van de met de sportsector eerder afgesproken routekaart, met voor iedereen 
logische stappen. Over het wel openhouden van de competities en niet het daarvoor kunnen 
trainen bijvoorbeeld, zouden we graag tevoren gesproken hebben.’ Bron: AD, 26 november 
2021.  
 
Zo reageert Nederland op nieuwe klap in crisis: ‘Er is geen touw aan vast 
te knopen’  
 
Het avondleven wordt in Nederland compleet aan banden gelegd. Bijna alle zaken zullen de 
komende tijd hun deuren moeten sluiten vanaf 17.00 uur. Basis- en middelbare scholen 
blijven open, maar er komen wel aanvullende maatregelen zoals het dragen van mondkapjes. 
Hoe reageren de branches op deze zogeheten avondlockdown?  
 
In de evenementenbranche komen de nieuwe maatregelen als een mokerslag aan. ‘Als 
branche die al lange tijd last heeft van de eerder genomen maatregelen zijn nu de laatste 
maatregelen toch als zwaar en belastend ervaren’, vertelt Willem Westermann van Vereniging 
van Evenementen Makers (VVEM) tegen deze site. ‘We hopen dat met deze zware maatregelen 
binnen korte tijd tot oplossingen voor de huidige problemen kan worden gekomen.’  
 
De branche zoekt daarbij naar perspectief en een routekaart voor volgend jaar, twee aspecten 
die volgens VVEM nog niet aanwezig zijn en die de komende weken wel tot stand moeten 
komen. ‘De genomen maatregelen laten geen tot bijna geen ruimte voor activiteiten. Daarom 
is de aangeboden steun ook broodnodig.’ 
 
Poppodia en theaters reageren eveneens teleurgesteld. ‘Wat je noemt een black friday’, 
verzucht Berend Schans van Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). ‘Jammer 
dat we dicht moeten, zeker omdat we niet bijdragen aan besmettingen. Maar als het bijdraagt 
aan het afnemen van de druk op ziekenhuizen werken we graag mee.’ Volgens Schans schiet 
de sector niets op met een avondlockdown. ‘Met wat overdag kan, kunnen we als sector niks. 
Feitelijk betekent dit een 100 procent lockdown. Als we straks weer open gaan, willen we een 
duidelijke routekaart en geen jojo-beleid. Iedereen voelt al aan dat deze drie weken zes Wat je 
noemt een black fridayweken worden en de lockdown waarschijnlijk over de jaarwisseling 
wordt getild.’ 
 
De theatersector stelt dat de maatregelen vrijwel gelijk staan aan een volledige sluiting. De 
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) meent dat door de vroege 
sluitingstijd en de maximale zaalbezetting van slechts 33 procent de toch al beschadigde 
sector alleen maar verder beschadigd zal raken. ’De theatersector wordt hard geraakt’, aldus 
de VSCD. ‘December is normaal gesproken een drukke maand, met veel mooie producties. 
Een sluitingstijd van 17.00 uur betekent dat veel voorstellingen niet kunnen doorgaan. De 
beperking tot maximaal 30 procent van de capaciteit maakt de resterende voorstellingen 
onrendabel.’  
 
De VSCD denkt dat een groot deel van haar leden de komende tijd de deuren gaat sluiten. 
‘Een enkel podium zal de nu geboden ruimte nog kunnen benutten, maar de meeste zullen 
sluiten uit financiële en personele noodzaak. Na alle openingen en sluitingen van de afgelopen 
anderhalf jaar is de rek eruit in de podiumkunsten.’  
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De bioscoopsector is geschrokken van de persconferentie. De Nederlandse Vereniging van 
Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) noemt het ‘een enorme klap‘ dat bioscopen en filmtheaters 
niet alleen om 17.00 uur moeten sluiten, maar dat ze behalve de controle van het 
coronatoegangsbewijs ook de 1,5 meter afstand moeten gaan handhaven. 
 
De NVBF verwacht door de nieuwe maatregelen de komende weken een omzetverlies van 
minimaal 80 procent. De sector vindt de maatregelen onbegrijpelijk. ‘De bioscoopsector heeft 
de QR-check immers vanaf het begin goed op orde en controleert actief. Gedurende de gehele 
coronacrisis zijn er geen herleidbare besmettingen naar de bioscopen en filmtheaters 
vastgesteld.’ 
 
Pretparken en dierentuinen balen van de verplichte eerdere sluitingstijd die vanaf zondag gaat 
gelden. Zij moeten net als veel andere onderdelen van de samenleving met ingang van zondag 
voor in ieder geval drie weken om 17.00 uur sluiten. Speciale avondactiviteiten in de maand 
december komen daardoor in het gedrang, zien overkoepelende organisaties de Nederlandse 
Vereniging van Dierentuinen (NVD) en de Club van Elf. 
 
Voor pretparken is de eerdere sluitingstijd van 17.00 uur ‘dodelijk’, aldus de Club van Elf, de 
overkoepelende organisatie van een aantal dagattracties. ‘Dat was de nu geldende verplichte 
sluitingstijd van 18.00 uur al, maar dit is ook een probleem’, meent directeur Kees Klesman. 
In december zouden veel pretparken, waaronder de Efteling, avondactiviteiten hebben 
gepland. ‘Die komen in het gedrang.’ 
 
De horeca spreekt van een ‘beroerde uitkomst.’ ‘We hadden liever gezien dat er kort en hard 
werd ingegrepen’, zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. ‘Nu 
werken we opnieuw met een ‘pappen en nathouden’ scenario. Ik hoop oprecht dat het kabinet 
een zorgvuldige afweging heeft gemaakt en dat deze maatregelen op korte termijn de gewenste 
effecten laten zien, zodat we zo snel mogelijk weer volop kunnen ondernemen.’ 
 
Naast volledige compensatie is het volgens Willemsen ‘minstens zo belangrijk’ dat het kabinet 
komt met een ‘echte exitstrategie.’ ‘Want op dit moment is het dweilen met de kraan open. 
Men is hopelijk doordrongen van het feit dat we met name te maken hebben met een 
zorgcrisis. Er moet daarom een duidelijke visie komen, om te voorkomen dat we hier in de 
toekomst keer op keer tegenaan blijven lopen.’  
 
KHN roept het kabinet op de oorzaak aan te pakken, zodat er niet telkens ingegrepen moet 
worden in ‘allerlei sectoren in de samenleving waar het probleem niet ligt.’ ‘Het is goed om te 
horen dat werkgevers en sociale partners met het kabinet in gesprek gaan over een 
langetermijnstrategie. Daar hebben we zelf ook op ingezet. KHN levert daar graag een bijdrage 
aan’, aldus Willemsen. 
 
Onder winkeliers heerst meer opluchting. ’Voor consumenten is het prettig dat zij de komende 
weken iedere dag tot 17.00 uur hun decemberaankopen kunnen doen’, stelt 
winkeliersorganisatie INretail in een eerste reactie. De afgelopen dagen gold voor niet-
essentiële winkels al een verplichte sluiting om 18.00 uur. Veel winkeliers waren in 
afwachting van de coronapersconferentie bang dat ze wellicht helemaal zouden moeten sluiten 
vanwege het oprukkende coronavirus. Dit terwijl de feestdagenperiode voor de non-food retail 
eigenlijk de belangrijkste tijd van het jaar is. De branche heeft het gevoel dat het kabinet met 
het nieuwe besluit erkent dat winkels ‘veilig’ zijn. 
 
Ook kappers zijn blij. ‘Het zag er eerder deze week veel somberder uit.’ Geen wonder dat veel 
mensen nog snel even naar de kapper gingen. Toch maakt Gonny Eussen van de 
branchevereniging een kanttekening. ‘Er gaat wel weer een uurtje van de openingstijden af, 
dat is niet niks.’ Lang niet alle kappers zijn hersteld van het inkomensverlies door vorige 
lockdowns. ‘Ze hebben betalingsachterstanden of de potjes waarop ze inteerden nog niet 
aangevuld. En in deze periode voor de feestdagen wordt juist veel omzet gedraaid.’   
 
Vakbond CNV is tevreden dat het kabinet de steunmaatregelen voor getroffen bedrijven weer 
in het leven heeft geroepen. De bond denkt dat dit ‘ruimhartige steunpakket’ kan helpen om 
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een ‘economische crisis en duizenden ontslagen’ te helpen voorkomen. Tegelijkertijd wil CNV 
ook een langetermijnvisie van het kabinet. 
 
‘De sectoren die het kabinet deels wil sluiten, zijn precies de sectoren die eerder ook al zijn 
geraakt en fragiel zijn. We weten dat personeel als eerste het onderspit delft als het minder 
gaat’, merkt CNV-voorzitter Piet Fortuin op. 
 
CNV roept het kabinet op om ook plannen voor de langere termijn te maken. ‘We hobbelen nu 
te veel van maatregel naar maatregel’, aldus Fortuin die ziet dat dit ‘schrijnende taferelen’ 
veroorzaakt. ‘Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook op tal van werkvloeren waarbij de 
onzekerheid en onrust toeneemt.’ Volgens de bondsvoorzitter moet zo’n visie leiden tot ‘minder 
paniekvoetbal en meer doordacht beleid.’ 
 
Vakbond FNV noemt het ‘verstandig‘ dat het demissionaire kabinet de steunpakketten 
terugbrengt. Daarmee kunnen banen behouden blijven, zegt de bond in een eerste reactie. 
FNV is nog wel sceptisch over hoe de maatregelen precies gaan uitpakken voor bijvoorbeeld 
de vele mensen met een flexcontract. Dat zou nog onduidelijk zijn. ’Ondanks dat de eerdere 
NOW-regeling ook voor mensen met een flexcontract gold, stonden veel mensen met een 
onzeker contract bij de eerste lockdown als eerste op straat’, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. 
Wij doen dan ook een klemmend beroep op werkgevers om zoveel mogelijk mensen aan het 
werk houden nu steun is toegezegd.’ 
 
De aankondigingen van het kabinet kunnen niet bij alle vakbonden in Nederland op een 
positieve reactie rekenen. ‘Er is geen touw aan vast te knopen. Het heeft niks met consistent 
beleid van doen’, stelde voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie in een korte 
verklaring. De persconferentie bracht volgens hem geen enkel perspectief. ‘Na anderhalf jaar 
crisis is er behoefte aan rust, overzicht en perspectief. Niets van dit alles zat er in de 
boodschap van vrijdagavond. Het wordt een barre winter op deze manier.’ 
 
De burgemeesters van het Veiligheidsberaad reageren daarentegen wel tevreden. ’Er is sprake 
van een soort avondlockdown. Alle lokaliteiten op hetzelfde tijdstip dicht. Dat is helder en 
goed uitvoerbaar’, zegt beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Het 
beraad heeft wel behoefte aan een nieuw langetermijnperspectief voor de samenleving. ‘Daar 
gaan we de komende weken aan werken.’ 
 
Volgens Bruls had het Veiligheidsberaad vrijdagmorgen niet veel tijd nodig om in te stemmen 
met de kabinetsplannen. ‘Iedereen zag wel aankomen dat dit onontkoombaar is. Het 
verraderlijke virus moet weer stevig aangepakt worden. Of deze maatregelen daar genoeg voor 
zijn, moeten we afwachten. Misschien zijn wel nog krachtiger ingrepen nodig’, aldus Bruls. 
 
De burgemeesters willen dat het kabinet snel duidelijk maakt hoe de kerstdagen en de 
jaarwisseling er qua coronamaatregelen uit gaan zien. ‘Hoe eerder iedereen zich daar op kan 
voorbereiden, hoe beter.’ Bruls verwacht dat er dan nog zeker beperkingen gelden. ‘We zitten 
hier wel weer een paar maanden aan vast. Maar uiteindelijk moet de samenleving weer gaan 
draaien en daar moet ook uitzicht op zijn. Zodat de mensen goede moed blijven houden.’ 
 
De PO-Raad vindt het goed dat onderwijs doorgang kan vinden, omdat samen met 
klasgenoten naar school gaan cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen. Voorzitter Freddy 
Weima: ‘Dat neemt niet weg dat we begrijpen dat scholen zich in een ongelooflijk ingewikkelde 
situatie bevinden, waarbij het onontkoombaar is dat klassen tijdelijk thuis zitten en er soms 
hele scholen tijdelijk dicht gaan. De aangescherpte maatregelen vragen ook weer veel van de 
scholen en hun medewerkers, die zich soms zorgen maken over hun gezondheid.’ 
 
Voorzitter Tamar van Gelder van onderwijsvakbond AOb heeft wel een punt van kritiek: ‘We 
missen maatregelen ter bescherming van het personeel: een boosterprik en een goede 
ventilatie op de scholen. Mondkapjes in de gang zijn een lapmiddel voor slechte ventilatie en 
komende winter zitten leerlingen, studenten en docenten weer in slecht geventileerde ruimten 
met hun jassen aan en sjaals om.’ De AOb wil verder dat er in elke schoolklas een CO2-meter 
komt te hangen. 
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Studenten mogen ondanks de nieuwe coronamaatregelen maandag gewoon nog naar college, 
zo bleek tijdens de persconferentie eerder deze avond. Voorzitter Lisanne de Roos van 
het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): ‘Studenten kunnen opgelucht ademhalen: een 
rooster vol met zoom-colleges blijft ons bespaard. Er lijkt eindelijk consensus te zijn dat het 
onderwijs niet nóg een keer dicht kan. Dat is een pak van mijn hart.’ 
 
Ook de Landelijke Studentenvakbond is opgelucht dat het hoger onderwijs openblijft. LSVb-
voorzitter Ama Boahene: ‘Online onderwijs is rampzalig voor de mentale gezondheid van 
jongeren. Het onderwijs krijgt nu eindelijk de prioriteit die het verdient.’ 
 
De Nederlandse zwembond KNZB heeft er begrip voor dat onder meer de amateursport vanaf 
komende zondag dicht moet tussen 17.00 uur en 05.00 uur. ‘De cijfers van het aantal 
besmettingen tonen aan dat deze maatregel nodig is. Wij begrijpen deze keuze van de overheid 
en zijn blij dat er op andere tijdstippen nog wel gesport kan worden’, reageerde de KNZB op 
de nieuwe ingrepen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. 
 
De KNZB kondigde aan dat de competities die dit weekeinde op zondagavond gepland stonden, 
komen te vervallen en eventueel worden verplaatst naar een ander moment. De gevolgen voor 
onder meer de komende NK kortebaan, de Dutch Swimming League en de 
waterpolocompetities zullen volgens de zwembond in de loop van komende week duidelijk 
worden. Ook de gevolgen voor schoonspringwedstrijden en het synchroonzwemmen zullen 
later bekendgemaakt worden. 
 
Het niet kunnen trainen na 17.00 uur heeft volgens de KNVB direct gevolgen voor de fitheid 
van de bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland en is cruciaal om in het weekend te 
kunnen blijven voetballen. Daarom roept de voetbalbond de Tweede Kamer op om komende 
dinsdag deze nieuwe maatregel van de regering tegen het coronavirus met het kabinet te 
bespreken. ‘Geef ons de mogelijkheid om fysiek en mentaal fit te blijven!’, betoogt de KNVB in 
een persverklaring. 
 
‘Voor veel kinderen en bijna alle volwassenen is het doordeweeks niet mogelijk om voor 17.00 
uur te trainen. Dan kunnen ze dus niet onder deskundige begeleiding sporten bij een 
vereniging. Maar men kan wel gezamenlijk in een park een balletje gaan trappen’, merkt de 
KNVB op. 
 
De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen wil dat de KNVB de competitie stillegt 
na de  aangekondigde maatregelen, zegt Ben Van Olffen, voorzitter van de organisatie. Na 
17.00 uur mag er voorlopig niet meer worden getraind. ‘Het is triest’, zegt hij. ‘Maar niet meer 
trainen betekent niet meer voetballen. Dat kan niet anders. We moeten voorlopig stoppen met 
de competitie.’ 
 
Voor het betreffende tijdstip trainen is niet haalbaar, aldus Van Olffen. ‘De jeugd zit dan nog 
op school, de senioren zijn aan het werk. Misschien dat er voor heel jonge kinderen nog iets 
te regelen is, als ze bijvoorbeeld woensdagmiddag vrij zijn. Maar dan moeten clubs daar nu 
snel hun organisatie op aanpassen, vrijwilligers regelen en trainers beschikbaar hebben. Dat 
is uiteraard ook een hele klus. Een gemakkelijke oplossing is er momenteel niet.’  
 
Van Olffen bestrijdt niet de noodzaak van de maatregelen. ‘Dat heb ik nooit gedaan. Ik ben in 
dat opzicht geen deskundige, al denk ik dat het van belang is dat iedereen zoveel mogelijk 
blijft bewegen. Maar dat kan ook buiten de competities om. Organiseer zelf dingen, misschien 
kun je voetballen tegen een club uit de buurt, zodat de reisafstanden beperkt blijven. Zoek 
naar alternatieven. Het is ook belangrijk te blijven kijken naar wat wel kan. Bron: AD, 26 
november 2021. 
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Aangescherpte maatregelen zijn gezwabber en gebaseerd op 
ongefundeerd optimisme 

De aangescherpte coronamaatregelen die het kabinet vrijdag aankondigde zijn 'gezwabber' en 
gebaseerd op 'ongefundeerd optimisme', zegt Jaap Kappert, bestuurslid van 
de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Hij vindt het 
kabinet 'hardleers' omdat het niet hard genoeg ingrijpt. ‘Het virus houdt zich niet aan politieke 
compromissen.’ 

Als voorbeeld noemt Kappert de sluitingstijd van 17.00 uur voor niet-essentiële winkels. ‘Daar 
houdt het virus geen rekening mee.’ 

Wat het kabinet dan wel had moeten besluiten, is volgens Kappert aan de politiek, als er maar 
één lijn wordt getrokken. ‘Met een consistent beleid krijg je beter gedrag van de bevolking. 
Mensen weten niet nu niet meer waar ze aan toe zijn. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Het Nederlandse bedrijfsleven begrijpt dat extra coronamaatregelen 
onvermijdelijk zijn 
 
Het Nederlandse bedrijfsleven begrijpt dat extra coronamaatregelen onvermijdelijk zijn, gezien 
de besmettingscijfers en de dreigende code zwart in de zorg. Wel 
plaatsen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vraagtekens bij de 
effectiviteit van sommige maatregelen, zoals het vroeger sluiten van niet-essentiële winkels. 

‘Daarmee bereik je eerder dat er méér dan minder mensen tegelijk naar de winkel gaan’, zegt 
voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. ‘Terwijl de sector zelf goede plannen heeft om 
klanten juist te spreiden.’ En de sluitingstijd van 17.00 uur zou voor onder andere theaters, 
horeca en bioscopen feitelijk bijna hetzelfde zijn als ‘volledig dicht’, omdat ze het normaal juist 
van de avonden moeten hebben. 

De ondernemersorganisaties zijn wel blij met de door het kabinet toegezegde compensatie. 
‘Daar hebben we ons de afgelopen weken steeds hard voor gemaakt, want wat er lag was 
volstrekt onvoldoende.’ 

Een ander positief punt vinden de lobbyclubs dat het kabinet heeft beloofd om te werken aan 
een plan dat moet voorkomen dat de samenleving in de toekomst steeds weer op slot 
moet. Premier Mark Rutte gaf op de persconferentie aan een uitnodiging hierover van de 
sociale partners aan te nemen. De vakbonden en werkgevers, verenigd in de Stichting van de 
Arbeid, hadden eerder op de dag een handreiking gedaan om gezamenlijk over zo'n plan in 
gesprek te gaan. 

‘Want zonder zo'n plan houden we het met elkaar niet vol. En duidelijk is dat het virus 
voorlopig nog niet weg is’, aldus voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW. De 
ondernemersorganisaties zien naar eigen zeggen ook dat het draagvlak voor de 
coronamaatregelen aan het afbrokkelen is. Perspectief op een uitweg uit de coronacrisis zou 
nu ontbreken. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Joe Biden heeft opgeroepen om meer coronavaccins beschikbaar te 
stellen aan armere landen 
 
De Amerikaanse president Joe Biden heeft opgeroepen om meer coronavaccins beschikbaar 
te stellen aan armere landen. In verwijzing naar de nieuwe coronavariant Omicron zei hij 
vrijdagavond dat 'het nieuws over deze nieuwe variant het duidelijker maakt dan ooit dat deze 
pandemie niet over is totdat we wereldwijde vaccinaties hebben.' 
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Biden zei ook dat de Verenigde Staten tot dusverre meer vaccins hebben weggegeven dan alle 
andere landen samen. Hij riep de landen die volgende week deelnemen aan het ministeriële 
overleg van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op om intellectuele eigendomsrechten op 
coronamedicijnen te schrappen, zoals de president al eerder had voorgesteld. Op die manier 
kunnen ze wereldwijd worden geproduceerd. ‘Het nieuws vandaag onderstreept nog eens hoe 
belangrijk het is om hier snel op te handelen’, aldus Biden. 

De nieuwe coronavariant is ontdekt in Zuid-Afrika en mogelijk besmettelijker dan andere 
varianten. De Wereldgezondheidsorganisatie gaf hem vrijdag de naam Omicron en 
bestempelde hem als zorgelijk. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Het overleg van het OMT van afgelopen woensdag was het moeilijkste tot 
nu toe 

Het overleg van het Outbreak Management Team (OMT) van afgelopen woensdag was het 
moeilijkste tot nu toe, zegt ic-baas en OMT-lid Diederik Gommers. Uit die bijeenkomst kwam 
het advies waarop het demissionaire kabinet de vrijdagavond aangekondigde maatregelen 
heeft gebaseerd. Volgens hem neemt de verdeeldheid onder de belangrijkste adviseurs van het 
demissionaire kabinet toe. 

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zegt dat dat vooral komt 
doordat de cijfers waar het OMT zich op baseert, zoals de voorspelde ziekenhuisopnames, de 
laatste tijd hoger bleken dan waar eerder op was gerekend. ’Dat maakt OMT-deelnemers 
onzekerder. Je ziet nu gewoon dat het niet meer helemaal onder controle is’, aldus Gommers. 

Zelf was het ic-hoofd samen met 'enkele andere OMT-leden' voorstander van een harde 
lockdown. Toch zegt Gommers vrede te hebben met het uiteindelijke, minder strikte, OMT-
advies, waar het kabinet zich volgens de ic-arts 'aardig' aan heeft gehouden. ‘Ook doet het mij 
goed dat het kabinet zegt lang over het nemen van besluiten te hebben gedaan en er extra 
over heeft nagedacht.’  

Volgens Gommers is het belangrijkste of mensen zich aan de maatregelen gaan houden. ‘Ik 
ga ervan uit dat als je dingen afsluit, de contacten afnemen. Maar dan moeten er geen 
alternatieven worden georganiseerd achter de voordeur.’ De arts zegt moeilijk in te kunnen 
schatten of dat gaat gebeuren. ‘Ik hoop van niet.’  Bron: AD, 26 november 2021. 

Chef-kok Maarten is de wanhoop nabij 

Chef-kok Maarten is de wanhoop nabij na de nieuwe coronamaatregelen die de demissionaire 
premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (VWS) vanavond 
aankondigden. Het avondleven wordt in Nederland compleet aan banden gelegd. Bijna alle 
zaken zullen de komende tijd hun deuren moeten sluiten vanaf 17.00 uur. Basis- en 
middelbare scholen blijven open, maar er komen wel aanvullende maatregelen zoals het 
dragen van mondkapjes. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Farmaceut Moderna wil een specifieke boosterdosis ontwikkelen 
 
Het Amerikaanse biotechnologische en farmaceutische bedrijf Moderna is voornemens een 
specifieke boosterdosis te ontwikkelen voor de nieuwe Omicron-variant van Covid-19, 
gedetecteerd in Zuid-Afrika en door de WHO als 'zorgwekkend' beschouwd. 
 
'Moderna zal snel een kandidaat-vaccin ontwikkelen voor een boosterdosis die specifiek 
bestemd is voor de Omicron-variant’, meldt het Amerikaanse bedrijf in een verklaring.  
 
De aankondiging maakt volgens Moderna deel uit van een strategie om te werken aan 
specifieke boosterdoses voor zorgwekkende varianten. 'In 2020-2021 omvatte dit 
al boosterdoses voor de Delta- en Beta-varianten', schreef het bedrijf, en zei dat het 
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'herhaaldelijk heeft aangetoond dat het nieuwe kandidaten binnen 60-90 dagen naar het 
stadium van klinische proeven kan brengen.’ Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Ziekenhuizen: reken maar op coronamaatregelen tot ver in 2022, nu 
weinig met scholen is gedaan 
 
De kans dat de nu afgekondigde nieuwe coronamaatregelen over drie weken weer worden 
opgeheven, is volgens ziekenhuizen uiterst klein. Graag hadden ze gezien dat er meer was 
gedaan tegen het verspreiden van het virus via scholen.  
 
‘Er is een wonder nodig om te zorgen dat we met de kerst zonder dit soort maatregelen zitten’, 
stelt bestuursvoorzitter Wim van Harten van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate. 
 
Volgens Van Harten wordt het ‘heel spannend’ op de maatregelen voldoende effect zullen 
hebben om code zwart in de ziekenhuizen te voorkomen. ‘Het is heel erg te hopen dat er 
kentering komt, maar met de huidige cijfers wordt de druk op de ziekenhuizen de komende 
twee à drie weken sowieso groter.’  
 
Het is weer te laat en te veel vertrouwend op modellen die eerder onbetrouwbaar bleken, 
volgens Bert Mulder, CWZ. 
 
Pas daarna zouden de maatregelen van deze vrijdag zichtbaar moeten kunnen worden in het 
aantal ziekenhuisopnames. ‘Maar ik vrees dat het onderwijs nu te veel ontzien wordt.’ 
 
De meeste besmettingen zijn immers bij leerlingen. In de scholen komt alleen een 
mondkapjesplicht in de gangen. ‘Dat had wel een graadje steviger gekund.’ 
 
Van Harten benadrukt dat het enorm zou helpen als mensen zich meer aan de maatregelen 
zouden houden. ‘Want daar zit toch het grootste probleem.’ Hoewel hij hoopt dat mensen zich 
beter aan de regels zullen gaan houden, is hij ook realistisch. ’Hou er maar rekening mee dat 
we tot ver in 2022 nog maatregelen nodig hebben.’ 
 
Volgens arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse ziekenhuis CWZ zijn de nu 
afgekondigde maatregelen geen garantie ‘dat we niet nog maanden gaan doormodderen.’ ‘Het 
is weer te laat en te veel vertrouwend op modellen die eerder onbetrouwbaar bleken.’  
 
Hij wijst er op dat de toename van het aantal besmettingen als alles meezit hooguit 
stabiliseert. ‘Maar dan zit je nog altijd op een veel te hoog niveau. Ik begrijp niet dat ze het feit 
dat de kerstvakantie er aan komt niet gebruiken om meer te doen aan de besmettingen in het 
onderwijs.’ De scholen enkele weken langer dicht, zou enorm schelen, denkt hij. ‘In de zomer 
zijn ze zes weken dicht, dus ik snap niet waarom dat nu niet 1 of 2 weken langer kan, dan 
geef je wel die voor de gehele zorg heel hard nodige harde klap.’ Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Straatmuzikant (41) die Nederland ontvluchtte om corona neergestoken 
in Rome 
 
Een Nederlandse straatmuzikant is vorige week in Rome het slachtoffer geworden van een 
gewelddadige beroving. De 41-jarige Jeremy werd tijdens het vioolspelen neergestoken met 
een mes en vervolgens beroofd van zijn verdiende geld. Het slachtoffer werd met lichte 
verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Buurtbewoners zijn een inzamelingsactie 
begonnen. 
 
De steekpartij gebeurde op klaarlichte dag in de omgeving van Esquilino, een wat ruigere wijk 
die bekendstaat om zijn budgethotels en eenvoudige eetgelegenheden. In deze wijk is de 41-
jarige Jeremy een bekende verschijning, buurtbewoners noemen hem ook wel de ‘violist van 
Piazza Vittorio’, omdat hij op dat plein onafgebroken op zijn viool lijkt te spelen, schrijven 
diverse Italiaanse media.  
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‘Ik probeer hier wat geld te verdienen’, vertelt de Nederlander, amper bekomen van de schrik, 
tegen het Italiaanse La Rebublica. ‘Het zijn voor mij moeilijke tijden. Door de lockdown kwam 
ik in Nederland in grote financiële problemen. Ik besloot om te gaan reizen. Eerst in Nederland, 
en daarna besloot ik naar Rome te gaan. Ik had gelukkig wat geld gespaard, onder andere met 
vioolspelen.’  
 

 

De Nederlandse Jeremy © La Repubblica  
 
Een man besloot om agressief tegen mij te doen en pakte het geld wat op de grond lag. Ik 
vluchtte weg, maar hij rende mij achterna en stak een mes in mijn rug, volgens Jeremy, 
straatmuzikant.  
 
De Nederlander kwam eind oktober aan in Rome en veroverde als straatmuzikant de harten 
van vele omwonenden. Twee dagen na zijn aankomst werd echter alles van hem gestolen en 
stond hij ineens met lege handen. ‘Ik had niets meer op dat moment. Het was een 
verschrikkelijke ervaring.’ Om toch een beetje geld te verdienen, bood hij zich aan als 
schoonmaker en werd hij zo in de omgeving een bekende verschijning.  
 
Niet veel later kreeg Jeremy met een tweede vervelende ervaring te maken. Dat gebeurde toen 
hij op straat muziek aan het maken was. ‘Een man besloot om agressief tegen mij te doen en 
pakte het geld wat op de grond lag. Ik vluchtte weg, maar hij rende mij achterna en stak een 
mes in mijn rug.’ De Nederlander werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, 
waar hij inmiddels ontslagen is. 
 
Omwonenden die de Nederlander van de straat kennen, reageerden geschokt op het nieuws 
en staken de koppen bij elkaar om hem te helpen. Er werd onder andere een Facebook-pagina 
aangemaakt waar sympathisanten ideeën konden uitwisselen. Eén van de gulle gevers 
doneerde een ongebruikte viool aan de Nederlander, zodat hij bij terugkomst direct weer op 
straat kon spelen. ‘Heel erg bedankt voor het gebaar. Mijn leven voelde toch een beetje 
incompleet’, lachte de Nederlander voor de camera’s van La Republica. 
 
Ondertussen blijven diverse Italiaanse inwoners de Nederlander volop steunen. ‘Als je deze 
lieve jongen in de buurt ziet, geef hem dan een oprechte glimlach, een onvoorwaardelijk 
vriendschapsvoorstel en let erop dat er niets meer met hem gebeurt’, schrijft een van de 
initiatiefnemers op Facebook. 
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Ook wijkverpleegkundige Pam Rolink heeft last van het zorginfarct. © Beeldbewerking DTCT 
 
Twentse wijkverpleegkundige Pam over druk in de zorg: ‘Proberen er te 
zijn voor cliënten’ 
 
Soms doet ze haar best om de vermoeidheid van de extra diensten te verbergen. De cliënt kan 
er toch niets mee, die verwacht van wijkverpleegkundige Pam Rolink gewoon goede zorg, met 
liefde, geduld en aandacht. Maar dat lukt niet altijd meer. Ze hoopt, in deze vreemde tijden, 
op hulp van mantelzorgers. „Die zouden een grotere rol mogen pakken.’  
 
Twee jaar geleden was het in de wijkverpleging ‘u vraagt, wij draaien’. Wie om half 8 ‘s 
ochtends de hulp wilde krijgen, kon het ook precies op dat moment krijgen. Maar die tijden 
zijn, door capaciteitstekort, mede als gevolg van corona, veranderd. De wijkverpleegkundige 
moet vooral komen voor complexe ingrepen, nog meer is de focus, uit noodzaak, verlegd naar 
wat iemand zelf kan. Daarna komt al snel de familie in beeld.   
 
Familieleden zijn ook druk, hebben hun eigen ding. Maar soms heb je ook het idee dat mensen 
het niet snappen, aldus Pam Rolink, wijkverpleegkundige. 
 
Hen erbij betrekken, is moeilijk, zegt Pam Rolink uit Albergen. Ze werkt voor Carintreggeland, 
vooral in de omgeving van Oldenzaal en De Lutte. „Familieleden zijn ook druk, hebben hun 
eigen ding. Maar soms heb je ook het idee dat mensen het niet snappen. Dan kom ik binnen 
en zit de familie in de woonkamer. Als ze ons hadden gebeld, om te vragen of ze iets voor vader 
of moeder kunnen doen… Dat scheelt ons een zorgmoment, die we dan aan iemand anders 
hadden kunnen besteden.’  
 
We doen ons best om dat niet aan cliënten te laten merken. We proberen er te zijn, voor hen, 
aldus Pam Rolink, wijkverpleegkundige. 
 
Mantelzorgers zouden nu, tijdelijk, een grotere rol moeten pakken, vindt Rolink. Er is veel 
ziekte onder collega’s. „Je werkt extra, extra, extra. Daardoor zie je bij ons die uitval.’ Het zet 
de zorg onder druk. „Het kan zijn dat we niet in de ochtend komen, terwijl een cliënt dat wel 
gewend is, maar later op de dag. Ze begrijpen het gelukkig vaak wel, ze lezen en zien het 
nieuws en weten dat we het met elkaar moeten doen.’ 
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Het is wel van groot belang dat zij en collega’s scherp blijven. Voor de hele keten. Om een 
voorbeeld te noemen: als iemand thuis een doorligplek heeft, die begint te ontsteken zonder 
dat iemand dit ziet, kan dit - op den duur - maar zo tot een opname leiden. Met als gevolg 
extra drukte in een ander deel van de zorg, waar het personeel ook al niet in rijen opgesteld 
staat. Een cliënt heeft de zorg gewoon nodig, wil Rolink er mee zeggen. „Het is geen auto die 
een dagje kan blijven staan.’ 
 
Ze werkt met haar hart. Ze draait de extra diensten, ondanks de vermoeidheid die het soms 
geeft. „We doen ons best om dat niet aan cliënten te laten merken. We proberen er te zijn, 
voor hen. Maar we moeten wel keuzes maken. Soms moet iets een dagje later.’ Bron: Tubantia, 
26 november 2021. 
 

 

Ic-verpleegkundigen Annemarie en Janneke reden naar België om knuffels in te slaan. © ASz 
 
Ic-verpleegkundigen ASz rijden 400 kilometer om honderden knuffels in 
te slaan voor hun patiënten 
 
Het speelt een belangrijke rol op de intensive care van het Albert Schweitzer ziekenhuis: het 
beertje Fabler Björn van Ikea. Ligt er een vader, moeder, opa of oma op de ic, dan leggen de 
verpleegkundigen een knuffel klaar voor de patiënt én eentje voor het kind of kleinkind voor 
thuis. Maar door de drukte op de ic was de voorraad plots op. 
 
Toen het beertje ook nog eens niet op voorraad bleek bij Ikea in Nederland, twijfelden ic-
verpleegkundigen Annemarie en Janneke geen moment: dan maar naar België! Het tweetal 
reed ‘even op en neer’ naar het Belgische Mons, vlak bij de Franse grens, naar een Ikea waar 
het in streepjespak gehulde knuffeltje nog wél verkrijgbaar was.  
 
‘Voor jonge kinderen is de ic vaak een te indrukwekkende omgeving om te bezoeken’, vertelt 
Annemarie. ‘Het beertje legt dan toch symbolisch verbinding op afstand: het waakt over de 
patiënt en geeft het kind troost. Soms zijn er zelfs kinderen in de tienerleeftijd die het graag 
willen en er veel steun aan hebben.’ Juist dit knuffeltje is volgens het tweetal heel geschikt 
voor dit doel, met zijn lieve uiterlijk en het toepasselijke hartje op zijn borst.  
 
Eenmaal in België sloegen ze direct een jaarvoorraad knuffels in, driehonderd stuks om 
precies te zijn. Het Ikea-personeel keek wel wat vreemd op van het ‘internationale 
berentransport’, zo schrijft het ziekenhuis op zijn Facebookpagina. ‘In ons beste Frans hebben 
we uitgelegd waar we ze voor nodig hadden.’ Bron: AD, 26 november 2021. 
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Annemarie en Janneke reden terug naar Nederland met een kofferbak vol knuffels. © ASz  

 

Politie pakt online oproerkraaiers op, scholen waarschuwen ouders voor 
rellen 

De politie heeft meerdere mannen aangehouden op verdenking van opruiing en het oproepen 
tot rellen in verschillende plaatsen in Nederland. De verdachten riepen via sociale media en 
WhatsApp-groepen onder meer op om te gaan rellen in Lopik, Roermond en Utrecht. 

Een 17-jarige verdachte uit Zeist kreeg een onlinegebiedsverbod voor het oproepen tot 
onlusten in Utrecht via sociale media. Hij mag op geen enkele manier online aanleiding geven 
tot ongeregeldheden in de stad. Als hij dit toch doet, krijgt hij een dwangsom van 2500 euro 
opgelegd. Het is volgens de gemeente de eerste keer dat zo’n onlinegebiedsverbod door de 
burgemeester wordt opgelegd. Burgemeester Sharon Dijksma kan zo het probleem in de kiem 
smoren, zegt ze. „Wij zien steeds vaker online-oproepen die leiden tot wanordelijkheden en 
rellen. Met deze gerichte interventie pakken we dit gedrag bij de bron aan.’ 

De aangehouden verdachten van opruiing in Lopik zijn een 15-jarige jongen en drie mannen 
van 28, 31 en 46 jaar uit die Utrechtse plaats. De politie wist de verdachten te traceren en op 
te pakken. Zij zijn allen aangehouden op verdenking van opruiing en het aansporen tot 
geweld. 

Een 22-jarige man uit Herkenbosch werd opgepakt omdat hij online opriep tot rellen in 
Roermond. Afgelopen zaterdagavond braken in de Roermondse wijk de Kemp rellen uit, 
waarbij tientallen meest minderjarige relschoppers zwaar vuurwerk naar de politie gooiden en 
brand stichtten. Burgemeester Rianne Donders stelde een noodverordening in. De politie 
arresteerde tijdens de rellen twaalf mensen.  
 
Veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen schreven de ouders van hun 
leerlingen een brief, waarin zij waarschuwden voor rellen tijdens een inmiddels verboden 
demonstratie tegen de coronamaatregelen, die zondag in Nijmegen gehouden zou worden. De 
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scholen roepen ouders op om alert te zijn op wat hun kinderen doen. Als de scholen concrete 
aanwijzingen hebben voor geplande rellen of betrokkenheid bij opstootjes zullen zij melding 
doen bij de politie, schrijven de schooldirecties. 
 
Volgens @voCampus, het samenwerkingsverband van de scholen, verwachtte de politie 
Gelderland-Zuid dat er veel jongeren zouden meedoen met rellen rond de demonstratie. Er 
zouden meerdere oproepen op social media zijn geplaatst en gedeeld. De scholen vinden dat 
het hun verantwoordelijkheid is om dergelijke informatie te delen met de ouders. Bron: De 
Telegraaf, 26 november 2021. 
 
Aantal sterfgevallen blijft toenemen 
 
De stijging van het aantal sterfgevallen zet door, zo laten cijfers van vorige week zien. Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) merkt opvallend veel overlijdens op bij mensen van 
65 jaar of ouder. De onderzoekers weten later pas waaraan deze mensen zijn overleden. Maar 
de oorzaak ligt vermoedelijk bij de nieuwe golf van coronabesmettingen en 
ziekenhuisopnames.  
 
Vorige week overleden bijna 3850 mensen. Dat zijn er zo'n 900 meer dan te verwachten viel 
op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends. 
 
Het valt binnen de lijn der verwachting dat het aantal sterfgevallen soms wat hoger ligt en 
soms wat lager. Pas als er veel meer mensen overlijden dan gebruikelijk, is er sprake van 
oversterfte. Sinds begin augustus was dit bijna elke week het geval. 
 
Vorige week nam vooral het aantal 80-plussers toe dat kwam te overlijden. Maar ook bij 
mensen van tussen de 65 en 80 jaar was een stijging in het aantal sterfgevallen te zien. Dit 
najaar merkten de onderzoekers slechts enkele weken oversterfte op bij jongere 
leeftijdsgroepen. Bron: De Telegraaf, 26 november 2021. 
 
Bonaire kondigt strengere coronamaatregelen aan 
 
Bonaire heeft te maken met oplopende besmettingen en dat dwingt volgens gezaghebber 
Edison Rijna de overheid ertoe nieuwe coronamaatregelen te nemen.  
 
Op het eiland met zo’n 20.000 bewoners zijn donderdag 210 besmettingen geregistreerd. Van 
de helft van de laatste besmettingen is de bron onbekend. Tegelijkertijd zijn meer dan 16.000 
personen boven de 18 jaar een keer geprikt en 14.255 personen twee keer geprikt. Van de 
jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn er 744 volledig gevaccineerd. 
 
Om verdere besmettingen te voorkomen verzoekt de overheid om werkgevers om voor de 
periode tussen 27 november en 3 januari hun werknemers zoveel mogelijk thuis te laten 
werken. Iedereen die bezoek ontvangt moet dat buiten doen, bijvoorbeeld op het balkon of op 
het terras. Mensen mogen bij elkaar komen in groepen van maximaal tien personen. Bron: De 
Telegraaf, 26 november 2021. 
 
Fransen maken in een dag 1,2 miljoen vaccinatieafspraken 
 
Fransen hebben binnen 24 uur 1,2 miljoen afspraken voor een derde coronavaccinatie 
gemaakt. Dat is een recordaantal op een dag. Zij reageren op de donderdag aangekondigde 
maatregel dat een coronatoegangsbewijs de geldigheid verliest als er geen boosterprik is 
gegeven. 
 
Alle inwoners van Frankrijk ouder dan 18 jaar kunnen een afspraak maken voor een booster 
als hun laatste prik minimaal vijf maanden geleden was. Frankrijk hoopt zo het aantal nieuwe 
besmettingen terug te dringen. 
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Voor mensen die al zeven maanden volledig zijn ingeënt maar geen nieuwe vaccinatie hebben 
gehaald, vervalt het coronatoegangsbewijs. De regel is vanaf 15 januari van kracht, zo maakte 
minister van Gezondheid Olivier Véran donderdag bekend. Voor mensen die ouder zijn dan 
65 jaar gaat de maatregel op 15 december in, omdat zij al langer een booster kunnen krijgen. 
 
Véran ziet voorlopig af van hele strenge maatregelen, zoals een lockdown of een avondklok. 
Wel werd de mondkapjesplicht uitgebreid en is op meer plekken een coronatoegangsbewijs 
verplicht. Bron: De Telegraaf, 26 november 2021. 
 
Eerste 'coronahelikopter' naar Duitsland vertrokken 
 
De speciaal voor coronazorg ingerichte traumahelikopter Lifeliner 5 is vrijdag rond de middag 
vanuit het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen met een coronapatiënt vertrokken naar 
Duitsland. De patiënt lag op de intensive care in Heerlen en wordt naar een ziekenhuis in 
Münster gevlogen, meldt een woordvoerder van Zuyderland. 
 
De helikoptervlucht vanuit Heerlen bijt de spits af van verplaatsingen van coronapatiënten 
door de lucht vanuit Nederland naar Duitsland. De helikopter vliegt vanuit Leeuwarden in 
opdracht van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De Lifeliner 5 is 
eerder ook al ingezet voor vervoer van coronapatiënten. 
 
Het medische team aan boord van de helikopter komt van het Nijmeegse ziekenhuis 
Radboudumc. Het toestel vervoert patiënten die op de intensive care liggen over grotere 
afstanden, omdat vervoer door de lucht sneller gaat dan over de weg. De Lifeliner 5 wordt 
normaal gebruikt voor spoedvervoer vanaf de Waddeneilanden. Daar is nu een vervangende 
helikopter voor beschikbaar, aldus het Radboudumc. 
 
Zuyderland ligt naar eigen zeggen overvol met patiënten. Oorspronkelijk zou de helikopter 
donderdagochtend vanuit Heerlen vertrekken, maar door de mist kon de heli niet landen en 
werd de vlucht naar een later tijdstip verschoven. De hulp vanuit Duitsland moet de 
Nederlandse zorg wat ontlasten. Bron: De Telegraaf, 26 november 2021.  
 
RIVM: nog geen aanwijzingen dat nieuwe coronavariant nu al in 
Nederland is 
 
Het wordt waarschijnlijk zeer lastig om de nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere coronavariant 
die in zuidelijk Afrika is gesignaleerd buiten de deur te houden, zegt viroloog Chantal Reusken 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De verspreiding van nieuwe 
varianten is tot dusver vrijwel nooit beperkt gebleven tot een bepaald gebied. ‘Wat we kunnen 
doen is zo veel mogelijk vertragen.’ 
 
Volgens Reusken zijn er ‘nog geen aanwijzingen’ dat de variant nu al in Nederland is. 
 
Het is evengoed afwachten of de variant eenmaal in Nederland hetzelfde effect zal hebben. ‘Dat 
is altijd lastig te duiden op basis van data uit een ander gebied.’ Zo is bijvoorbeeld de 
vaccinatiegraad in zuidelijk Afrika een stuk lager dan hier en ook dat kan invloed hebben op 
de verspreiding. 
 
In het algemeen lijkt het op basis van de ervaring met eerdere varianten, zoals alfa en delta, 
haast onmogelijk om te voorkomen dat de nieuw gesignaleerde variant ook in Nederland voet 
aan de grond gaat krijgen. ‘Als de Delta-variant bijvoorbeeld niet rechtstreeks via India 
binnenkwam, dan wel via de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Het is daarnaast 
lastig te zeggen in hoeverre deze nieuwe variant zich al onder de radar verspreid heeft in 
zuidelijk Afrika.’ Bron: De Telegraaf, 26 november 2021.  
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Ondernemers Coolsingel krijgen 19.000 euro voorschot voor schade 
 
De gemeente Rotterdam deelt in totaal een voorschot uit van 19.000 euro voor kleine 
ondernemers op de Coolsingel die materiële schade hebben geleden na de rellen van vorige 
week vrijdag. De rellen zorgden voor schade bij tientallen ondernemers. Met het voorschieten 
van het schadebedrag hoopt de gemeente dat de ondernemingen weer hersteld kunnen 
worden in aanloop naar de feestdagen. Reparaties hoeven dan niet te wachten op de uitkering 
van verzekeraars en/of het verhalen van schade op de daders. 
 
‘Met deze regeling helpen we kleinere ondernemers de schade zo snel mogelijk te herstellen 
en zorgen we tegelijkertijd dat onze gloednieuwe Coolsingel richting de feestdagen weer 
helemaal spic en span is en winkelend publiek aantrekt’, aldus wethouder Economie Roos 
Vermeij. ‘Zo krijgen Rotterdamse winkeliers binnen de beperkte openingstijden in ieder geval 
zoveel mogelijk ruimte om omzet te draaien en het hoofd boven water te houden.’ De eerste 
voorschotten worden vrijdagmiddag overgemaakt. 
 
Tijdens de ongeregeldheden in het Rotterdamse centrum werd onder meer met stoeptegels en 
zwaar vuurwerk gegooid. De politie voelde zich genoodzaakt meerdere waarschuwingsschoten 
te lossen, vijf mensen raakten gewond toen ze werden geraakt door een kogel. Tot nu toe zijn 
bijna vijftig mensen gearresteerd. Bron: De Telegraaf, 26 november 2021. 
 
Corona gaf deels doorslag voor bezoek Beatrix aan Curaçao 
 
Prinses Beatrix is juist mede vanwege het coronavirus naar Curaçao afgereisd. De prinses 
kreeg kritiek op sociale media, omdat ze een werkbezoek aan het eiland brengt, terwijl in 
Nederland het aantal coronabesmettingen flink stijgt. Juist ten tijde van het coronavirus vindt 
Beatrix het belangrijk het eiland te bezoeken, meldt een woordvoerster van de 
Rijksvoorlichtingsdienst. 
 
De prinses bezoekt het eiland ook in het kader van 25 jaar samenwerking tussen 
natuurorganisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk in de vorm van de Dutch 
Caribbean Nature Alliance (DCNA), waar Beatrix beschermvrouwe van is. Dat, en het 
coronavirus, zorgen ervoor dat het volgens de zegsvrouw relevant is het eiland juist nu te 
bezoeken. 
 
De woordvoerster benadrukt dat alle coronamaatregelen in acht worden genomen en dat 
reizen naar Curaçao volgens die maatregelen gewoon mag. Donderdag arriveerde prinses 
Beatrix op het eiland. Op het vliegveld werd ze opgewacht door gouverneur Lucille George-
Wout en minister-president Gilmar Pisas. ‘Het is zo fijn om hier weer te zijn’, zei Beatrix bij 
aankomst. Ze blijft tot en met zondag op het eiland. 
 
Haar agenda is die drie dagen behoorlijk vol. Het bezoek staat vooral in het teken van 
natuurbehoud en de effecten van de coronapandemie. Ze volgt onder meer een natuurles aan 
schoolkinderen, ze helpt bij het uitzetten van een flamingo die hersteld is na verblijf in een 
dierenkliniek en ze krijgt uitleg over het kweken van koraallarven. Bron: De Telegraaf, 26 
november 2021.  
 
WHO: nieuwe coronavariant zorgelijk, krijgt naam Omicron 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe coronavariant die is ontdekt in Zuid-
Afrika als zorgelijk bestempeld. De variant krijgt de naam Omicron, zoals ook eerdere 
varianten benoemd zijn met een letter uit het Griekse alfabet.  
 
De variant is al aangetroffen in Zuid-Afrika, Namibië, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, 
Lesotho, Malawi en Swaziland, maar ook bij reizigers in andere werelddelen. Voorlopig 
onderzoek laat volgens de WHO zien dat het virus met deze mutaties besmettelijker is dan 
eerdere varianten, terwijl de heersende Delta-variant al voor een besmettingsgolf in Europa 
en elders zorgt. 
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De nieuwe variant is goed op te sporen met huidige PCR-testen en er wordt verder onderzoek 
naar gedaan. De WHO vraagt landen daaraan bij te dragen, onder andere door snel nieuwe 
uitbraken met Omicron te melden. De organisatie roept burgers op zich aan al beproefde 
coronamaatregelen te houden, zoals regelmatig handenwassen, voldoende ventileren, afstand 
houden en mondkapjes dragen. 
 
Volgens de Zuid-Afrikaanse minister van Gezondheid Joseph Phaahla zijn de reisbeperkingen 
onterecht en in strijd met de standaarden van de WHO. Hij zei dat eerste onderzoeken 
weliswaar erop wijzen dat de nieuwe variant mogelijk besmettelijker is, maar er vertrouwen 
in te hebben dat vaccins hun werk doen. 
 
De variant komt voor zover bekend nog niet overal op de wereld voor. Donderdag waren bijna 
honderd gevallen met de coronavariant vastgesteld in Zuid-Afrika. Ook is de variant gevonden 
bij vier volledig gevaccineerden in Botswana en bij enkele reizigers die vanuit het zuiden van 
Afrika zijn aangekomen in Hongkong en Israël. In België is een vrouw besmet die geen link 
heeft met het zuiden van Afrika. 
 
Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) had de nieuwe 
coronavariant B.1.1.529 ook als zorgelijk aangeduid. 
 
Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken vluchten uit 
zeven landen in zuidelijk Afrika voorlopig te weren. Het gaat om Zuid-Afrika, Namibië, 
Mozambique, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en Swaziland. De maatregel moet de opmars 
vertragen van de nieuwe, verontrustende variant van het coronavirus die in die contreien is 
opgedoken. Nederlanders en andere EU-burgers kunnen nog wel uit de zeven landen naar de 
unie reizen. Zij moeten een coronatest ondergaan en in quarantaine. 
 
Eerder legde het Verenigd Koninkrijk het vliegverkeer ook al aan banden. De Europese 
Commissie wil dat er onmiddellijk gestopt wordt met het vliegverkeer van en naar zuidelijk 
Afrika. Vrijdagmiddag voegden onder meer Israël, Marokko, Rusland en Griekenland zich bij 
het rijtje landen dat geen reizigers meer wil ontvangen uit het zuiden van Afrika. EU-landen 
kwamen dat vervolgens gezamenlijk overeen. Canada en de Verenigde Staten sloten later aan. 
De VS weert vanaf maandag vluchten uit de zeven landen én uit het aan Mozambique 
grenzende Malawi, zo maakte het Witte Huis bekend. 
 
Er worden wel uitzonderingen gemaakt voor eigen burgers, die in sommige landen na een reis 
in het zuiden van Afrika thuis in quarantaine moeten. Ook buiten Europa nemen steeds meer 
landen maatregelen. Zo voeren bijvoorbeeld Singapore, Maleisië en Bahrein eveneens 
reisbeperkingen in. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Brussel: fabrikanten beloofden vaccin aan te passen aan variant 
 
De fabrikanten van coronavaccins die de Europese Unie in de arm heeft genomen hebben 
beloofd hun vaccin ‘onmiddellijk’ aan te passen aan nieuwe virusvarianten. Er zijn dus 
voorzorgsmaatregelen genomen voor de komst van een verontrustende nieuwe variant als die 
uit Zuid-Afrika, verzekert voorzitter Ursula Von der Leyen van de Europese Commissie. 
 
Von der Leyen heeft vrijdag overlegd met de fabrikanten en met wetenschappers over de 
nieuwe variant, laat ze weten. De variant beheerst het nieuws omdat die nog een stuk 
besmettelijker lijkt dan de Deltavariant die nu al hevig huishoudt in de EU. De variant zou 
bovendien minder vatbaar kunnen zijn voor de beschikbare coronavaccins, omdat hij op veel 
onderdelen verschilt van de variant waarop de vaccins zijn toegesneden. Bron: De Telegraaf, 
26 november 2021. 
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Kans dat nieuwe maatregelen over drie weken worden opgeheven is 
uiterst klein 
 
De kans dat de nu afgekondigde nieuwe coronamaatregelen over drie weken weer worden 
opgeheven, is volgens ziekenhuizen uiterst klein. Graag hadden ze gezien dat er meer was 
gedaan tegen het verspreiden van het virus via scholen.  
 
‘Er is een wonder nodig om te zorgen dat we met de kerst zonder dit soort maatregelen zitten’, 
stelt bestuursvoorzitter Wim van Harten van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate. 

Volgens Van Harten wordt het ‘heel spannend’ of de maatregelen voldoende effect zullen 
hebben om code zwart in de ziekenhuizen te voorkomen. ‘Het is heel erg te hopen dat er 
kentering komt, maar met de huidige cijfers wordt de druk op de ziekenhuizen de komende 
twee à drie weken sowieso groter.’  Bron: AD, 26 november 2021. 

Eerste levering vaccin bestemd voor kinderen wordt eind volgende 
maand verwacht 

Hoewel er nog geen officieel besluit is om (groepen van) kinderen van 5 tot en met 11 jaar te 
vaccineren, wordt eind volgende maand al wel de eerste levering verwacht van het 
coronavaccin van Pfizer/BioNTech bestemd voor kinderen. Het gaat om 42.000 doses met 
aangepaste kinderdosering, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede 
Kamer. 

De Gezondheidsraad verwacht eind volgende week met een advies te komen over 
het vaccineren van kinderen die behoren tot een medische risicogroep. Daarna neemt De 
Jonge een besluit. Het RIVM werkt vooruitlopend hierop al aan scenario's voor de vaccinatie 
van de kinderen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde eerder deze week dat 
het vaccin van Pfizer/BioNTech veilig en effectief is voor kinderen vanaf 5 jaar. 

Verder heeft De Jonge via de gezamenlijke inkoopprocedure van de Europese Commissie een 
reservering geplaatst voor de anti-Covid-pillen Paxlovid van Pfizer en Lagevrio van MSD. Deze 
pillen zouden volgens de fabrikanten voorkomen dat mensen die positief getest zijn op het 
coronavirus uiteindelijk ernstig ziek worden. Het EMA moet de geneesmiddelen nog wel 
goedkeuren. Bron: AD, 27 november 2021.  
 
In dit paradijsje op aarde lijkt corona even heel ver weg 
 
Twee Australische zussen nemen hun volgers mee in hun ‘journey’ naar een duurzaam, 
harmonieus boerderijleven. De geiten huppelen vrolijk achter ze aan.  
 
Nu het sneller donker wordt, de bomen ontdaan zijn van hun bladeren en het coronavirus 
haar wederoptreden maakt, is er ongetwijfeld behoefte aan wat vrolijkheid. En wie tijdens het 
thuiswerken tussendoor toch iets vaker door Instagram scrollt, kan zichzelf net zo goed 
trakteren op een blik op @motherthemountain. ‘Een dagboek van twee zussen die regeneratief 
leven en boeren’, luidt de bio.  
 
De twee vrouwen die het account runnen, wonen op een boerderij aan de oostkust van 
Australië, met uitzicht op eindeloze groene regenwouden. Ze nemen hun volgers (270 duizend) 
mee in hun ‘journey’ naar een duurzaam, harmonieus boerderijleven waarin zelfvoorziening 
en het zorgen voor dieren centraal staat.  
 
Harmonieus is het leven daar zeker, afgaand op de idyllische taferelen die de foto’s en video’s 
laten zien. De zussen zijn gehuld in zwierige jurken en de geitjes, kippen, lammetjes en eendjes 
- die zich als schootkatten gedragen - worden liefkozend geaaid en vertroeteld. Ieder dier op 
de boerderij heeft een naam: we zien Nasturtium opgroeien van pulletje tot volwassen eend 
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(‘ze geniet er nog steeds van om bloemenhoedjes te dragen!’), en over de zwangerschap van 
geit Moth (met paarse bloemenkrans) worden regelmatig updates gegeven.  
 
Het mooist zijn de filmpjes waarin een van de zussen door het groene paradijs rent, gevolgd 
door een clubje geiten dat er enthousiast achteraan huppelt. ‘Heaven on earth!’ reageert een 
volger. Dat zal het vast niet altijd zijn, denk aan een geit die een kip een trap uitdeelt, of een 
eend die een jurk onder kakt, maar het komt aardig in de buurt.  Bron: Trouw, 27 november 
2021. 
 

24,4 miljard euro: totale studieschuld loopt op door corona 

Door het coronavirus zijn meer jongeren het afgelopen jaar begonnen met een studie en 
daardoor is de gezamenlijke studieschuld verder opgelopen. Begin dit jaar was de totale schuld 
van (oud-)studenten opgelopen tot 24,4 miljard euro, 1,6 miljard meer dan het jaar ervoor, 
ofwel een stijging van 7 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis 
van nieuwe cijfers. 

In 2020 waren de slagingspercentages van leerlingen in het voortgezet onderwijs uitzonderlijk 
hoog, mede doordat het centraal schriftelijk examen werd geschrapt in verband met de 
pandemie. De eindcijfers werden zodoende gebaseerd op de schoolexamens. Ook was een 
tussenjaar nauwelijks mogelijk, waardoor meer jongeren na de middelbare school meteen 
gingen studeren. 

Begin dit jaar hadden 1,6 miljoen mensen een studieschuld, ruim 100.000 mensen meer dan 
een jaar eerder. De gemiddelde studieschuld is met 15.200 euro gelijk gebleven, waar die de 
afgelopen jaren juist steeds toenam. 

De totale studieschuld loopt elk jaar op en is sinds 2015 zelfs verdubbeld. Dat komt doordat 
in dat jaar de basisbeurs werd afgeschaft en het leenstelstel in het leven werd geroepen: 
studenten kunnen sindsdien tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten bij de overheid. 
Alleen jongeren met minder kapitaalkrachtige ouders kunnen aanspraak maken op een 
aanvullende beurs. 

De leeftijdscategorie met de grootste gemiddelde studieschuld zijn de 25- tot 30-jarigen, met 
19.100 euro. Dat is een stijging van 5 procent in vergelijking met het jaar ervoor. 

Jongeren tot 20 jaar hadden begin dit jaar een studieschuld van gemiddeld 2600 euro, een 
daling van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde schuld van de categorie 
20-25 bleef met 12.800 euro nagenoeg gelijk. Bron: NOS, 24 november 2021.  

Alle hens aan dek na corona-uitbraak in woonzorgcentrum Diepenveen 

Woonzorgcentrum Sparrenheuvel in Diepenveen is getroffen door een flinke corona-uitbraak. 
Alle 54 bewoners zitten in quarantaine. Een aantal van de ouderen is ernstig ziek. De uitbraak 
volgt kort nadat bewoners tien dagen elders waren ondergebracht vanwege een verbouwing. 

Door de uitbraak gelden strenge maatregelen in het complex. Alle bewoners zijn alleen in 
quarantaine geplaatst en er gelden strenge voorzorgsmaatregelen voor personeel en bezoekers. 
Bezoek is welkom, maar mag alleen naar binnen na ontsmettingsmaatregelen en gehuld in 
plastic beschermde zorgkleding.  

‘We nemen geen enkel risico’, aldus woordvoerder Jos van de Kemenade van zorgaanbieder 
Carinova, waar de locatie in Diepenveen onder valt.  
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De ruim vijftig bewoners van Sparrenheuvel zijn pas kort weer terug, nadat ze vanwege 
onderhoud aan het complex tien dagen lang elders werden ondergebracht. Dat gebeurde op 
een zorgboerderij in Lemele.  

‘In Diepenveen zijn de accommodaties geschilderd en hebben nieuwe vloerbedekking 
gekregen. Om niet te veel onrust creëren, hebben we onze cliënten tijdelijk in Lemele 
ondergebracht. Dat is goed verlopen.’ 

Waar de besmettingshaard is ontstaan, kan Carinova niet zeggen, ondanks bron- en 
contactonderzoek. Volgens Van de Kemenade zijn de bewoners gevaccineerd. ‘Dat maakt wel 
dat de ziekteverschijnselen over het algemeen meevallen.’ Volgens hem is er wel een aantal 
mensen slecht aan toe, maar heeft dat niet geleid tot ziekenhuisopnames. 

Van de Kemenade: ‘Als er eenmaal een besmetting is, grijpt dat razendsnel om zich heen. 
Maar we testen heel veel, hebben daar ook een eigen teststraat, dus het wordt gelukkig snel 
opgemerkt.’ Bron: De Stentor, 24 november 2021.  

Derde piekdag op rij in Rijssen-Holten, welkome meevaller in Gelderse 
gemeenten 

Er zijn 1890 mensen positief op corona getest in Oost-Nederland tussen gisterochtend en 
vanochtend. Dat zijn er 288 minder dan een etmaal eerder. Dat is vooral te danken aan een 
deel van Gelderland.  

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland testten afgelopen etmaal 787 inwoners 
positief. Dat is fors lager dan de voorgaande vier dagen. Toen lag dit aantal telkens boven de 
duizend: 1017, 1180, 1175 en 1023. Het gemiddelde over de afgelopen week in Noord- en 
Oost-Gelderland is 997 besmettingen per 24 uur. 

Dit gebied kleurt logischerwijs minder donker op de coronakaart dan de laatste dagen het 
geval was. Apeldoorn doet het met 70 besmettingen per 100.000 inwoners relatief goed ten 
opzichte van de rest van de regio én van Nederland. In absolute zin testten in Apeldoorn 115 
mensen positief tussen gisterochtend en vanochtend. 

In de Stentor-regio van Noord- en Oost-Gelderland noteren 9 gemeenten meer dan 100 
besmettingen per 100.000 inwoners. Nunspeet (38 in absolute zin) doet het met 136 per 
100.000 inwoners het beroerdst, gevolgd door Putten (31) met 127 per 100.000 inwoners.  

In IJsselland bleken afgelopen 24 uur 645 inwoners het coronavirus onder de leden te hebben. 
Dat is meer dan gisteren (496), maar wijkt amper af van het gemiddelde over de afgelopen 7 
dagen: 632. Net als voorgaande dagen noteren Deventer (73 per 100.000 inwoners) en Ommen 
(88 per 100.000 inwoners) relatief weinig nieuwe besmettingen.  

Ten oosten van Deventer is de coronasituatie minder rooskleurig. Buurtgemeente Rijssen-
Holten registreert, net als voorgaande dagen, de meeste positieve tests per 100.000 inwoners 
in de Stentor-regio: 241. In absolute zin gaat het om 92 vastgestelde besmettingen. De piek 
van de twee dagen ervoor (97 en 114 positieve tests) houdt dus aan in Rijssen-Holten, waar 
79 procent van de volwassenen is gevaccineerd. 

In de polder is het aantal nieuwe besmettingen licht afgenomen ten opzichte van een etmaal 
eerder. In Flevoland testten 458 mensen positief ten opzichte van 538 de dag ervoor. Het 
gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 533 vastgestelde besmettingen per 24 uur. 
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Provinciehoofdstad Lelystad kleurt, net als de afgelopen tien dagen, donkerrood op de 
coronakaart. Daar testten 85 mensen positief: 107 per 100.000 inwoners. Ook de 
Noordoostpolder is donkerrood vanwege 52 besmettingen (110 per 100.000 inwoners).  

Dronten doet het relatief het best het afgelopen etmaal in de Stentor-regio. Die gemeente 
registreerde 55 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin gaat het om 23 positieve 
tests.  

Het RIVM registreerde 22.274 positieve coronatests in heel Nederland afgelopen etmaal. Dat 
is iets lager dan vorige week donderdag en daardoor zakt het gemiddelde. Dat is voor het eerst 
sinds 30 september. Het is wel de tiende dag op rij met meer dan 20.000 nieuwe gevallen. In 
de afgelopen zeven dagen zijn 155.523 besmettingen vastgesteld. Gemiddeld komt het neer 
op 22.218 nieuwe gevallen per dag.  

Het weektotaal ligt hoger dan het aantal coronabesmettingen in de week ervoor: het aantal 
positieve tests steeg met ruim 23 procent. Dat is wel het laagste ‘groeigetal’ sinds begin 
oktober. 

Het is niet duidelijk waar de daling van het gemiddelde door komt. Het kan een tijdelijk dipje 
zijn, het kan ook komen doordat de GGD’s tegen hun maximale capaciteit aan zitten en niet 
in staat zijn om nog veel meer mensen te testen dan ze nu al doen, maar het zou ook kunnen 
betekenen dat de groei wat begint af te vlakken.  

Het aantal mensen dat met een corona-infectie is opgenomen in een ziekenhuis, is afgelopen 
etmaal met 10 gestegen naar 2545 patiënten, zo staat in de meest recente cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal opgenomen patiënten 
op de verpleegafdelingen nam iets af, het aantal patiënten op de ic’s nam juist verder toe.  

Zorgverleners op de intensive cares behandelen momenteel 530 coronapatiënten, een stijging 
van 25 patiënten ten opzichte van 24 uur geleden. Er liggen donderdag voor het eerst meer 
coronapatiënten op de ic’s dan een jaar geleden. Op 25 november 2020 werden er 529 mensen 
met een corona-infectie geholpen op een intensive care.  

Er werden de afgelopen 24 uur 49 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen. Doordat er 
ook mensen overleden of de intensive care-afdelingen mochten verlaten, nam het totaal aantal 
patiënten minder snel toe.  

Op de verpleegafdelingen liggen nu 2015 coronapatiënten. Dat zijn er 15 minder dan een dag 
geleden. Ook van dinsdag op woensdag nam het aantal opgenomen coronapatiënten op de 
verpleegafdelingen al af, toen met 22 patiënten. Bron: De Stentor, 25 november 2021. 

Marthe van K3 heeft corona en mist finale K2 Zoekt K3 

Hanne Verbruggen (27) staat er tijdens de grote finale van 'K2 Zoekt K3' alleen voor. Haar 
zangmaatje Marthe De Pillecyn (25) heeft namelijk corona opgelopen en zal daarom zaterdag niet 
aanwezig zijn tijdens de liveshow. 

Gert Verhulst meldt in de Belgische media dat de show wel gewoon doorgaat en de besmetting van 
Marthe geen invloed zal hebben op de verkiezing. ‘De mogelijkheid dat iemand corona oploopt is 
iets waar we al sinds het begin van de liveshows rekening mee houden, dus er is een noodplan dat 
nu in werking zal treden’, aldus de Studio 100-baas.   

Marthe zal de show wel 'op een bijzondere manier' mee beleven. Hoe? Dat blijft nog een 
verrassing. Het programma zal er visueel wel een beetje anders uitzien. 
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Marthe zal wel te zien zijn in de documentairereeks K3, Een Nieuw Begin. In de serie is te zien hoe 
de Vlaamse K3-leden Hanne en Marthe aan het werk gaan met de vervanger van de vertrekkende 
zangeres Klaasje. In die eerste periode staan er grote concerten op het programma in het 
Sportpaleis. Ook komt er een nieuwe single uit, zijn er opnames voor een videoclip en worden er 
voorbereidingen getroffen voor een nieuw album. In tegenstelling tot het programma rond deze 
zoektocht, is de docu straks niet bij SBS6 te zien. 

Wie van K2 weer K3 zal maken wordt zaterdag duidelijk in de grote finaleshow. Helaas zal Marthe 
dus niet fysiek aanwezig zijn in de studio, maar Klaasje neemt wel plaats om haar plekje door te 
geven aan Amy, Celester, Diede of Julia.  

Van de vier vrouwen die nog over zijn, komen er drie uit Nederland. Veel kijkers denken nu al te 
weten dat Amy gaat winnen. Amy is voor veel mensen de favoriet én daarnaast is ze ook nog eens 
heel populair op Instagram. Ze heeft meer dan 30.000 volgers, aanzienlijk meer dan de andere drie 
meiden.     

Toen Klaasje in februari haar vertrek aankondigde, stelde Gert dat haar vervanger niet per se een 
vrouw hoefde te zijn. Van alle inschrijvingen was vervolgens 40 procent man. Toch blijkt nu dat K3 
alsnog gewoon een meidengroep zal blijven, tot grote teleurstelling van veel kijkers.  Bron: RTL 
Boulevard, 25 november 2021. 

Howe test negatief op corona en kan debuut maken bij Newcastle 

Eddie Howe maakt zaterdag in de uitwedstrijd tegen Arsenal alsnog zijn debuut als trainer 
van Newcastle United. De 43-jarige coach miste vorige week de ontmoeting met Brentford na 
een positieve coronatest. Howe liet zich vrijdag opnieuw testen en toen bleek hij wel negatief. 

Newcastle staat na twaalf duels op de laatste plaats in de Premier League met 6 punten. Steve 
Bruce werd vorige maand vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen. Een 
kapitaalkrachtig Saudisch investeringsfonds nam Newcastle begin vorige maand over. Naar 
verwachting kan de club in de komende transferperiode daardoor flinke investeringen gaan 
doen in nieuwe spelers. 

Howe was eerder trainer bij Burnley en Bournemouth. Bron: Welingelichte Kringen, 26 
november 2021. 

Leuvens Mariabeeld uit 16e eeuw lokt veel volk ‘dankzij’ corona 

In de Sint-Jozefkerk in Leuven lokt een eeuwenoud beeld van Maria, dat volgens de legende 
tegen ziektes beschermt, heel wat bezoekers. En dus kan het beeldje Maria-Ter-Koorts in 
coronatijden rekenen op heel wat aandacht.  

Het beeldje met de naam Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts  staat in een glazen vitrine, 
geklimatiseerd en verlicht in de Sint-Jozefkerk. En het lokt tegenwoordig heel wat mensen. 
‘Bezoekers, gelovig of niet, komen hier vaak tot bezinning’, zegt pastoor Ger-Jan Bruins: ‘Ik 
denk dat men in coronatijden behoefte heeft om over zichzelf na te denken. Maar ook om in 
stilte geliefden te herdenken waar geen afscheid van genomen kon worden. Over het algemeen 
denken we wel, dat in een hectische stad, er meer behoefte komt aan dit soort plekken waar 
men even tot rust en stilte kan komen.’ 

‘Het is een mirakelbeeld dat uit de zestiende eeuw komt en dat volgens de overlevering 
gevonden werd in een eikenboom in de Vlamingenstraat in Leuven’, zegt pastoor Ger-Jan 
Bruins van de Sint-Jozefkerk. ‘Het beeld werd door een vrouw uit de boom gehaald en op 
belangrijke Mariafeesten voor haar huis gepresenteerd.’ 
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Schepen Carl Devlies (links) en pastoor Ger-Jan Bruins (rechts)KADOC-KU Leuven  

‘Op dat moment waren er ook al dronken studenten in Leuven die het beeld wilden stelen, 
maar ze kregen het niet van het voetstuk af. Dat is het mirakel dat aan het beeld toegeschreven 
is’, gaat de pastoor verder. ‘Vanaf toen gingen mensen het beeld vereren en al snel werd ze als 
een koortsheilige gezien. Veel mensen met kinderen die koorts hadden, kwamen er naartoe 
en die kinderen genazen. Het beeld werd beschilderd en herschilderd en vanaf de 16e eeuw 
werden er opeenvolgende kapellen gebouwd om de massa bedevaarders op te vangen.’  

@ 
KADOC-KU Leuven 

Begin achttiende eeuw werd de Vleminckxkapel gebouwd, die in de 19e eeuw door de 
Minderbroeders werd gekocht. Dat betekende meteen ook een nieuwe stimulans voor de 
verering en resulteerde in de kroning van het beeld door Kardinaal Mercier in 1907 op de 
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Oude Markt in Leuven. (zie foto hierboven) ‘Je kunt het je vandaag niet meer inbeelden, maar 
die kroning bracht destijds een ware volkstoeloop op de been’,  zegt schepen Carl Devlies 
(CD&V). ‘Het heeft daarna zeker tot Marktrock geduurd om zoveel volk bij elkaar te krijgen op 
de Oude Markt’, voegt hij lachend toe.  

Het beeldje kan elke dag tot na de viering van half zeven 's avonds bezocht worden. Bron: VRT 
NWS, 26 november 2021. 

Terwijl beurzen bloeden, schieten ‘corona-aandelen’ Moderna en Zoom 
omhoog 

Beurzen wereldwijd zijn in de ban van de nieuwe Covid-19 variant die opgedoken is. Na de Europese 
markten duiken nu ook de Amerikaanse beurzen diep in het rood, met een opmerkelijke 
uitzondering. Vaccinatieproducent Moderna staat in een eerste reactie met een koerswinst van 28 
procent op de tabellen. Ook een ander çorona-aandeel’, Zoom, zit in de lift. 

Volgens de analisten van Saxo Bank heeft de verkoopgolf op de beurzen met twee zaken te 
maken. ‘Deze variant is veel besmettelijker dan de huidige dominante varianten. Maar 
belangrijker nog is de onzekerheid over hoe effectief de vaccins zullen zijn op deze nieuwe 
virusstam. Die onzekerheid vergroot de kans op meer lockdowns en reisbeperkingen.’ 

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bevestigde vrijdag dat één 
besmetting met de nieuwe coronavariant vastgesteld is in België. 

De beleggers dumpten volgens Saxo vooral hun aandelen in de volgende sectoren:  

- energie: lagere vraag naar olie  

- banken: mogelijk meer wanbetalingen dan gedacht 

- duurzame consumptie: minder vraag naar auto’s en andere grote aankopen 

- luchtvaart en toerisme: strengere reisbeperkingen 

- industrie: nog meer haperingen in de toeleveringsketen 

Sommigen stapten over naar sectoren als gezondheidszorg en nutsbedrijven, omdat gezinnen 
ook in crisistijden de diensten van zulke bedrijven blijven hebben. Ook technologie-aandelen 
zouden wel eens van dit onverwachte nieuws kunnen profiteren, denken de Saxo-analisten. 

Saxo: ‘Het idee is dat online bedrijven nieuwe lockdowns beter kunnen doorstaan, terwijl 
bedrijven die actief zijn in de fysieke wereld duidelijk meer worden beïnvloed door 
reisbeperkingen en mogelijke lockdowns.’ 

Het aandeel van het videochatplatform Zoom, het ‘lockdown-aandeel’ bij uitstek, stond 
vrijdagavond met een koerswinst van negen procent op de beursborden. 

Ook de vaccinproducenten stegen tegen de algemene beurstrend in: Pfizer stond vrijdagavond 
in een eerste reactie vijf procent in de plus en Moderna zelfs 28 procent. 

Beleggers speculeren niet alleen op een hogere vraag naar hun huidige vaccins, maar schatten 
ook de kans hoger in dat de vaccinmakers in de komende jaren aangepaste vaccins zullen 
kunnen verkopen om de opeenvolgende coronavarianten tegen te gaan. Bron: Business AM,  
26 november 2021. 
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Russische regering stelt sterftecijfers door corona structureel naar 
beneden bij, zegt statisticus: 'Wie goed kijkt, ziet een catastrofe' 

In Rusland loopt de coronasituatie uit de hand. Toch blijkt dat minder uit de officiële 
sterftecijfers, die volgens statisticus Aleksej Raksja systematisch worden afgezwakt: ‘Het 
aantal COVID-doden wordt naar beneden gebracht in opdracht van de overheid.’ 

Raksja werkte tot vorige zomer als demograaf bij Rosstat, het overheidsinstituut dat alle cijfers 
en statistieken van het land bijhoudt en publiceert, te vergelijken met ons CBS. Maar deze 
herfst werd hij ontslagen. De reden: hij wilde de waarheid blijven vertellen over de gevolgen 
van het coronavirus in Rusland en dat werd niet op prijs gesteld. ‘Wie goed naar de cijfers 
kijkt, ziet een catastrofe’, vertelt hij nu.  

Raksja houdt van zijn vak: cijfers over de bevolking bijhouden. En tijdens de pandemie zag 
hij  de sterftecijfers in Rusland schrikbarend toenemen. Volgens Raksja laten de officiële 
cijfers zien dat in Rusland zeker 800 duizend mensen meer zijn overleden dan gebruikelijk. 
En dat terwijl de sterftecijfers in Rusland al jaren dalen. 

Het gaf Raksja inzicht in de enorme impact van COVID-19. Maar het officiële aantal doden 
staat voor deze periode op 400.000, wat betekent dat COVID slechts de helft van de oversterfte 
heeft veroorzaakt. 

Volgens Raksja klopt dat niet: ‘In de hele wereld is de statistische oversterfte de gouden 
maatstaf waarmee de gevolgen van COVID-19 in kaart worden gebracht. Maar wij moesten bij 
Rosstat de cijfers overnemen van het ministerie van gezondheid. Die hanteren een eigen 
manier om de doodsoorzaak vast te stellen, namelijk aan de hand van het orgaan dat het 
begeeft.’  

‘Er wordt dus vaak een hartaanval, longontsteking of een andere doodsoorzaak ingevuld. Er 
wordt niet gekeken naar het totaalbeeld en zo wordt het aantal COVID-doden naar beneden 
gebracht. En dat is in opdracht van de overheid. 

Waarom ze dat doen? Russische autoriteiten brengen het liefst zo weinig mogelijk slecht 
nieuws, en de staatsmedia prijzen Rusland graag aan als het land waar alles beter is dan in 
het Westen. Het Russische Spoetnik-vaccin werd dan ook met veel bravoure door Poetin zelf 
gepresenteerd als het allereerste vaccin tegen het coronavirus. 

Na de nodige scepsis krijgt dat vaccin inmiddels van westerse onderzoekers relatief positieve 
recensies.  Het probleem is alleen dat de Russen het massaal wantrouwen. Waar in Nederland 
85 procent van de volwassenen is gevaccineerd is dat in Rusland nog geen 30 procent. De 
overgrote meerderheid is ongevaccineerd en dat heeft gevolgen. 

De zogenoemde vierde golf heeft in Rusland keihard toegeslagen, met eind oktober bijna 
dagelijks besmettings- en sterfterecords. Rusland heeft daarom deze week een 'lockdown 
light': door Poetin steevast gepresenteerd als een soort 'verplichte vakantie'. De 
vaccinatiegraad gaat in het land intussen nauwelijks omhoog. 

Epidemioloog Vasili Vlasov snapt daar eigenlijk niets van, want er was in Rusland traditioneel 
geen enorme weerstand tegen vaccins. ‘De vaccinatiegraad was in Rusland ooit een van de 
hoogste ter wereld. Maar het Spoetnik-vaccin werd veel te snel gelanceerd. Testfasen werden 
overgeslagen, Russische medici zelf vertrouwden het daarom ook niet. Dat westerse vaccins 
door de staatsmedia steevast werden voorgesteld als 'onbetrouwbaar en gevaarlijk' hielp ook 
niet bij het algemeen vertrouwen in vaccinatie.’ 

En dus heeft Rusland, dat de leider wilde zijn in de strijd tégen COVID-19 nu een van de 
hoogste dodentallen ter wereld, zowel absoluut als in percentage van de bevolking. En dan 
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moet de grootste sterftepiek volgens statisticus Aleksej Raksja nog komen: ‘Wat we zien is dat 
mensen die besmet zijn en in het ziekenhuis belanden na 2 à 3 weken overlijden.’ 

‘De besmettingspiek hebben we nu net gehad en de sterftepiek komt er nog aan. Als we niks 
veranderen, zal dit patroon zich ook steeds gaan herhalen.’ Bron: Eén Vandaag, 5 november 
2021. 

In Nicaragua laat de president corona al anderhalf jaar rondrazen. Hoe 
pakt dat uit? 

Presidentsverkiezingen Zondag gaat Daniel Ortega op voor een zekere, vierde ambtstermijn. 
Die omstreden herverkiezing dankt hij niet aan zijn corona-aanpak. 

Toen de hele wereld in maart 2020 op slot ging, waren er twee presidenten die besloten dat 
het nieuwe coronavirus in hun land niet bestond. Nicaragua en Tanzania troffen geen enkele 
maatregel: geen lockdown, geen schoolsluitingen, geen anderhalve meter, geen 
mondkapjesadvies. Ruim anderhalf jaar later is de Tanzaniaanse president overleden 
(vermoedelijk aan Covid-19) en doet zijn opvolger wel aan epidemiebestrijding. In Nicaragua 
daarentegen volhardt autocraat Daniel Ortega in zijn laissez-faire-benadering van het virus. 

Op coronakaartjes van Midden-Amerika valt Nicaragua op als een nagenoeg virusvrije enclave. 
Terwijl (qua bevolkingsomvang vergelijkbare) buurlanden al vele duizenden Covid-doden 
registreerden, zouden in Nicaragua deze hele pandemie slechts 207 mensen aan de ziekte zijn 
overleden. Zelfs nu in de regio de besmettelijkere Deltavariant rondgaat, zijn er amper 
besmettingen. En dat bij een vaccinatiegraad van nog geen 6 procent. Geen wonder dat Ortega 
zondag overtuigend herkozen zal worden voor een vierde termijn. 

In werkelijkheid is de situatie er veel ernstiger. Uit oversterftecijfers, informatie van 
begraafplaatsen en onderzoek door kritische artsen, epidemiologen en media blijkt dat 
Nicaragua een van de zwaarst getroffen landen ter wereld moet zijn. Dat de bejaarde ex-
guerrillero Ortega (75) nog vier jaar aan de macht kan blijven, dankt hij niet aan zijn 
virusaanpak, maar aan keiharde repressie. Dit jaar heeft zijn (van oorsprong linkse) 
sandinistische regime iedere kansrijke oppositiekandidaat opgesloten of uitgesloten van 
verkiezingsdeelname. 
 
‘In Nicaragua zijn er drie realiteiten. Die van het regime, waarin Covid-19 amper bestaat. Die 
van onafhankelijke waarnemers, die ondanks alle tegenwerking aantonen dat het virus wel 
degelijk ernstig huishoudt. En dan de echte werkelijkheid, die nóg rampzaliger moet zijn’, 
vertelt Leonel Arguello, een Nicaraguaanse epidemioloog en arts telefonisch. 

Zoals meer medici en verplegers die kritiek uitten op de virusaanpak, is hij het land ontvlucht. 
Hij voegde zich bij de tienduizenden landgenoten die sinds in 2018 een volksopstand hard 
werd neergeslagen de wijk namen, vooral naar buurland Costa Rica. Arguello vertelt aan de 
telefoon liever niet waar hij nu zit: het bewind blijft dissidenten ook over de grens bedreigen, 
lastigvallen of erger.  
 
De werkelijke sterfte aan Covid-19 moet vele malen hoger zijn dan het regime bereid is toe te 
geven. De regering houdt de officiële coronastatistieken op allerlei manieren kunstmatig laag, 
zag de epidemioloog toen hij tot vier maanden geleden nog in het land werkte. Zo worden 
artsen onder druk gezet valse overlijdensaktes op te stellen, die niet Covid-19 maar 
bijvoorbeeld longontsteking of hartfalen als doodsoorzaak noemen. ‘Artsen die dit weigerden 
of die lekten naar de onafhankelijke coronawaarnemers van het Burgerobservatorium, is hun 
licentie afgepakt’, stelt Arguello. 
 
Ondertussen worden geen serieuze maatregelen getroffen. De regeringspartij houdt nog volop 
massale campagnebijeenkomsten. ‘Mensen is nooit opgedragen afstand te houden, thuis te 
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blijven of een mondkapje op te doen. Er is zelfs niet tegen het vervoersbedrijf gezegd dat de 
ramen van de bussen open moeten voor betere ventilatie, terwijl ze propvol zitten.’ 

Er worden officieel zo weinig besmettingen vastgesteld, omdat het uitermate lastig is een 
coronatest te krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid is de enige instantie die PCR-testen 
mag afnemen. Bij veel testlocaties kan niet goed afstand worden gehouden, waardoor die zelf 
ook notoire besmettingshaarden zijn, die verstandige mensen liever mijden. Arguello: „Op de 
zwarte markt zijn wel thuistesten te koop, maar die kosten al snel tachtig dollar per stuk. 
Onbetaalbaar voor veel Nicaraguanen.’  
 
Wie wel een officiële test weet te bemachtigen en besmet blijkt, komt lang niet altijd in de 
statistieken. ‘Wij hebben gevallen gedocumenteerd van mensen die zich bij een artsenpost 
lieten testen en te horen kregen dat de uitslag negatief was. Later belde het personeel van de 
kliniek dan stiekem om te vertellen dat ze wel degelijk positief testten’, vertelt journalist 
Enrique Gasteazoro, tijdens een bezoek aan Amsterdam, eind oktober. 

Gasteazoro is de manager van weekblad Confidencial, een van de laatste onafhankelijke media 
in het land. Door papierschaarste (opzettelijk gecreëerd door het bewind) kan het alleen 
nog digitaal verschijnen. De site wordt grotendeels buiten Nicaragua gemaakt, zeker sinds het 
redactiekantoor in mei dit jaar werd dichtgetimmerd en de hoofdredacteur opgepakt. Ook 
Confidencial probeert tegen de klippen op verslag te doen van de werkelijke omvang van de 
epidemie, die Gasteazoro „minstens 10 tot 15 keer groter’ schat dan de overheid wil toegeven. 
 
Het virus heeft ook de zorg zelf sterk geraakt. Zeker aan het begin van de uitbraak, toen er 
amper beschermend materiaal beschikbaar was, zijn veel artsen en verplegers overleden. 
‘Maar op de hogere posities van ons zorgsysteem zitten enkel nog mensen wier voornaamste 
kwaliteit is dat ze loyaal zijn aan Ortega.’ 

De ware omvang van de epidemie valt niet altijd te verhullen. Toen tijdens de eerste 
besmettingsgolf ook bejaarde kopstukken van regeringspartij FSLN overleden, werd het lastig 
te ontkennen dat het virus huishield. Ook de overbelasting van begraafplaatsen kwam naar 
buiten. Die werden hierna gedwongen tot zogeheten expres-uitvaarten, waarbij doden 
stilletjes en razendsnel ter aarde werden besteld.  
 
Het bewind ontkent sinds de eerste golf van mei 2020 niet langer dat het virus rondwaart in 
Nicaragua, maar bagatelliseert het nog wel volop. Het heeft dit jaar een prikcampagne opgezet, 
met een allegaartje aan vaccins, deels afkomstig uit Cuba, India en Rusland en deels 
gedoneerd door oud-kolonisator Spanje. 

Ook met de vaccins wordt politiek bedreven. Zo ronkt de overheidspropaganda dat ze „dankzij 
God en el comandante [Ortega, red.]’ beschikbaar zijn gekomen. In de rij voor hun prik werden 
bekende oppositieleden lastig gevallen door regeringssympathisanten. Gasteazoro: „Die 
begonnen dan te sarren van: ‘Ah, jij kunt je hier laten inenten dankzij el comandante, maar 
vervolgens noem je hem een dictator’. Absurd.’ Beelden van de intimidatie -acties werden 
gretig verspreid door regeringsmedia. 
 
De onvrede over Ortega’s desastreuze corona-aanpak zal bij de ‘verkiezingen’ van zondag 
hoogstens blijken uit een lage opkomst. Zeker sinds het bloedig neergeslagen massaprotest 
van 2018 is Nicaragua veranderd in een politiestaat waar geen oppositie getolereerd wordt. 

Waarom nog verkiezingen organiseren, die het Westen waarschijnlijk toch niet gaat erkennen? 
Gasteazoro: ‘Direct na de opstand van 2018 stelde het propaganda-apparaat de protesten voor 
als een rechtse staatsgreep. Een linkse regering die belaagd werd door een rechts 
internationaal complot, et cetera. Toen ze zagen dat dit binnenlands niet aansloeg en 
internationaal al helemaal niet, is het narratief aangepast.’ De sandinisten, ziet hij, proberen 
niet langer mensen te overtuigen, maar enkel nog hun aanhang op te jutten. „Dat is waar deze 
verkiezingen voor dienen: dat een klein machtig groepje, goed georganiseerd en helaas 
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zwaarbewapend, kan blijven doen wat het moet doen om koste wat kost aan de macht te 
blijven.’ Bron: NRC, 4 november 2021.  
 
Je hele gezin ziek en jij niet? Onderzoek gestart naar mensen die 
immuun zijn voor corona 
 
Er is een groep mensen die niet besmet kán raken met het virus. Immuniteit kwam eerder 
ook voor bij ziektes als hiv of de pest. Onderzoekers zijn nu op zoek naar deze mensen, want 
hun genen kunnen helpen de ziekte te bestrijden. 
 
In de Belgische krant De Standaard werd vandaag bekendgemaakt dat er een internationaal 
wetenschapsteam op zoek is naar de mensen die nooit corona krijgen. Zij hopen te leren welke 
mechanismen ervoor zorgen dat zij niet ziek worden van het virus. 
 
In het onderzoek worden de mensen die wel besmet werden na contact met een huisgenoot 
die corona had, vergeleken met de mensen die dat dus niet werden. 
 
Er wordt gekeken of de genen kunnen verklaren waarom de een wel besmet raakte en de 
ander niet. ‘Dit geldt voor elke epidemie’, vertelt epidemioloog bij Lumc Frits Rosendaal.  
 
‘Met de pest hebben we het ook gezien’, vertelt de epidemioloog. ‘Een dorp in Engeland was 
volop besmet, maar een aantal mensen niet.’ Later is bewezen dat het dus inderdaad om een 
gen ging waardoor ze niet besmet konden worden.  
 
Het klinkt fijn, dat je geen corona kunt krijgen, maar er is een mogelijk nadeel. ‘Als je tegen 
het een vanuit jezelf al immuun bent, kan het zijn dat een ander virus je meer raakt’, legt 
Rosendaal uit.  
 
Hoe groot die groep is die geen corona kan krijgen, is lastig te bepalen. ‘Het zou ook een grote 
groep kunnen zijn’, zegt epidemioloog Frits Rosendaal.  
 
Daar tegenover zegt immunologe Isabelle Meyts (UZ Leuven) in De Standaard dat het er over 
de hele wereld misschien wel maar een paar dozijn zijn. De zoektocht naar de mensen die 
voldoen aan de eisen van het onderzoek is dus lastig.  
 
Als je nu nog steeds geen corona hebt gehad, kan je er niet meteen vanuit gaan dat je bij deze 
groep hoort, volgens Rosendaal. ‘Pas als je echt gezinnen hebt waar bijvoorbeeld vier het gehad 
hebben en drie niet, kun je daar aan denken. Maar dat moet dus onderzocht worden.’ 
 
Het onderzoeksteam benoemt ook dat het team zoekt naar mensen die langere tijd contact 
hadden met een coronapatiënt, het liefst huisgenoten, zonder zelf ziek te worden of positief te 
testen. Bron: Eén Vandaag 10 november 2021.  
 
Pontjes zetten ondanks corona nog ruim 109.000 mensen over: ‘Druten-
Dodewaard’ blijft de topper’ 
 
Ondanks de coronamaatregelen hebben de tien toeristische fiets- en voetveren in het 
Rivierengebied afgelopen seizoen meer dan 109.000 passagiers overgezet. Het pontje tussen 
Druten en Dodewaard was met bijna 18.000 overzettingen het populairste. 
 
Door het coronavirus en de ingevoerde maatregelen voeren de tien pontjes van recreatiebedrijf 
Uiterwaarde vorig jaar helemaal niet. Dit jaar was het ook nog even spannend, maar gingen 
de veren uiteindelijk toch in de vaart. Een mondkapje dragen en afstand houden was aan 
boord wel verplicht. 
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Het pontje tussen Niftrik en Ravenstein. © Uiterwaarde  
 
Deze regels weerhielden fietsers en voetgangers er niet van om met het pontje de Waal en 
Maas over te gaan. De tien veren waren samen goed voor 109.000 overzettingen. Dat waren 
er wel 20.000 minder dan in 2019, toen corona nog ver-van-onze-bed-show was.  
 
Het weer speelde mogelijk ook een rol in de daling. Door hevige regenval in Europa stond het 
water in de Nederlandse rivieren afgelopen zomer hoog. Hierdoor waren alle veren van 
Uiterwaarde ruim drie weken uit de vaart.  
 
Bijna alle pontjes hadden minder passagiers dan twee jaar geleden. Er zijn twee 
uitzonderingen: het veer tussen Heukelum en Galgenwaard (9.880 overzettingen) en het 
Maaspontje (7.520). Dit laatste pontje, dat bij de Gouden Ham in Appeltern vaart, had de 
afgelopen tien jaar zelfs geen enkele keer zoveel passagiers.  
 
Het pontje tussen Druten en Dodewaard was dit jaar met 17.809 overzettingen de topper van 
Uiterwaarde. Ook in 2019 zette dit veer de meeste mensen over: namelijk 19.096. Toen nog 
op de voet gevolgd door ‘Beuningen-Slijk-Ewijk’, die dat jaar 18.772 overzettingen had.  
 
Afgelopen seizoen waren dat er slechts 12.433. Ook Varik-Heerewaarden had te maken met 
een fikse afname: van 15.176 naar 10.729 mensen die de rivier over wilden. 
 
Batenburg-Demen telden in 2021 13.322, Ravenstein-Niftrik 11.878, Rhenen-Lienden 
12.112, de Liniepont 5.075 en Renkum-Heteren 8.385 passagiers. Dit seizoen is er met een 
geheel nieuw elektrisch veer gevaren in Renkum. De pont in Heukelum werd daarnaast 
voorzien van een elektrische motor. 
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Het nieuwe seizoen start op Koningsdag. Althans voor het pontje tussen Rhenen en Lienden. 
De andere fiets- en voetveren gaan zaterdag 30 april weer in de vaart. Bron: DG, 25 november 
2021. 

Merel Freriks moet WK-voorbereiding laten schieten vanwege corona 

Merel Freriks (23) zal niet met de Oranjedames naar het Noorse Bergen afreizen voor de 
voorbereiding op het wereldkampioenschap van volgende maand in Spanje. De oud-speelster 
van E&O, die opgroeide in Borger en Emmen, is besmet met het coronavirus.  
 
‘Ja, dat is echt balen. Ik ben al sinds vorige week zondag in quarantaine en ik heb me gisteren 
opnieuw laten testen. Maar ik was nog steeds positief. De regels in Duitsland zijn wat strenger 
dan in Nederland. Ik mag me over een week pas weer laten testen en tot die tijd moet ik in 
quarantaine blijven, dus dat duurt wel heel lang’, laat Freriks vanuit Duitsland weten, waar 
ze bij BVB Dortmund speelt. 
 
In Noorwegen neemt de ploeg van interim-bondscoach Monique Tijsterman vanaf donderdag 
deel aan de Intersport Cup. Nederland oefent daar tegen Noorwegen, Rusland en Zuid-Korea. 
Na het toernooi wordt het team teruggebracht naar achttien speelsters. Zij zullen afreizen 
naar het wereldkampioenschap. 
 
‘Ik voel me al wel weer een stuk beter dan aan het begin van de week. Dus ik hoop dat ik 
gewoon mee kan naar het wereldkampioenschap. Met die middelen die ik heb probeer ik 
mezelf fit te houden’, besluit Freriks. 
 
Het eindtoernooi is vanaf 1 december in Spanje. Daar verdedigt Oranje de wereldtitel die het 
in december 2019 in Japan veroverde. Bron: RTV Drenthe, 22 november 2021. 
 
Belgische 'coronapremier' Sophie Wilmès op intensive care 

De met het coronavirus besmette Belgische vicepremier Sophie Wilmès kan de komende uren 
de intensive care alweer verlaten. Mogelijk mag Wilmès, tot drie weken geleden nog premier, 
zelfs al snel naar huis, zegt de directeur van het ziekenhuis in Brussel waar ze wordt 
verpleegd. 

De 45-jarige Wilmès werd donderdagochtend overgebracht naar de ic, al was ze volgens haar 
woordvoerder wel stabiel en bij bewustzijn. Ze had zaterdag bekendgemaakt dat ze het virus 
had opgelopen.  

Wilmès' toestand is ‘volkomen geruststellend’, zegt ziekenhuisdirecteur Philippe El Haddad 
tegen RTL. Hij ziet ‘geen reden tot bezorgdheid’ en verwacht dat ze ‘de komende uren’ al naar 
huis mag.  

Wilmès leidde België tot 1 oktober als interim-premier door de eerste piek van de coronacrisis. 
Ze was de eerste vrouw die het zover schopte. In de sindsdien aangetreden nieuwe regering is 
de Franstalige liberaal minister van Buitenlandse Zaken. Bron: Transport.online, 22 oktober 
2021.  

Hoeveel overleden coronapatiënten waren gevaccineerd? Dat weet 
niemand 

Hoeveel overleden coronapatiënten waren wel of juist niet gevaccineerd tegen corona? Dat lijkt 
een simpele vraag, en toch is er geen antwoord op te geven. De cijfers blijken namelijk niet te 
achterhalen. En dat terwijl wel bekend is hoeveel mensen er met en zonder vaccin in het 
ziekenhuis liggen. Hoe komt dat? 
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De kans om na een coronabesmetting in het ziekenhuis of op de intensive care te belanden, 
is een stuk kleiner als je gevaccineerd bent: dat scheelt maar liefst 94 procent. Dat blijkt uit 
berekeningen van het RIVM. In die berekeningen is ook precies te zien hoeveel 
coronapatiënten zijn gevaccineerd tegen corona,  en welk vaccin zij hebben gekregen. 

Waarom zijn die cijfers er dan niet voor mensen die zijn overleden na een coronabesmetting? 
Dat zoeken we in dit artikel uit. 

Om te beginnen worden niet alle sterfgevallen door corona bijgehouden. Het is namelijk niet 
verplicht om die overlijdens te melden. Een deel van de doden, bijvoorbeeld mensen die thuis 
overlijden, worden daardoor niet meegeteld in de officiële coronacijfers. 

Het is dus al niet precies bekend hoeveel coronadoden er überhaupt zijn. Maar ook op plekken 
waar het aantal sterfgevallen wel goed wordt bijgehouden, is de vaccinatiestatus vaak 
onbekend. Bijvoorbeeld in de verpleeghuizen. 

‘De vaccinatiestatus van verpleeghuisbewoners wordt niet goed bijgehouden’, zegt Cees 
Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde aan het Amsterdam UMC en lid van het OMT. ‘Bij 
een deel is vastgelegd dat zij een vaccin gehad hebben, maar van veel andere bewoners weten 
we niet of ze gevaccineerd zijn of niet.’ 

De registratie is 'een chaos' van verschillende systemen, zegt Hertogh: ‘Dat is frustrerend. Ook 
bij OMT-besprekingen komt steeds het aantal besmettingen in verpleeghuizen aan bod, maar 
ontbreekt informatie over de vaccinatiestatus.’ 

Volgens Verenso, de vereniging van specialisten ouderenzorg, is het aantal sterfgevallen in de 
verpleeghuizen wel 'beduidend lager dan vóór de vaccinatie'. 

En in de ziekenhuizen dan? Daar is, zoals eerder gezegd, precies bekend hoeveel patiënten 
gevaccineerd zijn. Om die cijfers te bepalen, is informatie van twee verschillende instanties 
samengevoegd. 

Aan de ene kant zijn dat gegevens van het RIVM. Iedereen die een vaccin krijgt, wordt gevraagd 
of die gegevens gedeeld mogen worden met het RIVM. Het overgrote deel van de mensen heeft 
die toestemming gegeven. Het RIVM weet daardoor wie er wel of niet gevaccineerd is. 

Daarbij worden gegevens gebruikt van Stichting NICE, de Nationale Intensive Care Evaluatie. 
Deze stichting houdt bij wie er in het ziekenhuis en op de intensive care wordt opgenomen. 

‘Elke twee weken worden gegevens uit RIVM-systemen verrijkt met cijfers van stichting NICE’, 
zegt de RIVM-woordvoerder. ‘Zo kunnen we iets zeggen over de effectiviteit van de vaccins. 
Maar die cijfers gaan alleen over ziekenhuisopnames, niet over sterfte.’ 

Het RIVM heeft daarom geen gegevens over de vaccinatiestatus van mensen die zijn overleden 
aan corona, zegt de woordvoerder. ‘Daarvoor zou een andere koppeling gemaakt moeten 
worden. Maar daar zijn privacybezwaren tegen, dat is niet zo makkelijk geregeld.’ 

Kortom: een deel van de coronadoden wordt überhaupt niet bijgehouden, en van de 
sterfgevallen die wél bekend zijn, is vaak niets te zeggen over de vaccinatiestatus. Daarom 
blijft het voorlopig een mysterie hoeveel mensen die aan corona zijn overleden wel of niet 
gevaccineerd waren. Bron: RTL Nieuws, 25 november 2021. 
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Winter in Antwerpen gaat door maar in ingekorte versie 

Winter in Antwerpen gaat door. Maar zonder kerstchaletdorp, nieuwjaarsvuurwerk en 
nieuwjaarsreceptie. De Antwerpse stedelijke crisiscel kwam vanmiddag samen om de 
maatregelen te bespreken die het Overlegcomité afkondigde naar aanleiding van de sterke 
stijging van het aantal coronabesmettingen. 

Verschillende andere evenementen van de kerstmarkt en Winter in Antwerpen kunnen echter 
wel plaatsvinden. De schaatspiste en -bar, het reuzenrad, de Winterfoor, het Joe Xmas House 
op de Grote Markt, de kerststal, het sterrenkijken op Het Steen en verschillende animaties 
zullen veilig doorgaan zoals gepland. 

Om het kerst- en eindejaarsshoppen in goede banen te leiden, zullen er ook bijkomende 
maatregelen gelden voor de Meir. Shoppers zullen er tijdens winkeltijdstippen door 
dynamische borden en op piekdagen door stewards op gewezen worden de afstandsregel te 
respecteren en bij drukte een mondneusmasker te dragen. Bron: Nieuwsblad, 26 november 
2021. 

Landbouwbeurs Agribex  in Brussel wordt geannuleerd 

De 72ste editie van Agribex in Brussels Expo gaat niet door. De organisatie van een 
publieksbeurs past niet in het winterplan dat het Overlegcomité voorstelde. Het beurscomité 
en de raad van bestuur van organisator Fedagrim beslisten daarom de grootste 
landbouwbeurs van het land alsnog te annuleren. Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021. 

Frankrijk scherpt grenscontroles met België aan 

‘We hebben de controles aan de grens met België aangescherpt.’ Dat heeft Gabriel Attal, de 
woordvoerder van de Franse regering, vrijdag verklaard aan BFM TV. 

In een onderhoud over de nieuwe coronavariant B.1.1.529 die voor het eerst werd opgemerkt 
in zuidelijk Afrika, wees Attal erop dat de controles aan de Belgische grens al ‘meerdere dagen’ 
waren verscherpt. Dit wegens de vierde coronagolf die ons land momenteel in zijn greep houdt. 

Vrijdagmiddag kondigde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan 
dat een geval van de nieuwe Zuid-Afrikaanse variant werd vastgesteld in ons land. Volgens 
viroloog Marc Van Ranst kwam de patiënt terug van Egypte op 11 november, en ontwikkelde 
hij of zij de eerste symptomen van het virus pas elf dagen later. Bron: Nieuwsblad, 26 
november 2021. 
 
Geen bos- of boerderijklassen, scholen mogen zelf voor afstandsonderwijs 
kiezen 
 
Tot 15 december moeten scholen hun meerdaagse buitenschoolse uitstappen schrappen. Dat 
is beslist na overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de 
onderwijskoepels en de vakbonden. 
 
Daarnaast zullen klasgroepen zo veel mogelijk bij elkaar uit de buurt moeten blijven: ze mogen 
niet meer gemengd worden in bijvoorbeeld refters, studiezalen of in de naschoolse opvang, 
weet VRT Nws en is intussen ook aan onze redactie bevestigd. 
 
Ook de quarantaineregels worden iets strenger: als binnen de zeven dagen drie leerlingen van 
dezelfde klas positief testen, moet heel de klas in quarantaine. Tot nu toe gold die regel pas 
vanaf vier leerlingen. 
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Thuisonderwijs wordt niet de regel. Scholen mogen zelf preventief voor afstandsonderwijs 
kiezen, ook wanneer er nog voldoende leerkrachten op school zijn. Oudercontacten en 
personeelsvergaderingen moeten sowieso online plaatsvinden. 
 
Er komt ook meer geld voor extra veiligheidsmaatregelen, 17,5 miljoen euro in totaal. Daarmee 
kunnen zelftesten worden gekocht en CO2-meters. Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021. 
 
Meer dan duizend leerlingen in Heverlee en Rotselaar schakelen naar 
afstandsonderwijs 
 
Twee scholen in Heverlee, deelgemeente van Leuven, en Rotselaar schakelen over naar 
afstandsonderwijs. Het gaat om de derde graad van het Heilig Hart Instituut in Heverlee en 
het Montfortcollege in Rotselaar, die in totaal goed zijn voor meer dan duizend leerlingen. Dat 
schrijft VRT NWS vrijdag en wordt door betrokkenen bevestigd. Bron: Nieuwsblad, 26 
november 2021. 
 
Zwitserland legt Belgen negatieve test en quarantaine op 
 
Zwitserland verbiedt alle directe vluchten uit zuidelijk Afrika vanwege de nieuwe 
coronavariant. Alle reizigers uit Zuid-Afrika, Hongkong, Israël en België zullen een negatieve 
coronatest moeten voorleggen en zich in quarantaine plaatsen. 
Binnenkomst in Zwitserland is niet mogelijk voor mensen die geen Zwitserse nationaliteit 
hebben of geen verblijfsvergunning in Zwitserland of de Schengenzone hebben, meldt het 
Zwitserse federale kantoor voor de volksgezondheid vrijdag Bron: Nieuwsblad, 26 november 
2021.  
 
Olieprijzen ruim 10 procent lager door ongerustheid over nieuwe 
virusvariant 
 
De olieprijzen zijn vrijdag de diepte ingedoken nu er op de financiële markten heel wat onrust 
is over de nieuwe virusvariant die in zuidelijk Afrika opgedoken is. De vrees is dat de nieuwe 
variant ook een impact zal hebben op de vraag naar olie. 
 
In New York was de prijs van de Amerikaanse oliesoort West Texas intermediate (WTI) rond 
17.00 uur (Belgische tijd) onder de 70 dollar per vat gezakt. WTI voor levering in januari kostte 
69,53 dollar per vat, 11,30 procent minder dan donderdag. 
 
De prijs voor een vat Brent-olie uit de Noordzee, de Europese referentie, ging 10,23 procent 
procent lager tot 73,81 dollar.  
 
Daarmee werden de prijsstijgingen van de voorbije twee maanden in één klap ongedaan 
gemaakt, en kwamen de olieprijzen terecht op hun niveau van midden september. Bron: 
Nieuwsblad, 26 november 2021.  
 
Brussels Winterpret van start gegaan met mondmaskers en CST's 
 
Vrijdagmiddag om 12 uur gingen de kraampjes op het parcours van Winterpret en op de 
Brusselse kerstmarkt officieel open. Het is een van de weinige grote kerstmarkten in het land 
die doorgaat, maar dat gebeurt wel met de nodige controles. Een mondmasker dragen is 
verplicht op Winterpret en wie iets wil eten of drinken kan dat enkel met een bandje en een 
geldig Covid Safe Ticket. Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021.  
 
Meeste supermarkten passen om zelftests te verkopen 
 
De regering heeft bij de aankondiging van nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus het gebruik van zelftesten aangeraden. Toch staan supermarkten nog niet te 
springen om ze te verkopen. 
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De Covid-zelftests zijn momenteel te koop bij apothekers. Daar kosten ze vaak 6 à 8 euro per 
stuk. Buiten de apotheken is het wat zoeken. Drogisterijketen Kruidvat verkoopt er voor 17,49 
euro per vijf. De meeste grootste supermarktketens houden echter de boot af, zo blijkt uit een 
rondvraag. Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021.  
 
Tweehonderd mensen betogen aan kabinet Vandenbroucke in Brussel 
tegen vaccinatieplicht 
 
Enkele honderden mensen hebben vrijdagmiddag in Brussel betoogd aan het kabinet van 
minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Ze manifesteerden tegen de 
vaccinatieplicht voor de zorgverleners. Volgens de vakbonden waren ze met 200. 
 
De manifestatie was een initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Enkele betogers 
scandeerden de slogan ‘Witte jassen zijn geen deurmatten’. Ze legden twintig besmeurde witte 
jassen aan de ingang van het kabinet. ‘Het sanctioneren van niet-gevaccineerden zal het tekort 
van zorgpersoneel verder vergroten’, sprak een demonstrant.  
 
De bonden willen volgende week elke dag om 11 uur opnieuw manifesteren aan het kabinet 
van Vandenbroucke. En op 7 december is er een grote manifestatie aan de Kapellemarkt in 
Brussel. Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021. 
 
Vlaamse Sportfederatie wijst op verschil sport en concerten: ‘Waar is de 
logica?’ 
 
De Vlaamse Sportfederatie begrijpt niet dat er geen publiek meer wordt toegelaten bij indoor 
sporten, terwijl dat bij concerten wel nog mag. ‘Waar is de logica?’, vraagt Robin Ramakers, 
manager vertegenwoordiging bij de federatie. 
 
‘We zijn tevreden dat sporten mag doorgaan’, zegt Ramakers. ‘Alleen zitten we met een wrang 
gevoel over het feit dat er geen publiek is toegelaten. Wat is het verschil tussen een zittend 
publiek bij een sportwedstrijd en een zittend publiek bij een concert. Er is geen duidelijkheid 
gegeven waarom de sport geviseerd wordt. Bij een concert wordt evenzeer meegezongen of iets 
geroepen.’ 
Volgens Ramakers zal de maatregel gevolgen hebben voor de financiën van de clubs. ‘Er zijn 
ook geen inkomsten van de cafetaria's. Hoewel die wel open mogen, zullen de mensen daar 
ook wegblijven. De kosten voor de organisatie van de competitie lopen ondertussen wel door.’ 
Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021. 
 
Denemarken voert vanaf maandag mondmaskerplicht weer in 
 
Vanaf maandag moeten mensen in Denemarken weer bij verschillende dagelijkse activiteiten 
weer verplicht een mondneusmasker dragen. Zo geldt de verplichting onder meer op het 
openbaar vervoer en in winkels. Het is nog onduidelijk of ook verkopers in de detailhandel 
aan de mondmaskerplicht zullen moeten voldoen. Voor concerten en restaurantbezoeken 
wordt tijdelijk het CST ingevoerd. Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021.  
 
Meer tijdelijk werklozen door corona in oktober 
 
De daling van het aantal tijdelijk werklozen ten gevolge van het coronavirus is in oktober ten 
einde gekomen. Er waren in die maand 194.370 tijdelijk werklozen in België, 13,8 procent 
meer dan in september. Dat heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) vrijdag gemeld. 
 
Het is de eerste toename sinds april. Toen waren er wel nog circa 460.000 tijdelijk werklozen. 
En ook vergeleken met een jaar geleden valt het aantal tijdelijk werklozen nog mee: in oktober 
2020 waren het er bijna 366.000. 
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De RVA gaf in oktober een uitkering aan in totaal 307.459 werkzoekenden. Dat waren er net 
geen 30.000 of 8,9 procent minder dan in oktober vorig jaar. Bron: Nieuwsblad, 26 november 
2021.  
 
‘In vorige lockdowns bewezen dat jongeren blijven feesten in privésfeer’ 
(uitbater Versuz) 
 
Men probeert daadkrachtig op te treden tegen het coronavirus, maar ‘het risico is zeer groot 
dat de regel het omgekeerde effect heeft en net meer onveilige situaties creëert’. Dat zegt de 
uitbater van de Hasseltse discotheek Versuz. 
 
‘Het is tijdens de vorige lockdowns al bewezen dat heel wat jongeren zijn blijven feesten in de 
privésfeer, thuis of bij vrienden. Een omgeving zonder enige controle en dan spreken we niet 
enkel over potentiële COVID-19-besmettingen’, reageert Versuz-zaakvoerder Yves Smolders. 
Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021. 
 
Sportpaleis: ‘Moeten weer bijdrage leveren als onschuldigen’ 
 
Voor de Sportpaleis Group betekent de nieuwe verstrenging die het Overlegcomité doorvoert 
opnieuw een organisatorische streep door de rekening. Vanaf maandag moeten alle 
professioneel indoor evenementen zittend plaatsvinden. ‘We moeten weer een bijdrage leveren 
als onschuldigen in dit verhaal’, vindt CEO Jan Van Esbroeck. 
 
Dit weekend kunnen evenementen zoals het concert van Balthazar vrijdagavond in de Lotto 
Arena nog zoals gepland doorgaan, maar vanaf maandag mag er zeker drie weken lang alleen 
nog worden gewerkt met een zittend publiek. ‘Dat is natuurlijk slecht nieuws voor feestjes 
zoals dat van Dimitri Vegas & Like Mike in het Sportpaleis’, zegt Van Esbroeck. ‘Langs de 
andere kant hebben we ook een aantal zittende evenementen op de kalender staan en die 
mogen nog wel doorgaan. Ook onze theaters moeten niet sluiten. We hinken dus wat op twee 
gedachten vandaag.’  
 
Voor sommige evenementen kan volgens Van Esbroeck mogelijk nog worden bekeken of er 
kan omgeschakeld worden naar een zittend publiek. ‘We gaan daarover overleggen met 
organisatoren, maar evident is dat natuurlijk niet’, zegt hij. ‘Dat betekent minder capaciteit, 
omboeken, mensen teleurstellen... alweer. Mijn standpunt blijft dat wij een onschuldige zijn 
in dit verhaal, maar toch wordt van ons weer een bijdrage gevraagd.’ Bron: Nieuwsblad, 26 
november 2021. 
 
Eventsector: ‘Klappen incasseren uit solidariteit’  
 
De maatregelen na het Overlegcomité komen hard binnen bij de eventsector. ‘Toch stellen we 
ons opnieuw solidair op met de zorgsector en zullen we ons steentje bijdragen waar het moet. 
Al zitten we, net zoals de zorgprofessionals, ook op ons tandvlees’, reageert Sound of Silence. 
De organisatie vraagt in een persbericht waar het proactieve beleid blijft waar iedereen al twee 
jaar om smeekt. 
 
De eventsector draait om samenkomen en beleven. ‘Net daarom is het zo belangrijk om ons 
steeds solidair op te stellen met andere sectoren en gebeurtenissen in de maatschappij. Dat 
doen we tijdens deze vierde golf opnieuw. Uit respect voor het zorgpersoneel dat elke dag in 
de vuurlinie staat. We begrijpen de uitzichtloosheid waar ze voor staan zeer goed. En we zien 
hoe ze, net als onze sector, als speelbal voor een besluiteloze regering worden ingezet’, luidt 
het. 
 
Volgens Sound of Silence is de eventsector ‘de jojo van de coronacrisis geworden’. ‘We hebben 
langdurige oplossingen nodig, want onze motivatie en veerkracht is op. Zowel emotioneel, als 
financieel. Er worden onrealistische zaken van de bedrijven en mensen in onze sector 
verwacht en die worden ons nu te veel. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons blijvend 
te ondersteunen en erbovenop te helpen. Meer nog, we hebben allemaal nood aan een 
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eenduidig beleid. Maatregelen die niet verdelen, maar anticiperen.’ Bron: Nieuwsblad, 26 
november 2021.  
 
FedCaf: ‘Dit kan niet zonder steunmaatregelen’ 
 
De nieuwe coronamaatregelen voor de horeca zullen ‘niet kunnen zonder steunmaatregelen’. 
Dat zegt Erik Beunckens van de Federatie van Cafés van België (FedCaf). ‘We hebben altijd al 
gezegd dat we solidair willen zijn, en we zullen altijd doen wat we moeten doen om deze 
pandemie te boven te komen. Maar dit zal opnieuw niet kunnen zonder steunmaatregelen. Er 
vallen zeer belangrijke uren weg. Het horecabezoek is al dalend, met minder uren wordt het 
enorm problematisch.’ 
 
Beunckens vindt voorts dat die steun netto moet worden uitbetaald. ‘We verwachten in de 
volgende twee jaar dat nog eens 3.000 cafés gaan verdwijnen als ze hun belastingafrekening 
krijgen en geld moeten teruggeven op de steun die ze hebben ontvangen in het verleden. We 
willen dat de mensen weten welke steun ze krijgen en achteraf geen koude douche krijgen.’ 
Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021.  
 
Horeca Vlaanderen: ‘Deze Black Friday zal voor rode cijfers zorgen’ 
 
‘Deze Flack Friday zal vanaf morgen voor rode cijfers zorgen in de horeca.’ Dat heeft Matthias 
De Caluwe van Horeca Vlaanderen gezegd aan VTM Nieuws. Hij betreurt dat er ‘generieke, 
symbolische maatregelen worden genomen in evidente sectoren’. 
 
Het Overlegcomité besliste vrijdag dat restaurants en cafés ten laatste om 23 uur de deuren 
moeten sluiten. Bovendien mogen er niet meer dan zes mensen rond een tafeltje zitten, tenzij 
het gaat om leden van hetzelfde gezin. Voor horeca-uitbaters vallen cruciale uren weg en ze 
zullen ook weer capaciteitsproblemen hebben nu er slechts zes mensen aan een tafel mogen 
zitten, klinkt het bij Horeca Vlaanderen. De Caluwe vindt die zes personen trouwens ‘een 
vreemd cijfer’. ‘Ik zou daar graag de wetenschappelijke basis van zien’, zegt hij.  
 
De Caluwe begrijpt dat er in de hele samenleving maatregelen genomen moeten worden, maar 
hekelt dat de horeca opnieuw zwaar getroffen wordt. Hij mist een ‘globale aanpak’. ‘Keer op 
keer worden een paar sectoren zwaar getroffen’, klinkt het. Hij pleit daarnaast voor nieuwe 
steunmaatregelen. ‘Er wordt gesproken over Covid-21 in plaats van Covid-19, wel dan zijn er 
ook nieuwe steunmaatregelen nodig in deze fase. Dezelfde als voorheen, zullen niet voldoende 
zijn. Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021.  
 
Directeur van Depot in Leuven: ‘Dramatische beslissingen’ 
 
Mike Naert, de directeur van concertzaal Het Depot in Leuven, reageert bijzonder ontgoocheld 
op de beslissingen die het Overlegcomité vrijdag genomen heeft. ‘Het is dramatisch.’ Naert 
roept de overheden op om met degelijke steunmaatregelen over de brug te komen. 
 
Het Overlegcomité heeft vrijdag het nachtleven opnieuw op slot gedaan. Horecazaken moeten 
om 23 uur hun deuren sluiten. Evenementen mogen wel nog doorgaan, maar enkel als het 
publiek kan zitten. ‘Wij zullen ongeveer al onze concerten moeten uitstellen of annuleren’, zegt 
Naert. ‘We hebben twee zittende concerten gepland, die kunnen nog doorgaan, maar daar 
stopt het ook. We zagen de bui al hangen, maar dit is de zoveelste klap. Ik ben bijzonder 
teleurgesteld.’  
 
De concertdirecteur vraagt zich bovendien af waarom de klappen weer in zijn sector vallen. 
‘Men doet dat gemakkelijkheidshalve, men weet echter helemaal niet of wij wel de risicovolle 
sectoren zijn. Mensen raken meer besmet op het werk of in de privésfeer. We hebben de laatste 
twintig maanden bewezen dat we perfect veilig kunnen werken. We vragen dan ook om 
meteen, wanneer de boosterprikken bij de kwetsbare bevolking is gezet, weer te kunnen 
openen.’  
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‘Wij willen alle steunmaatregelen die er vroeger geweest zijn opnieuw in voege zien’, roept 
Naert nog op. ‘Niet meer of niet minder. We hebben het nu meer dan ooit nodig. Dit jojobeleid 
kunnen we niet lang meer volhouden.’ Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021.  
 
Beke stelt gepland bezoek aan Denemarken en Zweden uit door 
coronasituatie 
 
Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke stelt zijn geplande reis naar Denemarken 
en Zweden uit omwille van de epidemiologische situatie. Dat heeft het kabinet-Beke vrijdag 
aan Belga bevestigd. 
 
De CD&V-minister zou normaal gezien zondag vertrekken voor een vierdaags bezoek aan 
Denemarken en Zweden. Dat bezoek stond in het teken van de coronapandemie en de 
Scandinavische aanpak. Zo zou hij verschillende ministers ontmoeten en een ziekenhuis en 
woonzorgcentrum bezoeken. ‘Omwille van de huidige epidemiologische situatie heeft de 
minister beslist de reis uit te stellen’, klinkt het.  
 
Er stond ook een ontmoeting gepland met Hans Kluge, regionaal directeur voor Europa bij de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die vergadering zal op vraag van minister Beke digitaal 
georganiseerd worden. Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021.  
 
Van Ranst: ‘Ander sluitingsuur Nederland zal voor grensverkeer zorgen’ 
 
Viroloog Marc Van Ranst vindt dat het Overlegcomité een groot pakket aan maatregelen heeft 
voorgesteld. ‘De enige opmerking die ik zou maken is het sluitingsuur van 23 uur voor de 
horeca, zeker omdat Nederland het anders gaat doen’, zei hij bij Het Journaal van Eén. ‘Dan 
krijg je wat grensverkeer.’ In Nederland ligt er een advies voor om de horeca al om 17 uur te 
sluiten. 
 
Van Ranst verwacht daarnaast nog veel van het overleg tussen de onderwijsministers, komend 
weekend. ‘Dat gaat enorm belangrijk zijn om de kerstvakantie te halen’, zei hij. 
De viroloog vindt het ook belangrijk dat er nu centra komen waar iedereen zich, zonder 
afspraak, zal kunnen laten testen. ‘Dat is een verandering in de teststrategie die maakt dat in 
de eerste lijn de druk wat van de ketel wordt genomen.’ Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021.  
 
Dit heeft het Overlegcomité beslist: nachtleven op slot, sluitingsuur voor 
horeca 
 
Vanaf zaterdag gaat het nachtleven minstens drie weken op slot en krijgt de horeca opnieuw 
een sluitingsuur opgelegd. Dat is vrijdag beslist op het Overlegcomité. Tijdens een 
persconferentie gaf premier Alexander De Croo (Open VLD) duiding bij de verstrengde 
maatregelen. Een overzicht. 
 
‘Het Overlegcomité is vervroegd samengekomen’, zei premier De Croo vrijdag tijdens de 
persconferentie. ‘Opnieuw is gebleken hoe het tijdens de pandemie steeds rijden en omzien 
is. We hadden met experten een andere inschatting gemaakt en we zijn verschalkt door het 
veel besmettelijkere Deltavirus. We hebben nu een situatie die veel pessimistischer is.’ 
 
De premier benadrukte dat, ondanks een goed werkende vaccinatie, de druk op de 
ziekenhuizen fors toeneemt. ‘We zien veel activiteiten stilvallen, niet omwille van maatregelen 
van de overheid maar door het uitvallen van mensen. Die situatie is niet houdbaar, we moeten 
ingrijpen.’ Dat doet het Overlegcomité met de volgende maatregelen: 

De horeca krijgt opnieuw een sluitingsuur opgelegd. Vanaf zaterdag moeten cafés en 
restaurants de deuren sluiten om 23 uur. Daarnaast werd beslist dat je op café en op 
restaurant nog met maximaal zes personen aan één tafel mag zitten. Een huishouden dat 
meer dan zes personen telt, mag wel aan dezelfde tafel zitten. 
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Ook nachtwinkels moeten de deuren sluiten om 23 uur. Het nachtleven gaat op slot. Concreet 
moeten discotheken en dancings drie weken lang sluiten. Wie moet sluiten, zal steun krijgen 
van de overheid. ‘We gaan niemand in de steek laten’, aldus de eerste minister. 

Een zaal afhuren voor een verjaardagsfeest? Dat mag de komende drie weken niet meer. 
Huwelijken en koffietafels mogen wel blijven doorgaan, rekening houdend met de huidige 
maatregelen: het Covid Safe Ticket is vereist vanaf 50 personen binnen, 100 personen buiten. 
Voorts gelden dezelfde maatregelen als voor de horeca. Dansen met een mondmasker is 
toegelaten. 

Datzelfde verjaardagsfeest dan maar thuis organiseren? Mag wel. Het Overlegcomité gaat niet 
ingrijpen in de privésfeer van de mensen, er is dus geen herintroductie van bubbels of 
knuffelcontacten. ‘Dat zou echt niet uit te leggen zijn, nu iedereen gevaccineerd is’, luidde het 
eerder op verschillende kabinetten. 

Evenementen en concerten mogen wel nog doorgaan, maar enkel als het publiek kan zitten. 
Voor heel wat organisatoren betekent dat echter wel dat er annulaties zullen volgen. 

Sportwedstrijden die binnen doorgaan, mogen geen publiek meer toelaten. Buiten zou dat wel 
nog steeds mogen. Ook voor trainingen geldt dezelfde regel. Kinderen mogen wel begeleid 
worden door een volwassene. Voor de sporters zelf zijn er geen beperkingen ingevoerd. 

Aan de huidige regeling rond telewerken verandert niets: het is nog steeds verplicht om vier 
dagen thuis te werken – en dus geen volledige week, zoals hier en daar werd geopperd – tenzij 
dat door de aard van het werk niet kan. 

Nu  steeds meer scholen zich genoodzaakt zien de deuren te sluiten, rijst de vraag of collectief 
afstandsonderwijs opnieuw nodig is. Het onderwijs zelf ziet een collectieve sluiting liever niet 
gebeuren en verkiest een lokale aanpak. Het Overlegcomité heeft daar vrijdag niet over beslist 
maar legt de bal bij de ministers van Onderwijs. Die moeten tegen maandag met extra 
maatregelen komen. Daarom zitten de vakbonden en onderwijskoepels vrijdag om 15 uur 
samen om mogelijk extra maatregelen in het onderwijs te bespreken. 

Volgens De Croo gaat het dan om maatregelen om klasgroepen beter te scheiden, 
hoogrisicocontacten doortastender op te sporen en nog meer in te zetten op ventilatie. Minister 
van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) benadrukte dat ‘sterk ingrijpen’ nodig 
is ‘als we willen vermijden dat de scholen echt crashen’. Ook de buitenschoolse activiteiten 
komen in het vizier. ‘De ministers van Jeugd moeten bekijken hoe we de kruispunten van 
besmetting kunnen stilleggen, en die situeren zich in allerlei jeugdactiviteiten binnen. De 
vraag is of die kunnen blijven doorgaan. Als we willen dat de scholen open blijven, zullen we 
elders heel moeilijke maatregelen moeten nemen.’ 

Het Overlegcomité heeft de ministers van Volksgezondheid gevraagd om na te denken over 
een nieuwe teststrategie. Omdat zoveel mensen getest moeten worden op het coronavirus 
raken de huisartsen stilaan overspoeld. Ook voor de bestaande testcentra en laboratoria is de 
situatie niet evident. 

Om ervoor te zorgen dat het systeem niet kapseist, bespreken de ministers van 
Volksgezondheid zaterdag tijdens een interministeriële conferentie een nieuwe teststrategie, 
zei federaal gezondheidsminister Vandenbroucke. ‘Al is het maar voor een korte periode, die 
moet ervoor zorgen dat onze capaciteit overeind blijft en iedereen het kan blijven trekken.’ 

Ook de concrete uitrol van de derde prik voor de algemene bevolking staat op de agenda. 

Alle maatregelen gaan in vanaf zaterdag. De maatregelen met betrekking tot evenementen 
georganiseerd door professionals, gaan in vanaf maandag. Op 15 december komt er een nieuw 
Overlegcomité om de situatie opnieuw te evalueren. Bron: Nieuwsblad, 26 november 2021. 
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Corona zet streep door EK shorttrack in Dresden 
 
De corona-ellende blijft de sportwereld overhoop halen. Aan de lange lijst van afgelastingen 
als gevolg van de pandemie kunnen nu ook de Europese kampioenschappen shorttrack in het 
Duitse Dresden (14-16 jan 2022) worden toegevoegd. De Duitse bond acht het onverantwoord 
een titelstrijd te organiseren nu het aantal besmettingen explosief blijft oplopen en de 
medische situatie steeds kritieker wordt. De ISU verzoekt daarom geïnteresseerde landen die 
de organisatie zouden willen overnemen, zich te melden voor 30 november. Bron: 
Schaatsen.nl, 26 november 2021.  
 

 
 
In twee gebouwen op Park Den Alerdinck worden sinds vorig jaar november asielzoekers met 
corona opgevangen. © Foto Hissink 
 
COA hoopt dat asielzoekers met corona langer in Laag Zuthem mogen 
blijven: ‘Plek hard nodig’ 
 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hoopt vurig dat ze langer gebruik mag maken 
van Park Den Alerdinck in Laag Zuthem als isolatielocatie voor vluchtelingen met corona. Op 
1 december verloopt de deal met de gemeente Raalte om het landgoed als noodopvang te 
gebruiken. ‘We hebben de ruimte nog altijd hard nodig.’ 
 
In Laag Zuthem worden sinds vorige week asielzoekers die met corona besmet zijn 
opgevangen. De bedoeling was dat ze in juli 2021 de noodopvang konden sluiten, maar in 
overleg met de gemeente Raalte werd die periode verlengd tot 1 december.  
 
Omdat het virus in het hele land oplaait en het COA sowieso met ruimtegebrek in 
asielzoekerscentra kampt, hoopt de asielzoekersorganisatie dat de vluchtelingen die met 
corona besmet zijn langer in Laag Zuthem mogen blijven. ‘Maandag is er een 
informatiebijeenkomst waarvoor de buurt is uitgenodigd en dan hopen we dinsdag te horen 
dat we mogen blijven’, zegt Alet Bouwmeester van het COA. 
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Op het landgoed in Laag Zuthem, eigendom van Wouter Koning, maakt het COA gebruik van 
twee gebouwen. In totaal kunnen er 110 asielzoekers tegelijk opgevangen worden. Afgelopen 
september werd dat maximum tijdelijk verhoogd tot 160, om de toestroom van vluchtelingen 
uit Afghanistan te kunnen opvangen.  
 
In het afgelopen jaar heeft het zeker niet de hele tijd vol gezeten op Den Alerdinck. In de zomer 
was er zelfs even helemaal niemand in de noodopvang. ‘Maar nu hebben we noodopvang in 
het hele land nodig. Laag Zuthem is voor ons heel belangrijk. Het langer open houden van die 
locatie geeft ons lucht’, aldus Bouwmeester.  
 
Tot nu toe is er vanuit de omgeving geen weerstand geweest tegen de noodopvang. Vorig jaar 
december liet Laag Zuthem zich van zijn beste kant zien door veel kaartjes en cadeautjes te 
bezorgen bij de asielzoekers die op het landgoed in isolatie waren geplaatst. Toch durft 
Bouwmeester nog niet vooruit te lopen op het verlengen van de overeenkomst. ‘We gaan nog 
nergens vanuit. We hopen dat het kan.’ Bron: De Stentor, 26 november 2021. 
 
Corona of niet, zorgverzekeraars blijven ziekenhuizen korten in jaarlijkse 
onderhandelingen 
 
Zorgverzekeraars blijven ziekenhuizen in de jaarlijkse contractonderhandelingen financieel 
korten. Erger dan anders zelfs, stellen het Martini Ziekenhuis in Groningen en Wilhelmina 
Ziekenhuis Assen. 
 
Bestuursvoorzitter Paul van der Wijk van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen: ‘In feite wordt 
van ons gevraagd de stijgende zorgvraag volgend jaar met honderd medewerkers minder te 
gaan bedienen.'  Bron: Dagblad van het Noorden, 26 november 2021.  
 
De anti-Covid-pil van MSD blijkt minder effectief dan gedacht 
 
De anti-Covid-pil van farmabedrijf MSD blijkt in een laatste evaluatie minder effectief dan 
gedacht. Uit de meest recente klinische studies blijkt dat de pil 30 procent bescherming biedt 
tegen sterfte of opname in het ziekenhuis, meldt het bedrijf vrijdag. Eerder leek dat in 50 
procent van de gevallen zo te zijn. 

MSD vroeg eerder deze week goedkeuring aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
om de pil in Europa op de markt te mogen brengen. Het EMA moet de aanvraag nog 
beoordelen, maar gaf Europese overheden alvast toestemming het middel voor te schrijven. 

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. 

Ook Pfizer heeft het EMA om een beoordeling van z'n anti-Covid-pil Paxlovid gevraagd. Bron: 
AD, 27 november 2021. 
 
Zaterdag is de laatste dag dat niet-essentiële winkels tot 18.00 uur open 
mogen blijven en horeca tot 20.00 uur 
 
Zaterdag is de laatste dag dat niet-essentiële winkels tot 18.00 uur open mogen blijven en 
horeca tot 20.00 uur. Zondag gaan om 05.00 uur nieuwe coronamaatregelen in en moeten 
deze bedrijven om 17.00 uur de deuren sluiten. 
 
Horecabezoekers mogen zaterdag nog van hun tafel naar de wc lopen zonder mondkapje, wat 
zij vanaf zondag wel moeten. Dit geldt op alle plekken waar mensen een vaste zitplek hebben, 
zoals bioscopen en theaters. Op deze locaties moet vanaf zondag ook weer 1,5 meter 
afstand worden gehouden. 
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De maatregelen werden vrijdag door demissionair premier Mark Rutte aangekondigd. De 
regels gaan pas zondag in om bijvoorbeeld horeca de tijd te geven voorbereidingen te treffen, 
zoals reserveringen afzeggen en tafels op 1,5 meter afstand zetten. 
 
De nieuwe regels zijn in ieder geval tot en met zaterdag 18 december van kracht. Op 14 
december zal de situatie opnieuw worden beoordeeld. Bron: AD, 27 november 2021. 
 
Het OMT heeft het kabinet opnieuw gevraagd om te overwegen 
de kerstvakantie van scholen naar voren te verlengen 
 
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet opnieuw gevraagd om te overwegen 
de kerstvakantie van scholen naar voren te verlengen om zo het aantal coronabesmettingen 
terug te dringen. Dat staat in het laatste OMT-advies aan het demissionaire kabinet. 
 
Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge maakten vrijdag nieuwe maatregelen 
bekend om zo het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames terug te dringen. Een langere 
schoolvakantie hoort niet bij de aangekondigde maatregelen. 
 
Toen eind vorig jaar de besmettingsgolf opliep, noemde het OMT een langere kerstvakantie 
ook al als een optie om het aantal coronabesmettingen sneller te laten dalen. Minister Arie 
Slob (Onderwijs) vond dat toen ook geen goed idee. 
 
Het OMT vraagt in het advies ook ‘aandacht voor Black Friday en de risico's die aan de drukte 
in (winkel)centra verbonden zijn, juist nu maatregelen worden aangescherpt’. Bron: AD, 27 
november 2021. 
 
Minister Grapperhaus meldt dat naleving en controle op coronapas niet 
is verbeterd 
 
Vorige week meldde minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de naleving en 
controle op het coronatoegangsbewijs nog steeds niet was verbeterd. Een week later gaat 
het nog steeds niet goed. Dat blijkt uit de laatste handhavingscijfers. 
 
Er zijn vijftien lasten onder dwangsommen opgelegd en zeven keer is een bedrijf gesloten, 
meldt zorgminister Hugo de Jonge vrijdag aan de Kamer. Verder zijn er afgelopen week 
minimaal twintig bestuurlijke waarschuwingen gegeven. 
 
Een coronatoegangsbewijs is vanaf 13 jaar nodig in de horeca, bij evenementen en andere 
activiteiten. Bezoekers kunnen met de coronapas aantonen dat ze gevaccineerd zijn, een 
negatieve test hebben of dat ze een corona-infectie hebben doorgemaakt. 
 
Naast de pas moet er ook een identiteitsbewijs worden getoond. Vorige week berichtte 
Grapperhaus aan de Kamer dat er geen enkele sector is waar meer dan pakweg een derde van 
de bezoekers echt volgens die regel gecheckt wordt. 
 
Het demissionaire kabinet overweegt het gebruik van het coronatoegangsbewijs uit te 
breiden naar de niet-essentiële winkels en dienstverlening. Voor het geval deze uitbreiding 
doorgaat is het ‘kabinet met de sector bezig om een plan uit te werken om de controles van de 
ondernemers zo te organiseren dat het adequaat, uitvoerbaar en hanteerbaar is’, aldus De 
Jonge. 
 
Voor dat plan zal het kabinet ook geld vrijmaken. Eerder werd al 45 miljoen euro gereserveerd 
voor gemeenten en ondernemers om de controle en handhaving op de coronatoegangsbewijs 
te verbeteren. Bron: AD, 27 november 2021.  
 



216 
 

Reactie Europese landen op ontdekking nieuwe variant is niet terecht 
volgens minister Volksgezondheid Zuid-Afrika 
 
De reactie van Europese landen op de nieuwe variant van het coronavirus die in Zuid-Afrika is 
ontdekt, is volgens de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid, Joe Phaahla, 
‘onterecht’. Voorlopig is nog niet duidelijk of de Omikron-variant besmettelijker is dan andere 
en of de huidige vaccins er werkzaam tegen zijn, zei hij vrijdagavond tijdens een 
persconferentie. 
 
Phaahla benadrukte dat de inreisverboden die verschillende landen intussen hebben 
ingesteld voor reizigers uit Zuid-Afrika, volledig ingaan tegen de bestaande normen en 
standaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De bekendmaking van donderdag 
had alleen maar als doel om de bevindingen van de Zuid-Afrikaanse wetenschappers zo snel 
mogelijk wereldkundig te maken.  
 
Verschillende landen binnen en buiten Europa hebben vluchten uit zuidelijk Afrika tot nader 
order opgeschort wegens de Omikron-variant. Nederland en de andere lidstaten van de 
Europese Unie hebben afgesproken vluchten uit zeven landen in zuidelijk Afrika voorlopig te 
weren. Het gaat om Zuid-Afrika, Namibië, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en 
Swaziland. Nederlanders en andere EU-burgers kunnen nog wel uit de zeven landen naar de 
unie reizen. Zij moeten een coronatest ondergaan en in quarantaine.  
 
Hoewel er nog geen duidelijkheid is over de besmettelijkheid van de nieuwe coronavirusvariant 
en de werkzaamheid van de vaccins, hebben de WHO en het Europees centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) al hun bezorgdheid geuit. Buiten zuidelijk Afrika is de 
variant onder meer al vastgesteld in Israël en Hongkong. In Europa meldde België een eerste 
besmetting. Bron: AD, 27 november 2021. 
 
61 van 600 passagiers uit Zuid-Afrika besmet met coronavirus 
 
Van de 600 mensen in de twee KLM-vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika, zijn 
61 mensen positief getest op het coronavirus. Het is nog niet bekend of zij besmet zijn met de 
nieuwe Omicron-variant, dit wordt nog onderzocht. De GGD ging er eerder op de dag nog van 
uit dat 85 passagiers een positieve uitslag zouden krijgen. Deze schatting werd gemaakt toen 
er 110 uitslagen bekend waren, waarvan 15 positief. 
 
De besmette personen worden ondergebracht in een bewaakt isolatiehotel op of in de buurt 
van Schiphol. Zij blijven daar in ieder geval zeven dagen wanneer zij klachten hebben en vijf 
dagen als zij geen klachten hebben. Wie een negatieve testuitslag krijgt, moet vijf dagen in 
thuisquarantaine om zich na vijf dagen opnieuw te laten testen. 
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Reizigers uit Zuid-Afrika zaten vanmiddag urenlang vast in vliegtuigen op Schiphol © 
Videostill 
 
Vrijdagochtend kreeg GGD Kennemerland van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & 
Sport de opdracht de passagiers van de twee vluchten uit Zuid-Afrika te testen op corona. 
Daarvoor werden speciale teststraten ingericht op Schiphol. De GGD snapt de mogelijke 
frustratie onder passagiers. ‘Mensen hebben een lange reis achter de rug en verkeren tot ze 
geland zijn in de veronderstelling dat ze op korte termijn thuis zijn’, schrijft de GGD. ‘In plaats 
daarvan worden ze geconfronteerd met een situatie zoals we die nog niet eerder hebben 
meegemaakt in Nederland.’  
 
De passagiers uit de twee toestellen, die kort na elkaar waren geland, werden gescheiden 
gehouden van andere mensen op Schiphol. Het ene toestel kwam uit Kaapstad en landde 
vrijdag rond 10.30 uur op Schiphol. De andere vlucht, vanuit Johannesburg, kwam daar rond 
11.00 uur aan.  
 
Het gebeurt zelden dat mensen in Nederland verplicht in een hotel moet verblijven terwijl ze 
hier een eigen woning hebben. In oktober 2020 werd in het Groningse Haren een 
quarantainehotel ingericht voor asielzoekers met corona uit azc’s in de drie noordelijke 
provincies. Afgelopen maand zat een groep overwegend oudere Nederlanders lange tijd vast in 
een corona-hotel op het Italiaanse eiland Sardinië. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
‘Je kunt niet zeggen: we bestrijden de pandemie even niet, omdat we 
geweld vrezen’ 
 
Nu het kabinet zware coronamaatregelen neemt, moet de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid alert zijn op een reflex van frustratie onder het volk. 
Ondanks de rellen van vorige week is Pieter-Jaap Aalbersberg (62) niet pessimistisch. ‘Er zijn 
mensen ongelukkig, maar de meeste mensen niet.’ 
 
Pieter-Jaap Aalbersberg zit er ogenschijnlijk kalm bij, in zijn werkkamer. Terwijl toch wéér 
zware coronamaatregelen worden uitgestort over een land dat het beu is. Waar demonstraties 
gemeengoed zijn en een betoging in Rotterdam vorige week uitmondde in ernstige, 
gewelddadige rellen met aanvallen op agenten en brandweerlieden. 
 
Aalbersberg kan zich, vanuit zijn rol als NCTV, moeilijk een opgewonden standje tonen. ‘Maar’, 
benadrukt hij, ‘ik ben niet kalm.’ Bron: AD, 27 november 2021. 
 
Sint Maarten meldt twintig geregistreerde coronabesmettingen 
 
Voor het eerst sinds ruim vier maanden is op Sint Maarten sprake van 'maar' twintig 
geregistreerde coronabesmettingen. In de afgelopen maanden lagen de aantallen beduidend 
hoger, met als dieptepunt 345 besmettingen op 14 augustus. 

Op 12 juli kende het eiland negentien besmettingen. Op dat moment waren er in totaal 34 
coronadoden, inmiddels is dat aantal opgelopen tot 75. Vrijdag lagen er geen coronapatiënten 
meer in het ziekenhuis. Elf mensen zitten momenteel in quarantaine op het eiland, twintig 
personen moeten in thuisisolatie verblijven. 

De overheid benadrukt dat de bevolking nog steeds in publieke ruimtes een mondkapje moet 
dragen en sociale contacten zo veel mogelijk dient te vermijden. Verder wordt iedereen 
aangeraden vaak de handen te wassen. Bron: AD, 27 november 2021. 
 
 
  
 



218 
 

Nergens in het westen van Europa worden zo veel coronabesmettingen 
vastgesteld als in Limburg 
 
Nergens in het westen van Europa worden zo veel coronabesmettingen vastgesteld als in 
Limburg. In de provincie zijn in de afgelopen twee weken 22.482 inwoners positief getest. Dat 
komt neer op 2.012 gevallen per 100.000 inwoners, oftewel 1 op de 50 Limburgers. 
 
Ook voor Nederland is dat een record. Sinds het begin van de epidemie had een provincie nog 
nooit zo veel positieve tests. 
 
Limburg en de elf andere provincies blijven, zoals verwacht, op het hoogste 
waarschuwingsniveau staan. Ze kleuren net als vorige week donkerrood op de Europese 
coronakaart. 
 
Die wordt elke donderdag gemaakt door de Europese gezondheidsdienst ECDC. Op de kaart 
staan in totaal 212 regio's. Limburg en zestien andere regio's hebben meer dan 2.000 
besmettingen per 100.000 mensen. 
 
De meeste besmettingen worden vastgesteld in het midden van Europa. In de Oostenrijkse 
deelstaat Salzburg zijn van 8 tot en met 21 november 3.237 per 100.000 inwoners positief 
getest. Daarna volgt Opper-Oostenrijk. Naast Oostenrijk worden ook in Slowakije, Tsjechië, 
Slovenië en Kroatië veel positieve tests geregistreerd. 
 
Ook in andere Europese gebieden stijgt het aantal bevestigde besmettingen. Sardinië stond 
vorige week als laatste regio van heel Europa op groen, het laagste waarschuwingsniveau, 
maar gaat nu naar oranje. Bron: Nu.nl, 26 november 2021. 

 
Opgenomen gevaccineerden hebben bijna altijd al medische problemen 
 
Gevaccineerden die toch besmet raken met het coronavirus, komen die infectie in de meeste 
gevallen goed door. Als zij wél in het ziekenhuis opgenomen moeten worden, komt dat bijna 
altijd doordat zij andere medische problemen hebben. Dat zegt Leon van den Toorn, voorzitter 
van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), donderdag in het AD.  
 
Volgens de longarts hebben opgenomen gevaccineerden vrijwel altijd al last van bijvoorbeeld 
een afweerstoornis of ernstig overgewicht. Daarnaast bestaat de groep opgenomen 
gevaccineerden in zijn ziekenhuis veelal uit ouderen met hartfalen of problemen aan hun 
longen, vertelt hij.  
 
Die laatste statistiek wordt ook ondersteund door cijfers van het RIVM: opgenomen 
gevaccineerden zijn gemiddeld 77 jaar oud. Ongevaccineerde mensen in het ziekenhuis zijn 
gemiddeld bijna twintig jaar jonger (59).  
Van den Toorn wil met zijn verhaal ‘het wijdverspreide misverstand’ ontkrachten dat 
gevaccineerden en ongevaccineerden een even groot risico lopen om met COVID-19 in het 
ziekenhuis te belanden. 
 
Uit cijfers van het RIVM blijkt hetzelfde. De kans dat een niet-geprikte Nederlander wordt 
opgenomen, is zeventien keer groter dan dat iemand die wél volledig is ingeënt wordt 
opgenomen. Dat cijfer is bijna twee keer zo hoog als gekeken wordt naar ic-opnames. 
 
Van den Toorn: ‘Bij iedere ongevaccineerde denken we: diegene had zijn ziekenhuisopname 
kunnen voorkomen. Dat vind ik heel frustrerend. Dan moet je ook niet gek opkijken als de 
regering daar maatregelen voor bedenkt.’ Door je niet te laten vaccineren, kun je de 
ziekenhuiszorg in de problemen brengen, zegt hij. 
 
Volgens de longarts hebben veel ongevaccineerden er na hun opname spijt van dat ze zich 
niet lieten vaccineren. ‘Ik kan het nut van vaccins niet genoeg benadrukken. Als er niet 
gevaccineerd zou zijn, zou het volkomen uit de hand lopen.’  
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Ook die uitspraak wordt bevestigd door data van het RIVM. Zo hebben vaccins in de afgelopen 
vier maanden 94 procent van alle mogelijke ziekenhuisopnames en 96 procent van alle 
mogelijke ic-opnames voorkomen.  
 
Desondanks is de druk in de zorg hoog opgelopen en heeft het demissionaire kabinet de 
geplande persconferentie op 3 december met een week vervroegd. Aanstaande vrijdag worden 
zeer waarschijnlijk nieuwe maatregelen getroffen. Volgens landelijke media liggen ‘alle opties‘ 
op tafel, maar wordt vrijdag pas een knoop doorgehakt. Bron: Nu.nl, 25 november 2021.  
 
250 DAF-werkers kregen coronaprik op hun werk; Vaccinatieproef DAF 
en GGD is een succes 
 
De GGD en DAF hebben een proef gehouden waarbij medewerkers onder werktijd de kans 
kregen een coronavaccinatie te halen. 
 
Een succes, aldus DAF. Het bedrijf hoopt op een vervolg. 
 
De GGD Brabant Zuidoost heeft geen ruchtbaarheid gegeven aan de proef. DAF bevestigde 
vrijdag desgevraagd aan het ED dat DAF-medewerkers deze maand de kans hebben gekregen 
om op hun werk een vaccinatie te halen, als zij dat wilden. 
 
‘Samen met de GGD heeft DAF in november inderdaad een pilot uitgevoerd om te kijken of 
medewerkers belangstelling zouden hebben om op het werk - rond of onder werktijd - vrijwillig 
een vaccinatie te halen. Tijdens vier priksessies in evenveel weken werden iets meer dan 250 
vaccinaties gezet’, zegt een woordvoerder van het bedrijf. ‘Wij beschouwen dit als een geslaagd, 
drempelverlagend experiment en staan ervoor open om de pilot een vervolg te geven.’ 
 
Dat vervolgt komt er voorlopig niet, laat de GGD weten. ‘De pilot is goed verlopen. Maar het 
is voor de GGD nu alle hens aan dek, op het gebied van testen en voor de boosterprik. 
Daarvoor zijn we flink aan het opschalen en mensen aan het opleiden.’ 
 
Medio september vroeg sociale werkvoorziening Ergon tevergeefs aan de GGD om bij hen te 
komen vaccineren. Ergon kent al een vrij hoge vaccinatiegraad, maar denkt dat die nog hoger 
kan als medewerkers de kans krijgen bij op hun vertrouwde werkplek een prik te laten zetten. 
 
De GGD wees dit af en zei dat ze eerst wilde gaan prikken in wijken in Eindhoven en 
Helmond waar de vaccinatiegraad achter blijft.  
 
Voor Ergon is de pilot bij DAF reden om hun eerdere uitnodiging aan de GGD te herhalen. 
‘Wij gaan opnieuw bellen met de GGD. Onze argumenten blijven hetzelfde’, zegt een 
woordvoerder. ‘Bij ons werkt een kwetsbare doelgroep. Sommige mensen hebben prikangst. 
Of ze zien op tegen de gang naar de centrale priklocaties van de GGD. We willen die 
medewerkers -  zonder dwang of dwang, dus geheel vrijwillig - ook de kans geven om zich in 
hun vertrouwde werkomgeving te laten vaccineren. We denken dat 50 tot 200 van hen dat 
dan ook echt zal doen.’  
 
De GGD wijst dit voorstel nog steeds af: ‘Binnen de Ergon is de vaccinatiegraad zeer hoog, wij 
richten ons met fijnmazig vaccineren op doelgroepen waarbij de vaccinatiegraad duidelijk 
achterblijft.’ Bron: ED, 27 november 2021.  
 
90 procent Ergon-medewerkers gevaccineerd: nog meer is mogelijk, maar 
GGD prikt niet op locatie 
 
Van de meer dan 2.600 medewerkers van sociale werkvoorziening Ergon is naar schatting 90 
procent gevaccineerd. En dat getal kan verder omhoog, zo is de overtuiging. Maar dan moet 
de GGD wel op locatie komen prikken. En dat gaat vooralsnog niet gebeuren. 
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‘De stap naar de vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond is voor sommige van onze 
medewerkers echt te groot’, zegt woordvoerder Thijs Franssen van Ergon. ‘Ze willen wel. Maar 
zo'n grote GGD-vaccinatiehal, met allemaal mensen die ze niet kennen, daar durven ze niet 
naartoe.’ 
 
De stap naar de vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond is voor sommige van onze 
medewerkers echt te groot, aldus Thijs Franssen, Ergon. 
 
Om toch nóg meer medewerkers gevaccineerd te krijgen heeft Ergon de GGD Brabant Zuidoost 
gevraagd om bij hen op locatie te komen vaccineren. Maar de GGD zegt vooralsnog nee. Een 
woordvoerder liet het ED vrijdag weten dat de GGD eerst extra inzet wil richten op wijken die 
achterblijven qua vaccinatiegraad. 
 
‘Ze zeggen dat onze mensen toch naar de centrale priklocaties moeten’, aldus Franssen. ‘Wij 
hopen de GGD alsnog over te halen. Want wij weten zeker dat van die resterende tien procent 
de helft zich alsnog wil laten vaccineren.’  
Wij weten zeker dat de 10 procent die nog niet gevaccineerd is gehalveerd kan worden, als de 
GGD bij ons komt prikken, aldus Frans Thijssen, Ergon. 
 
Ergon biedt in de regio Eindhoven duizenden mensen beschut werk of een leerwerktraject. 
Franssen was nieuwsgierig naar de vaccinatiegraad binnen Ergon. ’Dat percentage blijkt 90 
procent. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. Ik had dat eerlijk gezegd helemaal niet 
verwacht. Een hele geruststelling.’ 
 
Op dit moment is in Nederland circa 82 procent van de volwassenen gevaccineerd. Ergon 
benadrukt overigens dat medewerkers die geen prik willen, de ruimte krijgen om die keuze te 
maken. 
 
Maar hoe weet Franssen eigenlijk hoeveel van zijn mensen een prik hebben gehad? Bedrijven 
mogen dit niet registreren - hooguit mag hun bedrijfsarts hiernaar vragen. Franssen weet hoe 
gevoelig dit ligt.  
 
‘We vragen dit dan ook niet actief aan mensen - we willen het zelfs niet eens weten op 
individueel niveau. Maar onze leidinggevenden hebben een vertrouwensrelatie met hun 
medewerkers. Zoiets komt ter sprake, ze weten het gewoon. Ik ben ze allemaal afgegaan, en 
elke keer gevraagd om een schatting te maken  welk percentage van hun mensen gevaccineerd 
is. Telkens kwam er 90 procent uit.’ 
 
Ik was best huiverig voor zo'n vaccinatie. Maar ik heb hem gewoon nodig, aldus Lindy Ahrens, 
Ergon. 
 
De meeste medewerkers hebben zich laten vaccineren uit bezorgdheid over de eigen 
gezondheid. Eén van hen is Lindy Ahrens (37) uit Eindhoven. ‘Ik was best huiverig voor zo'n 
vaccinatie. Maar ik heb hem gewoon nodig. Zodra het kon, ben ik hem gaan halen.’ Ahrens is 
al jaren chronisch verkouden. Corona kan ze er echt niet bij hebben. ‘En daarnaast wil ik 
mijn omgeving beschermen.’ 
 
We hebben toch gezien dat het aantal doden door corona sinds het vaccineren begon enorm 
is gedaald? Dus het werkt, volgens Rik van den Berkmortel, Ergon. 
 
Dat laatste staat voorop bij haar leidinggevende Rik van den Berkmortel uit Deurne. ‘Ik ben 
eigenlijk nooit ziek’, zegt hij. ‘Met corona heb ik gedacht: dat zal ook wel aan mij voorbij gaan. 
Maar ik sta hier wel tussen honderd man te werken, en die kan ik ook besmetten. Bovendien 
heb ik een voorbeeldfunctie.’  
 
De Veldhovense Miriam Hermans (51) twijfelde erg. ‘Ik heb heel lang gedacht, ik ga het niet 
doen. Wat spuiten ze in je lichaam? Normaal doen ze tig jaar onderzoek naar de werking van 
een vaccin, nu is het er heel snel.’ Uiteindelijk haalde ze de prik wel. ‘Voor mijn partner die in 
het onderwijs werkt. Als ik besmet raak, heeft dat ook gevolgen voor haar en haar leerlingen.’ 
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‘Ik heb het gedaan voor mijn partner die in het onderwijs werkt. Als ik besmet raak, heeft dat 
ook gevolgen voor haar en haar leerlingen, aldus Miriam Hermans, Ergon. 
 
Van den Berkmortel gaat uit van vertrouwen. ‘Ik denk dat ze niet iets in je lichaam stoppen 
dat niet goed is. En we hebben toch gezien dat het aantal doden door corona sinds het 
vaccineren begon enorm is gedaald? Dus het werkt.’ Bron: ED, 18 september 2021. 
 
Drempelverlagende prikpoli GGD strijkt neer in Helmondse 
Leonardusbuurt; ‘We waren een beetje bang’ 
 
Zorgen wegnemen, informatie verstrekken en de drempel verlagen voor mensen die zich - 
alsnog - willen laten vaccineren tegen Covid-19. Vooral dat is het doel van de ‘pop-up prikpoli’ 
in gezondheidscentrum Leonardus in Helmond. 
 
Aleksandra (20) en Lucas (24) staan zaterdag in een de van de ruimtes in het 
Gezondheidscentrum te wachten of hun vaccinatie goed is gegaan. Het Poolse stel, wonend in 
Venray, heeft lang geaarzeld. ‘We waren een beetje bang voor het vaccin’, zegt Aleksandra wat 
schuchter. ‘Vooral vanwege alle verhalen over bijwerkingen die op internet de ronde doen.’ 
Bron: ED, 21 november 2021. 
 
De Verenigde Staten weren vanaf maandag reizigers uit acht landen in 
het zuiden van Afrika 
 
De Verenigde Staten weren vanaf maandag reizigers uit acht landen in het zuiden van Afrika. 
Dit vanwege de nieuwe, mogelijk besmettelijkere, coronavariant die daar is aangetroffen. De 
nieuwe virusversie, die Omicron-variant is gedoopt, heeft een groeiend aantal landen doen 
besluiten vluchten vanuit zuidelijk Afrika te verbieden. 
 
Ook Nederland laat geen reizigers meer toe. Tot nu toe zijn er nog geen 
besmettingsgevallen met de Omicron-variant in de VS vastgesteld, meldt het Centrum voor 
Ziektebeheersing en -Preventie. De B.1.1.529-variant is de vijfde mutatie die door de 
Wereldgezondheidsorganisatie als 'zorgelijk' wordt bestempeld.  Bron: AD, 27 november 2021.  
 
In Tsjechië daalt het aantal coronabesmettingen 
 
Tsjechië ziet voor het eerst in twee maanden het aantal dagelijkse besmettingen dalen. Het 
land met 10,7 miljoen inwoners stelde het afgelopen etmaal 20.315 nieuwe gevallen vast. Op 
dezelfde dag een week eerder waren dat er 22.957. Ondanks de dalende besmettingscijfers is 
het aantal ziekenhuisopnames nog steeds hoog. 
 
Op dit moment liggen er 6169 mensen met coronaklachten in een ziekenhuisbed. 
Een verdubbeling in drie weken tijd. De ziekenhuizen zijn genoodzaakt niet urgente 
behandelingen uit te stellen en de overheid heeft strengere maatregelen ingesteld. Zo sluiten 
bars en clubs 's avonds om tien uur en zijn kerstmarkten verboden. Bron: AD, 27 november 
2021.  
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Leden van de Bijstandseenheid (ME) van de Koninklijke Marechaussee en de Mobiele Eenheid 
vrijdagavond rondom het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar gaven demissionair 
premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport een persconferentie over de coronamaatregelen. © ANP  
 
Politie: inzet leger onvermijdelijk bij code zwart in ziekenhuizen 
 
De politie en het OM signaleren dat er sprake is van ‘uitputting van medewerkers en middelen’ 
door aanhoudende onrust in het land over de coronamaatregelen. De politie verwacht dat de 
reguliere en uitstelbare politiezorg daardoor afgeschaald moet worden. ‘Niet vanwege de 
handhaving van coronamaatregelen, maar om de openbare orde te handhaven, demonstraties 
te begeleiden en ongeregeldheden te voorkomen en te bestrijden.’ 
 
Mocht code zwart in de ziekenhuizen van kracht worden, dan is bijstand van defensie 
‘onvermijdelijk’. In ieder geval van de Koninklijke Marechaussee, maar ook andere 
defensieonderdelen. ‘Omdat daardoor ongeregeldheden kunnen ontstaan waar extra inzet van 
de politie nodig is’, staat in een toelichting op de wet die de vrijdag aangekondigde maatregelen 
mogelijk moet maken en naar de Tweede Kamer is gestuurd. 
 
Politie en OM constateren dat het draagvlak onder burgers en ondernemers voor de 
coronamaatregelen afneemt. Dit bemoeilijkt handhaving en leidt tot meer escalatiemomenten. 
Ook heeft er een verdieping en verbreding van het maatschappelijk ongenoegen 
plaatsgevonden. ‘Dit leidt inmiddels tot verstoringen van de openbare orde waarbij het geweld 
zich, meer dan voorheen, richt tegen politie, handhavers, hulpverleners en gezagsdragers.’ 
Bron: AD, 27 november 2021. 
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Gisterenavond keken ruim 5,7 miljoen mensen naar 
de coronapersconferentie 
 
Er keken gisterenavond ruim 5,7 miljoen mensen naar de coronapersconferentie, waarin 
premier Rutte en coronaminister De Jonge een avondlockdown aankondigden, meldt 
Stichting KijkOnderzoek.  
 
De persconferentie werd zoals gebruikelijk live uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS6. 
Volgens SKO keken de meesten naar NPO 1 (3.500.000). Naar de uitzending op RTL 4 keken 
1.882.000 mensen en op SBS6 stemden 321.000 kijkers af. Bron: AD, 27 november 2021. 
 
Staat New York roept noodtoestand uit 
 
Uit zorg over de coronapandemie, en deels met het oog op de Omicron-variant, roept de 
Amerikaanse staat New York de noodtoestand uit. Dat geeft de autoriteiten meer 
mogelijkheden om in te grijpen als de situatie verslechtert. 
 
Zo kan volgens NBC New York opdracht worden gegeven om niet-spoedeisende medische 
procedures in ziekenhuizen te beperken. Ook kunnen mogelijke personeelstekorten in de zorg 
effectiever worden aangepakt.  
 
De druk op de ziekenhuizen is de afgelopen maand al toegenomen. In de circa 20 miljoen 
inwoners tellende staat worden dagelijks weer zo'n 300 coronapatiënten opgenomen. De 
noodmaatregelen worden op 3 december van kracht.  
 
Gouverneur Kathy Hochul meldt dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden of de 
nieuwe coronavariant opduikt in haar staat. ‘Hoewel de nieuwe Omicron-variant nog niet is 
ontdekt in de staat New York, komt die wel onze kant op.’ Bron: AD, 27 november 2021. 
 
Coronacijfers in Rusland blijven hoog 
 
De dagelijkse coronacijfers in Rusland blijven hoog. Ook vandaag noteren de 
gezondheidsautoriteiten vergelijkbare cijfers. Er werden 33.946 nieuwe 
besmettingen vastgesteld, tegen 34.690 een dag eerder. 1239 mensen kwamen 
te overlijden aan de gevolge van Covid-19. Gisteren werden er 1235 sterfgevallen 
gemeld.  Bron: AD, 27 november 2021. 
 
Reizigers uit zuidelijk Afrika worden door GGD opgeroepen zich te laten 
testen 
 
Reizigers die sinds afgelopen maandag vanuit zuidelijk Afrika zijn aangekomen in Nederland, 
worden door de GGD opgeroepen zich zo snel mogelijk te laten testen. Het gaat om reizigers 
die zijn aangekomen vanuit Botswana, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swaziland) 
en Namibië. 
 
Voor die landen geldt sinds gisteren een inreisverbod voor niet-EU-burgers, vanwege 
de besmettelijkere Omicron-variant van het coronavirus. Sinds zaterdag 00.01 uur geldt er 
ook een inreisverbod voor niet-EU-reizigers uit Mozambique. Wie positief test, moet in 
quarantaine, schrijft gezondheidsminister De Jonge aan de Tweede Kamer.  
 
Nederlanders kunnen nog wel naar zuidelijk Afrika vliegen en mogen daarna ook weer terug. 
Wel moeten zij bij terugkeer in quarantaine. Op twee vluchten vanuit Zuid-Afrika is bij  61 
van de 600 passagiers corona vastgesteld. Of het om besmetting met de nieuwe virusvariant 
gaat, is nog niet duidelijk. Bron: AD, 27 november 2021.  
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Japan sluit de grenzen voor reizigers uit de Afrikaanse 
landen Mozambique, Malawi en Zambia 
 
Japan sluit de grenzen voor reizigers uit de Afrikaanse 
landen Mozambique, Malawi en Zambia. Dit uit angst voor de Omicron-variant die onlangs 
opdook in het zuiden van het continent. Japanners die terugkeren uit een van de landen 
moeten 10 dagen in quarantaine, laat het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. 
De nieuwe regels komen boven op het al geldende inreisverbod voor Zuid-Afrika, Botswana, 
Eswatini, Zimbabwe, Namibië en Lesotho, en gaan om middernacht in. Bron: AD, 27 
november 2021. 
 
De Britse Labour-partij wil dat de boosterprikken versneld worden 
toegediend 
 
De Britse Labour-partij wil dat de boosterprikken versneld worden toegediend. Met het oog op 
de mogelijk besmettelijkere Omicron-variant zou de tijd tussen de laatste coronaprik en de 
aanvullende vaccinatie van zes naar vijf maanden moeten. 
 
‘De nieuwe variant is een alarmbel’, zet woordvoerder Alex Norris van de oppositiepartij. 
‘De pandemie is niet voorbij. We moeten onze verdediging met spoed versterken om het virus 
op afstand te houden.’ Bron: AD, 27 november 2021. 
 
Ook in België blijven de besmettingscijfers oplopen 
 
Ook in België blijven de besmettingscijfers oplopen, schrijft Het Laatste Nieuws. Vandaag 
meldt gezondheidsinstituut Sciensano 17.151 nieuwe gevallen, een stijging van 42 
procent ten opzichte van een week eerder. Het gemiddelde over de afgelopen week ligt 
op 16.762 besmettingen per dag, een stijging van 48 procent. Maandag sneuvelde het 
dagrecord en werden 25.536 positieve tests afgenomen.  

Tussen 20 en 26 november werden dagelijks gemiddeld bijna 306 mensen opgenomen in het 
ziekenhuis, een stijging van 34 procent. Ruim boven de piek tijdens de derde golf, toen ging 
het op 2 april om 275 opnames per dag. Er liggen 3494 mensen in de Belgische 
ziekenhuizen. Sinds de uitbraak van de pandemie werden in België al ruim 1.701.663 
besmettingen met het virus vastgesteld. Bron: AD, 27 november 2021. 
 
Gemiddeld meer dan 17.000 besmettingen per dag en bijna 3.500 
patiënten in het ziekenhuis 
 
Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen in ons land blijft toenemen en 
stijgt vandaag met 42 procent naar 17.151. Maandag is nu officieel een nieuw record 
geregistreerd: toen raakten 25.536 landgenoten besmet en dat waren er nooit eerder zo veel. 
Het aantal hospitalisaties stijgt met 34 procent naar meer dan 300 per dag. Er liggen nu bijna 
3.500 mensen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van 
gezondheidsinstituut Sciensano.  
 
Tussen 20 en 26 november werden dagelijks gemiddeld bijna 306 mensen opgenomen in het 
ziekenhuis, een stijging met 34 procent. Dat is ook meer dan de piek tijdens de derde golf. Op 
2 april ging het om 275 opnames per dag. 
 
In totaal liggen er op dit moment 3.494 mensen in het ziekenhuis (+18 procent), van wie 
er 682 intensieve verzorging nodig hebben (+13 procent). 
 
Het aantal bijkomende coronagevallen blijft ook stijgen. Tussen 16 en 22 november werden 
er gemiddeld 16.762 besmettingen per dag vastgesteld, een stijging met 48 procent op 
weekbasis. In de referentieweek zat met 11 november wel een feestdag, wat een licht vertekend 
beeld geeft. 
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In totaal werden sinds de start van de pandemie al ruim 1.701.663 besmettingen met het 
virus vastgesteld. 
 
Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag fors 
meer is dan een week eerder. Op maandag 22 november werden ruim 25.536 besmettingen 
vastgesteld, dat is het hoogste cijfer sinds de start van de pandemie. Het vorige record dateert 
van 27 oktober vorig jaar, toen er op één dag tijd 22.221 nieuwe gevallen werden 
geregistreerd. Veel hoger dan 25.000 besmettingen per dag zullen we volgens biostatisticus 
Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) niet uitkomen. ‘Niet qua epidemie, maar dat krijgen 
we gewoon niet meer getest’, zei hij eerder deze week in een interview met HLN. 
 
Volgens Molenberghs is het aantal bevestigde gevallen overigens maar een fractie van het 
werkelijke aantal nieuwe besmettingen, dat volgens modellen drie tot vijf keer hoger ligt. ‘Zo 
kom je voor maandag uit op meer dan 100.000 gevallen, wat betekent dat één procent van 
alle Belgen in één dag besmet is geraakt met het coronavirus.’  
 
Er is nog nooit zoveel getest op Covid in ons land. Tussen 16 en 22 november werden dagelijks 
gemiddeld 112.455 testen afgenomen, 32 procent meer dan de week ervoor. Afgelopen 
dinsdag werden 135.347 personen getest, een Belgisch record sinds de uitbraak van het 
coronavirus. 
 
De positiviteitsratio bedraagt 16 procent, het reproductiegetal blijft ongeveer op hetzelfde 
niveau: 1,11. Wanneer het getal hoger is dan 1, betekent dit dat het virus zich sneller 
verspreidt.  
 
Het aantal sterfgevallen blijft eveneens toenemen. In de week van 17 tot 23 november 
overleden dagelijks gemiddeld 37 mensen aan de gevolgen van Covid-19, een stijging met 
20  procent op weekbasis. Op woensdag 24 november staan al 48 overlijdens in de tabellen 
en daar kunnen er nog bijkomen. Het is van 28 april geleden dat het er nog meer waren (49). 
 
Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land al ruim 26.840 coronadoden geteld. 
 
Over alle leeftijdsgroepen heen is intussen 77 procent van de Belgen minstens één keer 
gevaccineerd. Dat betekent dat 8.821.402 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van 
het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.676.283 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 75 
procent van de volledige bevolking. 1.367.675 mensen kregen al een derde prik. 
 
In Vlaanderen zijn 5.408.774 inwoners minstens deels gevaccineerd: 81,3 procent van de 
volledige bevolking of 93,7 procent van de volwassenen. 5.349.320 onder hen zijn volledig 
ingeënt: 80,4 procent van de bevolking of 92,77 procent van de volwassenen. Bron: HLN, 27 
november 2021. 
 
Agent richtte wapen op relschopper in Rotterdam: ‘Die man zei: ‘Schiet 
maar, kom maar’ 
 
Doodsangst, dat voelden agenten tijdens de rellen op de Coolsingel. Politiemannen Casimir 
(53) en Ricardo (45) maakten het geweld van dichtbij mee. ’Het is puur geluk dat daar geen 
collega's zijn overleden.’ 
Het is vrijdagmiddag tegen tweeën als Ricardo zijn fiets bij het hoofdbureau van de 
Rotterdamse politie parkeert. Het markeert het begin van zijn avonddienst: hier, pal naast het 
stadhuis, houdt hij de komende uren de manschappen op straat in de gaten. 
 
Ricardo verwacht een rustig avondje. Op de Coolsingel staat weliswaar een protest tegen het 
coronabeleid gepland, maar dat lijkt klein te blijven. De politie verwacht maximaal honderd 
man. En dat is een ruime schatting. Bron: AD, 27 november 2021. 
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Tsjechië doet onderzoek naar een besmetting met de Omicron-variant 
 
Ook Tsjechië doet onderzoek naar een mogelijke besmetting met de omicron-variant van het 
coronavirus. Het nationale gezondheidsinstituut zegt bij iemand die in 
Namibië verbleef sporen te hebben aangetroffen die daarop lijken. ‘Een laboratorium doet 
onderzoek naar een mogelijk positieve vondst van de omicron-variant’, zegt 
woordvoerder Stepanka Cechova. ‘We wachten nog op bevestiging.’ Bron: AD, 27 november 
2021. 
 
Omicron-variant in Duitsland vastgesteld  
 
Op Twitter zegt Kai Klose, de minister van Sociale Zaken in de Duitse deelstaat Hessen, dat 
de Omicron-variant mogelijk in Duitsland is gevonden. Volgens Klose is de coronavariant, 
zoals die onlangs opdook in het zuiden van Afrika, 'hoogstwaarschijnlijk' vastgesteld bij een 
reiziger die afgelopen nacht terugkeerde. De reiziger zou besmet zijn met een virusversie die 
meerdere 'voor Omicron typische mutaties' vertoont. Bron: AD, 27 november 2021. 
 

 

De Cobra 6. Dit type vuurwerk is verkrijgbaar in veel Europese landen, maar illegaal in 
Nederland. © Hollandse Hoogte / ANP 
 
Zo proberen tieners van 13 en 14 jaar aan illegaal vuurwerk te komen: 
‘Kga morgen 40 nitjes kopen!’ 
 
Geen vuurwerk in de winkels dit jaar, maar onder tieners zijn de harde knallen het gesprek 
van de dag. De stap naar illegaal vuurwerk is bijzonder eenvoudig, zo blijkt uit 
WhatsAppgesprekken tussen Utrechtse 13- en 14-jarigen. ‘Hoeveel Cobras heeft Younis?’ 
‘Genoeg.’ 
 
De appgroep van de Knalguys was slapende sinds de jaarwisseling. Toen hadden de jongens 
zich nog noodgedwongen vermaakt met het vrij verkrijgbare categorie 1-vuurwerk en wat 
overgebleven rotjes. Bron: AD, 27 november 2021.  
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Defensiepersoneel en studenten helpen bij inhaalslag boostercampagne 
 
Na een trage start probeert Nederland een inhaalslag te maken met de boostercampagne. 1500 
Defensie-medewerkers en studenten gaan vanaf volgende week helpen met de nieuwe 
prikronde.  
 
’We moeten echt een versnelling inzetten ten aanzien van die booster, waarbij we iedereen 
nodig hebben’, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdagavond tijdens de 
coronapersconferentie. ‘Ik heb net contact gehad met collega Kamp (minister van Defensie, 
red.) en de Commandant der Strijdkrachten en die heeft toegezegd met 1500 mensen te 
kunnen komen helpen. Dat is fantastisch.’ 
 
Een woordvoerder van de Commandant der Strijdkrachten bevestigt dit aantal. Hij benadrukt 
wel dat het om een kortstondige extra inzet gaat. ‘Want over een half jaar of een jaar ziet de 
wereld er weer anders uit.’ 
 
Vorige week begon Nederland, later dan veel andere landen, met het inenten van de oudste 
ouderen, verpleeghuisbewoners en zorgpersoneel. Pas in januari zouden ouderen ingeënt 
worden die niet goed ter been zijn, dat wordt nu ook naar voren gehaald, zij komen volgende 
week aan de beurt. 
 
Eerst werd de derde prik nog beschouwd als extraatje voor het immuunsysteem, maar 
inmiddels oordelen autoriteiten en gezondheidsdiensten dat een extra dosis vaccin 
noodzakelijk is tegen de deltavariant. Experts reageren uiterst kritisch op de Nederlandse 
aanpak, er zou te lang gewacht zijn met de start, ook zit de GGD nu met 
personeelstekort. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
Duitsland meldt afgelopen 24 uur 67.125 coronabesmettingen 
 
Duitsland heeft de afgelopen 24 uur bij 67.125 mensen een besmetting met het coronavirus 
geconstateerd, aldus het Robert Koch-instituut. Er werden 303 meldingen van overlijden ten 
gevolge van virus gedaan. Bron: AD, 26 november 2021. 
 
61 mensen positief getest uit twee KLM-vliegtuigen uit Zuid-Afrika 
 
Van de 600 mensen in twee KLM-vliegtuigen die gisteren terugkeerden uit Zuid-Afrika zijn 61 
mensen positief getest op het coronavirus. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft geen 
verklaring voor het relatief grote aantal besmette reizigers op de vluchten. 
 
Na het opduiken van de Omicron-variant in het zuiden van Afrika, stelde de Nederlandse 
regering een vliegverbod in. ‘Feit is dat je op andere plekken besmet kunt raken tussen het 
moment van testen en van boord gaan’, aldus een KLM-woordvoerder. 
 
KLM zorgt ervoor dat passagiers de veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van mondkapjes, 
'zo goed mogelijk' in acht nemen. Luchtfilters verversen de lucht 'voortdurend'. Besmette 
reizigers zijn op Schiphol geïsoleerd.  
 
Daar houdt de controlemogelijkheid van KLM op, aldus de woordvoerder. KLM zegt zich te 
houden aan de geldende inreisregels. ‘Wij zijn als luchtvaartmaatschappij niet de partij om de 
beslissing te nemen over wel of niet inreizen.’ Bron: AD, 26 november 2021. 

 
Particuliere klinieken moeten bijspringen om planbare zorg over te 
nemen 
 
Particuliere klinieken kunnen als het moet snel meer zorgcapaciteit organiseren om extra 
operaties en ingrepen te kunnen uitvoeren. Op deze manier kan ondanks de grootschalige 
afschaling in ziekenhuizen toch een groot deel van de planbare zorg doorgaan. Te denken valt 
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aan knie-, heup- en staaroperaties, maar ook aan galblaasingrepen of onderzoek naar 
huidkanker. 

Dat zegt de koepel Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) tegen de NOS. De koepel roept 
daarom Zorgverzekeraars Nederland en het kabinet op om vaker een beroep te doen op de 
particuliere klinieken. 

Toch zitten er volgens het kabinet en Zorgverzekeraars Nederland nog wat mitsen en 
maren aan. Dat gaat voornamelijk over de nazorg van patiënten. Demissionair minister Hugo 
de Jonge zegt in een reactie tegen de NOS dat extra middelen ten behoeve van de inhaalzorg 
voor de particuliere klinieken bespreekbaar zijn, 'als dat nodig is'. Maar op dit moment ziet 
hij liever dat de klinieken ook hun planbare zorg afschalen. Dan kan het medisch personeel 
volgens de minister bijspringen in de ziekenhuizen om daar de acute en kritieke zorg zoveel 
mogelijk overeind te houden. Bron: AD, 27 november 2021. 

Particuliere klinieken willen afgeschaalde ziekenhuiszorg overnemen 

Particuliere medische klinieken kunnen als het moet snel meer zorgcapaciteit organiseren om 
extra operaties en ingrepen te kunnen uitvoeren. Op deze manier kan ondanks de 
grootschalige afschaling in ziekenhuizen toch een groot deel van de planbare zorg - denk aan 
knie-, heup- en staaroperaties, maar ook aan galblaasingrepen of onderzoek naar huidkanker 
- doorgaan. Dit zegt de koepel Zelfstandige Klinieken Nederland. 

Ook al gaat het om 'simpele' ingrepen, het aantal dat moet worden ingehaald is aanzienlijk. 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde in september dat het om 180.000 tot 200.000 
operaties gaat. De steeds langer wordende wachtlijsten betekenen voor patiënten dat ze 
voorlopig met hun aandoeningen blijven zitten en hun kwaliteit van leven achteruitgaat. 

Dat aantal zal alleen maar toenemen. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vroeg 
demissionair minister De Jonge deze week fase 2D in de ziekenhuizen - het laatste niveau 
voor 'crisisfase' 3 - te bekrachtigen. De minister deed dat gisteren. Concreet zullen in deze 
nieuwe fase bijvoorbeeld heupvervangingen en liesbreukcorrecties vrijwel niet meer uitgevoerd 
worden. 

De koepel Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) roept daarom Zorgverzekeraars Nederland 
en het kabinet op om een groter beroep te doen op de particuliere klinieken. ZKN schat in dat 
ze dit jaar al 10 tot 15 procent meer mensen hebben geholpen dan het aantal patiënten (1 
miljoen) dat met de zorgverzekeraars was afgesproken. 

‘Daarmee zou onze bijdrage aan de inhaalzorg 100.000 tot 150.000 patiënten bedragen’, zegt 
ZKN-woordvoerder Herman Nieuwenhuis. ‘Dit jaar kwam dat goed uit, omdat de ziekenhuizen 
in 2021 vaak moesten afschalen. Voor 2022 verwachten we nog een keer zo'n beroep op de 
klinieken omdat we allemaal zien wat er nu in de ziekenhuizen gebeurt. En klinieken zouden 
ook nog verder op kunnen schalen, hopelijk met nog een keer 100.000 patiënten erbij in 2022.’ 

Deze verdere opschaling is volgens ZKN mogelijk, omdat particuliere klinieken volledig rondom 
een klein aantal specialisaties georganiseerd zijn. Het uitbreiden van capaciteit zou daarom 
logistiek eenvoudiger zijn. Door de klinieken in het weekend ook te openen en doordeweeks 
de openingstijden te verlengen zou er snel meer capaciteit beschikbaar komen. 

Gezien de druk op de zorg op dit moment vinden wij omzetplafonds en patiëntenstops niet 
passend, uldus Erik Bloem, woordvoerder Nederlandse Zorgautoriteit. 

‘Daar moeten de klinieken dan wel de financiële ruimte voor krijgen’, aldus Nieuwenhuis. 
‘Zorgverzekeraars moeten daarvoor zowel ziekenhuizen financieel blijven steunen als 
patiënten en hun verwijzers de mogelijkheid bieden om naar een kliniek uit te wijken. Daarom 
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roepen we minister De Jonge en de koepel Zorgverzekeraars Nederland op om ervoor te zorgen 
dat die ruimte er komt.’ 

De zorgtoezichthouder NZa stelt dat beschikbare capaciteit ‘optimaal’ moet worden benut om 
de zorg zo toegankelijk mogelijk te houden. ‘Gezien de druk op de zorg op dit moment vinden 
wij omzetplafonds en patiëntenstops niet passend, tenzij verzekerden binnen de treeknormen 
elders kunnen worden geholpen’, aldus woordvoerder Erik Bloem. Treeknormen zijn de 
maximaal aanvaardbare wachttijden per zorgsector. 

Bloem benadrukt dat de NZa in de gaten houdt of zorgverzekeraars voldoende extra zorg 
inkopen. ‘We spreken zorgverzekeraars aan als we denken dat er meer gedaan kan worden 
om de toegankelijkheid te borgen.’ 

De koepel voor de particuliere klinieken vindt het belangrijk om nu vooruit te kijken naar het 
komende jaar. ‘De huidige afschalingen zullen grote gevolgen hebben voor het stuwmeer aan 
inhaalzorg in 2022’, zegt Nieuwenhuis. 

De koepel van zorgverzekeraars (ZN) laat weten dat zorgverzekeraars doen wat zij kunnen om 
de capaciteit van de medisch specialistische zorg optimaal te benutten, zeker nu een deel van 
de planbare zorg verder wordt afgeschaald. 

‘Wij willen dat verzekerden zo snel mogelijk de behandeling krijgen die zij nodig hebben. 
Zorgverzekeraars kijken per regio naar de plekken voor een bepaalde behandeling in 
ziekenhuizen, umc's en klinieken en daarbij hoort een passende vergoeding’, aldus 
woordvoerder Maaike Grevelink. 

Volgens Nieuwenhuis gebeurt het toch dat zorgverzekeraars op lokaal niveau een 
patiëntenstop invoeren. ‘En dat is vreemd. We hebben als sector onderling afspraken gemaakt 
en met de minister, zoals vastgelegd in het kader passende inhaalzorg van eerder dit jaar. De 
crux was dat geld geen rol mag spelen als het gaat om de aanpak van inhaalzorg.’ 

Volgens zowel Zorgverzekeraars Nederland als de NZa zijn behandelingen bij particuliere 
klinieken niet altijd mogelijk, ondanks de aanwezige capaciteit. Bloem: ‘Het is van belang oog 
te hebben voor knelpunten die zich voordoen in de vervolgzorg; ook in de wijkverpleging en 
(geriatrische) revalidatiezorg is het op dit moment erg druk. Dit kan ertoe leiden dat er 
weliswaar capaciteit is in zelfstandige klinieken, maar niet alle zorg geleverd kan worden 
vanwege de druk die dit oplevert voor de vevolgzorg.’ 

Demissionair minister De Jonge zegt in een reactie dat extra middelen ten behoeve van de 
inhaalzorg voor de particuliere klinieken bespreekbaar zijn, ‘als dat nodig is’. Maar op dit 
moment ziet hij liever dat de klinieken ook hun planbare zorg afschalen. Dan kan het medisch 
personeel volgens de minister bijspringen in de ziekenhuizen om daar de acute en kritieke 
zorg zoveel mogelijk overeind te houden. ‘Alle hulp is nodig.’ Bron: NOS, 26 november 2021. 

In Duitsland zijn twee besmettingen met de nieuwe Omicron-
variant vastgesteld 

In de Duitse stad München zijn twee besmettingen met de nieuwe Omicron-
variant vastgesteld. Het gaat om reizigers die op 24 november met een vlucht vanuit Zuid-
Afrika terugkeerden. Dat heeft Klaus Holetschek, minister van Volksgezondheid in de 
deelstaat Beieren, gezegd. 
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Een minister van de deelstaat Hessen had al gezegd dat de variant hoogstwaarschijnlijk 
Duitsland heeft bereikt. Bij het testen van een reiziger waren 'meerdere mutaties' aangetroffen 
die worden geassocieerd met de nieuwe virusvariant. 

Ook in België en Groot-Brittannië is deze nieuwe variant al vastgesteld bij patiënten. Bron: 
AD, 27 november 2021.  

VK neemt extra coronamaatregelen om verspreiding Omicron-variant 
tegen te gaan 
 
Het Verenigd Koninkrijk neemt extra coronamaatregelen om onder meer verspreiding van de 
nieuwe Omicron-variant tegen te gaan. Zo moeten alle reizigers op de tweede dag na 
aankomst in Groot-Brittannië een PCR-test doen en in isolatie tot ze een negatief resultaat 
hebben. 
 
Ook moeten mensen voortaan weer mondkapjes dragen in winkels en het openbaar vervoer. 
Over drie weken wordt opnieuw naar de maatregelen gekeken, meldt premier Boris Johnson 
tijdens een ingelaste coronapersconferentie.  
 
In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe twee gevallen van de omicron-variant bekend. 
Johnson liet weten dat nog veel onduidelijk is over deze nieuwe variant uit zuidelijk 
Afrika. Bron: AD, 27 november 2021.  
 
In Duitsland worden dertig ernstig zieke coronapatiënten vanuit de 
ziekenhuizen in  Beieren naar andere delen van het land gevlogen 
 
In Duitsland worden dit weekend in totaal zo'n dertig ernstig zieke coronapatiënten vanuit de 
ziekenhuizen in het zuidelijke Beieren naar andere delen van het land gevlogen. 
 
Zo zijn zaterdag meerdere patiënten die op de ic liggen naar het noorden en westen van 
Duitsland gebracht. Zij zijn opgenomen in ziekenhuizen in de steden Hamburg, Keulen, 
Düsseldorf en Dortmund. Per bus worden tevens patiënten naar de zuidwestelijke deelstaten 
Saarland en Rijnland-Palts gereden, laat een woordvoerder van het Beierse ministerie van 
Binnenlandse Zaken weten. 
 
Vrijdag had een militair toestel al zes coronapatiënten die in Beieren op de intensive care lagen 
naar andere delen van het land gebracht. Ook zondag zal het toestel zes coronapatiënten naar 
het noorden van Duitsland vliegen. 
 
Het is nu met name druk in de ziekenhuizen in het zuiden en oosten van Duitsland. Daar 
worden de inwoners extra hard getroffen door de vierde besmettingsgolf. Dit zijn ook de regio's 
waar relatief weinig mensen hun coronaprikken hebben gehaald. Bron: AD, 27 november 
2021.  
 
Sommige kerken laten hun kerkdiensten gewoon doorgaan 
 
Sommige kerken slaan de oproep van het kabinet om zondag diensten na 17.00 uur niet door 
te laten gaan vooralsnog in de wind. Volgens de kerkbesturen is het niet te doen om de 
diensten zo kort van tevoren nog af te zeggen. Wettelijk zijn ze dat ook niet verplicht. 
 
Sommige kerken willen helemaal niet tornen aan de diensten die 's avonds worden 
gehouden. Zoals de Eben Haëzerkerk in Hardinxveld-Giessendam. De kerkdiensten van 
18.30 uur blijven ook de komende tijd gewoon doorgaan, meldt scriba Kees Blom van de 
gereformeerde gemeente. ‘Wij bestempelen de inhoud van de kerkdienst ook als essentieel.’ 
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De Protestantse kerk in Nederland (PKN) roept leden op die nieuwe maatregelen zoveel 
mogelijk op te volgen. In een nieuwsbrief laten zij weten: 'We hopen dat de 
kerkgenootschappen bij ons zijn aangesloten zo veel mogelijk gebruik maken 
van alternatieven. Zoals de dienst digitaal laten doorgaan, of de dienst om 17 uur naar 
een eerder tijdstip te verplaatsen.' 

Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk is nog geen bericht te vinden over wat er gaat gebeuren 
met de diensten die om 17 uur staan ingepland. Koster Laus van Loosen van de Bethelkerk 
op Urk zegt: ‘We weten nog niet wat de afspraken zijn morgen. Voor nu staan er nog drie 
diensten ingepland. Verder houden we ons zoveel mogelijk aan de bestaande regels. We 
hebben een aanmeldsysteem, houden anderhalve meter afstand en drukken mensen op het 
hart om een mondkapje te dragen.’ 

De koster van de Sionkerk op Urk, de heer Kramer, voegt daaraan toe dat er 
vanavond overleg plaatsvindt over de maatregelen die de kerken vanaf morgen kunnen 
nemen. ‘Op Urk is juist die dienst om 17 uur een uitkomst. Dus het wordt een lastige 
beslissing. We willen wel dat iedere kerkganger veilig naar de kerk kan als hij of zij dat wil.’ 
Bron: AD, 27 november 2021.  
 
Kerk blijft zondagavond open: ‘Wij bestempelen de inhoud van de 
kerkdienst als essentieel’ 
 
Veel kerken slaan de oproep van het kabinet om zondag diensten na 17.00 uur niet door te 
laten gaan vooralsnog in de wind. Volgens de kerkbesturen is het niet te doen om de diensten 
zo kort van tevoren nog af te zeggen. Wettelijk zijn ze dat ook niet verplicht. Sommige kerken 
willen helemaal niet tornen aan de diensten die 's avonds worden gehouden.  
 
Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de Eben Haëzerkerk in Hardinxveld-Giessendam. De 
kerkdiensten van 18.30 uur blijven ook de komende tijd gewoon doorgaan, meldt scriba Kees 
Blom van de gereformeerde gemeente. ‘De maatregelen van het kabinet houden in dat een 
aantal zaken kan doorgaan, zoals bijvoorbeeld het professioneel sporten’, zegt hij. ‘Wij 
bestempelen de inhoud van de kerkdienst ook als essentieel. Er is ook geen sprake van een 
avondklok die het doorgaan van de dienst zou kunnen beletten.’ Bron: AD, 27 november 2021. 
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Een chaotische situatie op Schiphol na aankomst van de passagiers uit Zuid-Afrika. © Jef 
Verschuren  
 
Update RIVM 
 
Er zijn in het afgelopen etmaal 22.089 nieuwe coronagevallen geregistreerd, ongeveer evenveel 
als vorige week zaterdag, toen het instituut 21.778 nieuwe positieve testuitslagen meldde. 

Afgelopen week kwamen er per dag gemiddeld 22.294 nieuwe coronagevallen binnen bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat weekgemiddelde blijft al een aantal 
dagen redelijk gelijk. 

Dat het aantal positieve tests wat lijkt af te vlakken, wil niet zeggen dat het aantal 
besmettingen ook echt afvlakt. De teststraten van de GGD'en zitten tegen hun maximale 
capaciteit aan. Ze testen ongeveer 100.000 mensen per dag, en de laatste weken valt 20 tot 
25 procent van alle testen daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 
positieve tests per dag die Nederland nu al ruim anderhalve week heeft. 

In de gemeente Amsterdam werden afgelopen etmaal 949 nieuwe coronagevallen gemeld. In 
Rotterdam kregen 736 mensen te horen dat ze besmet zijn en in Den Haag 521 mensen. In 
Utrecht en Tilburg kregen respectievelijk 418 en 314 mensen een positieve testuitslag. Alleen 
op Ameland en Vlieland werden tussen vrijdag en zaterdag geen nieuwe coronabesmettingen 
bevestigd. 

Het RIVM meldt over afgelopen etmaal 55 nieuwe overlijdens als gevolg van een 
coronabesmetting. Die mensen hoeven niet allemaal afgelopen 24 uur overleden te zijn, want 
soms duurt het een tijdje voor een aan corona gerelateerd heengaan aan het RIVM is 
doorgegeven. Bron: AD, 27 november 2021. 
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Utrechter Marco de Vente schilderde zijn collega's in de zorg tijdens de eerste lockdown. Twaalf 
van deze portretten hangen nu permanent in het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. © 
Marnix Schmidt 
 
Marco exposeert Covid-portretten in het Antonius: ‘Je ziet paniek én de 
vastberadenheid in alle ogen’ 
 
Marco de Vente ziet ze zelf als een ode aan de zorgwerkers die tijdens de eerste lockdown 
werden geconfronteerd met grote onzekerheid, zowel over de gezondheid van hun patiënten 
als over hun eigen veiligheid op de Covid-afdeling. 
 
Twaalf van de 28 portretten die de Utrechter vorig jaar schilderde, hangen sinds deze week in 
het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Op de tweede verdieping, op de route naar interne 
geneeskunde. Beeldend kunstenaar Marco de Vente werkt zelf ook in het Antonius, als 
verpleegkundige op de dialyseafdeling. Bron: AD, 27 november 2021. 
 
Het golftoernooi Joburg Open in Zuid-Afrika is na twee rondes afgebroken 
 
Het golftoernooi Joburg Open in Zuid-Afrika is na twee rondes afgebroken. De Zuid-Afrikaan 
Thriston Lawrence, de leider van het klassement met 130 slagen, werd uitgeroepen tot 
winnaar. 
 
Vanwege de zorgen om de nieuwe variant van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande 
reisbeperkingen die heel wat landen hebben ingesteld, had de organisatie vrijdag al besloten 
om het golftoernooi in te korten tot drie rondes. Bron: AD, 27 november 2021.  
 

 
 
De nieuwe omicron-variant uit Zuid-Afrika is waarschijnlijk ook hier aanbeland © AP 
 
In VK zijn twee besmettingen met Omicron-variant vastgesteld 
 
Er zijn in het Verenigd Koninkrijk twee besmettingen vastgesteld van de Omicron-variant. 
Dit meldt minister van Volksgezondheid Sajid Javid. 
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De twee Britse besmettingen zijn aan elkaar gelinkt en er is een verband met een reis naar 
zuidelijk Afrika. 

De twee zijn in zelfisolatie gegaan met hun huishoudens. Ondertussen wordt onderzocht met 
wie ze contact hebben gehad. Uit voorzorg wordt extra getest in de steden waar ze verblijven, 
Nottingham en Chelmsford. Bij een positieve test wordt gekeken of het de Omicron-variant 
betreft. Bron: AD, 27 november 2021.  
 
Barin benadrukt dat luchtvaartmaatschappijen zorgen voor strikte 
naleving coronamaatregelen 
 
BARIN, de branchevereniging voor luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in 
Nederland, benadrukt dat de maatschappijen zorgen voor een ‘strikte naleving’ van 
de coronamaatregelen. Ook vindt de organisatie dat het huidige test- en quarantainesysteem 
‘voldoende zou moeten werken’, reageert voorzitter Marnix Fruitema op de hoge 
coronabesmettingsaantallen van teruggekomen passagiers uit Zuid-Afrika. 
 
Ook vindt Fruitema een eventuele extra zelftest in het vliegtuig voordat deze op luchthaven 
Schiphol aankomt niet nodig. ‘Ik denk dat in quarantaine gaan beter is dan mensen een 
zelftest laten doen aan boord. Als iemand dat moet doen, dan toch de GGD’, zegt de voorzitter. 
De GGD moet er volgens hem ook op toezien dat de thuisquarantaine van tien dagen bij een 
positieve of vijf dagen bij een negatieve test wordt nageleefd. 
 
Fruitema noemt het huidige vliegverbod tussen Nederland en Zuid-Afrika ‘misleidend’. ‘Het is 
een inreisverbod’ met uitzonderingen, zegt hij. Nederlanders en EU-burgers die op doorreis 
zijn mogen onder strikte regels reizen tussen de twee landen. Bron: AD, 27 november 2021. 
 
RIVM voert kiemsurveillance uit om te bepalen of nieuwe varianten in 
Nederland zijn 
 
Om te bepalen of nieuwe varianten van het coronavirus zoals de Omicron-variant in 
Nederland zijn, voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
een zogenaamde kiemsurveillance uit. Daarvoor worden in laboratoria elke week duizend 
willekeurige monsters geanalyseerd van positieve PCR-testen uit het hele land. Individuele 
gevallen, zoals de 61 positief getest reizigers uit Zuid-Afrika, worden niet afzonderlijk 
geanalyseerd. 
Bij de monsters wordt gekeken naar de bouwstenen waaruit het virus is opgebouwd, aldus 
het RIVM. Dat heet een sequentieanalyse. Die bouwstenen worden vergeleken met andere 
monsters, zowel uit binnen- als buitenland. Zo kan worden vastgesteld of een bepaalde variant 
in Nederland aanwezig is of niet. Bron: AD, 27 november 2021.  
 
De Omicron-variant van het coronavirus kan ook gunstig uitpakken voor 
de pandemie 
 
De Omicron-variant van het coronavirus kan ook gunstig uitpakken voor de pandemie als de 
in Zuid-Afrika ontdekte mutant besmettelijker is, maar tegelijkertijd zorgt voor een minder 
ernstig ziektebeeld. Dat zegt de Belgische viroloog Marc Van Ranst, die de autoriteiten in zijn 
land adviseert over het coronabeleid. 
 
‘Indien de Omicron-variant minder ziekteverwekkend zou zijn, dan zou de grotere 
besmettelijkheid (die Omicron toelaat om Delta te vervangen) zeer positief zijn’, twittert de 
gezaghebbende viroloog. ‘Daarom moeten we de klinische gegevens van Omicron-patiënten (in 
Zuid-Afrika en wereldwijd) goed opvolgen.’  Bron: AD, 27 november 2021.   
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Terugkeer uit Zuid-Afrika zorgt voor chaos op Schiphol, deel besmette 
passagiers mag gewoon naar huis 
 
De aankomst op Schiphol van de twee laatste vluchten vanuit Zuid-Afrika is gisteren ronduit 
chaotisch verlopen. Reizigers - die ellenlang moesten wachten op de luchthaven - klagen 
achteraf over de belabberde communicatie, te weinig eten en drinken, slechte hygiëne en een 
gebrek aan aparte ruimtes voor besmette passagiers. Uiteindelijk mocht een deel van de 
positief geteste passagiers vannacht ook naar huis, in plaats van naar een quarantainehotel.   
        
De reizigers van vlucht KL598 vanuit Kaapstad zaten vrijdag rond het middaguur al ruim een 
uur in het op Schiphol gelande vliegtuig als de piloot letterlijk omroept: ‘Het crisisteam van 
KLM is nu in contact met de Nederlandse regering. Zij hebben nog steeds niet beslist hoe onze 
situatie behandeld moet worden. Daar wordt nu over gepraat. Ik begrijp dat het frustrerend 
voor u is, omdat u op informatie zit te wachten.’ Bron: AD, 27 november 2021. 
 
Nederland weigert ook reizigers vanuit Malawi 
 
Er gaat ook een inreisverbod gelden voor niet-EU-reizigers vanuit Malawi. Demissionair 
minister Barbara Visser (Infrastructuur) meldt dat het verbod ingaat om 00.01 uur in de 
nacht van zaterdag op zondag. 
 
Visser schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het RIVM een verbod heeft geadviseerd 
vanwege de besmettelijkere Omicron-variant van het coronavirus. Nu mogen niet-EU-burgers 
al niet meer naar de Europese Unie reizen vanuit Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibië, 
Mozambique, Lesotho en Eswatini (Swaziland). Vooralsnog ziet het RIVM geen reden om meer 
landen aan deze lijst toe te voegen.  
 
Nederlanders kunnen nog steeds naar zuidelijk Afrika en weer terug vliegen. 
Bij terugkeer naar Nederland moeten zij zich wel dubbel laten testen en minstens vijf dagen 
in quarantaine gaan. Bron: AD, 27 november 2021. 
 
Schiphol neemt nog geen extra maatregelen 
 
Schiphol neemt nog geen extra maatregelen dan de al geldende regels, zoals afstand houden 
en het verplichte mondkapje, om reizigers tegen het coronavirus te beschermen. Dat op twee 
KLM-vluchten vanuit Zuid-Afrika sprake was van een groot aantal coronabesmettingen noemt 
de luchthavenexploitant 'uitzonderlijk'.  
 
Schiphol gaat samen met KLM en de GGD na hoe dat kon gebeuren. ‘We hebben 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid op controle, KLM had daar zeker een rol in vrijdag’, 
aldus een woordvoerder van Schiphol. ‘De verantwoordelijkheid van Schiphol richt zich op 
het luchthavenproces.’ 
 
Schiphol heeft niet eerder zoveel mensen tegelijk moeten testen bij aankomst. ‘Liever zien we 
dat reizigers getest zijn voor vertrek, die controle is aan de luchtvaartmaatschappij’, aldus de 
zegsman. Schiphol vindt dat de huidige test- en quarantaineverplichtingen bij vliegreizen 
'relatief goed' werken.  
 
‘Ook zijn de besmettingsaantallen aan boord relatief laag’, zegt de woordvoerder. ‘We zullen 
dus naar de optelsom van de situatie kijken’, aldus de zegsman over de hoge 
besmettingsaantallen op de twee KLM-vluchten. Van de 600 passagiers bleken er 61 
besmet te zijn. Of dat met de Omicron-variant is, moet nog blijken. Bron: AD, 27 november 
2021. 
 
De coronazelftests vliegen bij supermarkten de deur uit, meldt het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel. Premier Rutte riep mensen gisterenavond op zichzelf te testen voor 
ze op bezoek gaan. CBL denkt dat veel mensen daar gehoor aan geven. ’Supers doen er alles 
aan om de voorraden op peil te houden’, aldus een woordvoerster, die wel benadrukt dat als 
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mensen klachten krijgen ze daarmee niet naar de winkel moeten komen. 'Laat anderen dan 
een zelftest halen', is het advies. Bron: AD, 27 november 2021.  
 
GGD Kennemerland doet een vluchtcontactonderzoek naar de 600 
reizigers die terugkeerden uit Zuid-Afrika 
 
GGD Kennemerland doet een zogenoemd vluchtcontactonderzoek naar de 600 reizigers die 
gisteren met twee KLM-vluchten terugkeerden uit Zuid-Afrika. Van hen testten er 61 positief 
op corona. Bij zo'n onderzoek wordt duidelijk op welke stoelnummers besmette 
passagiers zaten, zodat andere reizigers daarover geïnformeerde kunnen worden. 
 
Vanwege het hoge aantal besmettingen worden sowieso alle inzittenden van beide vluchten 
benaderd, aldus de GGD. ‘We willen onder meer weten hoeveel van de positief geteste reizigers 
waren gevaccineerd en mogelijk niet waren getest voordat ze aan boord stapten’, zegt een 
GGD-woordvoerder.  
 
Geteste mensen, gevaccineerd of niet, kunnen ook op weg naar het vliegveld besmet zijn 
geraakt. Of het bij de besmettingsgevallen om de Omicron-variant gaat, wordt nog onderzocht. 
Het vluchtcontactonderzoek heeft geen directe gevolgen voor de reizigers. Wie negatief testte 
zit al in quarantaine en moeten zich na vijf dagen opnieuw testen. Bron: AD, 27 november 
2021.  
 
Luchtvaartmaatschappij Qatar Airways neemt geen passagiers meer mee 
die Zuid-Afrika, Zimbabwe of Mozambique  
 
Luchtvaartmaatschappij Qatar Airways neemt geen passagiers meer mee die Zuid-
Afrika, Zimbabwe of Mozambique willen verlaten. Dat heeft te maken met zorgen over de 
nieuwe Omicron-variant van het coronavirus, meldt het bedrijf. Dat benadrukt dat passagiers 
nog wel naar de betreffende landen mogen reizen.  
 
Reizigers krijgen met onmiddellijke ingang te maken met de nieuwe regels, wat inhoudt dat 
passagiers die een vlucht boekten in grote steden als Johannesburg, Kaapstad en Harare 
voorlopig niet meer worden meegenomen. ‘Deze beperkingen blijven van kracht tot we 
aanvullende instructies krijgen van de WHO’, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 27 november 
2021. 
 
Reizigers  vanuit Nederland naar Zwitserland moeten negatieve 
coronatest overleggen en tien dagen in quarantaine 
 
Reizigers die vanuit Nederland naar Zwitserland gaan, moeten een negatieve 
coronatest kunnen overleggen en moeten ongeacht de uitslag tien dagen in quarantaine na 
aankomst. De Zwitserse regering maakte de regels bekend vanwege de waarschijnlijke vondst 
van de Omicron-variant. De Zwitserse regels maken geen onderscheid in mensen 
die gevaccineerd zijn of niet. Bron: AD, 27 november 2021.  

WHO vond het beter om nieuwe coronavariant geen Xi te noemen 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bij de benaming van de nieuwe 
coronavariant Omicron twee letters uit het Griekse alfabet overgeslagen. Eigenlijk was de 
naam 'Nu' aan de beurt, maar dat kon te gemakkelijk worden verward met 'new', het 
Amerikaanse woord voor nieuw.  
 
Ook 'Xi', de volgende letter uit het alfabet, werd door de WHO overgeslagen, omdat het in 
China een veelvoorkomende achternaam is, zo zegt een woordvoerder tegen The New York 
Times. De Belgische viroloog Marc Van Ranst meldt tevens dat voor de WHO deze naam 
'diplomatiek delicaat' lag, omdat de Chinese president Xi Jinping heet. 
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Volgens de WHO-woordvoerder is voor het geven van namen aan ziekten het beste om daarbij 
geen 'culturele, sociale, nationale, regionale, professionele of etnische groepen' te kwetsen. 
Om niemand voor het hoofd te stoten en geen verwarring te scheppen, kwam de 
Wereldgezondheidsorganisatie daarom voor variant B.1.1.529 uit bij Omicron, de 15e 
letter uit het Griekse alfabet. 
 
De WHO gebruikt Griekse namen voor sommige coronavarianten zodat ze in het dagelijks 
gebruik beter zijn te onderscheiden. Niet alle varianten die een naam hebben gekregen, zijn 
zo bekend geworden als de Delta-variant en de voorheen dominante Alfa-variant. Die heeft de 
WHO evenals Omikron ook als zorgelijk bestempeld. Bron: AD, 27 november 2021. 
 
RIVM: Omicron-variant vermoedelijk in Nederland na vluchten uit Zuid-
Afrika 
 
Er is een eerste indicatie dat één of meerdere passagiers van de gisteren aangekomen twee 
vluchten vanuit Zuid-Afrika de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus bij zich draagt. 
Dat meldt het RIVM vanavond na een voorlopige analyse. 
 
Vrijdagavond zijn 624 passagiers die uit Zuid-Afrika terugkeerden op Schiphol getest door de 
GGD Kennemerland. Daarvan kregen 61 passagiers een positieve testuitslag. Deze passagiers 
zitten in quarantaine in een hotel bij Schiphol. 
Bij een aantal van de besmette personen is vermoedelijk de Omicron-variant aangetroffen. De 
testmonsters zijn voor verdere analyse naar het RIVM gestuurd om definitief vast te stellen of 
sprake is van de nieuwe variant, die in Zuid-Afrika is ontdekt. De resultaten worden in de 
loop van zondag verwacht. 
 
Het RIVM roept reizigers die op maandag 22 november of daarna zijn teruggekeerd uit Zuid-
Afrika, Botswana, Malawi, Lesotho, Swaziland, Namibië, Mozambique of Zimbabwe op zich te 
laten testen, óók als zij geen klachten hebben. Voor hen is vanaf morgenochtend 8.00 uur een 
speciaal telefoonnummer (0800-5005) geopend. 
 
Ook demissionair minister Hugo De Jonge doet een dringend beroep op deze reizigers om zich 
te laten testen en in quarantaine te gaan. 
 
Vanwege de mogelijke Omicron-besmetting moeten Nederlanders die naar Zwitserland reizen, 
een negatieve coronatest kunnen overleggen en ongeacht de uitslag tien dagen in quarantaine 
na aankomst. Dat maakte de Zwitserse regering bekend na het nieuws van het RIVM. De 
Zwitsers maken geen onderscheid tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. 
 
De Omicron-variant dook ook al op in de ons omringende landen. In Duitsland is bij twee 
besmettingen in München vastgesteld dat het om deze variant gaat. De reizigers waren eerder 
deze week uit Zuid-Afrika teruggekeerd. Ook in het Verenigd Koninkrijk gaat het om 
twee  gevallen, zo werd eerder vandaag bekend. 
 
In Italië is de Omicron-variant vastgesteld bij iemand die recent is teruggekeerd uit 
Mozambique. ‘De patiënt en de familieleden verkeren in goede gezondheid’, meldt het 
nationale instituut voor volksgezondheid. De besmetting kwam aan het licht tijdens 
laboratoriumonderzoek in een ziekenhuis in Milaan. 
 
België was het eerste Europese land waar de variant werd vastgesteld. Het gaat daar 
vooralsnog om één geval. Buiten Europa en Afrika is de nieuwe variant opgedoken in 
Hongkong en Israël. 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de variant het stempel zorgelijk gegeven, maar 
vooralsnog is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de ernst van de ziekte en de werkzaamheid 
van vaccins. Bron: AD, 27 november 2021.  
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VS hebben Zuid-Afrika geprezen voor manier waarop het land is 
omgesprongen met Omicron-variant 
 
De Amerikaanse regering heeft Zuid-Afrika geprezen voor de wijze waarop het land is 
omgesprongen met de Omicron-variant. ‘Een voorbeeld voor de wereld’, aldus de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. 
 
In een telefoongesprek met zijn Zuid-Afrikaanse ambtgenoot Naledi Pandor prees hij 
wetenschappers in Zuid-Afrika voor de snelle identificatie van de nieuwe coronavariant en de 
transparantie van de regering bij het doorgeven van deze informatie. 
 
Variant B.1.1529, die voor het eerst werd ontdekt in zuidelijk Afrika, wordt door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempeld als zorgwekkend en is mogelijk zeer 
besmettelijk. De variant is inmiddels in België, Engeland, Duitsland, Italië, Tsjechië, Israël, 
Hongkong en vermoedelijk ook in Nederland vastgesteld. Bron: AD, 28 november 2021. 
 
Israël sluit twee weken zijn grenzen voor buitenlanders uit angst voor de 
Omicron-variant  
 
Israël sluit de komende twee weken zijn grenzen voor buitenlanders uit angst voor de 
Omicron-variant. Ook zet het land opnieuw technologie van de binnenlandse veiligheidsdienst 
Shin Bet in om via telefoongegevens mogelijke coronabesmettingen op te sporen. 
Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit voor de buitenwereld vanwege de nieuwe 
variant. De maatregel gaat in de nacht van zondag op maandag in. Het land hoopt dat binnen 
twee weken er meer informatie bekend is over de mutaties. 
 
In het land is tot nu toe één Omicron-besmetting bekend. Daarnaast worden zeven verdachte 
gevallen nog onderzocht. 
 
Shin Bet gebruikte eerder tijdens de pandemie ook al de locatiegegevens van mobiele telefoons. 
Bij wie het coronavirus destijds werd vastgesteld, ging de veiligheidsdienst na waar diegene 
de veertien dagen daarvoor was geweest. 
 
De regering in Israël is ook een nieuw quarantaineplan overeengekomen. Israëliërs 
die volledig zijn gevaccineerd of genezen en in het buitenland zijn geweest, moeten na 
aankomst in hun thuisland 72 uur in zelfisolatie. En als ze uit hoogrisico-gebieden komen, 
moeten ze in een hotel in quarantaine tot ze negatief zijn getest. Bron: AD, 27 november 2021. 
 
Omikron-variant duikt ook op in Italië 

Ook in Italië is de Omikron-variant van het coronavirus vastgesteld. Het gaat om iemand die 
recent is teruggekeerd uit Mozambique. ‘De patiënt en de familieleden verkeren in goede 
gezondheid’, meldt het nationale instituut voor volksgezondheid. De besmetting kwam aan 
het licht tijdens laboratoriumonderzoek in een ziekenhuis in Milaan. 

De nieuwe variant uit zuidelijk Afrika is ook in België, Engeland en Duitsland vastgesteld en 
vermoedelijk ook in Nederland. 

In België gaat het vooralsnog om één geval en in zowel Engeland als Duitsland om twee 
besmettingen. Buiten Europa en Afrika zijn besmettingen vastgesteld in Hongkong en Israël. 
Bron: RTL Nieuws, 27 november 2021. 

RIVM: nieuwe coronavariant Omikron vrijwel zeker aangetroffen in 
Nederland 
 
De nieuwe coronavariant omikron is met 95 procent zekerheid aangetroffen in Nederland, 
meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De variant is aangetroffen bij 
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meerdere passagiers die gisteren op de vluchten vanuit Zuid-Afrika naar Nederland zaten. Om 
hoeveel besmettingen het precies gaat, is nog niet bekend. 

 
Bij een aantal passagiers is een afwijkend eiwit gevonden dat overeenkomt met de nieuwe 
omikronvariant. Daardoor kan het RIVM met 95 procent zekerheid zeggen dat een aantal 
passagiers met de variant besmet is. Vervolgonderzoek moet uitsluitsel geven.  

Het RIVM brengt de resultaten van de eerste tests nu al naar buiten om mensen die sinds 
maandag van Zuid-Afrika naar Nederland kwamen, te overtuigen zich te laten testen.  

De mensen op de vluchten die gisteren uit Zuid-Afrika kwamen, zijn al getest. 61 passagiers 
werden positief getest op corona. Zo'n zestig passagiers verblijven in het quarantainehotel bij 
Schiphol. Het gaat om besmette mensen, maar ook om negatief geteste partners. Een aantal 
mensen in het hotel is besmet met de Omikron-variant.  

Ze moeten vijf tot zeven dagen in het hotel blijven. Een deel van de passagiers was met de 
auto naar Schiphol gekomen en woont alleen, zij mogen thuis in quarantaine. Dat gaat in 
ieder geval om vijf mensen, meldde de GGD Kennemerland eerder. 

Viroloog Marion Koopmans zei gisteren tegen RTL Nieuws dat ze er vanuit gaat dat de 
Omikron-variant besmettelijker is. ‘Ja, dat denken we wel.’ Naar de nieuwe variant moet nog 
wel veel onderzoek gedaan worden. Zo is het nog te vroeg om te zeggen of onze vaccinaties op 
deze variant reageren, zei Koopmans.  

De nieuwe variant kan ook gunstig uitpakken voor de pandemie als de in Zuid-Afrika ontdekte 
mutant besmettelijker is, maar tegelijkertijd zorgt voor een minder ernstig ziektebeeld, zei de 
Belgische viroloog Marc Van Ranst.    

 ’Indien de Omikronvariant minder ziekteverwekkend zou zijn, dan zou de grotere 
besmettelijkheid (die omikron toelaat om Delta te vervangen) zeer positief zijn’, twittert de 
gezaghebbende viroloog. ‘Daarom moeten we de klinische gegevens van Omikronpatiënten (in 
Zuid-Afrika en wereldwijd) goed opvolgen.’ 

Sinds gistermiddag 12 uur geldt een verbod op vluchten vanuit zuidelijk Afrika. Daarnaast 
worden Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika toegevoegd aan de 
lijst van landen met een zeer hoog risico, maakte demissionair minister van Volksgezondheid 
Hugo De Jonge gisteren bekend. Bron: RTL Nieuws, 28 november 2021. 

RIVM maakt morgen eventuele besmettingen nieuwe coronavariant 
Omikron bekend 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt morgen bekend of passagiers van 
twee vluchten uit Zuid-Afrika besmet zijn met de Omikron-variant. De passagiers 
kwamen gisteren aan op Schiphol. 

De meeste reizigers die positief zijn getest op het coronavirus verblijven in een 
quarantainehotel bij Schiphol, een aantal mensen zit thuis in isolatie. Daarnaast roept de 
GGD mensen die sinds maandag uit Zuid-Afrika kwamen op zich te laten testen. Bron: RTL 
Nieuws, 28 november 2021.  

KLM: geen verklaring voor zoveel besmette reizigers 

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft geen verklaring voor het relatief grote aantal besmette 
reizigers op de twee vluchten die gisteren aankwamen vanuit Zuid-Afrika. Na het opduiken 
van de Omikron-variant van het coronavirus in zuidelijk Afrika, stelde de Nederlandse 
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regering een vliegverbod in. ‘Feit is dat je op andere plekken besmet kunt raken tussen het 
moment van testen en van boord gaan’, zegt een KLM-woordvoerder.  

Van de 600 mensen in de twee KLM-vliegtuigen die gisteren terugkeerden uit Zuid-Afrika zijn 
61 mensen positief getest op het coronavirus. Het is nog niet bekend of zij besmet zijn met de 
nieuwe Omikron-variant. Dit wordt nog onderzocht. 

Aan boord zorgt KLM ervoor dat de passagiers de veiligheidsregels zoals mondkapjes dragen 
'zo goed mogelijk in acht nemen'. KLM heeft luchtfilters die de lucht  'voortdurend' verversen, 
maar wijst er ook op dat de besmette reizigers nadat ze van boord kwamen in een ruimte op 
Schiphol zijn opgevangen. Daar houdt de controlemogelijkheid van KLM op, zegt de 
woordvoerder. Bron: RTL Nieuws, 28 november 2021. 

Ongeveer zestig passagiers van vluchten Zuid-Afrika in quarantainehotel 
bij Schiphol 
 
In het quarantainehotel bij Schiphol zitten 'ongeveer zestig' passagiers van de vluchten uit 
Zuid-Afrika. Het gaat om besmette mensen, maar ook sommige negatief geteste partners. 
 
Op de vluchten die gisteren aankwamen zaten 61 passagiers die positief getest zijn. Een deel 
van hen was met de auto naar Schiphol gekomen en woont alleen, zij mogen thuis in 
quarantaine. Dat gaat in ieder geval om vijf mensen, zegt de GGD Kennemerland. 
 
De groep van ongeveer zestig mensen die in het Ramadahotel zijn ondergebracht, bestaat ook 
uit negatief geteste partners. Het merendeel is afkomstig uit het buitenland. 
 
Of de besmette mensen de Omikron-variant onder de leden hebben is nog niet bekend. 
Mogelijk wordt daar later vandaag meer over duidelijk. De passagiers moeten vijf tot zeven 
dagen in het hotel blijven.  
 
Schiphol neemt vooralsnog geen extra maatregelen op de luchthaven dan de al geldende regels 
zoals afstand houden en het verplichte mondkapje om reizigers tegen het coronavirus te 
beschermen. 

De luchthaven en luchtvaartmaatschappij KLM onderzoeken hoe het kan dat op een vlucht 
zo veel besmette reizigers zaten. Bron: RTL Nieuws, 27 november 2021. 

Qatar Airways weert reizigers in meerdere landen om Omikron 

Luchtvaartmaatschappij Qatar Airways neemt geen passagiers meer mee die Zuid-Afrika, 
Zimbabwe of Mozambique willen verlaten. Dat heeft te maken met zorgen over de nieuwe 
Omikron-variant van het coronavirus, meldt het bedrijf. Dat benadrukt dat passagiers nog 
wel naar de betreffende landen mogen reizen. 

Reizigers krijgen met onmiddellijke ingang te maken met de nieuwe regels. Dat betekent dat 
passagiers die een vlucht hadden geboekt in grote steden als Johannesburg, Kaapstad en 
Harare voorlopig niet meer worden meegenomen. 

‘Deze beperkingen blijven van kracht tot we aanvullende instructies krijgen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)’, meldt de luchtvaartmaatschappij. Bron: RTL Nieuws, 
27 november 2021.     
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Ook eerder aangekomen reizigers uit Afrika krijgen testoproep 

Reizigers die sinds maandag vanuit zuidelijk Afrika zijn aangekomen in Nederland, worden 
door de GGD opgeroepen zich zo snel mogelijk te laten testen. Demissionair minister De Jonge 
schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat positief geteste mensen in quarantaine moeten. 

Het gaat om reizigers die zijn aangekomen vanuit Botswana, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Lesotho, 
Eswatini (Swaziland) en Namibië. Voor die landen geldt sinds vrijdag een inreisverbod voor 
niet-EU-burgers, vanwege de besmettelijkere Omikron-variant van het coronavirus. 

Nederlanders kunnen nog wel naar zuidelijk Afrika vliegen en mogen daarna ook weer terug 
naar Nederland. Wel moeten zij bij aankomst in quarantaine. Luchtvaartmaatschappij KLM 
blijft vooralsnog vliegen naar Zuid-Afrika. Bron: RTL Nieuws, 27 november 2021. 

Rijschoolhouders kunnen geen rijlessen en praktijktrainingen meer 
aanbieden 
 
Onder de nieuwe coronaregels kunnen rijschoolhouders vanaf zondag 17.00 
uur geen autorijlessen en praktijktrainingen voor beroepschauffeurs meer aanbieden, maar 
rijlessen voor de bromfiets en de motor gaan in de avonduren gewoon door, meldt het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. 
 
Examens, toetsen, rijtesten en cursussen zullen doorgaan bij het CBR, ook na 17.00 uur. Dit 
geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen 'Alcohol' en 'Verantwoord rijgedrag'. Een 
woordvoerster van het CBR zegt dat dit mogelijk is omdat het CBR bij de essentiële 
dienstverleners hoort. 
 
Praktijkexamens worden gewoon tijdens kantoortijden afgenomen, omdat rij-examinatoren 
niet na 17.00 uur werken. ’We zijn heel blij dat we geen kandidaten moeten teleurstellen en 
dat we voor iedereen open kunnen blijven’, aldus de CBR-woordvoerster. Bij het begin van de 
pandemie konden 770.000 examens niet doorgaan. Bron: AD, 27 november 2021.  
 
Instroom coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen onverminderd 
hoog 
 
Een dag voor de nieuwe maatregelen van het kabinet in werking treden, is de instroom van 
coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen onverminderd hoog. De verpleegafdelingen 
hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe patiënten met een coronainfectie zien binnenkomen, zo 
staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). In totaal liggen er zaterdag 2624 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. 
 
Medewerkers van de verpleegafdelingen verzorgen momenteel 2069 coronapatiënten. Dat is 
er, ondanks het hoge aantal nieuwe opnames, per saldo één minder dan een etmaal geleden. 
Dat komt doordat er meer mensen de verpleegafdelingen verlieten dan er nieuw werden 
opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze werden ontslagen uit het ziekenhuis, of overleden. Ook 
kan het zijn dat patiënten werden overgebracht naar de intensive cares. 
 
Op die afdelingen nam het aantal coronapatiënten dat een bed bezet houdt afgelopen etmaal 
toe met 27. In totaal behandelen ic-medewerkers op dit moment 555 ernstig zieke 
coronapatiënten. Er waren 51 nieuwe opnames, maar doordat er ook mensen overleden of de 
ic mochten verlaten, nam het aantal bezette bedden per saldo minder snel toe. 
 
Om de druk op de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te spreiden, kunnen coronapatiënten 
verplaatst worden van de ene regio naar de andere. Het LCPS meldt dat er vrijdag 22 patiënten 
zijn overgebracht naar een ziekenhuis in een andere regio. Ook is er die dag één patiënt naar 
Duitsland vervoerd. Voor die internationale verplaatsingen wordt sinds deze week weer een 
speciale helikopter ingezet. Bron: AD, 27 november 2021.  
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Kerstcircussen in Haarlem, Enschede, Oss en Almere gaan niet door 
 
De kerstcircussen in Haarlem, Enschede, Oss en Almere gaan niet door vanwege de 
aanscherpte coronamaatregelen. Dit geldt ook voor het Noord-Hollandse Wintercircus in 
Heerhugowaard, meldt de producent. 
 
‘Voorstellingen in de avond mogen niet en met 1,5 meter afstand is het onmogelijk om met 
veel minder publiek de producties rendabel te krijgen. Met een fantastische ploeg mensen is 
een jaar lang keihard gewerkt aan prachtige circusshows en natuurlijk is de teleurstelling 
groot.’, zegt producent René Duursma van NederlandseKerstcircussen.nl.  
 
Het publiek wordt rond de jaarwisseling geïnformeerd over inruilmogelijkheden van de 
gekochte tickets. De circusproducent hoopt dan ook de nieuwe speeldata bekend te kunnen 
maken. Bron: AD, 27 november 2021. 
 
De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan vaccinatiecampagne op 
luchthaven  
 
De politie in Duitsland heeft zaterdag een einde gemaakt aan een vaccinatiecampagne op 
een luchthaven in de buurt van de noordelijke stad Lübeck. Een grote groep mensen was erop 
afgekomen. Het vaccin dat gebruikt werd, staat niet geregistreerd bij de Duitse 
gezondheidsautoriteiten en het toedienen ervan is strafbaar. Mogelijk hebben zo'n vijftig 
mensen zaterdag een prik gekregen. In en voor de hal van de luchthaven stonden nog eens 
ruim tweehonderd mensen te wachten. 

Het vliegveld is in bezit van de Duitse wetenschapper en ondernemer Winfried Stöcker, die 
zijn eigen vaccin tegen het coronavirus heeft ontwikkeld. In april vorig jaar kondigde zijn 
bedrijf aan dat Stöcker werkte aan een vaccin en dat hij het onder anderen op zichzelf 
uitprobeerde. Bron: AD, 27 november 2021. 

In Oostenrijk zijn dertigduizend mensen gaan protesteren tegen 
coronamaatregelen en vaccinatieplicht 

In Oostenrijk zijn zaterdag tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen 
de coronamaatregelen en de voorgenomen vaccinatieplicht. In de stad Graz kwam de grootste 
groep mensen bijeen.  

Volgens de politie liepen zo'n 30.000 mensen door de op een na grootste stad van 
Oostenrijk. ’Vrede, vrijheid, geen dictatuur’, was een van de leuzen die de betogers 
scandeerden. Ook in Sankt Pölten, Klagenfurt en Innsbruck waren protesten. 

Afgelopen maandag ging Oostenrijk opnieuw in een strenge lockdown vanwege de oplopende 
besmettingscijfers. De bijna negen miljoen Oostenrijkers hebben sindsdien een geldige reden 
nodig om hun huis te verlaten. Ze mogen nog wel gaan werken, een stukje wandelen of naar 
de supermarkt.  

De overheid wil ook vanaf 1 februari een vaccinatieplicht invoeren. Oostenrijkers krijgen dan 
een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Weigeraars riskeren een boete die kan 
oplopen tot 3600 euro. Bron: AD, 27 november 2021. 

'Noodtoestand' in New York om besmettingen 

Het aantal besmettingen in de Amerikaanse staat New York loopt snel op. Gouverneur Kathy 
Hochul heeft daarom met een decreet de noodtoestand uitgeroepen. 
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Op die manier kan er snel meer capaciteit in ziekenhuizen beschikbaar komen, net als 
medische hulpmiddelen. 

Hochul zegt dat de nieuwe Omikron-variant nog niet vastgesteld is, maar 'hij komt er sowieso 
aan'. Ze roept inwoners van haar staat op om zo snel mogelijk een vaccin te halen. Bron: RTL 
Nieuws, 27 november 2021. 

Meer sluitingen vanwege niet controleren op coronatoegangsbewijs 

De naleving van de controle op het coronatoegangsbewijs gaat nog steeds niet goed. Er zijn 
afgelopen week vijftien dwangsommen opgelegd en zeven keer is een bedrijf gesloten, meldt 
zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. 

Verder zijn er afgelopen week minimaal twintig bestuurlijke waarschuwingen gegeven. Een 
coronatoegangsbewijs is vanaf 13 jaar nodig in de horeca, bij evenementen en andere 
activiteiten. Bron: RTL Nieuws, 27 november 2021. 

Gommers: adviezen worden steeds moeilijker 

 Het overleg van het Outbreak Management Team (OMT) van afgelopen woensdag was het 
moeilijkste tot nu toe, zegt ic-baas en OMT-lid Diederik Gommers. Uit die bijeenkomst kwam 
het advies waarop het demissionaire kabinet de vanavond aangekondigde maatregelen heeft 
gebaseerd.  

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zegt dat dat vooral komt 
doordat de cijfers waar het OMT zich op baseert, zoals de voorspelde ziekenhuisopnames, de 
laatste tijd hoger bleken dan waar eerder op was gerekend. ‘Dat maakt OMT-deelnemers 
onzekerder. Je ziet nu gewoon dat het niet meer helemaal onder controle is’, aldus Gommers. 

Zelf was het ic-hoofd samen met enkele andere OMT-leden voorstander van een harde 
lockdown. Toch zegt Gommers vrede te hebben met het uiteindelijke, minder strikte, OMT-
advies, waar het kabinet zich volgens hem 'aardig' aan heeft gehouden. ‘Ook doet het mij goed 
dat het kabinet zegt lang over het nemen van besluiten te hebben gedaan en er extra over 
heeft nagedacht.’ Bron: RTL Nieuws, 27 november 2021. 

 
@ ANP 
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Pathé gaat meer films plannen buiten uren lockdown 

In de uren buiten de avondlockdown gaat Pathé, de grootste bioscoopexploitant van 
Nederland, vanaf morgen waar mogelijk meer vertoningen programmeren. De nieuwe 
starttijden van films zijn vanaf morgen op de site van Pathé te vinden. 

Het is onduidelijk of alle nieuwe bioscoopfilms die in de komende weken gepland stonden ook 
te zien zullen zijn. De makers van de familiefilm Captain Nova, die vanaf donderdag te zien 
zou zijn, hebben al laten weten gewoon te gaan draaien. ‘Juist in deze tijd zien we het als onze 
taak om mensen afleiding te bieden’, zeggen de makers. Bron: RTL Nieuws, 27 november 
2021. 

Met corona besmette Bryan Adams geeft update vanuit het ziekenhuis 

Bryan Adams heeft vanuit het ziekenhuis in Milaan een update gedeeld over zijn corona-
opname. De zanger en fotograaf vertrok donderdag naar Italië om de nieuwe Pirellikalender, 
waar hij aan meegewerkt heeft, te promoten, maar testte bij aankomst positief op corona. 

De Canadees bedankte vrijdagavond op Instagram de Italiaanse verpleging en artsen die voor 
hem zorgden. Bryan laat weten dat het spuitje dat hij kreeg een middel is tegen trombose. 
‘Het is uit voorzorg totdat ik negatief test.’ 

Eind oktober werd de zanger ook al positief getest op corona. Hij was twee keer gevaccineerd 
en vertoonde geen symptomen. Bron: De Telegraaf, 27 november 2021. 

Kabinet waagt zich even niet meer aan voorspellingen over corona 

Een ‘worsteling’, ‘uitermate complex’ en ‘ik heb fouten gemaakt’. Sombere woorden van 
demissionair premier Rutte in de persconferentie over de nieuwe strenge coronamaatregelen 
vanavond. En dat gold ook voor minister De Jonge van Volksgezondheid. ‘De werkelijkheid is 
minder maakbaar dan ik dacht.’ 

Rutte begon de persconferentie met een herinnering aan een coronapersconferentie een jaar 
geleden, in november 2020. Er gold een tijdelijke lockdown, er was nog geen vaccin, maar er 
klonk wel optimisme. Rutte zei destijds: ‘De trend is dalend en dat is positief’ en ‘De cijfers 
laten zien dat de maatregelen werken’. 

Nu is zo'n 85 procent van het aantal Nederlanders boven de 18 volledig gevaccineerd, maar 
moet er weer veel op slot. Na de zomer zijn veel basisregels versoepeld, de 
anderhalvemeterregel werd losgelaten. ‘Toen dachten we dat de meeste strenge regels voorbij 
zouden zijn, maar de realiteit is anders’, zegt Rutte nu. ‘We hadden de gedachte dat we ons 
uit de pandemie zouden kunnen prikken. Dat bleek niet zo te zijn.’ 

In deze persconferentie werd weinig uitzicht geboden, het is lang niet zeker dat er over drie 
weken versoepeld kan worden. Ook een ‘gewone Kerst’ wil Rutte niet garanderen. 

Het demissionaire kabinet hoopt dat de nieuwe maatregelen snel effect hebben. Het is de 
bedoeling dat het aantal besmettingen met zo'n 20 of meer procent naar beneden gaat . ‘Maar 
of dat lukt, weten we niet’, haast minister De Jonge van Volksgezondheid te zeggen. ‘Laten we 
alsjeblieft voorzichtig zijn. Zo maakbaar is het niet.’ Voor hem staat nu ook een ding vast: ‘Het 
virus blijft onder ons.’ Het enige lichtpuntje is misschien de boosterprik, waar nu haast mee 
wordt gemaakt. 
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Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen: 1,5 meter in horeca, mondkapjes op school 

‘Het kabinet heeft twee grote inschattingsfouten gemaakt. Allereerst zijn de 
anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht veel te snel losgelaten. 

En er is te weinig nagedacht over een toekomstplan om te zorgen dat de samenleving in staat 
is langdurig met het virus om te gaan, dat er een soort permanente waakvlam is. 

In het kabinet zijn ze zich daar nu ook bewust van en denken ze na over andere vormen van 
communicatie.’ 
De problemen komen onder meer door de slechte voorspelbaarheid van de ontwikkeling van 
het virus. Er zijn steeds meer mensen gevaccineerd en dat maakt het extra lastig rekenen voor 
de computers van het RIVM. 

De vaccins werken ook minder goed dan was gedacht. Dus misschien duurt de pandemie wel 
tot het eind van de winter. Nu zijn nog 1,2 miljoen Nederlanders ongevaccineerd, maar die 
zouden op een gegeven moment wel beschermd moeten zijn als ze ziek zijn geweest. 

Rutte vindt ook dat hij fouten heeft gemaakt. ‘Mij treft blaam. Ik ben niet doof voor kritiek.’ 
Bij het versoepelen van de maatregelen aan het eind van de zomer had hij veel duidelijker 
moeten zeggen dat de basismaatregelen niet overboord gegooid moesten worden, zegt hij. Hij 
maakt er excuus voor. ‘We hadden het beter moeten uitleggen.’ Bron: NOS, 26 november 2021. 
 
GGD opent telefoonnummer voor coronatest voor terugkeerders Zuid-
Afrika 
 
Reizigers die sinds afgelopen maandag zijn teruggekeerd uit zuidelijk Afrika krijgen van 
demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de dringende oproep zich te laten 
testen en in quarantaine te gaan. Ze kunnen vanaf morgen een speciaal telefoonnummer 
bellen. En verder in dit liveblog: tussen gisterenochtend en vanmorgen zijn 22089 nieuwe 
besmettingen vastgesteld.  Bron: RTL Nieuws, 28 november 2021. 
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Twee reizigers in Australië zijn positief getest op Omicron-variant 
 
Twee reizigers in Australië zijn positief getest op de nieuwe Omicron-variant. Beide passagiers 
kwamen gisteren aan in Sydney vanuit zuidelijk Afrika via Qatar en ondergingen direct een 
test. 
 
De twee zijn in quarantaine gezet in een speciale accommodatie, melden de 
gezondheidsautoriteiten in de deelstaat New South Wales. 
 
Op de vlucht vanuit Qatar zaten nog twaalf anderen die in het zuiden van Afrika waren 
geweest. Ook zij moet veertien dagen in quarantaine in een speciaal hotel. De overige 
passagiers en het cabinepersoneel, in totaal ongeveer 260 mensen, moeten in zelfisolatie. 
Bron: AD, 28 november 2021.  
 
Dit weten we tot nu toe over de 'zorgelijke’ Omicron-variant van het 
coronavirus 
 
Een nieuwe variant van het coronavirus, de Omicron-variant, zorgt momenteel voor nieuwe 
reisbeperkingen over de hele wereld. Waarschijnlijk hebben meerdere Nederlanders die vrijdag 
zijn teruggekomen uit zuidelijk Afrika, waar de mutatie voor het eerst werd ontdekt, de nieuwe 
coronavariant opgelopen en meegenomen naar Nederland. Dit is wat we tot nu toe weten over 
de Omicron-variant. 
 
De wetenschappelijke naam van de variant is B.1.1.529. De wereldgezondheidsorganisatie 
WHO heeft de variant de naam Omicron gegeven, verwijzend naar de Griekse letter ‘o’. Andere 
varianten werden ook vernoemd naar een letter uit het Griekse alfabet, zoals de Beta- en 
Deltavariant. 
 
De variant werd voor het eerst opgemerkt op in Zuid-Afrika, waar ook de meeste besmettingen 
met de nieuwe mutatie zijn vastgesteld. Ook in andere Afrikaanse landen als Botswana, 
Zimbabwe en Namibië werd de variant gesignaleerd.  
 
De Belgische minister van Volksgezondheid maakte vrijdag bekend dat de variant ook in België 
is opgedoken. Zaterdag meldden ook Engeland, Duitsland en hoogstwaarschijnlijk Nederland 
besmettingen met de Omicron-variant. 
 
De Omicron-variant is mogelijk ontstaan in Afrika. Dat kan komen doordat nog niet veel 
mensen daar zijn gevaccineerd. Wanneer een klein deel van de bevolking antistoffen heeft, 
kan een nieuwe mutatie makkelijker ontstaan.  
 
De WHO heeft de variant de stempel 'zorgelijk’ gegeven. Uit onderzoek is gebleken dat de 
Omicron-variant besmettelijker is dan andere varianten. Het ECDC, het Europese RIVM, 
bestempelde Omicron ook als ‘zorgelijk’.   
 
Omicron is de vijfde coronavirusvariant die wordt aangewezen als ‘zorgelijk’. Eerder gebeurde 
dat met de Alfa-, Beta-, Gamma- en Deltavariant. Een woordvoerder van het RIVM erkende 
dat de variant afwijkt van eerdere vormen. Of mensen er zieker van worden is nog niet bekend. 
 
Of de vaccins effectief zijn tegen de Omicron-variant valt nog niet te zeggen. Er is nog te weinig 
onderzoek gedaan omdat de nieuwe variant nog niet veel voor is gekomen.  
 
Fabrikanten van coronavaccins zoals Moderna en Pfizer hebben gemeld hun vaccin zo snel 
mogelijk aan te passen aan nieuwe virusvarianten. Vaccins waren eerder al wel effectief tegen 
bijvoorbeeld de Deltavariant. 
 
Over het ziekteverloop van een besmetting met de Omicron-variant is nog weinig bekend. Het 
kan zijn dat mensen er zieker van worden dan van een besmetting met een andere variant, 
maar het kan ook zo zijn dat mensen er minder ziek van worden. 
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Veel landen hebben een vliegverbod ingesteld voor vluchten vanuit zuidelijk Afrika. Het 
Verenigd Koninkrijk deed dat donderdagavond als eerste. Nederland volgde vrijdagochtend. 
 
Voor Nederlanders die terugkeren uit een land waarvoor het vliegverbod geldt, gelden 
voorwaarden. Zij moeten zich bijvoorbeeld bij vertrek én aankomst laten testen. Bij 
thuiskomst moeten ze verplicht in quarantaine. Een deel van de positief geteste Nederlanders 
die uit Zuid-Afrika terugkwamen, logeert momenteel in een quarantainehotel bij Schiphol. In 
theorie zou het virus zich tot hen moeten beperken als zij netjes in isolatie blijven. De kans 
bestaat dat deze mensen andere passagiers al hebben aangestoken. Het virus kan ook uit 
België of Duitsland overkomen. 
 
Als de Omicron-variant vaker in Nederland wordt gevonden, zal deze mutatie uiteindelijk 
vaker voorkomen dan de deltavariant. Simpelweg omdat deze variant besmettelijker is. In dat 
geval zullen de meeste mensen die besmet raken de Omicron-variant oplopen. Bron: AD, 28 
november 2021. 
 

 
 
 
Een statiegeldmachine © ANP  
 
‘Supermarkten verkopen massaal flessen frisdrank zonder statiegeld’, 
onderzoek inspectie 
 
Supermarkten verkopen flessen frisdrank zonder statiegeld, terwijl ze wettelijk wel verplicht 
zijn statiegeld te vragen. Het gaat om honderd drankflessen, vaak van een eigen huismerk. 
Dat meldt consumentenprogramma Kassa vanavond. De inspectie is een onderzoek gestart. 
 
In de statiegeldwet is vastgelegd dat er statiegeld moet worden gerekend op frisdranken waar 
water in zit en waar suiker/zoetstof aan is toegevoegd. In de wet staat ook dat sappen zijn 
uitgesloten, maar dit geldt volgens staatssecretaris Steven van Weyenberg alleen voor dranken 
die voor 100 procent uit sappen bestaan. Zodra  water en suiker aan een sap is toegevoegd, 
moet er volgens Van Weyenberg statiegeld op. 
 
Uit een inventarisatie van Kassa blijkt dat verschillende supermarkten frisdranken - vaak van 
het eigen merk - verkopen zonder dat er statiegeld op zit. Daarmee overtreden ze massaal de 
statiegeldwet. De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) is een onderzoek gestart naar 
vijftien drankflessen.  
 
Recycling Netwerk Benelux heeft via een advocaat verzocht om dit onderzoek te starten. Het 
onderzoek richt zich op twee flessen DubbelDrank van producent Riedel, acht drankflessen 
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van het eigen merk van Albert Heijn en vijf van de Jumbo. Maar ook bij de PLUS, Lidl en Coop 
liggen dergelijke dranken in de schappen van het eigen merk.   
 
Zo onderzoekt de inspectie flessen Cranberry (1 liter) van zowel Albert Heijn als Jumbo. In 
hetzelfde schap van de supermarkten staat ook Cranberrysap van twee concurrenten, met 
dezelfde ingrediënten, waar wel statiegeld op zit. De supermarkten hebben daardoor mogelijk 
jarenlang prijsvoordeel gehad, omdat ze de 0,15 eurocent statiegeld niet hebben doorberekend 
aan de consument en de andere producenten wel.  
 
Producent Riedel heeft Kassa laten weten dat ze hun verpakking van DubbelDrank (33cl) 
gaan aanpassen. Binnen enkele weken zit er statiegeld op de verpakking, belooft de 
producent. Albert Heijn en PLUS zeggen nu zelf ook te gaan onderzoeken of er statiegeld op 
de verpakkingen moet. Jumbo is op dit moment van mening dat het wel aan de wetgeving 
voldoet en zegt het onderzoek af te wachten. Bron: AD, 28 november 2021. 
 
Nieuwe coronamaatregelen zijn ingegaan 
 
De nieuwe coronamaatregelen zijn om 05.00 uur ingegaan, wat betekent dat horeca en niet-
essentiële winkels in ieder geval om 17.00 uur hun deuren moeten sluiten. Demissionair 
premier Mark Rutte heeft deze regels vrijdagavond aangekondigd. Ook bijvoorbeeld bioscopen 
en theaters moeten om 17.00 uur dicht. 

Door de nieuwe regels is het nu ook weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden op plekken 
waar mensen vaste zitplekken hebben, zoals horeca, bioscopen en theaters. Wanneer mensen 
van hun plek af gaan op deze locaties, bijvoorbeeld om naar de wc te gaan, moeten ze 
een mondkapje op. Ook op doorstroomlocaties zoals beurzen en dierentuinen geldt de 
verplichting van afstand houden en mondkapjes. 

De nieuwe regels zijn in ieder geval tot en met zaterdag 18 december van kracht. Op 14 
december zal de situatie opnieuw worden beoordeeld. Bron: AD, 28 november 2021. 
 
Hattem besmettingshaard, zorgen in Rijssen-Holten houden aan 
 
Er zijn 2114 mensen positief getest op corona in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en 
Noord- en Oost-Gelderland. Dat zijn er 38 meer dan een etmaal eerder. Rijssen-Holten is de 
afgelopen dagen koploper geweest in Oost-Nederland, maar wordt nu voorbij gespurt door de 
gemeente Hattem met 253 positieve testen per 100.000 inwoners.  
 
De toename in het aantal positieve testen komt voornamelijk door de regio Noord- en Oost 
Gelderland, waar sinds gisteren het aantal positieve besmettingen weer stijgt. De hele week 
ligt het gemiddelde in de regio rond de 1000 positieve testen. De huidige meting is een aantal 
van 922 besmettingen. Er overleden in de afgelopen 24 uur zes inwoners van de regio Noord- 
en Oost Gelderland aan de gevolgen van corona, twee meer dan vorige week.  
 
Ook in de regio Flevoland is iemand overleden aan de gevolgen van de besmetting met het 
coronavirus. In Flevoland werden er 459 positieve testen gemeld, een daling van 67. In de 
regio IJsselland zijn er 733 inwoners positief getest.  
 
In Flevoland kreeg de gemeente Noordoostpolder de meeste positieve uitslagen: 172 per 
100.000 inwoners. Het gaat om een absoluut aantal van 82 besmette inwoners. Urk is de 
gemeente met het laagste aantal besmettingen in deze regio (75,4 besmettingen per 100.000 
inwoners). 
 
Het Drentse Meppel is koploper in het laagste aantal besmettingen in de Stentor-regio met 58 
besmettingen per 100.000 inwoners. 
 
Hattem voert vandaag de lijst aan met 253 positieve besmettingen per 100.000 inwoners. In 
absolute cijfers zijn dit 31 besmette inwoners. Net als de afgelopen dagen blijft de gemeente 
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Rijssen-Holten een zorgenkindje met 201 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute 
cijfers is dat een besmettingsaantal van 85 inwoners.  
 
Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 22.089 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 
ongeveer evenveel als vorige week zaterdag, toen het instituut 21.778 nieuwe positieve 
testuitslagen meldde.  
 
Afgelopen week kwamen er per dag gemiddeld 22.294 nieuwe coronagevallen binnen bij het 
RIVM. Dat weekgemiddelde blijft al een aantal dagen redelijk gelijk.  
Dat het aantal positieve tests wat lijkt af te vlakken, wil niet zeggen dat het aantal 
besmettingen ook echt afvlakt. De teststraten van de GGD’en zitten tegen hun maximale 
capaciteit aan. Ze testen ongeveer 100.000 mensen per dag, en de laatste weken valt 20 tot 
25 procent van alle testen daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 
positieve tests per dag die Nederland nu al ruim anderhalve week heeft. 
 
Een dag voor de nieuwe maatregelen van het kabinet in werking treden, is de instroom van 
coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen onverminderd hoog. De verpleegafdelingen 
hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe patiënten met een coronainfectie zien binnenkomen, zo 
staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). In totaal liggen er zaterdag 2624 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. 
 
Medewerkers van de verpleegafdelingen verzorgen momenteel 2069 coronapatiënten. Dat is 
er, ondanks het hoge aantal nieuwe opnames, per saldo één minder dan een etmaal geleden. 
Dat komt doordat er meer mensen de verpleegafdelingen verlieten dan er nieuw werden 
opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze werden ontslagen uit het ziekenhuis, of overleden. Ook 
kan het zijn dat patiënten werden overgebracht naar de intensive cares. 
 
Op die afdelingen nam het aantal coronapatiënten dat een bed bezet houdt afgelopen etmaal 
toe met 27. In totaal behandelen ic-medewerkers op dit moment 555 ernstig zieke 
coronapatiënten. Er waren 51 nieuwe opnames, maar doordat er ook mensen overleden of de 
ic mochten verlaten, nam het aantal bezette bedden per saldo minder snel toe. Bron: De 
Stentor, 27 november 2021. 
 
Duitsers moeten hun contacten beperken 
 
Duitsers moeten hun contacten beperken om de vierde coronagolf niet verder te laten 
escaleren. Daartoe roept president Frank-Walter Steinmeier vanmorgen op in Bild, de grootste 
krant van Duitsland. Gisteren werden bij de oosterburen de eerste Omicron-besmettingen 
vastgesteld. 
 
'Het is belangrijk dat we nu allemaal samen handelen', schrijft Steinmeier. 'Laten we ons aan 
de regels houden en laten we onze contacten wederom beperken.' Dat is volgens hem nodig 
om de scholen en kinderopvang open te houden en het publieke leven niet volledig tot 
stilstand te laten komen. 
 
In sommige regio's liggen de ic's vol met coronapatiënten. Dit weekend worden er enkele 
tientallen naar minder getroffen deelstaten overgebracht. In meer dan driekwart van de Duitse 
ziekenhuizen zijn reguliere, geplande operaties uitgesteld. 
 
Minister Anja Karliczek (Onderwijs en Onderzoek) riep het parlement op regels voor 
contactbeperking door te voeren, ook voor gevaccineerden. De Duitse Academie van 
Wetenschappen riep daartoe zaterdag op en daaraan moet volgens de bewindsvrouw gehoor 
worden gegeven. Het gezaghebbende instituut pleit ook voor een uitbreiding van de 
boostercampagne en verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. Bron: De Stentor, 27 november 
2021. 
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In Rusland zijn  33.548 nieuwe besmettingen geregistreerd en is 
het dodental met 1224 toegenomen in het afgelopen etmaal 

In Rusland zijn het afgelopen etmaal 33.548 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is 
vergelijkbaar met gisteren, toen er 33.946 gevallen bijkwamen. Het dodental is de laatste 24 
uur met 1224 toegenomen.  

Rusland heeft reisrestricties ingesteld voor reizigers uit een aantal Afrikaanse landen, 
evenals HongKong, in een poging de nieuwe Omicron-variant buiten de deur te houden. 
Officieel is de nieuwe coronavariant nog niet vastgesteld in Rusland. Bron: De Stentor, 27 
november 2021. 
 
Hugo De Jonge zal vanmiddag toelichting geven over de Omicron-variant 
 
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zal vanmiddag om 13.15 uur een korte toelichting 
geven op de situatie met betrekking rond de Omicron-variant van het coronavirus.  
 
Het RIVM maakt ook vandaag bekend óf en hoeveel besmettingen er met de Omicron-variant 
zijn onder de ruim 600 passagiers die vrijdag uit Zuid-Afrika terugkeerden. Bron: AD, 28 
november 2021. 
 
Grote markt in Nijmegen ontruimd, politie verricht meerdere arrestaties 
 
De Grote Markt in Nijmegen is zondagmiddag ontruimd door de politie. Een groep van zo'n 25 
personen moest de Markt verlaten. Daarvoor waren er al verschillende aanhoudingen verricht. 
In Nijmegen is de hele dag al veel politie op de been.  
 
Dit vanwege de noodverordening die geldt vanwege het verbod op de demonstratie, die eerder 
deze week werd aangekondigd door de actiegroep Nederland in Verzet. Ook worden veel 
voertuigen die Nijmegen binnenkomen, zondag gecontroleerd door de marechaussee en 
politie.  
 
Tegen 13.30 uur werd de Grote Markt ontruimd. Een groep van zo'n 25 personen moest de 
Markt verlaten; winkelend publiek mocht nog wel doorlopen. De groep vertrok. Een vrouw die 
bezig was met het maken van een groot hart van bloemen, mocht dit hart nog net afmaken.  
 

 
Een vrouw maakt een groot hart op de Grote Markt. © Paul Rapp 
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Voordat de Markt werd ontruimd, waren er al meerdere arrestaties. Mensen werden 
aangehouden vanwege het overtreden van de noodverordening, belediging en het bezit van 
verboden wapens. Zo ging een man compleet door het lint tegen de politie. Een ander was in 
het bezit van verboden goederen en overtrad daarmee de noodverordening.   

Vanuit het station waren agenten te paard naar het centrum gegaan. Ook staan er veel 
politiebusjes.  

 
De Grote Markt wordt ontruimd. © Paul Rapp 

Op de Grote Markt was het eerder nog vrij rustig. Er waren ongeveer 25 tegenstanders van 
het coronabeleid. Burgemeester Bruls is ook naar het centrum gekomen, om in gesprek te 
gaan met mensen. ‘Ik vind het belangrijk hier te zijn. Ik heb veel overleg gehad met de politie. 
Dat gaat goed. Er hangen wat spanningen in de lucht, de dag is nog niet voorbij’, liet hij aan 
het begin van de middag weten.  

Desondanks wilde hij in gesprek. ‘Als mensen een vraag hebben of me willen aanspreken, dan 
mogen ze dat doen. Ik ben altijd bereid antwoorden te geven.’ 

 
Bruls in het centrum van Nijmegen. © Paul Rapp 
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Op de Grote Markt hielden agenten verschillende alleenlopende jonge mannen staande. Zij 
moesten kunnen verklaren wat ze aan het doen zijn in Nijmegen. De politie vroeg om 
legitimatie en was alert op spullen die mensen bij zich hebben. Zo moest een jongen met een 
colaflesje in zijn hand, die in de afvalbak gooien. Overigens bleven mensen niet binnen zitten 
uit vrees voor rellen: er is veel winkelend publiek. 

Verschillende mensen zijn ook gefouilleerd. 

 
Iemand wordt gefouilleerd in Nijmegen. © Paul Rapp 

De politie en marechaussee controleren verder langs verschillende wegen in Nijmegen. Onder 
andere op de uitvalswegen vanuit Malden en Weurt. Ook op de kruising van de Sint 
Annastraat met de Rijksweg is zondag een controle gaande, vanwege de noodverordening, net 
als op de A325 richting Nijmegen.  

Als mensen een vraag hebben of me willen aanspreken, dan mogen ze dat doen. Ik ben altijd 
bereid antwoorden te geven, aldus burgemeester Bruls. 

 
De marechaussee bij de aanhouding in Nijmegen. © Waldie Rutten/Persbureau Heitink 
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Uit vrees voor ongeregeldheden geldt sinds 10.00 uur voor de hele stad een 
noodverordening. Heel Nijmegen is 22.00 uur tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Iedereen 
mag preventief gefouilleerd worden door de politie en doorzoekingen van tassen en auto's zijn 
mogelijk: het is verboden om stokken, flessen of stenen mee te hebben. 

Vrees voor ongeregeldheden is er, omdat er in eerste instantie een grote demonstratie zou zijn 
tegen het coronabeleid.  

 
Agenten op het station in Nijmegen. © Paul Rapp 

Burgemeester Bruls besloot vrijdag die geplande demonstratie van Nederland in Verzet te 
verbieden. Nederland in Verzet was van plan om met zo’n 3000 deelnemers te demonstreren 
op de Grote Markt, uit onvrede met de coronaregels. De organisatie beeldde Bruls op een 
poster af met een varkenskop en benoemde hem daarin als winnaar van de Anton 
Mussertprijs. 

De vrees voor rellen en daarmee het risico op ongeregeldheden werd te groot geacht. Ondanks 
het demonstratieverbod, is op sociale media nog wel opgeroepen individueel naar de stad te 
komen. Daarom is er nu extra politie in de stad. Ook blijven ondernemers uit de Nijmeegse 
binnenstad waakzaam, lieten zij eerder weten. Bron: AD, 28 november 2021. 
 

 
Politie gaat te paard naar het centrum van Nijmegen. © Paul Rapp 
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Burgemeester Bruls verbiedt demonstratie van Nederland in Verzet in 
Nijmegen, noodverordening van kracht 

Nederland in Verzet mag zondag 28 november niet demonstreren in de binnenstad van 
Nijmegen. Dat heeft burgemeester Bruls op advies van politie, gezondheidsdienst GHOR en in 
overleg met het Openbaar Ministerie moeten besluiten.  

Het risico op ongeregeldheden wordt te groot geacht. Vanwege de vrees voor rellen geldt dan 
een noodverordening voor Nijmegen. Nederland in Verzet had een demonstratie aangekondigd 
met een looproute door de winkel- en horecastraten in de binnenstad en een samenkomst op 
de Grote Markt met zo’n 3000 deelnemers. Bron: AD, 26 november 2021.  
 
Geen demonstratie én toch een noodverordening in Nijmegen: waarom? 
 
Hoewel de geplande demonstratie van actiegroep Nederland in Verzet is verboden, gaat 
Nijmegen zondag tóch op slot. Uit vrees voor ongeregeldheden geldt voor de hele stad een 
noodverordening. Gaan we dichtgespijkerde etalages zien? En kun je nog veilig sint-inkopen 
doen?  
 
Een noodverordening, dat klinkt stevig: wat houdt het precies in? 
Het middel is net zo stevig als het klinkt. Heel Nijmegen is zondag (van 10.00 tot 22.00 uur) tot 
veiligheidsrisicogebied verklaard. De noodverordening geeft politie en gemeente extra 
mogelijkheden om ongeregeldheden te voorkomen. Zo mag iedereen in de stad preventief 
gefouilleerd worden en zijn doorzoekingen van auto’s en tassen mogelijk. Daarnaast is het 
onder meer verboden stokken, flessen of stenen mee te hebben. Ook mogen mensen die er 
uitzien als betogers of relschoppers niet in groepjes van meer dan twee bij elkaar komen. Op 
overtreding van de verordening staat een fikse straf: maximaal drie maanden gevangenis 
of  4350 euro boete. Bron: AD, 27 november 2021. 
 

 

Archiefbeeld van cafés op de Grote Markt in Nijmegen. © Bert Beelen  
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Nijmeegse cafébazen en winkeliers opgelucht na verbod op demonstratie: 
‘Maar we blijven waakzaam’ 
 
Ondernemers uit de Nijmeegse binnenstad zijn opgelucht dat het aangekondigde anti-
coronaprotest niet door mag gaan. ‘We blijven wél waakzaam’, zegt cafébaas Bart van de Berg.  
 
Binnenstadmanager Maarten Mulder spreekt een vergelijkbaar standpunt uit. ‘Ons advies aan 
de ondernemers is: let op, maar neem geen aanvullende maatregelen.’ In januari van dit jaar, 
toen avondklokrellen dreigden, hadden veel winkeliers in Nijmegen uit voorzorg hun etalages 
dichtgespijkerd. ‘Niet doen’, zegt Mulder nu. ‘Zoals burgemeester Bruls het zegt ‘Laten we met 
zijn allen de rust bewaren’. Het is nu aan de politie om voor de veiligheid te zorgen.’ 

 
In januari werden etalages in de Nijmeegse binnenstad nog massaal dichtgespijkers uit angst 
voor avondklokrellen. Binnenstadsmanager Maarten Mulder adviseert ondernemers dat nu 
niet te doen. © Paul Rapp  

De aankondiging van actiegroep ‘Nederland in Verzet’ om zondagmiddag op de Grote Markt in 
Nijmegen te demonstreren  heeft deze week voor veel onrust gezorgd bij de ondernemers in 
het centrum van Nijmegen. Vooral omdat protesten tegen coronabeleid in andere steden 
afgelopen week gierend uit de hand liepen met rellen en vernielingen.  

Uit voorzorg terrassen weghalen, gaan we zeker niet doen. We hopen er een gezellige zondag 
van te maken, aldus Bart van de Berg, Cafébaas De Derde Kamer. 

Nu de demonstratie is verboden, is het grootste gevaar geweken, menen cafébazen en 
winkeliers. ‘Uit voorzorg de terrassen weghalen, gaan we zeker niet doen’, zegt Bart van de 
Berg, uitbater van café De Derde Kamer op de Grote Markt. ‘We hopen er een gezellige zondag 
van te maken. Een dag die waarschijnlijk maar tot vijf uur zal duren. Verder vertrouwen we 
op de Nijmeegse politie. En natuurlijk houden we onze ogen en oren open.’ 

De kans bestaat dat een deel van het normale binnenstadspubliek komende zondag wegblijft 
uit het centrum van Nijmegen. ‘Daar kan ik niet op vooruitlopen’, zegt Maarten Mulder. ‘Wat 
ons betreft wordt het business as usual.’ Bron: AD, 26 november 2021.   
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De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel wil onderzoek over 
hoe passagiers van vliegtuigen beter kunnen worden getest op corona 
 
De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) wil dat onderzocht wordt hoe passagiers 
van vliegtuigen beter kunnen worden getest op corona. Chris van Elswijk, de bestuurder die 
de KLM-sectie van de vakbond vertegenwoordigt, schrikt er namelijk van dat er zoveel 
besmette mensen aan boord zaten van de vrijdag aangekomen vluchten uit Zuid-Afrika. 
 
‘Het kan niet de bedoeling zijn dat we mensen die met het virus zijn besmet vervoeren’, 
reageert de vakbondsman. Volgens hem zou een 'valide testbeleid' er voor moeten zorgen dat 
besmettingen van alle coronavarianten tijdig opgemerkt worden, zodat besmette mensen niet 
het vliegtuig in komen. 
 
Van Elswijk is blij dat er geen crewleden besmet zijn geraakt. Dat zou erop wijzen dat de 
coronamaatregelen aan boord wel in orde waren. Hij heeft vanuit zijn achterban ook nog geen 
signalen ontvangen dat bijvoorbeeld stewardessen er problemen mee hebben dat KLM door 
blijft vliegen op Zuid-Afrika. Bron: AD, 28 november 2021.  
 
Ook in Denemarken zijn twee coronabesmettingen vastgesteld met de 
Omicron-variant 
 
Ook in Denemarken zijn twee coronabesmettingen vastgesteld met de Omicron-variant. Het 
gezondheidsinstituut SSI heeft dat zondag bevestigd, nadat een dag eerder al bekend werd 
twee verdachte gevallen nader werden bekeken. De desbetreffende passagiers waren met het 
vliegtuig vanuit Zuid-Afrika naar Denemarken gereisd en zitten in quarantaine. 
 
Denemarken is het zevende land in Europa waar de nieuwe variant, die mogelijk zeer 
besmettelijk is, is vastgesteld. Ook in Nederland, Duitsland, België, Italië, Tsjechië en het 
Verenigd Koninkrijk is de variant ontdekt. Bron: AD, 28 november 2021.  
 
RIVM bevestigt: bij 13 van de vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol 
aangekomen reizigers die positief op corona hebben getest 
 
Ook het Nederlandse RIVM bevestigt: bij 13 van de vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol 
aangekomen reizigers die positief op corona hebben getest, is tot nu toe de Omicron-variant 
van het virus aangetroffen. Het onderzoek naar alle 61 positief geteste personen is nog niet 
afgerond. Mogelijk wordt de nieuwe variant in meer testmonsters aangetroffen, aldus het 
RIVM. 
 
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaf vanmiddag een toelichting op het nieuws. 
Daarin zei hij onder meer dat er een quarantaineplicht geldt voor mensen die uit zuidelijk 
Afrika ons land binnenkomen. Hij zei ook dat alle mensen die uit 
een hoogrisicoland terugkomen in Nederland gebeld worden door de GGD.  
 
In totaal zijn 624 passagiers die vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden door de GGD 
getest op corona. Van hen zitten 61 passagiers die positief testten in isolatie. De Omicron-
variant van het coronavirus werd ontdekt in Zuid-Afrika. Bron: AD, 28 november 2021. 
 
Volgens Noorse media is de nieuwe coronavariant Omicron 
geconstateerd bij 13 mensen in vliegtuigen uit Zuid-Afrika 
 
Volgens Noorse media is de nieuwe coronavariant Omicron geconstateerd bij 13 mensen in 
vliegtuigen uit Zuid-Afrika die vrijdag in Nederland zijn geland. Geen van hen zouden ernstig 
ziek zijn. De cijfers zijn afkomstig van het Noorse RIVM.  
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Van de 600 passagiers in de vliegtuigen die op Schiphol zijn geland, zijn er 61 mensen positief 
getest op corona. Daarvan blijken er 13 dus besmet te zijn met de nieuwe variant, schrijft de 
krant VG.  
 
Het RIVM zou vanmiddag pas met exacte cijfers komen, dus het is opmerkelijk dat de cijfers 
al via Noorse media worden verspreid. Bron: AD, 28 november 2021. 
 
De Zwitsers staan in meerderheid achter de wet die het gebruik van de 
coronapas mogelijk maakt 
 
De Zwitsers staan in meerderheid achter de wet die het gebruik van de coronapas mogelijk 
maakt. Tegenstanders hadden een referendum afgedwongen, maar uit exitpolls blijkt dat de 
pas voor toegang tot onder meer restaurants en evenementen zoals verwacht in stand kan 
blijven. 
 
Het certificaat dat aantoont of iemand is gevaccineerd, hersteld of negatief is getest 
komt volgens critici neer op een verplichting tot vaccinatie. Uit peilingen werd eerder duidelijk 
dat ongeveer zes op de tien Zwitsers erachter staan. De wet, die eerder dit jaar werd 
goedgekeurd, geeft de regering de mogelijkheid uitzonderlijke maatregelen in te voeren om de 
corona-epidemie te bestrijden. 
 
Uit vrees voor protesten heeft de politie het gebied geblokkeerd waar de regering en het 
parlement in de hoofdstad Bern zijn gevestigd. Bron: AD, 28 november 2021.  
 
Mensen die uit Zuid-Afrika terugkomen via Schiphol kunnen zich op de 
luchthaven direct na aankomst laten testen 
 
Mensen die uit Zuid-Afrika terugkomen via Schiphol kunnen zich op de luchthaven vanaf 
vandaag direct na aankomst laten testen op het coronavirus. De GGD Kennemerland heeft 
hiervoor op de luchthaven een speciale teststraat ingericht. 
 
Tot het inrichten van de teststraat is besloten nadat in zuidelijk Afrika de 
zogenoemde omicron-variant is aangetroffen. Deze variant is inmiddels ook in andere delen 
van de wereld aangetroffen.  
 
De bedoeling is dat mensen die zich nu in de speciale teststraat laten testen de uitslag thuis 
in quarantaine afwachten. Bron: AD, 28 november 2021. 
 
De verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe 
patiënten met een coronainfectie zien binnenkomen 
 
De verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe patiënten met een coronainfectie 
zien binnenkomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er zondag 2624 mensen met Covid-19 in de 
ziekenhuizen, dat zijn er 18 minder dan zaterdag. 
 
Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2069 coronapatiënten, iets minder dan zaterdag 
(2091). Dat komt doordat er meer mensen de verpleegafdelingen verlieten dan er nieuwe 
patiënten werden opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze werden ontslagen uit het ziekenhuis, of 
overleden. Ook kan het zijn dat patiënten werden overgebracht naar de intensive cares. 
 
Op de intensive cares liggen nu 555 patiënten, 4 meer dan afgelopen etmaal. Bron: AD, 28 
november 2021.   
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RIVM: 13 passagiers uit vliegtuigen Zuid-Afrika besmet met 
omikronvariant 
 
De nieuwe coronavariant Omikron is geconstateerd bij dertien mensen in twee vliegtuigen uit 
Zuid-Afrika die vrijdag in Nederland zijn geland. Dat meldt het RIVM zondagmiddag. 
 
Van de 624 passagiers in de vliegtuigen zijn er 61 positief getest op corona, van wie er dus 13 
zijn gediagnosticeerd met de nieuwe virusvariant. 
 
De twee vliegtuigen uit Kaapstad en Johannesburg zijn vrijdagochtend geland op Schiphol bij 
Amsterdam. De passagiers en bemanningsleden moesten enkele uren wachten voordat ze de 
vliegtuigen mochten verlaten en werden allemaal getest op corona. De monsters zijn inmiddels 
geanalyseerd. 
 
Het onderzoek is nog niet afgerond. Mogelijk wordt de nieuwe variant in meer testmonsters 
aangetroffen. Het RIVM verwacht vandaag geen update meer te geven. ‘Ik weet ook niet of we 
het nog iedere keer gaan melden. We gaan de verspreiding in Nederland monitoren via onze 
kiemsurveillance’, aldus een woordvoerder van het RIVM. 
 
Coronaminister De Jonge zei vanmiddag tijdens een persbijeenkomst dat alle positief geteste 
mensen in isolatie zitten. Er geldt een quarantaineplicht bij reizigers die nu nog terugkomen 
uit zuidelijk Afrika. 
 
De Jonge wil, in overleg met RIVM en Europese collega’s, kijken of nog extra beperkingen 
nodig zijn. Deze variant is sowieso besmettelijker, maar er moet nog blijken of die ook 
ziekmakender is en of de vaccins ertegen werken.   
 
De minister wil niet uitsluiten dat extra maatregelen binnen Nederland nodig zijn als Omikron 
een grote bedreiging blijkt.  
 
De Omikron-variant werd voor het eerst gemeld in Zuid-Afrika. Inmiddels is deze variant op 
verschillende plaatsen in de wereld opgedoken. Het RIVM roept terugkerende reizigers uit 
Omikronrisicolanden op om zich te laten testen. 
 
Voor deze mensen is een speciaal telefoonnummer geopend waar zij een testafspraak kunnen 
maken. Dat nummer is 0800-5005. Bron: AD, 28 november 2021.  
 
Rutte zegt sorry en De Jonge wijst de schuldige aan 
 
Een sorry en een boel nederigheid, dat liet premier Mark Rutte zien tijdens de laatste 
persconferentie over corona. Minister Hugo De Jonge daarentegen gaf kritiek op 
ongevaccineerden. En dat allemaal in de aanloop naar een debat waarin het omstreden 2G 
aan de orde komt.  
 
We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek Dichtbij, te vinden op onze site, op Apple 
Podcast en op Spotify. Presentator Leendert Beekman neemt de actualiteit onder de loep met 
politiek verslaggever Tobias den Hartog. Bron: AD, 28 november 2021. 
 
Update RIVM 
 
Het RIVM registreerde tussen zaterdagochtend en zondagochtend 22.193 positieve tests. Dat 
is vergelijkbaar met vorige dagen. Ten opzicht van gisteren zijn het er 104 meer, maar 
de stijging is minder hard. 
 
Het weekgemiddelde gaat wel naar een nieuw record. In de afgelopen zeven dagen registreerde 
het RIVM 157.540 positieve tests. Gemiddeld komt dat neer op 22.506 nieuwe gevallen per 
dag 
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Het totaal over de afgelopen zeven dagen ligt 7 procent hoger dan het totaal over de week 
ervoor. Dat is het laagste 'groeigetal' sinds 6 oktober. Vorige week zondag lag het weektotaal 
ruim 56 procent hoger dan in de week daarvoor. 

Dat het aantal positieve tests afvlakt, wil niet zeggen dat het aantal besmettingen stabiliseert 
en we op de top van de golf zitten. De teststraten van de GGD'en zitten tegen hun maximale 
capaciteit aan. Ze testen ongeveer 100.000 mensen per dag, en de laatste weken valt 20 tot 
25 procent van alle testen daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 
positieve tests die Nederland nu voor de dertiende dag op rij heeft. Het zou dus kunnen dat 
meer mensen corona onder de leden hebben, maar dat het niet meer lukt om alle besmettingen 
te vinden. 

Het RIVM registreerde afgelopen etmaal ook 45 sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Voor 
een zondag is dat het hoogste aantal sinds 7 februari. Dat het overlijden van deze mensen nu 
is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. 

In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 352 mensen aan de gevolgen van de 
besmetting zijn overleden. Dat komt neer op gemiddeld zo'n 50 sterfgevallen per dag. Dat is 
het hoogste niveau sinds 26 maart, zo'n negen maanden geleden. Bron: AD, 28 november 
2021. 
 

De aangifte tegen Willem Engel is in bijna een week tijd door 9700 
mensen ondertekend 

De aangifte tegen Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid, is in bijna een 
week tijd door 9700 mensen ondertekend, laat de initiatiefnemer Norbert Dikkeboom zondag 
weten. ‘Mensen zijn het zat en zijn blij dat ze nu écht iets kunnen doen’, laat hij weten. 

Volgens de initiatiefnemers van de aangifte maakt Engel zich schuldig aan opruiing, 
verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch 
oogmerk. Dikkeboom verzamelde de afgelopen maanden tal van uitspraken van Engel, die 
volgens hem ronduit strafbaar zijn. ‘Hij levert op geen enkele, maar dan ook geen enkele 
manier een bijdrage in het debat, maar veroorzaakt met zijn leugens destabilisatie en 
polarisatie in de samenleving’, aldus Dikkeboom. 

De uitspraken staan verzameld in de openbare aangifte, die mensen kunnen ondertekenen 
via aangiftewillemengel.nl. Dikkeboom verwacht dat de website nog de komende week in de 
lucht zal zijn. Daarna zal hij de aangifte overhandigen aan het Openbaar Ministerie. Er is 
gekozen voor een collectieve aangifte, zegt Dikkeboom, om politiebureaus niet te overspoelen 
met individuele aangiftes. 

Engel is op de hoogte van de aangifte. Volgens de Viruswaarheid-voorman staan er in de 
aangifte geen strafbare feiten, hij noemt deze dan ook vals. Bron: AD, 28 november 2021. 

Zwollenaren Kato en Ronald komen negatief uit Omikron-vlucht, maar 
daarna? ‘Onzorgvuldig en amateuristisch’ 

Ze zijn negatief getest en voelen zich goed. Maar betekent dat ook dat Kato Hilboling (55) en 
Ronald Schutte (50) uit Zwolle de nieuwe coronavariant niet hebben opgelopen? De twee die 
in één van de laatste vliegtuigen uit Zuid-Afrika zaten, zijn er allerminst zeker van. 

Want de teller loopt op. Van de 600 passagiers die in totaal op vluchten uit Kaapstad en 
Johannesburg zaten, zijn er 61 positief getest op het coronavirus. Vanmiddag werd bekend 
dat dertien reizigers de nieuwe Omikron-variant hebben opgelopen. ‘Zaten zij verspreid over 
beide vluchten of op een vlucht? En welke?’, vraagt Schutte zich af. Beide Zwollenaren zitten 
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in spanning voor de tweede test die ze woensdag moeten doen aan het einde van hun 
quarantaine- en incubatietijd.  Bron: De Stentor, 28 november 2021. 

Door corona geplaagde tegenstander van Benfica zakt tijdens duel door 
hoeven: wedstrijd gestaakt 
 

Het duel in de Portugese voetbalcompetitie tussen Belenenses en Benfica is op bizarre wijze 
geëindigd. Het duel werd kort na rust afgebroken omdat de door coronabesmettingen zwaar 
getroffen thuisploeg nog maar kon beschikken over zes spelers. 

Belenenses was het duel begonnen met negen spelers. In de rust haakten twee spelers 
geblesseerd af, waarna het negental zelfs werd gereduceerd tot een zestal. Scheidsrechter 
Manuel Mota besloot af te fluiten omdat de regels voorschrijven dat een team uit minimaal 
zeven spelers moet bestaan. 

Op het moment dat het duel tot een einde kwam, stond Benfica met 7-0 voor. Darwin Núñez 
maakte drie doelpunten. Al in de eerste minuut was het raak voor Benfica. 

Kort voor de wedstrijd had Belenenses te maken gekregen met een grote coronauitbraak, 
waardoor de club meer dan tien spelers moest missen. Ook diverse stafleden waren er niet 
bij. Het duel mocht niet worden uitgesteld en de club deed een beroep op alle spelers die nog 
wel beschikbaar waren. Een keeper moest daarom fungeren als veldspeler. 

‘Het was een schande om hier vanavond te spelen’, zei Rui Pedro Soares, voorzitter van 
Belenenses na de merkwaardige wedstrijd. Supporters van de thuisploeg lieten zich op de 
tribune in soortgelijke bewoordingen uit. 

‘Voetbal heeft alleen waarde als er sprake is van competitie. Voetbal heeft alleen waarde als 
er sprake is van sportiviteit. Voetbal heeft alleen waarde als het een voorbeeld is voor de 
volksgezondheid. Vandaag heeft voetbal zijn waarde verloren’, twitterde middenvelder Afonso 
Sousa, een van de afwezige spelers. Bron: De Telegraaf, 28 november 2021.  

Bizarre taferelen in Portugal: duel gestaakt na coronagolf bij Belenenses 

Benfica-thuis is al geen eenvoudige opgave, maar als je die wedstrijd dan ook nog eens met 
negen man moet beginnen... Het overkwam Belenenses zaterdagavond. De Portugese club kon 
vanwege corona niet meer spelers op de been brengen in de derby. 

Alsof dat allemaal niet erg genoeg was, schoot de Braziliaan Eduardo Kau de bal al na 24 
seconden in zijn eigen doel. Daarna waren ook Darwin Núñez (3x), Haris Seferovic (2x) en 
Julian Weigl nog voor rust nog trefzeker namens Benfica.   

Veel erger dan de 0-7 halverwege werd het overigens niet meer voor de arme thuisploeg. Nadat 
Belenenses, de nummer 16 van de Portugese competitie, in de tweede helft nog maar zes 
speler over had, werd het duel gestaakt. De thuisploeg kwam na rust met zeven spelers uit de 
kleedkamer en raakte vervolgens al snel nog een speler kwijt met een blessure. 

Kort voor de wedstrijd had Belenenses te maken gekregen met een grote coronauitbraak, 
waardoor de club meer dan tien spelers moest missen. Ook diverse stafleden waren er niet 
bij. Het duel mocht niet worden uitgesteld en de club deed een beroep op alle spelers die nog 
wel beschikbaar waren. Een keeper moest daarom fungeren als veldspeler. 

‘Het was een schande om hier vanavond te spelen’, zei Rui Pedro Soares, voorzitter van 
Belenenses na de merkwaardige wedstrijd. Supporters van de thuisploeg lieten zich op de 
tribune in soortgelijke bewoordingen uit. 
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Geen elftalfoto, maar een negental bij Belenenses voor het duel met Benfica. © Reuters  

‘Voetbal heeft alleen waarde als er sprake is van competitie. Voetbal heeft alleen waarde als 
er sprake is van sportiviteit. Voetbal heeft alleen waarde als het een voorbeeld is voor de 
volksgezondheid. Vandaag heeft voetbal zijn waarde verloren’, twitterde middenvelder Afonso 
Sousa, een van de afwezige spelers. Bron: AD, 28 november 2021.  

Opnieuw flink wat wedstrijden in regionale sportwereld geschrapt 
vanwege corona 

Corona beheerst het nieuws in Nederland. Ook de regionale sport wordt al maanden getroffen 
door het virus, wat nu al aan de basis ligt van een groot aantal afgelaste wedstrijden dit 
weekeinde. 

In het amateurvoetbal zijn er al heel wat duels door de KNVB inmiddels van het programma 
geschrapt.  

Zondagvoetbal 

In het zondagvoetbal is de topper in de eerste klasse E afgelast. De twee koplopers RKHVV 
en Voorwaarts spelen niet. Ook de Meppeler hoofdklasser Alcides kan thuisblijven, het duel 
tegen Rkvv Velsen kan niet doorgaan.  

In de tweede klasse J gaat er en streep door FC Suryoye-Mediterraneo-Schalkhaar.  

Ook in de vierde klasse zijn er al meerdere afgelastingen op de zondag:  

In 4F gaan ZVV’56-Emst en Victoria Boys-Klarenbeek niet door. Ook Beekbergen 
IJsselstreek en Orderbos-De Hoven zijn zaterdagmiddag geschrapt. Ook de wedstrijd 
Apeldoornse Boys tegen De Gazelle gaat niet door. In 4G is er door de KNVB een streep gezet 
door Broekland-Davo, Zwolle-Raalte en Ulu Spor-SDOL. 

Overige sport 

De thuiswedstrijd van de volleybalsters van Avior vervalt vanwege positieve gevallen bij 
tegenstander Trivos.   

De handbalsters van Lettele spelen zaterdag niet tegen ZV/BB‘21. Hoewel de Twenste formatie 
uitstel aanvroeg, kampen beide clubs met coronagevallen. 
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Daar heeft ook Kwiek uit Raalte last van. Het eredivisieduel met V en L gaat derhalve niet 
door. 

Zaterdag werd daar het handbalduel Broekland-OBW aan toegevoegd.  

Zaterdagvoetbal 

In de derde divisie speelt Staphorst niet. De thuiswedstrijd tegen DOVO is geschrapt vanwege 
coronagevallen bij het team uit Veenendaal. Ook het duel van DVS'33 dat op bezoek zou gaan 
bij Barendrecht gaat niet door wegens coronagevallen bij de thuisclub. De Ermeloërs oefenen 
zaterdag tegen zaterdag eersteklasser CSV Apeldoorn.  

Want ook die club zag haar wedstrijd tegen De Merino's van het programma worden 
gehaald.  De Veenendaalse tegenstander van de Apeldoorners kan geen volwaardige selectie 
op de been brengen nadat corona binnen de vereniging hard toesloeg.  

In diezelfde eerste klasse voetbalt ook Nunspeet niet. De Nunspeters zouden Go Ahead 
Kampen ontvangen, maar dat duel is geschrapt. 

In de derde klasse A gaat zaterdag Waalstad-Oeken niet door vanwege coronagevallen bij de 
Nijmegenaren. Ook ESA-FC Zutphen is van de  kalender gestreept.  

Zo is de wedstrijd tussen Zwart-Wit'63 en Terschuurse Boys in de derde klasse B van het 
zaterdagvoetbal al afgelast. Het Harderwijkse Zwart-Wit'63 meldt dat de tegenstander kampt 
met te veel coronabesmettingen binnen de selectie. 

Ook Oene - Hulshorst gaat niet door. Het duel in de derde klasse C is afgelast vanwege 
coronabesmettingen bij de thuisploeg. Net als het duel tussen Olympia'28 
en Elspeet overigens. 

In de vierde klasse C zijn de wedstrijden De Veluwse Boys - Prins 
Bernhard en Vierhouten’82 – Barneveld al van het programma gehaald. 

In de vierde klasse D spelen VHK en CSV'28 niet, daar liggen de zorgen bij zowel de Zwolse 
ploeg als de formatie uit Sint Jansklooster. Nog meer afgelastingen op lager 
niveau: SVBS'77 en Steenwijker Boys staan niet tegenover elkaar, Ens tegen NKVV gaat niet 
door en Espel en MSC (za) spelen niet. Bovendien weet Steenwijk dat het duel tegen VCG niet 
doorgaat. 

In 4E zaterdag is EGVV-OBW geschrapt.  Bron: De Stentor, 25 november 2021. 

 

In Nederland zijn er voorlopig genoeg kerstbomen, maar het loopt nu al wel storm. In Amerika 
is er angst voor een tekort. © ANP  
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Niet corona maar een tekort aan kerstbomen doet Amerikanen en 
Canadezen vrezen voor kerst 
 
De Amerikaanse Kerstbomenvereniging heeft mensen op het hart moeten drukken dat er 
genoeg kerstbomen zouden zijn met kerst. In Amerika zijn ze namelijk bang dat kerst niet 
door kan gaan door een  
 
Het is niet corona waarvan de Amerikanen vrezen dat het roet in het eten gooit deze kerst, 
maar problemen met het leveren van zowel plastic kerstbomen als échte. Na een angst voor 
een tekort aan kalkoenen voor Thanksgiving afgelopen donderdag, zijn de Amerikanen nu 
bang dat kerst niet door kan gaan door een tekort aan kerstbomen. Dat meldt The Guardian. 
Toch heeft de Amerikaanse Kerstbomenvereniging (ACTA) inwoners beloofd dat ze er alles aan 
zullen doen om kerst te redden. 
 
Er dreigt een tekort aan plastic bomen door leveringsproblemen. Een deel van de plastic 
bomen kwam uit China, maar dat schip kwam vast te staan in het Panamakanaal, waardoor 
het schip niet kon aanmeren aan de westkust van Amerika en het nu via het oosten probeert. 
Daarnaast wordt er verwacht dat door de leveringsproblemen de bomen vier keer zo duur zijn 
dan gewoonlijk. 
 
Bij echte bomen zijn er problemen ontstaan doordat onder andere het vervoer van de bomen 
duurder is geworden. Daarnaast zijn een aantal boerderijen die de bomen kweken afgelopen 
jaar getroffen door bosbranden. De Kerstboomvereniging is bang dat er druk komt te liggen 
op deze telers nu de plastic bomen zo duur gaan uitvallen.  
 
Afgelopen jaar hadden zo’n 94 miljoen Amerikaanse huishoudens een kerstboom in huis, 
waarvan meer dan 80 procent een plastic boom in huis had. 
 
Ook Canada vreest een groot tekort aan kerstbomen dit jaar. De extreme droogte tijdens de 
zomer, de overstromingen en daardoor onbegaanbaar geraakte snelwegen deze maand en het 
gebrek aan voldoende arbeidskrachten wegens de coronopandemie hebben het aanbod van 
kerstbomen drastisch verminderd. 
 
Groothandelaren kunnen nu al de vraag van de detailhandel niet bijhouden en zelfs Ikea heeft 
besloten dit jaar geen echte bomen te verkopen in zijn Canadese filialen, vanwege een gebrek 
aan voorraad. Volgens Shirley Brennan, voorzitter van Christmas Tree Farmers in Ontario, 
worden er normaal gesproken jaarlijks in totaal voor 100 miljoen dollar aan kerstbomen 
verhandeld in Canada, waarbij bijna de helft naar de VS wordt geëxporteerd.  
 
In Nederland is er nog geen tekort aan kerstbomen. Wel merken deskundigen dat 
Nederlanders nu met corona steeds eerder kerstbomen en verdere kerstversiering in huis 
halen. Traditiedeskundige Ineke Strouken zei al eerder tegen deze krant: ‘Nu met corona 
hebben we blijkbaar heel erg de behoefte aan een knus winternestje. Ik had nog nooit 
kerstbomen gezien voor Sint Maarten, maar dit jaar wel.’ Meestal wordt de kerstboom 
traditioneel na pakjesavond pas in huis gehaald, maar doordat de donkere dagen nu ook 
worden opgeschrikt door het coronavirus en de onzekerheid aan maatregelen, hebben mensen 
meer behoefte aan de lichtjes die bij het kerstfeest horen. 
 
Ook bij de tuincentra loopt het al weken storm. Vooral de plastic bomen zijn in trek, omdat 
deze het langer volhouden dan de echte bomen. Daarnaast zijn de echte bomen pas sinds 
afgelopen week te koop. Bron: AD, 27 november 2021. 
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Fien en Ubald raken besmet met het coronavirus en overlijden twee dagen na elkaar. Op haar 
sterfbed vouwen de dochters hun handen in elkaar. © Familie Wendels 
 
Huwelijk van echtpaar Wendels uit de Achterhoek eindigt na 49 jaar in 
twee ziekenhuisbedden: ‘Samen op reis’  
 
Het huwelijk van het echtpaar Wendels eindigt na 49 jaar in twee ziekenhuisbedden. Nu 
staan hun kisten pal naast elkaar. ‘Samen op reis!’, meldt de rouwadvertentie. 
 
Grotere tegenpolen zijn er amper. Hij wordt geboren in een Brabants vrouwenhuis, als baby 
na een ongewenste zwangerschap. Zijn moeder geeft hem een niet-alledaagse voornaam, 
Ubald, en staat hem af. Hij verkast van pleeggezin naar pleeggezin en mist vaste ‘bodem’. Als 
Fien geboren is, bouwt haar vader een Mariakapel af. Ze stamt uit een groot boerengezin in 
Zieuwent. Warm, kinderrijk en katholiek. Bron: De Stentor, 27 november 2021. 
 
Laatste woorden 
 
Het coronavirus gaat niet weg, GGD-directeur verwacht nog jaren coronagolven. 
 
De GGD's in Nederland staan voor de zoveelste keer onder zware druk, nu Nederland een 
vierde Covidgolf doormaakt. Directeur Ellis Jeurissen van de GGD Brabant Zuidoost vertelt 
hoe zij en haar organisatie dit ervaren. ‘Door de onvoorspelbaarheid is het rennen of remmen.’ 
 
Wanneer zijn we eindelijk van dit virus af?  
‘Niet. Ik denk niet dat we ervan af komen. We moeten ons voorbereiden op twee tot drie jaar 
met nieuwe golven, waarin we als GGD’s moeten op- en afschalen. Dit gaat bij ons horen. Niet 
in het volume van nu, maar het gaat niet weg. Ook omdat het een mondiaal probleem is, en 
er nog veel landen zijn die helemaal geen vaccins hebben.’ 
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Ik had echt verwacht dat het vaccineren ons langer zou beschermen, aldus Ellis Jeurissen, 
Directeur GGD Brabant Zuidoost. 
 
Nederland zit middenin een vierde golf, met opnieuw allerlei beperkingen. Is dat een 
teleurstelling voor jullie als GGD? 
‘Ik had echt verwacht dat het vaccineren ons langer zou beschermen. Ik denk met mij 
iedereen. Wat dat betreft heeft het me verrast. Ik heb vaak gezegd: vaccineren, dat is het. Ik 
dacht, nog even, dadelijk, september, oktober, dan zijn zoveel mensen gevaccineerd.’ 
 
‘Daarna ging ik denken: anderhalf tot twee miljoen mensen in Nederland doen het niet, als je 
daar op gaat modelleren denk je, oei, dat zijn er nog best wel veel. Dan ga je weer denken: 
goh, Israël kiest voor het vaccineren van kleine kinderen, dat doen wij niet. Dat is ook iets 
waar ik me in vergist heb, wat ik echt niet aan heb zien komen, hoeveel jongeren, hoeveel 
kinderen Covid krijgen. Ik vind dat we onvoldoende ver vooruit hebben gekeken. Aan de 
andere kant, de hele wereld overkomt dingen.’ 
 
We moeten ons voorbereiden op twee tot drie jaar met nieuwe golven, waarin we als GGD’s 
moeten op- en afschalen, aldus Ellis Jeurissen, GGD Brabant Zuidoost. 
 
Testen, vaccineren, afschalen, opschalen. Hoe doe je dat als GGD Brabant Zuidoost? 
 
‘Tot 1 januari 2021 hadden we 475 mensen in vaste dienst, na de overname van de 
consultatiebureauzorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn dat er in totaal 750. In de eerste golf 
hadden we een crisisorganisatie, waarbij onze eigen mensen heel veel werk hebben verzet in 
de strijd tegen Covid.’  
 
‘In juni vorig jaar zagen we dat er een grens zit aan dat intern opschalen. Onze eigen mensen 
moeten ook hun eigen werk weer oppakken. We hebben toen een projectorganisatie opgezet, 
onder leiding van Gonny van Loon en Miranda Stellink. Daaraan hebben we Karin Sarrucco 
toegevoegd als personeelsmanager, vanwege haar ervaring als recruter.’  
 
‘Het aantal mensen dat via deze organisatie helpt bij het testen en vaccineren varieert enorm. 
Nu zijn dat er 610, afgelopen juni waren dat er 1500. Een heel diverse groep: studenten, 
mensen uit de horeca, doktersassistenten.’ 
 
Dus jullie hebben veel minder mensen dan in juni, en je zit nu weer met een personeelstekort? 
‘Een maand geleden hebben we nog van 200 mensen afscheid genomen, net als andere GGD’s. 
We dachten toen dat het kon. We hadden het toen ook veel minder druk, we waren toen 
hartstikke blij met de hoge vaccinatiegraad in de regio.’  
 
‘Covid is onvoorspelbaar, het is de ene dag rennen en de volgende dag op de rem trappen. Nu 
lopen we er weer tegenaan dat we personeel tekortkomen, nu bellen we die mensen weer op. 
Op dit moment zijn we weer 45 man aan het opleiden tot tester.’  
 
‘Los daarvan: we kunnen al die mensen niet vasthouden. We kunnen mensen tot drie keer toe 
een tijdelijk contract geven, daarna moeten we iemand in dienst nemen. En dan zouden we 
hen - als hun werk wegvalt - WW moeten betalen. Dat gaat niet, want het ministerie VWS 
biedt ons telkens alleen tijdelijk geld. In oktober kregen we bijvoorbeeld pas zekerheid over 
het geld voor de periode tot en met juni volgend jaar. Daarom werken ze voor ons via een 
payrollconstructie, via uitzendbureaus.’ 
 
Een maand geleden hebben we nog van 200 mensen afscheid genomen. We dachten toen dat 
het kon. We hadden het toen ook veel minder druk, aldus Ellis Jeurissen, GGD Brabant 
Zuidoost. 
 
‘Afgelopen zomer zong minister Grapperhaus voor de camera’s een liedje dat de mondkapjes 
de prullenbak in konden. Minister De Jonge nodigde jongeren uit om - direct na hun prik - te 
dansen met Janssen. Dat moet u als GGD-directeur toch met kromme tenen aanzien?’  
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‘Ik zou liegen als ik zou zeggen als dat niet zo was. Ja, dat vind ik ook het dilemma. Je geeft 
als GGD uitvoering aan politiek beleid dat door Den Haag wordt bepaald. Maar het is niet 
allemaal even handig, laten we het daarop houden. Als ik hoor dat er nu mensen zijn die 
klagen dat die boosterprik nu pas komt, dan denk ik: wees nou een keer dankbaar’, aldus 
Ellis Jeurissen, GGD Brabant Zuidoost. 
 
Terwijl de besmettingen omhoog schieten, wordt begonnen met de boosterprik voor ouderen 
en zorgpersoneel. Loopt Nederland weer achter de feiten aan?  
 
‘We moeten gewoon wachten tot de Gezondheidsraad een positief advies geeft, dan gaat het 
balletje rollen. En ja, je kunt denken, we zijn te langzaam. Maar er is ook een mondiaal 
probleem aan de gang.’  
 
‘Als ik hoor dat er nu mensen zijn die klagen dat die boosterprik nu pas komt, dan denk ik: 
wees nou een keer dankbaar. Hoeveel landen zijn er wel niet, waar helemaal geen vaccins 
zijn? Wij zijn een rijk land, wij kunnen na een eerste en tweede prik gaan boosteren.’  
 
‘Wat een luxe heb je, dat je als land dat kan doen. Dat hoor je bijna niet. Je hoort alleen maar: 
wanneer ben ik nou aan de beurt. Dat vind ik heel erg moeilijk. Dit is echt een mondiaal 
probleem. Daarom denk ik dat dit nog jaren gaat duren.’ Bron: ED, 24 november 2021.  
 

 

 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 28 november 2021 


