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Eerste woorden 

Het coronabeleid van de Nederlandse regering is te vrijblijvend en inconsequent. Dat harde 

oordeel velt Roel Coutinho, microbioloog en oud-directeur van het Centrum 

Infectieziektebestrijding van het RIVM, over de Nederlandse respons op de virusuitbraak. 

‘Het is erg veel van: we moeten het met z'n allen doen en daarmee is het erg vrijblijvend. Ik 

denk dat dat een risico is’, zegt Coutinho in Nieuwsuur. Hij vindt dat premier Mark Rutte het 

probleem goed schetst, maar vindt ook dat hij de verantwoordelijkheid te veel bij de bevolking 

legt. 

Coutinho pleit er juist voor dat de overheid een norm stelt. Hij vindt dat er een landelijke 

mondkapjesplicht moet komen voor in winkels, in restaurants en bij contactberoepen. ‘Het is 

echt niet zo ingewikkeld en ook allemaal niet zo erg.’ Bron: NOS, 8 augustus 2020. 

De Rechtspraak en Corona 

Ook de Rechtspraak past zijn manier van werken aan door het coronavirus. De rechtbanken, 
hoven en bijzondere colleges werken door, zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen. 
Sinds 11 mei zijn rechtszaken met procespartijen in de zittingszaal beperkt weer mogelijk, als 
de fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk is. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en 
familiezaken hebben daarbij prioriteit. 

Er is een algemene regeling zaaksbehandeling  Rechtspraak, waarin staat hoe de rechtbanken 
en gerechtshoven momenteel omgaan met rechtszaken in verband met het coronavirus. 

Voor een aantal rechtsgebieden zijn er tijdelijke regelingen vastgesteld. Daarnaast is er voor 
enkele rechtsgebieden extra informatie beschikbaar. 
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Goor locatie coronatesten Twente 

Het bedrijfspand aan de Kooimaten 2, op industrieterrein Zenkeldamshoek is vanaf komende 
week één van de twee testlocaties in Twente waar mensen zich kunnen laten testen op het 
Corona-virus. Deze testlocatie is vanaf komende dinsdag een ‘drive inn’ waar mensen zonder 
uit de auto te hoeven stappen, kunnen worden getest op COVID 19. De locatie in Goor is in 
eerste instantie zeven dagen in de week geopend. De andere testlocatie in Twente is in 
Enschede. 

 

Wie getest wil worden kan zich vanaf komende maandag aanmelden en tijdens de test wordt 
er met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm afgenomen. Dit slijm wordt naar een 
laboratorium gestuurd. De uitslag is binnen 48 uur beschikbaar en wie positief is getest krijgt 
te maken met een bron- en contactonderzoek. Inwoners met symptomen van corona (hoesten 
en/of neusverkouden en/of koorts) kunnen het landelijke nummer bellen om een afspraak te 
maken voor een test op een van de testlocaties. Dit nummer wordt op 1 juni om 08:00 uur 
bekend gemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08:00 uur tot 20:00 uur 
bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie. Bron: Goors Nieuws.nl, 28 mei 2020. 

Nederlander vreest flinke stijging zorgverzekeringspremie 
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Ruim vier op de vijf Nederlanders denken dat ze vanwege de corona-crisis volgend jaar meer 
premie moeten betalen voor hun zorgverzekering. Van deze groep verwacht zeventig procent 
een premiestijging van meer dan tien euro per maand voor de basisverzekering. Dit blijkt uit 
representatief onderzoek van Independer, uitgevoerd door Q&A. Twee derde van de 
ondervraagden zegt een verhoging van zijn zorgpremie niet terecht te vinden. Zij vinden dat 
extra zorgkosten door corona op een andere manier betaald moeten worden. 

Van de ondervraagden denkt eenentachtig procent dat zijn zorgpremie voor de 
basisverzekering gaat stijgen. Dertig procent van hen denkt dat het om een stijging van minder 
dan tien euro per maand gaat. Maar vierenvijftig procent gaat uit van een stijging van tien tot 
twintig euro per maand (120 tot 240 euro per jaar). Het idee van een premiestijging leeft met 
vierentachtig procent het meest bij  achttien tot vierenveertigjarigen. Met de stelling ‘Om de 
premie betaalbaar te houden, mag er gesneden worden in de dekking van de basisverzekering’, 
is drieënzeventig procent van de ondervraagden het oneens. 

Hoewel zesentwintig procent een premiestijging vanwege corona logisch vindt, zegt zesenzestig 
procent het onterecht te vinden. Als open antwoord op de vraag of het terecht is dat de 
premiekosten omhoog gaan, reageren veel ondervraagden dat verzekeraars hun reserves 
moeten gebruiken om de premiekosten onder controle houden of dat Den Haag moet 
bijspringen. 

Er is nog veel onduidelijk over de zorgkosten die dit jaar zijn gemaakt. Enerzijds heeft corona 
gezorgd voor veel extra medische kosten. Anderzijds voerden veel zorginstellingen andere zorg 
niet uit of zetten deze op een laag pitje. Meer wordt duidelijk als het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Prinsjesdag de rekenpremie bekendmaakt. Het 
ministerie baseert deze premie op de kosten van de zorg die zij in het komende jaar verwacht 
en berekent wat dat per premiebetaler betekent. Zorgverzekeraars gebruiken de rekenpremie 
van de overheid om hun eigen premie vast te stellen. 

Traditioneel maakt verzekeraar DSW als eerste de zorgpremie bekend. Daarna volgen de 
andere verzekeraars. De deadline is 12 november, dan moeten alle zorgverzekeraars hun 
premies voor 2021 bekend hebben gemaakt. Dat is ook het moment dat Nederlanders weer 
kunnen overstappen. 

De bekendmaking van de zorgpremies voor 2021 is dus nog ver weg. Voor mensen die zeker 
willen zijn dat ze het moment niet missen, ontwikkelde Independer een handige service: de 
Zorgpremie Alert. Aanmelders krijgen een seintje als de nieuwe premies bekend zijn. Bron: 
Independer, 16 juni 2020.  

Twee verpleeghuizen opnieuw in lockdown, andere gedeeltelijk 
dicht 

Zeker twee verpleeghuizen hebben opnieuw de deuren moeten sluiten voor bezoek. Ze waren 
net een paar weken weer open voor familieleden en vrienden, maar moeten weer in lockdown 
door nieuwe coronabesmettingen onder bewoners. 

Volgens brancheorganisatie Actiz zijn er ook ‘minder dan tien’ verpleeghuizen die door nieuwe 
besmettingen alleen enkele afdelingen hebben gesloten. Actiz stelt dat het er mogelijk meer 
zijn, maar dit aantal is tot dusver bekend. 

Sinds 25 mei mogen verpleeghuizen die coronavrij zijn weer bezoek ontvangen. Per 15 juni 
moesten alle verpleeghuizen weer hun deuren openen voor bezoekers, mits er geen 
besmettingen meer zijn onder de bewoners. 
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‘Het virus is niet weg. Soms lukt het om een afdeling te isoleren en wel bezoekers toe te laten 
in de rest van het huis. Maar dat gaat lang niet altijd en dan geldt een lockdown voor het hele 
verpleeghuis’, zegt woordvoerder Eric Bosman van Actiz.  

 

 

 

 

 

 

Eerder vanavond zei minister De Jonge van Volksgezondheid tijdens de persconferentie over 
de corona-maatregelen dat verpleeghuizen bezoek echt weer moeten toelaten: ‘Het is 
begrijpelijk dat instellingen de schrik nog in de benen hebben. Maar nu het aantal 
besmettingen fors lager ligt, hoeft bezoek niet meer beperkt te worden als de locatie vrij is van 
besmettingen.’ 

Conny Helder, bestuurslid van Actiz, vindt dat De Jonge ‘iets minder positief en generiek’ had 
mogen zijn over het versoepelen van de bezoekregelingen. Ze pleit in Nieuwsuur voor 

maatwerk per verpleeghuis. ‘Er zijn toch weer kleine uitbraken in verpleeghuizen. Dat zal 
blijven gebeuren, het virus is niet met vakantie.’ 

Een van de verpleeghuizen die opnieuw dicht zijn gegaan, is de Tweemaster in Maassluis. 
Daar bleken zes bewoners besmet te zijn met het coronavirus. Er is direct weer een 
bezoekverbod ingevoerd. 

Voor de bewoners van het verpleeghuis is het een bittere pil, zegt een woordvoerder van de 
Tweemaster. Vanaf 15 juni, vorige week maandag, was de bezoekregeling verruimd. Nu zit 
alles weer dicht. ‘Dat is natuurlijk hartstikke vervelend voor de bewoners’, legt de 
woordvoerder uit bij Rijnmond. ‘Maar het is nodig voor hun veiligheid.’ 

De zes besmette bewoners van de Tweemaster zijn overgeplaatst naar een andere locatie. 
Bron: NOS, 24 juni 2020. 

Zr.Ms. Karel Doorman en Cougars terug na corona-inzet 

Na 2,5 maand keerde Zr.Ms. Karel Doorman vandaag terug in thuishaven Den Helder. De 
aankomst in Den Helder had door de coronamaatregelen een sober karakter. Dit keer geen 
volle kade met familie en vrienden.   
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Het schip en haar bemanning zijn sinds 24 april ingezet in het Caribisch gebied. Daar werd 
dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het grote marineschip in de strijd tegen 
het coronavirus. Tot aan mariniers en boordhelikopters toe. 

De Karel Doorman was berekend op alle taken en hielp uiteindelijk met transport, maritieme 
grensbewaking en de openbare orde. De inzet van medische capaciteiten aan boord van het 
schip bleek niet nodig. Mariniers ondersteunden de lokale autoriteiten op Sint Maarten bij het 
handhaven van de openbare ordemaatregelen. Het Cougar-helikopterdetachement aan boord 
is vooral ingezet voor kustwachttaken. Er werd onder meer voorkomen dat vreemdelingen aan 
land kwamen en het coronavirus zouden verspreiden. De Cougars zijn mee teruggevaren maar 
gisteren bij Groot-Brittannië opgestegen en naar Vliegbasis Gilze-Rijen gevlogen. Bron: 
defensie.nl, 26 juni 2020. 
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Corona woedt door in rest van wereld: ‘Tweede golf ook hier 
onvermijdelijk’ 

Waar in Nederland het aantal coronabesmettingen slechts mondjesmaat toeneemt, zijn er 

wereldwijd inmiddels meer dan 10 miljoen gevallen genoteerd. Vooral in de VS gaat het heel 

snel. In Engeland dreigt de stad Leicester in totale lockdown te gaan. 

De cijfers in de Verenigde Staten doen alle alarmbellen rinkelen. Er zijn dit weekende 

tienduizenden infecties bij gekomen. Dat is veel meer dan in het begin van de pandemie het 

geval was. Langzaam begint daar het besef in te dalen dat de manier waarop het coronavirus 

wordt bestreden ernstig gefaald heeft. ‘Wat we nodig hadden, is een duidelijke en consequente 

informatievoorziening’, zegt viroloog William Schaffner in The New York Times. ‘We hebben 

juist het tegengestelde gezien.’ Bron: AD, 29 juni 2020.  

 

 

Situatie alarmerend in India, maar ‘het lijkt wel alsof niemand 
het doorheeft’ 

 

India wordt hard getroffen door de coronacrisis. Het land dat na China het hoogste inwonertal 
ter wereld heeft, telde afgelopen zaterdag meer dan een half miljoen besmettingen. En het 
aantal stijgt rap. Experts verwachten dat er in september 200 miljoen mensen besmet zijn en 
dat aantal loopt volgens epidemioloog Jayaprakash Muliyil op tot ruim een half miljard. 
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In grote steden zoals Delhi, Mumbai en Chennai kunnen ziekenhuizen het niet meer aan. 
Delhi heeft de noodklok geluid. De hoofdstad verwacht eind juli 550.000 besmettingen. ‘De 
ziekenhuizen zitten aan hun maximum’, zegt longchirurg Arvind Kumar van het Delhi Sir 
Ganga Ram ziekenhuis aan de telefoon. Delhi telt 747 ic-bedden. Voor minder ernstige 
coronagevallen zijn er 13.000 bedden. Volgens officiële cijfers is de helft hiervan vrij. Maar er 
zijn al berichten van mensen die met een doodziek familielid van ziekenhuis naar ziekenhuis 
rijden en te laat een gezondheidscentrum vinden dat nog een bed vrij heeft. Privéziekenhuizen 
die nog wel plek hebben vragen exorbitante bedragen. In veel ziekenhuizen wordt de situatie 
steeds chaotischer. Zo is in Mumbai een 82-jarige vrouw die met Covidklachten was 

opgenomen na acht dagen dood op een ziekenhuistoilet gevonden. 
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Mensen uit ‘veilig’ geachte landen van buiten de EU kunnen vanaf komende woensdag in 

principe weer naar Europa reizen. De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben in een 

stemming een lijst vastgesteld van veertien landen waarvan de gezondheidssituatie wat 

betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter is dan gemiddeld in Europa, melden 

diplomaten.  

Burgers uit onder meer Canada, Marokko, Japan, Australië, Rwanda en Uruguay kunnen 
vanaf woensdag weer het vliegtuig naar Europa pakken. Chinezen kunnen vanwege het 
zogenoemde wederkerigheidsprincipe pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat. 
 
Amerikanen, Brazilianen, Indiërs, Turken en Russen zijn zoals verwacht nog niet welkom, 
evenals bijvoorbeeld inwoners uit de meeste Latijns-Amerikaanse landen. De lijst wordt elke 
twee weken herzien, waarbij onder meer wordt gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. 
Dat moet in de buurt van of lager zijn dan 16 per 100.000 inwoners. Ook wordt gekeken naar 

contactopsporing en het aantal coronatests. 

Het EU-besluit wordt naar verwachting morgen officieel bekrachtigd. Landen moeten het dan 
nog omzetten in nationale regelgeving, zodat vertraging kan optreden. 

Het is principe aan de EU-landen zelf om te beslissen wie ze binnenlaten, maar mede omdat 
mensen door kunnen reizen naar andere lidstaten willen ze één lijn trekken. Hierover is 
langdurig overlegd. Vooral zuidelijke lidstaten waarvoor toerisme erg belangrijk is, wilden een 
ruimer inreisbeleid, maar bijvoorbeeld Nederland drong aan op een landenlijst gebaseerd op 

de gezondheidssituatie. 

Er was nog altijd geen consensus, zodat het op een stemming aankwam waarbij een 
meerderheid de lijst van ‘veilige’ landen steunde. Naast de genoemde landen staan daar ook 
Algerije, Georgië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Servië, Thailand, Tunesië en Zuid-Korea op. 

De EU-landen behalve Ierland sloten medio maart hun grenzen voor niet-noodzakelijke trips 
van reizigers van buiten de EU. Het inreisverbod werd twee keer verlengd. De beperking geldt 
niet voor inwoners uit de Schengenlanden Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. 

Bron: AD, 29 juni 2020. 
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Overheidssteun KLM heeft grote gevolgen voor personeel: 'Het 
was samen voor corona, nu staan we alleen'  

Er klinkt aanzwellende kritiek op het steunpakket waarmee KLM is gered. Tegenover de 3,4 

miljard euro van de Nederlandse staat staan zware voorwaarden, waaronder een groot 

loonoffer en hoge duurzaamheidseisen. ‘Wij zijn de pinautomaat van Frankrijk.’  

Voor de Franse partner van KLM, Air France, gelden de nieuwe eisen niet. KLM-personeel 

voelt zich onthutst en gepakt, zegt Telegraaf-luchtvaartjournalist Yteke de Jong. Ze volgt de 

ontwikkelingen rond het luchtvaartbedrijf op de voet. ‘Het bedrijf moet weer vanaf de grond 

worden opgestart.  

Er is lang gesproken over het miljardenbedrag dat KLM moet redden. Nu ligt er een 

steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro. Een bedrag dat is opgesplitst in een directe lening 

van de staat (1 miljard) en lening van 2,4 miljard euro bij 11 verschillende banken.  

Het bedrijf heeft het financieel al langer moeilijk. Maar de gevolgen van de coronacrisis maakte 

het erger. ‘Waar de mannen en vrouwen van KLM ons normaal de wereld over vliegen, staat 

het overgrote deel van de vloot nu aan de grond’, zei Hoekstra. 

‘Als KLM omvalt heeft dat direct effect op de luchthaven Schiphol’, motiveerde Hoekstra de 

steun. ‘En zal een direct effect hebben op de keuze van bedrijven om zich hier te vestigen.’ 

Wel zijn er voorwaarden aan het steunpakket verbonden. 

Er moet afgezien worden van bonussen, KLM moet hinder beperken en duurzaamheid 

bevorderen. Ondanks de steun zal er gereorganiseerd moeten worden. ‘We helpen KLM en dat 
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is een positieve boodschap. Maar ik begrijp dat dit ook een moeilijke boodschap is voor het 

personeel.’ 

KLM moet minder hinder veroorzaken, er komen minder nachtvluchten en er moet duurzaam 

getankt worden: veel meer dan de Europese Commissie tot dusver heeft opgesteld. Er moet 

15 procent minder kosten worden gemaakt. En in de voorwaarden staat dat medewerkers die 

bovenmodaal verdienen tot 20 procent salaris moeten inleveren. Bij Air France worden die 

eisen niet gesteld, daar mogen geen ontslagen vallen. 

‘Iedereen wil dat KLM overeind blijft’, zegt Reinier Castelein van vakbond De Unie. Maar het 

loonoffer is erg groot. Castelein schetst dat er gezinnen zijn waarin beide partners bij KLM 

werken. Zij leveren dan ook allebei 10 procent van het salaris in. Het zijn eisen die de overheid 

aan het bedrijf stelt. Volgens Castelein mag dat juridisch niet. ‘Ze grijpen in in ónze cao's.’  

Castelein memoreert eraan dat er 95 miljard euro is uitgetrokken om het Nederlandse 

bedrijfsleven te redden en voor baanbehoud te zorgen. Volgens hem is KLM het eerste bedrijf 

waarbij salariseisen worden gesteld aan de steun. ‘We waren samen sterk tegen corona, maar 

nu staat de KLM'er er alleen voor.’ 

Vakbondsman Castelein schat dat er zo'n 5000 werknemers uit moeten bij KLM. De topman 

van de luchtvaartmaatschappij denkt eind juli de eerste contouren van de reorganisatie 

duidelijk te hebben. In oktober moet het hele plan op tafel liggen. ‘Wat ons betreft vertrekken 

ze zo laat mogelijk’, zegt Castelein. Hij hoopt dat de crisis de komende maanden zal afvlakken. 

Bron: eenvandaagavrotros.nl, 27 juni 2020. 

NS schrapt komende vijf jaar 2300 banen vanwege coronacrisis 

De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan de komende vijf jaar fors inkrimpen vanwege de 
coronacrisis. Het vervoersbedrijf verwacht 2300 banen te schrappen. 

 
Dat wil het spoorbedrijf bereiken zonder gedwongen ontslagen. In dezelfde periode gaan 

namelijk ook 2500 NS’ers met pensioen. NS wil dat alle medewerkers met een vast contract 

gewoon blijven. 

Het vervoersbedrijf liet al eerder weten dat door het thuiswerken als gevolg van de coronacrisis 
en de 1,5 metermaatregelen er veel minder geld binnenkomt. Het reisgedrag zal de komende 
jaren veranderen, maar ook rekent NS op een economische neergang, wat gevolgen heeft voor 
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de reizigersaantallen. Pas na 2024 zullen de reizigersaantallen naar verwachting weer op het 

niveau van vorig jaar zijn. 

Het bedrijf moet tot en met 2025 dan ook 1,4 miljard euro besparen om financieel gezond te 
blijven en de prijs van een treinkaartje betaalbaar te houden. Tegelijkertijd wil NS blijven 

investeren. 

Over het verwachte banenverlies is NS al in gesprek gegaan met de vakbonden en de 
ondernemingsraad. Omdat de te schrappen banen niet één op één overeenkomen met de 
banen van de mensen die met pensioen gaan, kan het betekenen dat mensen omgeschoold 
moeten worden. De spoorvervoerder wil nu afspraken gaan maken over zaken als 

werkgaranties bij flexibiliteit, scholing, arbeidsvoorwaarden en een sociaal plan. 

Verder leveren de raad van bestuur en de raad van commissarissen tot eind volgend jaar 10 
procent van hun vaste salaris in vanwege de mindere financiële situatie. Daarnaast krijgt de 
managementlaag net onder de top dit jaar en volgend jaar geen bonussen. De raad van 

bestuur ziet sowieso al af van bonussen. 

FNV Spoor is geschrokken van de plannen van NS. ‘Zo’n grote krimp van het aantal 
medewerkers zal een ongekende weerslag op de blijvers krijgen. De NS wil feitelijk de rekening 
van de coronacrisis bij haar medewerkers neerleggen. Dat is natuurlijk van de zotte’, aldus 
Henri Janssen van FNV. De vakbond denkt dat de werkdruk op de werknemers verder 

toeneemt als gevolg van de ontslagen. Bron: AD, 29 juni 2020.  

Corona-uitbraak in Portugal: 'Reis niet naar Porto en Lissabon' 

 
Het reisadvies voor delen van Portugal is aangepast en staat weer op oranje. Dat betekent dat 
het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen daarheen te reizen als dat 
noodzakelijk is. 

Het gaat om de steden Lissabon en Porto en de gebieden eromheen. Daar is volgens het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de verspreiding van het coronavirus de 
laatste tijd toegenomen. 

Nederlandse reizigers die van plan zijn om op korte termijn naar deze gebieden te reizen, 
moeten zich volgens het ministerie afvragen of hun verblijf noodzakelijk is. Het ministerie wijst 
erop dat vakantiereizen niet onder noodzakelijke reizen vallen. 
Ook Nederlanders die al in de regio’s zijn, moeten zich beraden. Hen wordt geadviseerd contact 
op te nemen met hun reisorganisatie en reisverzekeraar. Bij terugkomst naar Nederland luidt 
het dringende advies om twee weken in quarantaine te gaan. 
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Het reisadvies voor Portugal ging 15 juni terug van oranje naar geel. Toen werd het negatieve 
reisadvies voor zestien Europese landen opgeheven, waaronder ook het Caribische deel van 
het koninkrijk. Premier Mark Rutte heeft eerder gezegd dat het kabinet geen vakantiegangers 
gaat terughalen die in landen verblijven waar weer een uitbraak van het coronavirus is. Bron: 
Hart van Nederland.nl, 2 juli 2020.   

 

 

 

 

Deze coronamaatregelen worden vanaf vandaag versoepeld 
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De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden vandaag, 
woensdag 1 juli, verder versoepeld. Een aantal basisregels blijft bestaan, maar mensen mogen 
wel weer in grotere groepen samenkomen. Dit gaat er veranderen. 

Op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister De Jonge van 24 juni werd 
duidelijk dat de regels grofweg in twee categorieën kunnen worden ingedeeld: regels voor 
binnen en regels voor buiten. Dit omdat het besmettingsgevaar buiten aanzienlijk minder is 
dan binnen. 

Binnen blijft de 1,5 meter-maatregel gelden. Daarnaast mogen er, als de 1,5 meter 
gewaarborgd kan worden, honderd mensen bij elkaar komen. Personeel telt hierbij niet mee. 
Mocht er binnen plek zijn voor meer dan honderd man, dan mogen die alleen bij elkaar komen 
als er vooraf een plek wordt gereserveerd en er vooraf een gezondheidscheck wordt uitgevoerd. 

Dit geldt voor onder andere bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten. 
Voor discotheken en nachtclubs gelden andere regels, zij moeten tot in ieder geval 1 september 
gesloten blijven. Ook spreek- en zangkoren moeten nog even geduld hebben, voor hen worden 
nog regels gemaakt. 

Vanaf morgen mogen er tweehonderdvijftig mensen bij elkaar komen in de buitenlucht. Wel 
moeten mensen te allen tijden zich aan de 1,5 meter afstand houden. Als er plek is voor meer 
dan 250 man, moeten er vaste zitplaatsen aanwezig zijn, waar men vooraf voor moet 
reserveren. Daarnaast moet er een gezondheidscheck worden gedaan door middel van triage. 

Bovenstaande regels gelden bijvoorbeeld op terrassen. Er wordt een uitzondering gemaakt 
voor dierentuinen en pretparken. Hier hoeft men geen rekening te houden met een maximum 
aantal personen. 

Sporters kunnen vanaf vandaag ook volledig hun gang gaan. Zowel binnen- als buitensport is 
weer toegestaan. Onder andere sportscholen zijn druk bezig geweest om alles coronaproof te 
maken en zijn klaar voor de grote dag. Wel moet er vooraf gereserveerd worden en ook hier 
wordt een gezondheidscheck gedaan. 

Contactsporten mogen afwijken van de 1,5 meter-maatregel tijdens trainingen en wedstrijden. 
Voor meerderjarigen geldt dat voorafgaand aan het sporten en na het sporten de 1,5 meter 
weer gewaarborgd moet worden. Dit geldt ook in de kleedkamers en kantines, die ook weer 
open mogen. 

Wedstrijden in het betaald voetbal zijn vanaf morgen ook weer toegestaan. Wel met 
reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen. Er geldt dan ook geen maximaal aantal 
personen. Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand houden en schreeuwen en spreekkoren 
zijn niet toegestaan. 
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Het openbaar vervoer was tot en met gisteren, 30 juni, enkel en alleen bedoeld voor 
noodzakelijke reizen. Vanaf vandaag wordt dit losgelaten en mag iedereen weer de trein 
pakken. Het devies is dan ook om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen, zodat het niet te 
druk wordt. Omdat de 1,5 meter-maatregel in bijvoorbeeld de trein moeilijk te waarborgen is, 
moeten mensen daar een mondkapje dragen. 

Dit geldt ook voor in taxi’s, busjes en touringcars. Voor deze laatste drie moet er worden 
gereserveerd en krijgt men te maken met een gezondheidscheck. In andere vormen van 
vervoer, zoals een rondvaartboot moet men zich houden aan de 1,5 meter maatregel. 

Vooralsnog mocht men enkel met het eigen huishouden in een auto zitten, vanaf woensdag 
mogen mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar in de auto stappen. Het is dan wel 
de bedoeling dat iedereen een mondkapje draagt. 

Hoewel de 1,5 meter-maatregel bij de basisregels hoort, worden er uitzonderingen gemaakt. 
Zo hoeven mensen uit één huishouden geen afstand van elkaar te houden en ook kinderen 
tot achttien jaar mogen in elkaars aura komen. Wel moeten ze 1,5 meter afstand houden tot 
volwassen. 

Ook voor contactberoepen wordt een uitzondering gemaakt op de afstandsregel. Dit geldt 
onder andere voor kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s. Ook hulpbehoevenden en 
hun begeleiders mogen de afstand negeren, net zoals sporters, acteurs en dansers. Bron: Hart 
van Nederland,nl, 1 juni 2020. 

Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf 

Landhorst is bij een nertsenbedrijf een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om 
een bedrijf van 4300 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen na een melding 
van verschijnselen bij nertsen, op basis van de meldplicht. Het bedrijf wordt zo snel mogelijk 
geruimd.  

In totaal zijn nu achttien nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard, melden de 
ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op de zeventien bedrijven waar eerder SARS-CoV-2 
is vastgesteld zijn alle dieren geruimd. 

Het kabinet heeft al maatregelen genomen voor alle pelsdierhouderijen in Nederland, zoals 
een landelijk vervoersverbod van nertsen, een bezoekersverbod in stallen en een strikt 
hygiëneprotocol, om verdere verspreiding tegen te gaan en om te voorkomen dat CoV-2 
overgaat van nerts op mens, dat op twee bedrijven aannemelijk is gebeurd.  

Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig 
hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het 
wettelijk verbod sowieso hun activiteiten. Bron: Rijksoverheid.nl, 3 juli 2020. 

Opnieuw meer dan 10.000 nieuwe corona-gevallen in Florida 

De eerste piek van het uit Wuhan overgewaaide coronavirus lijkt achter de rug. Maar terwijl 
steeds meer maatregelen worden versoepeld, leeft het virus in de VS, Zuid-Amerika en India 
weer op. Wereldwijd zijn er inmiddels zeker meer dan 530.000 coronadoden te betreuren. 
Meer dan elf miljoen mensen raakten besmet. In Nederland stierven ruim zesduizend mensen 
aan Covid-19. 
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De gezondheidsautoriteiten in Florida hebben in de voorbije vierentwintig uur opnieuw meer 

dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. De teller is daardoor zondag de 

200.000 gepasseerd. 

Alleen de Amerikaanse staten New York en Californië zijn tot dusver zwaarder getroffen. Texas 
komt mogelijk later op de dag ook aan de 200.000 bewezen infecties met het gevreesde virus. 
In de hele VS nadert het aantal coronagevallen de drie miljoen. 

‘De groei is exponentieel. Het is duidelijk dat toen we weer opengingen, mensen 
gingen socializen alsof er niets is veranderd. Zeer verontrustend’, aldus burgemeester Francis 

Suarez van Miami. 

Het dodental in Florida, waar relatief veel Amerikanen hun oude dag doorbrengen, valt tot 
dusver mee: 3731. Zondag overleden 28 Covid-19-patiënten. Bron: De Telegraaf, 5 juli 2020. 

Netanyahu spreekt van noodsituatie in Israël door corona 

Door de heropleving van het coronavirus is in Israël sprake van een noodsituatie. Dat heeft 
premier Benjamin Netanyahu zondag gezegd tijdens een kabinetsberaad. ‘We zitten midden 
in een nieuwe corona-aanval. Het gaat om een zeer sterke uitbraak, wereldwijd én bij ons.’ De 
regering komt maandag opnieuw bijeen om te praten over verdere beperkende maatregelen. 
‘Als we de verspreiding van het virus niet stoppen, is dat zowel slecht voor de gezondheid als 
voor de economie. Het zal veel burgers van de staat Israël het leven kosten’, waarschuwde 
Netanyahu.  
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Het aantal nieuwe coronabesmettingen is al verscheidene dagen verontrustend. Vrijdag 

kwamen er in 24 uur tijd voor het eerst meer dan duizend bij. Toen was de versoepeling van 

de lockdown al teruggedraaid. In gebedshuizen, feestzalen, bars en clubs mogen nog maar 

vijftig personen tegelijk binnen zijn. Dat waren er daarvoor 250. In andere afgesloten ruimtes 

mogen nog maar maximaal twintig mensen samenkomen.  

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn tot dusver 29.366 Israëliërs bewezen 

geïnfecteerd geraakt met corona, 330 van hen zijn aan Covid-19 overleden. Staatssecretaris 

Yoav Kisch noemde in The Jerusalem Post de tweede golf coronabesmettingen ernstiger dan 

de eerste. Deskundigen houden er rekening mee dat de komende twee weken mogelijk 300 

patiënten moeten worden opgenomen met ernstige ziekteverschijnselen. Zondag lagen nog 86 

mensen met corona in een ziekenhuis, van wie 29 aan de beademing. Bron: De Telegraaf, 5 

juli 2020.   

Italië ziet coronabesmettingen verdubbelen en maakt zich 
zorgen 

De groei van het aantal besmettingen in Italië is de afgelopen dagen bijna verdubbeld. 
Tegelijkertijd is de verkoop van mondkapjes ingestort. Apothekers geven aan dat ze tot 
zeventig procent minder mondbescherming verkopen. De Italiaanse overheid maakt zich 
zorgen. 

Voor de vijfde achtereenvolgende dag neemt het aantal nieuwe besmettingen in Italië toe, 29 
juni werden 126 Italianen besmet met het coronavirus, zaterdag waren dat er 235. Het aantal 
uitgevoerde tests nam in die periode wel toe, maar de stijging zette zich zaterdag door terwijl 
het aantal tests met 26.000 afnam ten opzichte van de dag ervoor. Vrijdag testte 223 Italianen 
positief voor het coronavirus. 

 

Opvallend is dat de groei voor bijna de helft veroorzaakt wordt door in Italië wonende 
buitenlanders die terugkeren van een verblijf in hun vaderland. In Fiumicino, net buiten 
Rome, werden de afgelopen week twee restaurants gesloten toen de Bengalese kok positief 
bleek. Ook in Ravenna, aan de Adriatische kust, is het vooral de gemeenschap uit Bangladesh 
die getroffen is door het virus. 

Uit onderzoek blijkt dat een aantal leden van de gemeenschap net terug waren gekeerd van 
een korte vakantie. De president van Emilia-Romagna heeft daarom de minister van 
Volksgezondheid opgeroepen meer te testen op reizigers van buiten het Schengengebied. De 
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minister antwoordde met het adviseren van een vrijwillige quarantaine van twee weken, een 
maatregel die echter niet geldt voor mensen die in Italië wonen en werken. 

De president van de regio Veneto wil mensen die vermoedelijk besmet zijn kunnen 
onderwerpen aan een verplichte test, dit naar aanleiding van een ondernemer in zijn regio die 
corona had opgelopen, maar weigerde zich te laten behandelen of te testen. Hij ging naar een 
verjaardag en een begrafenis waar hij verschillende anderen besmette. Inmiddels is de man, 
die op de intensive care ligt, door de regio aangeklaagd voor het in gevaar brengen van de 
volksgezondheid. 

Op dit moment zijn er in heel Italië zo’n vijftig kleine brandhaarden, vaak niet meer dan een 
handvol personen, maar de overheid maakt zich zorgen. Opvallend is dat de gemiddelde 
leeftijd van de nu besmette Italianen lager is dan tijdens het hoogtepunt van de epidemie, een 
indicatie dat mensen het virus oplopen in het uitgaansleven. Het instorten van de verkoop 
van mondkapjes, apothekers spreken van een daling van zeventig procent, geeft aan dat 
mensen de behoedzaamheid hebben laten varen. De autoriteiten dringen er op aan dat het 
gevaar op besmetting nog steeds op de loer ligt en dat voorzichtigheid geboden is. Bron: De 
Limburger, 5 juli 2020. 

 

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft in het eerste halfjaar van 2020 meer 
meldingen ontvangen van overlast door plaagdieren. Deze toename komt vermoedelijk door 
de coronacrisis, zegt directeur Bastiaan Meerburg maandag tegen de NOS. In de eerste zes 

maanden van dit jaar ontving het KAD 1903 meldingen, in dezelfde periode vorig jaar waren 
dat 1235. De meeste meldingen hadden betrekking op overlast door ratten (1280) en mieren 
(292). 
 
‘Mensen zijn meer thuis geweest vanwege corona en deden vaker een melding’, aldus de 
directeur tegen het nieuwsmedium. ‘Daarnaast lieten dieren veranderende gedragspatronen 
zien wegens de lockdown-situatie. Ratten die bijvoorbeeld bij een fastfoodrestaurant zaten, 
moesten ineens elders hun voedsel bijeen scharrelen toen de restaurants gesloten waren.’ 

Wat daarnaast kan hebben bijgedragen aan de stijging, zijn bedrijven die tijdens de lockdown 
geen plaagdierbeheerser hebben laten komen. Daardoor is er nu meer overlast, denkt 
Meerburg. Toegenomen media-aandacht kan er ook voor hebben gezorgd dat mensen eerder 
bereid zijn een melding te doen. 

Omdat er geen centraal meldpunt is voor plaagdierenoverlast, ligt de werkelijke overlast 
waarschijnlijk hoger dan de cijfers van KAD laten zien. Bron : Nu.nl, 6 juli 2020. 
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Honderden demonstreerden tegen coronamaatregelen in 
Amsterdam 

Een paar honderd demonstranten hebben zondag een protestmars gelopen in Amsterdam 
tegen de coronamaatregelen. 

Naar schatting zo’n vijfhonderd actievoerders liepen een route via het Waterlooplein, de 
Blauwbrug, het Muntplein, Rembrandtplein en de Magere Brug. Er was veel politie aanwezig, 
maar de demonstratie verliep rustig. Iets na 14 uur riep de gemeente op niet meer te komen 
omdat het dan moeilijk zou worden afstand te behouden.  De demonstranten die zondag door 
de stad liepen hebben één ding gemeen: een diep wantrouwen tegenover de overheid. ‘We 
leven in een dictatuur.’ 

 

 

De gemeente  verbood een eerder aangekondigde optocht die op 28 juni vanaf de Dam zou 
starten. De route die de activisten liepen vertrok om 13 uur bij het beeld van de Dokwerker 

op het J.D. Meijerplein en eindigde ook daar.  
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De actievoerders zien het overheidsbeleid gebaseerd op de 1,5-metermaatregel als ernstige 
beperking van vrijheidsrechten. Ze zijn tegen de tijdelijke noodwet die het kabinet wil invoeren 

en willen een einde aan de anderhalve meter afstand. 

Een vrouw tekent met stoepkrijt hartjes op de weg. ‘Vrijheid,’ schrijft ze er in koeienletters bij. 
Een andere vrouw deelt roze snoepjes uit aan mededemonstranten. Uit een ghettoblaster 
klinkt John Lennons ‘Imagine’. Waar andere demonstraties tegen de coronamaatregelen 
grimmig verliepen, overheerst bij de ‘Vrijheidsmars’ in Amsterdam een flowerpowerachtige 
zachtheid. ‘Liefde en geduld,’ staat op menig spandoek en t-shirt. 

Maar dat betekent niet dat de ongeveer vijfhonderd mensen die zich zondagmiddag bij de 
Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein verzamelen niet boos zijn. Het is een bont 
gezelschap: overwegend wit en van middelbare leeftijd, maar er zijn ook jonge gezinnen bij. 
Sommigen hebben een Nederlandse vlag meegenomen, anderen hebben rozen in hun hand. 

Wat hen bindt is een diep wantrouwen tegen de overheid en de media. 

De paradox: hoe meer de coronamaatregelen worden versoepeld, hoe groter het verzet. Het 
onbehagen tegen de lockdown sluimerde tot een paar weken geleden nog vooral online. Daar 
werd op veelal obscure websites en YouTube-kanalen gefulmineerd tegen het kabinet, het 
RIVM en de ‘mainstreammedia’, die misleidende en leugenachtige informatie zouden 

verspreiden.  

Inmiddels hebben de frustraties en de alternatieve theorieën over het virus een groter publiek 
gevonden. De afgelopen weken vonden in diverse steden demonstraties plaats, in sommige 
gevallen ondanks een verbod. Op 21 juni liep het in Den Haag uit op rellen tussen hooligans 
en de politie, afgelopen zaterdag werden in Utrecht en Wageningen aanhoudingen verricht, in 
Dordrecht kwamen enkele tientallen mensen ondanks een verbod toch naar een park om te 

demonstreren. 

In Amsterdam werd wel toestemming gegeven voor een ‘mars’ door de stad. De opkomst is 
hoger dan verwacht, na een uur twittert de gemeente dat er geen mensen meer aan kunnen 
sluiten omdat de aanwezigen dan geen anderhalve meter afstand meer kunnen houden. Dat 
deed toch al niemand: er wordt geknuffeld en gekust, mondkapjes zijn afwezig, hooguit dienen 

ze als spandoek: ‘Fuck de lockdown’, is er met viltstift op geschreven. 

Organisator Hugo Gietelink windt er in zijn speech geen doekjes om: volgens hem is Nederland 
verworden tot een politiestaat. Eigenlijk wilde hij de demonstratie op de Dam starten, maar 
dat hij bij de Dokwerker staat is ook wel symbolisch. ‘Tijdens de Februaristaking zijn moedige 
mensen op geweldloze wijze opgestaan tegen de dictatuur. Hetzelfde doen wij vandaag,’ zegt 

hij. Gejuich stijgt op. 

Karin Wolfs is met haar man en hun drie kinderen gekomen en draagt een bord mee waarop 
‘disproportioneel’ staat. Het is de eerste keer dat ze ergens tegen demonstreert. ‘Ik mis het 
andere geluid. De media lijken wel een soort staatspers. Het hele land moet op slot, maar er 
is te weinig ruimte voor discussie over of de maatregelen wel in verhouding staan tot de kwaal.’  
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Ook Josien Kirkenier is verbaasd over de volgzame ‘mainstream media’. ‘In het begin was ik 
ook best bang voor het virus, maar ik ben net gepensioneerd en heb dus tijd om het uit te 
zoeken op internet. Er is helemaal geen pandemie, het is niet anders dan een gewone griep. 

Die piek op de IC heb je ieder jaar.’ 

Volgens Kirkenier is er iets anders aan de hand, ‘het grote spel’. ‘Bill Gates, de farmaceutische 
industrie, die zitten hier achter. En waarom koopt minister Hugo de Jonge opeens al die 
vaccins, die helemaal niet werken?’ Volgens Claudia (liever geen achternaam) is er een 
verband met de broer van De Jonge, die werkt bij een farmaceutisch bedrijf. ‘Zo vult hij zijn 
zakken. Het gaat allemaal om geld.’ 

Zo klinken er deze middag nog meer wilde en onbewezen theorieën die het coronavirus met 
van alles in verband brengen: 5G, de CIA, de EU. ‘Stop de New World Order in je reet,’ wordt 
op de wijs van ‘Tante uit Marokko’ gezongen. En toch heeft de Vrijheidsmars een ludiek 
karakter: er wordt gedanst op ‘De Bom’ van Doe Maar, een man speelt op zijn ukelele, er zijn 

ballonnen in de vorm van hartjes. 

Aan het einde van de tocht voegt ook Willem Engel, voorman van de actiegroep Virus Waanzin, 
die rechtszaken voert tegen de staat en het RIVM en de verboden demonstratie op het 
Malieveld organiseerde, zich bij de stoet. Hij wordt onthaald als de messias in hoogsteigen 
persoon: mensen vliegen hem om de hals en willen met hem op de foto. Kort spreekt hij de 
betogers toe. ‘Volg niet mij, volg de waarheid, volg je eigen hart,’ predikt hij. Hij kondigt aan 
dat er nog veel meer demonstraties zullen volgen, elke dag opnieuw. ‘Vreedzaam en met liefde 

en geduld,’ zegt hij erbij. Bron: AD, 5 juli 2020.   

Toeristen Griekenland positief getest op coronavirus 

ATHENE (ANP/DPA) - Voor het eerst in weken zijn meerdere mensen in Griekenland positief 
getest op het coronavirus. In totaal zijn er 43 gevallen geregistreerd. Volgens de 
verantwoordelijke gezondheidsautoriteit waren 36 daarvan toeristen. 

De meeste van hen (20) kwamen uit Servië en 16 toeristen kwamen uit andere landen. De 
meeste gevallen zijn geregistreerd aan de grens met Bulgarije. 
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Volgens schattingen van de Griekse media zijn sinds 1 juli meer dan 100.000 vakantiegangers 
via de grensovergang Promachonas/Kulata naar Griekenland gekomen. Griekenland heeft 
sinds maandagochtend vanwege de toegenomen coronavirusinfecties in Servië zijn grenzen 
gesloten voor reizigers uit dit Balkanland. Bron: ANP, 6 juli 2020. 

Australië gaat grens tussen deelstaten sluiten na toename 
coronabesmettingen  
 
Australië gaat vanaf dinsdag de grens tussen de deelstaten Victoria en New South Wales 
sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is voor het eerst in honderd 
jaar dat de grens tussen de twee dichtbevolkte gebieden wordt gesloten, meldt Reuters.  

 

 
 

De grens tussen de deelstaten werd voor het laatst in 1919 gesloten, toen de Spaanse griep 
over de wereld raasde. 

‘Het is de juiste beslissing, gezien de substantiële uitdagingen die we ervaren in de bestrijding 
van het virus ‘, aldus Daniel Andrews, de premier van deelstaat Victoria. 
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Maandag werden 127 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Victoria, het hoogste aantal 
besmettingen sinds het virus zijn intrede deed in het gebied. Daarnaast werd maandag de 
eerste coronadode in twee weken tijd gemeld in het land. 

Het aantal besmettingen met het coronavirus is de afgelopen dagen vooral flink toegenomen 
in Melbourne, de hoofdstad van Victoria. Zo'n drieduizend bewoners van huurflats zitten 
daarom sinds de nacht van zaterdag op zondag in een verplichte lockdown. 

Het coronavirus leek in de rest van Australië zodanig onder controle te zijn, dat veel 
maatregelen recentelijk zijn versoepeld. In totaal zijn er 8.500 besmettingen gemeld in het 
land, en zijn 105 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Bron: MSN nieuws, 6 juli 
2020.  

Lockdown treft Nederlandse vakantiegangers in Portugal   

Reisorganisatie TUI heeft Nederlandse reizigers die in lockdown-gebieden in Portugal zaten 
met klem verzocht daar weg te gaan. Iedereen heeft daar gehoor aan gegeven. Het gaat om 
vakantiegangers in delen van Lissabon en Porto, in totaal negen mensen. 

Vorige week werden daar versoepelingen van coronamaatregelen teruggedraaid wegens een 
stijging van het aantal besmettingen. Onduidelijk is of de vakantiegangers via TUI een 
pakketreis hebben geboekt of een enkele vlucht.Dat is nogal een verschil: reizigers met een 
vlucht én overnachting via TUI worden namelijk geholpen bij hun terugkeer naar Nederland. 
TUI-reizigers met enkel een vlucht moeten dat zelf regelen. 

  

Afgelopen weekend werd vanwege een stijging van het aantal coronabesmettingen ook in 
meerdere regio's in Spanje opnieuw een lockdown afgekondigd. Daar gingen het gebied rond 
de Catalaanse stad Lerida en een deel van Galicië op slot. 

‘Nee, Nederland gaat geen toeristen repatriëren’, staat op de site van de Rijksoverheid. ‘U kunt 
vanaf 15 juni weer naar een groot aantal Europese landen op vakantie. Maar let op. De situatie 
kan snel veranderen. Als ergens een grote corona-uitbraak is, kan een land of regio zo maar 
weer op slot gaan. Of u dit risico wilt nemen, is een keuze die u zelf maakt.’ 

Het is nog niet bekend of andere reisorganisaties ook vakantiegangers in de afgesloten delen 
van Spanje en Portugal hebben. Ook Corendon regelt kosteloze terugkeer als de Nederlandse 
overheid dat gebied op oranje zet of wanneer het gebied in lockdown gaat. 
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‘Dan bepalen we in overleg met Nederlandse en lokale overheden en de gasten zelf wat het 
verstandigst is: vakantiegangers hun vakantie laten afmaken of hen direct – op onze kosten – 
terughalen naar Nederland’, aldus de reisorganisatie. 

Sunweb is vanwege de coronadrukte telefonisch niet bereikbaar, stelt de organisatie op haar 
website. Wel zegt Sunweb online iedereen met een pakketreis 'veilig terug naar huis' te 
brengen met een repatriëringsvlucht, 'mocht de situatie daar om vragen'. 

Dit schrift het ministerie van Buitenlandse Zaken op de website over de situatie in Portugal: 

Op dit moment is er in de regio’s rondom Porto (Portugal Norte) en Lissabon (Lisboa e Vale do 
Tejo) een lokale uitbraak van het coronavirus. De kleur van deze gebieden is op de kaart daarom 
aangepast van geel (let op: veiligheidsrisico’s) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen). Als u 
vanuit deze regio’s terugkomt in Nederland is het dringende advies om 14 dagen in 
(zelf)quarantaine te gaan. Bron: MSN nieuws, 6 juli 2020. 

Van Italië tot India: in deze landen zijn maatregelen 
aangescherpt na nieuwe corona-uitbraken 

De overheden van een hele reeks landen hebben opnieuw strenge maatregelen ingevoerd na 
nieuwe uitbraken van het coronavirus. Zo gingen tientallen Spaanse stranden dicht omdat 
het er te druk was. 

 

Spanje 

In het Spaanse Andalusië zijn gisteren tientallen stranden gesloten om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. De autoriteiten grepen in omdat het te druk was, berichten 
Spaanse media. Mensen trokken tijdens het warme weer massaal naar de stranden van de 
Costa del Sol en andere kustgebieden. De krant Diario Sur bericht dat 55 stranden zijn 

gesloten, onder meer in Málaga, Cádiz en Huelva. Sommige stranden konden na enige tijd 

weer open, maar op andere plaatsen hadden strandgangers de hele dag het nakijken. 

De Catalaanse stad Lerida en haar omgeving werden zaterdagmiddag weer in lockdown 
geplaatst. Aan de basis lagen acht nieuwe uitbraken, vooral bij seizoenarbeiders die in de 
fruitpluk werken en in onhygiënische omstandigheden moeten leven. Zo’n 200.000 inwoners 
zullen de maatregel voelen. Ze mogen de regio niet in of uit en samenscholingen van meer dan 

tien personen zijn verboden.  
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Spanje behoort tot de landen in Europa die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Er 
overleden in enkele maanden tijd ruim 28.000 mensen aan het besmettelijke virus. De strenge 
landelijke lockdown kwam eind juni te vervallen en de grenzen zijn weer open, maar de crisis 
is nog niet helemaal achter de rug. In Galicië is deze week een gebied met zo’n 70.000 inwoners 

afgesloten van de buitenwereld. 

Het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje intussen op 
oranje gezet, wat betekent dat er voorwaarden kunnen zijn voor reizen in het land. Het 
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken deed dat vanavond ook voor de twee gebieden 
in Spanje die de afgelopen dagen opnieuw in lockdown gingen om er recente corona-uitbraken 
de kop in te drukken: voor het gewest Segrià in Catalonië en voor de kuststrook van La 

Mariña-Lugo in Galicië geldt nu een oranje in plaats van een gele kleur. 

In die gebieden geldt dat alleen mag worden gereisd indien noodzakelijk. ‘U kunt alleen door 
deze gebieden reizen als u op doorreis bent. In alle andere gevallen is het niet mogelijk deze 
gebieden in te reizen. Als u vanuit deze gebieden terugkomt in Nederland is het dringende 
advies om 14 dagen in (zelf)quarantaine te gaan’, meldt het ministerie in zijn reisadvies. Voor 

de rest van Spanje geldt de kleur geel. 

Portugal 

In de regio van Lissabon zijn de coronamaatregelen ook verscherpt. Sinds 1 juli is opnieuw 
een lockdown van kracht voor 700.000 inwoners in een twintigtal wijken. Die zal zeker twee 

weken duren.  

Reisorganisatie TUI heeft haar vakantiegangers in de lockdowndelen van Portugal met klem 
verzocht de gebieden te verlaten. Die hebben daar inmiddels gehoor aangegeven. In ieder geval 

tot en met 21 juli biedt TUI geen reizen meer aan naar de bestemmingen. 

Vakantiegangers die een pakketvakantie geboekt hebben, zouden op kosten van TUI 
teruggehaald worden. ,,Dat is het voordeel ervan, dan ligt de verantwoordelijkheid bij ons’, 
aldus de organisatie. Reizigers die alleen een vlucht geboekt hebben, worden met klem 
verzocht het gebied te verlaten, maar moeten dit zelf regelen. Dat laatste was bij de reizigers 

in Portugal het geval. 

Het is nog niet bekend of andere reisorganisaties ook vakantiegangers in de afgesloten delen 

van Spanje en Portugal hebben.  

Duitsland 

Op 23 juni werd in Duitsland een quarantaine afgekondigd in twee naburige districten: 
Gütersloh en Warendorf, goed voor samen 600.000 inwoners. Aanleiding was een uitbraak 
van corona bij een vestiging van vleesverwerker Tönnies, waar 1500 werknemers besmet 
raakten.  
 
In Gütersloh werd de quarantaine verlengd tot 7 juli, maar een Duitse rechtbank heeft 
vandaag een streep gezet door de extra coronamaatregelen. De rechters vinden de speciale 
lockdown inmiddels buitensporig. De overheid had bij de regels meer maatwerk moeten 

toepassen. De rechtbank schortte de maatregelen op. 

Het aantal nieuwe infecties in de regio Gütersloh met ruim 360.000 inwoners daalde de 
afgelopen dagen weer naar een acceptabel niveau. Door deze positieve ontwikkeling waren de 
autoriteiten dinsdag van plan zich te buigen over een versoepeling of einde van die extra 

maatregelen, melden Duitse media. 
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België  

België houdt zijn grenzen dicht voor toeristen uit landen buiten de EU. De EU-landen stemden 
vorige week in meerderheid in met de geleidelijke versoepeling van het inreisverbod naar 
Europa voor inwoners van veertien landen vanaf 1 juli. Maar België legt de aanbeveling van 
de Europese Commissie naast zich om onder meer reizigers uit Australië, Japan, Canada, 

Marokko, Montenegro en Rwanda toe te laten. 

Dat is vandaag gebleken na afloop van het Belgisch kabinetsberaad. Volgens ingewijden 
kleuren negen van de landen op de overeengekomen lijst nog steeds ‘rood’. De lijst zal door 
Belgische experts geregeld tegen het licht worden houden. Er wordt gekeken naar de 

besmettingscijfers en regio’s waar al dan niet (opnieuw) lockdownmaatregelen gelden. 

De Europese Commissie had de 27 lidstaten gevraagd hun inreisbeleid voor niet-Europeanen 
per 1 juli op elkaar af te stemmen. In de ‘veilige’ landen op de lijst is de gezondheidssituatie 
wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter dan gemiddeld in Europa. Onder meer de 
Verenigde Staten, Turkije, India, Rusland en Brazilië ontbreken vanwege het relatief hoge 
aantal coronabesmettingen. China staat er wel op, maar Chinezen kunnen vanwege het 
zogenoemde wederkerigheidsprincipe pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat. 

Italië 

Voor de zesde dag op rij is het aantal Covid-19-gevallen gestegen in Italië en dat is volgens de 
gouverneur van de regio Veneto het gevolg van ‘onverantwoord gedrag’. In Mondragone, 
ongeveer 50 kilometer ten noordwesten van Napels, werden zevenhonderd mensen van enkele 
appartementsblokken op 22 juni opnieuw in quarantaine geplaatst nadat er 
coronabesmettingen waren vastgesteld onder Bulgaarse arbeidsmigranten.  
 
Dat leidde tot oplopende spanningen. Volgens persbureau ANSA protesteerden Italiaanse 
inwoners van Mondragone tegen de migranten, maar de politie greep in en verspreidde ze. ’s 
Nachts werd een busje van een migrant in brand gestoken. De Bulgaren ‘wonen in gebouwen 
die illegaal worden bewoond en ze maken deel uit van de talloze arbeiders die zonder rechten 
op zuidelijke boerderijen werken’, schreef antimaffia-auteur Roberto Saviano in de krant La 

Repubblica.  

Italië was ook een van de landen die het zwaarst werden getroffen door het coronavirus. Sinds 
eind februari zijn er in totaal bijna 240.000 besmettingen gemeld en bijna 35.000 Italianen 
zijn overleden door het virus.  

Oekraïne 

In Oekraïne werd op 19 juni een nieuwe lockdown afgekondigd.  

Verenigd Koninkrijk 

Terwijl overal de coronamaatregelen versoepeld worden en zaterdag ook de restaurants en 
cafés de deuren weer mochten openen in Engeland, ging de stad Leicester eerder deze week 
opnieuw in lockdown na verhoging van het aantal besmettingen. Die zal zeker twee weken 

duren. De 300.000 inwoners kunnen onder meer niet meer naar niet-noodzakelijke winkels. 

Griekenland/Servië 

Griekenland gaat tot 15 juli zijn grens sluiten voor inwoners uit Servië vanwege de stijging 
van het aantal coronabesmettingen in het land. Servië heeft vrijdag de noodtoestand 

afgekondigd in de hoofdstad Belgrado. Sinds april nam het aantal besmettingen er sterk toe. 

Bij aankomst in Griekenland moeten toeristen een vragenlijst invullen waarin ze onder meer 
moeten aangeven in welke landen ze de voorbije veertien dagen zijn geweest. Ze ontvangen 
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dan een barcode. Er worden ook dagelijks zo’n zesduizend coronatests afgenomen bij reizigers 

die in het land aankomen.  

Luxemburg 

In Luxemburg, waar zo’n 600.000 mensen wonen, is het aantal besmettingen in drie weken 
tijd vertienvoudigd. Op dit moment zijn er volgens de officiële cijfers 321 mensen besmet met 
het virus, midden juni waren dat er nog 31. De overheid wil nu ook verplichte maatregelen 

opleggen voor privébijeenkomsten, zoals afstand houden en het dragen van een mondmasker.  

Zwitserland 

Sinds half juni gaat ook in Zwitserland het aantal nieuwe besmettingen opnieuw geleidelijk 
aan omhoog. Het land heeft daarom beslist om enkele nieuwe maatregelen in te voeren: zo 
moeten passagiers op het openbaar vervoer vanaf vandaag verplicht een mondmasker dragen. 
Nog vanaf vandaag moeten reizigers afkomstig uit negenentwintig landen die door de Zwitsers 
als ‘hoge risico-landen’ worden bestempeld, bij aankomst in het land verplicht tien dagen lang 
in quarantaine. Ons land staat niet op de lijst, Servië en Zweden staan er wel tussen, net als 

de Verenigde Staten en Rusland.   

Bali 

Het populaire toeristische eiland Bali zal naar verwachting in september weer buitenlandse 
toeristen verwelkomen. Eind juli mogen toeristen uit andere delen van Indonesië al weer naar 

het eiland trekken. 

In een eerste versoepelingsfase van de coronamaatregelen zouden donderdag tempels, 
markten en andere bezienswaardigheden al openen op Bali, meldt de lokale overheid. ‘De 
derde fase, waarin de toeristische sector nog verder wordt opengesteld en waarin ook 
buitenlandse bezoekers zullen worden toegelaten, begint op 11 september’, klonk het. 
‘Belangrijk is daarbij dat de huidige maatregelen in alle fasen van de opening worden 
nageleefd, waaronder het houden van veilige afstand en het dragen van een mondmasker, 

aldus de gouverneur van Bali, Wayan Koster. 

Indonesië heeft vandaag meer dan 1.200 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, wat op 
een totaal komt van 65.000 besmettingen en 3.200 doden. Op Bali zijn tot nu toe 1.900 
gevallen van Sars-CoV-2 geteld en 23 mensen overleden. 

China 

Het Chinese Wuhan, de plaats waar het allemaal begon, kwam begin april uit een lockdown. 
Maar nieuwe gevallen deden de burgemeester besluiten om zeventig wijken weer in 

afzondering te plaatsen. 

India 

De zuidelijke deelstaat Tamil Nadu in India ging op 19 juni weer in lockdown tot het einde 

van de maand. Vijftien miljoen mensen moeten opnieuw binnenblijven. 

Azerbeidzjan 

Op 22 juni werd de lockdown in Azerbeidzjan opnieuw ingesteld. Die duurt nog zeker tot 1 

augustus. 

Verenigde Staten 

Verscheidene staten in de Verenigde Staten hebben de coronamaatregelen opnieuw strenger 
gemaakt na een toename van het aantal besmettingen. In Californië en Florida zijn de bars 

en de stranden gesloten, in Texas alleen de bars. 
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Argentinië 

De Argentijnse hoofdstad Buenos Aires ging op 1 juli opnieuw in lockdown en zal dat nog 
zeker tot 17 juli blijven. De op één na grootste stad Cordoba heeft de regels ook opnieuw 

aangescherpt, nadat ze eerder versoepeld waren. 

Panama 

In de hoofdstad van Panama en een naburige provincie werd op 8 juni een nieuwe lockdown 

van kracht. 

Frans-Guyana 

In het Frans overzees departement Frans-Guyana zijn er sinds 10 juni binnenlandse 
beperkingen op reizen. 16 van de 22 gemeenschappen die te maken kregen met het virus 
gingen tussen 13 en 15 juni helemaal in lockdown daarna was een avondklok van kracht. Op 
25 juni volgde de sluiting van bars en restaurants, de sluiting van een twintigtal nieuwe wijken 
en een strengere avondklok. 

Westelijke Jordaanoever 

Op vrijdag 3 juli werd een nieuwe quarantaine van vijf dagen afgekondigd in de Westelijke 
Jordaanoeever. Vorige week gaven de autoriteiten ook al de opdracht tot een tijdelijke sluiting 

van de steden Nablus, Hebron en Bethlehem.  

Israel 

Na een nieuwe stijging van het aantal besmettingen heeft de Israelische regering besloten om 
per direct alle cafés, discotheken, fitnesscentra en muziek- en theaterzalen opnieuw te sluiten. 
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde strenge maatregelen aan en zei dat ze 

noodzakelijk waren om een nieuwe lockdown te vermijden.  

Australië 

Vanaf dinsdag sluiten de grenzen van Australische staat Victoria opnieuw. De 6,6 miljoen 
inwoners mogen de grens met New South Wales niet oversteken nadat een nieuwe uitbraak 
in de zuidelijke staat niet onder controle lijkt te komen. Zaterdag werden al duizenden 
inwoners van verschillende appartementsgebouwen in Melbourne in quarantaine geplaatst. 

Zij moeten zeker vijf dagen binnenblijven. 

Marokko 

Sinds vannacht is het Zuid-Marokkaanse havenstadje Safi, dat zo’n 300.000 bewoners telt, 

opnieuw onder volledige lockdown geplaatst na een uitbraak in een visconservenfabriek. 

Kosovo 

Na de recente stijging in het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus, heeft de 
Kosovaarse regering in de hoofdstad Pristina en drie andere steden opnieuw een avondklok 
ingesteld, zo werd vandaag bekendgemaakt. De avondklok wordt ingesteld van 21 uur tot 5 
uur ‘s ochtends. ‘Tijdens die nachtelijke uren mogen personen hun woonst niet verlaten’, 
klinkt het in een regeringsmededeling. Eerder was er in het hele land al een avondklok van 
kracht van eind maart tot begin juni. Bron: AD, 6 juli 2020. 
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Britse epidemioloog: ‘Lijkt erop dat coronavirus al jaren 
sluimert en niet in China ontstond’ 

Het nieuwe coronavirus zou al veel langer kunnen bestaan dan we denken. Dat zegt 
epidemioloog Tom Jefferson van de universiteit van Oxford in de Britse krant The Telegraph. 

De wetenschapper gelooft dat het net als veel andere virussen al in sluimertoestand over de 
hele wereld verspreid geweest kan zijn, wachtend op de ideale omstandigheden om uit te 
breken.  

Volgens Jefferson – die verbonden is aan het Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) van 
de universiteit van Oxford – zijn er steeds meer aanwijzingen dat het virus ook al elders 
aanwezig was, vóór de uitbraak in China.  

Vorige week maakten Spaanse virologen bekend dat ze sporen van de ziekteverwekker hadden 
gevonden in stalen van afvalwater die ze in maart 2019 verzamelden, negen maanden voor 
het coronavirus voor het eerst opdook. Wetenschappers in Brazilië vonden sporen in november 
en Italiaanse onderzoekers midden december, in rioolstalen uit Milaan en Turijn. ’Ik denk dat 
het virus al over de hele wereld verspreid was voor het uitbrak’, aldus Jefferson. ‘Het gaat 
vermoedelijk om een sluimerend virus dat onder de juiste omstandigheden wakker is 

geworden.’ 
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Begin februari was er een geval op de dunbevolkte Falklandeilanden in de zuidelijke 
Atlantische Oceaan. ‘Waar kan dat vandaan gekomen zijn’, vraagt Jefferson zich af in The 
Telegraph. ‘Er werd ook een geval ontdekt op een cruiseschip dat van de Verenigde Staten 
naar Argentinië voer. Alle passagiers werden vooraf getest en op dag 8 bleek er opeens een 
besmetting te zijn. Zat het in klaargemaakt voedsel dat ontdooid was, waardoor het virus 

geactiveerd werd?’ 

Volgens de epidemioloog zou iets soortgelijks gebeurd zijn ten tijde van de Spaanse Griep. Zo 
stierf in 1918 ongeveer een derde van de bewoners van de westelijke Samoa-eilanden aan de 
ziekte, zonder dat ze enig contact hadden gehad met de buitenwereld. ‘De verklaring zou 
kunnen zijn dat deze virussen niet zomaar ontstaan of verdwijnen, maar dat ze altijd onder 
ons zijn en dat er iets is wat ze activeert. Misschien de mate waarin mensen dicht bij elkaar 
leven of omgevingsfactoren. Dat is dan ook wat we moeten onderzoeken. De ecologie van het 
virus. Wat het triggert en hoe het muteert.’ 

Onderzoeken waarom er zoveel uitbraken zijn bij vleesverwerkende bedrijven en 
voedingsfabrieken kan daar bijvoorbeeld zinvol bij zijn. 

Jefferson vermoedt dat het nieuwe coronavirus doorgegeven wordt via riolen en gedeelde 
toiletten, en dus niet alleen via druppeltjes die ontstaan bij het spreken of hoesten. ‘Er zijn al 
aanwijzingen dat er op heel wat plaatsen hoge concentraties van het virus in de riolen zitten. 
En steeds meer bewijs dat het via de uitwerpselen overgedragen kan worden. Er is een hoge 
concentratie waar het rioolwater vier graden is, wat op een ideale omgeving kan wijzen. Dat is 

ook de temperatuur die je in heel wat vleesverwerkende bedrijven hebt.’ 

Het goede nieuws uit de theorie van Jefferson is dat een virus even plots weer kan verdwijnen 
als het verschijnt. Zoals het SARS-virus. ‘Waar ging SARS1 naartoe? Het verdween gewoon’, 

besluit Jefferson. Bron: AD, 6 juli 2020. 
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De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (65) test positief op 
corona en gebruikt malariamiddel 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (65) is positief getest op corona. Dat nieuws maakte 
hij vanmiddag zelf bekend op een persconferentie. Bolsonaro droeg een mondmasker en 
verklaarde dat hij niet ernstig ziek is. 

De 65-jarige president raakte eerder in opspraak, omdat hij corona vergeleek met een 'griepje’ 
en de dreiging van het virus herhaaldelijk heeft gebagatelliseerd. In een live-interview met 
nieuwszender CNN Brasil zei Bolsonaro zich ‘heel goed’ te voelen en dat men zich geen zorgen 

hoeft te maken. 

Hij neemt naar eigen zeggen onder meer het medicijn hydroxychloroquine, dat ook wordt 
gebruikt tegen malaria. Het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine tegen corona is 
omstreden omdat de werking niet is bewezen.  

Bolsonaro vertelde maandag voor het presidentiële paleis tegen aanhangers dat hij het militair 
ziekenhuis in hoofdstad Brasilia had bezocht om zich te laten testen. Dit nadat lokale media 
hadden gemeld dat de president ziekteverschijnselen zou hebben. De krant O Globo meldde 

dat de president zaterdagavond begon te klagen over vermoeidheid. Een dag later zou hij 

onwel zijn geworden.  

Volgens Bolsonaro is uit onderzoek in het ziekenhuis gebleken dat zijn longen ‘schoon’ zijn. 
De uitslag van zijn test komt slechts drie dagen na zijn lunch met de Amerikaanse 
ambassadeur Todd Chapman in Brazilië. Het is niet duidelijk of Chapman zich nu ook moet 
laten testen.  

Brazilië is zwaar getroffen door het coronavirus. Het land heeft volgens de Johns Hopkins 
Universiteit in Baltimore ruim 1,6 miljoen geregistreerde besmettingen. Het dodental staat op 
ruim 65.000. Alleen de Verenigde Staten hebben een hoger aantal besmettingen en 

sterfgevallen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat Zuid-Amerika het nieuwe epicentrum 
is geworden van het coronavirus. Binnen dat continent is Brazilië ‘het zwaarst getroffen’, zei 

Mike Ryan van de WHO op een persconferentie. 
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Volgens Arthur Virgilio Neto, de burgemeester van Manaus, een stad in Brazilië met ruim 2 
miljoen inwoners, is de 65-jarige Bolsonaro verantwoordelijk voor het hoog opgelopen 

dodental in Brazilië. ‘Treed af, zwijg en blijf thuis’, zei de burgervader in mei. 

De laatste tijd bepleit Bolsonaro een snelle heropening van de economie van zijn land.  In de 
miljoenenstad Rio de Janeiro zijn bijvoorbeeld al weer restaurants en bars geopend en gaan 

al veel mensen weer naar de strandpromenade op Copacabana.  

Ook dat komt Bolsonaro op forse kritiek te staan. Twee Braziliaanse ministers van 
Volksgezondheid namen al ontslag naar aanleiding van verschillen van inzicht met de 
president. Een aantal staten en steden heeft vanwege gebrek aan landelijke sturing zelf 

beschermingsmaatregelen genomen. Bron: AD, 6 juli 2020.  

Rellen in Belgrado na nieuwe lockdown, betogers dringen 
parlement binnen 

In de Servische hoofdstad Belgrado zijn dinsdagavond tientallen demonstranten het 
parlementsgebouw binnengedrongen. Dat deden ze vlak nadat president Aleksandar Vučić 
nieuwe, indringende maatregelen voor de stad aankondigde na een nieuwe opleving van het 
coronavirus. Op straat braken rellen uit.  

Na een recordaantal coronadoden op één dag worden de maatregelen tegen het virus in Servië 
weer aangescherpt. Komend weekeinde geldt een uitgaansverbod voor Belgrado, en mogelijk 
ook voor de rest van het land. Ook mogen mensen hooguit met z’n vijven bij elkaar zijn. 
 
Demonstranten reageren woest en eisen dat de regering de maatregelen terugdraait. 
Duizenden stonden op straat en staken vuurwerk af. Middenin het parlementsgebouw 
scandeerden tientallen mensen kort ‘Arresteer Vučić’ en ‘Politie, ga terug naar Kosovo’. Al snel 
werd de groep uit het gebouw verdreven. De politie werd onder meer bekogeld met eieren en 
stenen. Ook gingen meerdere politieauto's in vlammen op.  

 

President Vučić kondigde eerder op de avond de maatregelen aan. Hij sprak over een 
alarmerende opleving van het virus in het Balkanland, vooral in Belgrado. Servië leek de 
uitbraak begin mei onder controle te hebben gekregen. Maar het aantal infecties stijgt nu 
snel. Waren er een maand geleden ongeveer 50 besmettingen op een dag, nu worden er 
driehonderd tot driehonderdvijftig geteld. Autoriteiten meldden ook dat het jongste etmaal 

dertien mensen aan het virus bezweken, het hoogste aantal tot nu toe. 
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De regering versoepelde de coronamaatregelen in hoog tempo, waardoor ook massale 
sportevenementen weer door mochten gaan. Ook waren er op 21 juni verkiezingen. Het 

coronavirus besmette in Servië tot nu toe ongeveer 17.000 mensen, zo’n 330 bezweken.  

De president verbiedt daarnaast alle openbare bijeenkomsten van meer dan vijf personen. Als 
die maatregel landelijk wordt doorgetrokken, betekent dat het grootschalige Exit Festival, 
waar naar verwachting ruim duizend Nederlanders naartoe gaan, naar alle waarschijnlijkheid 

wordt afgelast. 

Volgens Vučić heeft Servië vandaag de moeilijkste dag sinds het begin van de pandemie achter 
de rug. Er vielen dertien doden en meer dan honderdtwintig mensen moesten aan de 
beademing in het ziekenhuis. Belgrado bevindt zich in een kritieke situatie. ‘Met deze snelheid 
hebben we straks helemaal geen plek meer in onze ziekenhuizen’, stelt de president. ‘Ik vraag 
mensen om voor onze ouderen te zorgen, en dan met name voor de ouderen met overgewicht. 
Laten we voor onze ouders zorgen. Laten we binnen blijven en met discipline en wilskracht 

vechten voor ons gezondheidssysteem.’ 

Servië vreest in november ‘de zwaarste coronagolf’. ‘Daarom hebben we eenheid nodig en 
moeten we sterk, dapper en rationeel zijn’, aldus Vučić . 

Boekingsbureau Party in Belgrado uit Eindhoven heeft door het nieuws een aantal reizen naar 
Servië moeten cancelen en noemt het ‘jammer dat het dit jaar niet zo mag zijn’. Osfest, de 
Nederlandse promotor van het festival, stelt dat in het geval van een afgelasting alle 

festivalgangers hun ticket mee kunnen nemen naar volgend jaar. 

Exit Festival, vorig jaar nog goed voor 200.000 bezoekers, stond de laatste weken volop in de 
schijnwerpers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadde festivalgangers al af om 
plannen te smeden voor een reis naar Servië, terwijl viroloog Bert Niesters liet weten het 
onbegrijpelijk te vinden dat de jubileumeditie van het festival deze zomer doorgaat ‘met alle 
gevolgen van dien’. 

Vooralsnog staat Exit Festival op de agenda van donderdag 13 augustus tot en met zondag 
16 augustus in Novi Sad, de tweede stad van het land. Officieel is het evenement nog niet 

geannuleerd. Bron: AD, 7 juli 2020. 

Tweede golf? Het coronavirus heeft nog niet eens een 
inzinking gehad 

Het aantal coronabesmettingen blijft wereldwijd maar toenemen. Een tweede golf? Veel 
wetenschappers vergelijken het liever met een voortsmeulende bosbrand. Wordt de 
brandslang ergens opgeborgen, dan laait het vuur meteen weer op. 

Waar niet, kun je bijna zeggen. Ja, in Nederland, daar hebben we het coronavirus er op dit 
moment redelijk goed onder, met  nog geen honderd nieuwe patiënten per dag. Maar 
wereldwijd blijft het aantal besmettingen verder stijgen - al moet hierbij worden aangetekend 
dat ook het aantal mensen dat getest wordt, is toegenomen. Eind vorige week meldde 
wereldgezondheidsorganisatie WHO met 212.000 infecties een weinig bejubeld dagrecord. Het 

dagelijks aantal doden blijft rond de vijfduizend cirkelen. Bron: AD,  6 juli 2020. 
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Italië ziet coronabesmettingen verdubbelen en maakt zich 
zorgen 

De groei van het aantal besmettingen in Italië is de afgelopen dagen bijna verdubbeld. 
Tegelijkertijd is de verkoop van mondkapjes ingestort. Apothekers geven aan dat ze tot 
zeventig procent minder mondbescherming verkopen. De Italiaanse overheid maakt zich 
zorgen. 

 

Voor de vijfde achtereenvolgende dag neemt het aantal nieuwe besmettingen in Italië toe, 29 
juni werden 126 Italianen besmet met het coronavirus, zaterdag waren dat er 235. Het aantal 
uitgevoerde tests nam in die periode wel toe, maar de stijging zette zich zaterdag door terwijl 
het aantal tests met 26.000 afnam ten opzichte van de dag ervoor. Vrijdag testte 223 Italianen 
positief voor het coronavirus. De cijfers van zondagavond laten overigens weer een daling van 
dat hoge aantal besmettingen zien. In Rome en omgeving is het aantal nieuwe besmettingen 

nog wel relatief hoog. 
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Opvallend is dat de groei voor bijna de helft veroorzaakt wordt door in Italië wonende 
buitenlanders die terugkeren van een verblijf in hun vaderland. In Fiumicino, net buiten 
Rome, werden de afgelopen week twee restaurants gesloten toen de Bengalese kok positief 
bleek. Ook in Ravenna, aan de Adriatische kust, is het vooral de gemeenschap uit Bangladesh 
die getroffen is door het virus. Uit onderzoek blijkt dat een aantal leden van de gemeenschap 
net terug waren gekeerd van een korte vakantie. De president van Emilia-Romagna heeft 
daarom de minister van Volksgezondheid opgeroepen meer te testen op reizigers van buiten 
het Schengengebied. De minister antwoordde met het adviseren van een vrijwillige 
quarantaine van twee weken, een maatregel die echter niet geldt voor mensen die in Italië 

wonen en werken. 

De president van de regio Veneto wil mensen die vermoedelijk besmet zijn kunnen 
onderwerpen aan een verplichte test, dit naar aanleiding van een ondernemer in zijn regio die 
corona had opgelopen, maar weigerde zich te laten behandelen of te testen. Hij ging naar een 
verjaardag en een begrafenis waar hij verschillende anderen besmette. Inmiddels is de man, 
die op de intensive care ligt, door de regio aangeklaagd voor het in gevaar brengen van de 

volksgezondheid. 

Op dit moment zijn er in heel Italië zo’n vijftig kleine brandhaarden, vaak niet meer dan een 
handvol personen, maar de overheid maakt zich zorgen. Opvallend is dat de gemiddelde 
leeftijd van de nu besmette Italianen lager is dan tijdens het hoogtepunt van de epidemie, een 
indicatie dat mensen het virus oplopen in het uitgaansleven. Het instorten van de verkoop 
van mondkapjes, apothekers spreken van een daling van 70 procent, geeft aan dat mensen 
de behoedzaamheid hebben laten varen. De autoriteiten dringen er op aan dat het gevaar op 

besmetting nog steeds op de loer ligt en dat voorzichtigheid geboden is. Bron: AD, 5 juli 2020.  

Belgische burgemeester boos op feestvierende jongeren: 'Altijd 
hetzelfde met Nederlanders’ 

De politie van het Vlaamse kustplaatsje Knokke-Heist heeft afgelopen nacht hulp moeten 
krijgen van omliggende korpsen om het uitgaansgebied leeg te vegen. Vanwege de 
coronamaatregelen eindigt het nachtleven er al om 01.00 uur, maar heel wat vakantievierende 
jongeren, onder wie veel Nederlanders, weigerden om na sluiting van de horeca weg te gaan. 
Burgemeester Lippens:  ‘Het is altijd hetzelfde met Nederlanders.’  

 

Tijdens de onregelmatigheden afgelopen nacht zijn vijf agressieve Nederlandse jongeren 
aangehouden. ‘Daar zaten ook minderjarigen bij. Ze waren in de leeftijd van 16 tot en met 20 
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jaar.’ Ze komen uit de buurt van Amsterdam en waren volgens de politie in Knokke-Heist om 

het einde van de examenperiode te vieren.  Bron: AD, 8 juli 2020. 

VS stapt officieel uit WHO om aanpak coronavirus 

De Verenigde Staten zijn officieel uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestapt, uit 
protest tegen de aanpak van de corona-uitbraak. President Donald Trump verwijt de WHO te 
laat te hebben gereageerd en de wereld te laat te hebben geïnformeerd over de gevaren van 
het virus.  

Trump, die het besluit al eind mei aankondigde, heeft het parlement op de hoogte gesteld, 
maakte de democratische senator Bob Menendez bekend. Hij is niet te spreken over het 
besluit; dit zal Amerikaanse levens of belangen niet beschermen, twitterde hij. ‘Het laat 

Amerikanen ziek en Amerika alleen.’ 

Ook bij de Verenigde Naties in New York is een verklaring binnengekomen, aldus een 

hooggeplaatste VN-medewerker. 

Volgens Trump had de WHO veel eerder moeten ingrijpen en de wereld moet wijzen op het 
gevaar van de corona-uitbraak. De uitbraak zou volgens hem zijn verdoezeld, en de WHO zou 
onder controle staan van het communistische regime in China, waar het coronavirus eind 
vorig jaar uitbrak. ‘De uitbraak had ingeperkt kunnen worden bij de bron met zeer weinig 
doden’, zei de president eerder tijdens een persconferentie, waarin hij bekendmaakte de 
financiering voor de organisatie te stoppen. ‘Zoveel doden zijn veroorzaakt door hun fouten.’ 

Trumps uitdager bij de presidentsverkiezingen begin november, de Democraat Joe Biden, 
vindt dat de VS wel lid moet zijn van de WHO. Als hij wordt gekozen, zal hij op zijn eerste dag 
als president zijn land weer aansluiten bij de organisatie en ‘ons leiderschap op het 
wereldtoneel herstellen’, twitterde hij. ‘Amerikanen zijn veiliger als Amerika betrokken is bij 

het versterken van de wereldwijde gezondheid.’  Bron: AD, 8 juli 2020.  

Examenreis Nederlandse scholieren eindigt in optreden 
militaire politie in Portugal 

In het Portugese Albufeira is zondagavond de militaire politie opgeroepen nadat enkele 
honderden Nederlandse jongeren de coronaregels aan hun laars lapten en samendromden bij 
plaatselijke cafés en clubs. Tientallen jongeren kregen een boete omdat zij op straat alcohol 
dronken. De nationale gendarme beval de sluiting van de zaken. 

GoGo Tours, de grootste touroperator voor Nederlandse jongeren, bevestigt dat enkele 
tientallen scholieren in Albufeira via GoGo geboekt hebben. ‘Wij vinden het erg vervelend dat 
er een incident is geweest tussen de lokale politie en GoGo-vakantiegangers in Albufeira. Als 
organisatie roepen we onze reizigers op de lokale coronaregels te respecteren’, laat 

woordvoerder Hugo van Drie aan deze nieuwssite weten. 

Op diverse vakantiebestemmingen van GoGo gaat het nachtleven weer deels open, zoals in 
het Portugese Albufeira. Omdat daar de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, 
hanteert GoGo op dit moment een ‘zero party policy’. ‘Jongeren kunnen met ons naar de 

betreffende bestemming, maar het party-element is dan wel uit de pakketreis geschrapt.’ 
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De gendarme dwong de jongeren zich te verspreiden nadat zij zondagavond massaal bijeen 
waren gekomen in de Rua da Oura, een straat met veel cafés en clubs in de populaire 
badplaats in de Algarve. Zij zouden alle coronaregels aan hun laars hebben gelapt. De situatie 

dreigde uit de hand te lopen. 

Bij diverse Portugese televisiezenders zijn beelden te zien van de enorme drukte in de 
uitgaansstraten. „De situatie dreigde uit de hand te lopen toen honderden jonge Nederlanders 

samenkwamen, zonder gezichtsmaskers of afstand’, meldt een tv-station. 

De Nederlandse scholieren zijn zich van geen kwaad bewust. ‘Vergeleken met Nederland is de 
politie in Portugal hier heel streng’, zegt een van hen op de Portugese televisie. ‘Of we bang 
zijn voor corona? Nee, we zijn jong. We gaan er niet dood aan. We doen wel een mondmasker 

op, als dat moet’, zegt een ander.  

Inmiddels pleit de gemeenteraad voor duidelijke regels voor de horeca. Bars en clubs mogen 
nog niet open, maar met een snackbarvergunning kunnen ze tot 23.00 uur gewoon klanten 

ontvangen. Deze week worden zo’n 2000 jonge Nederlanders in de stad verwacht. 

De burgemeester van Albufeira, José Carlos Rolo, verzekert dat hij er alles aan zal doen om 
massale bijeenkomsten als afgelopen zondag te voorkomen. ‘Vanaf morgen zullen we niet 
alleen spreken met eigenaren, maar komt er ook een busje dat door de straten rijdt en de 

geldende richtlijnen aangeeft’, stelt de burgervader tegenover Portugese media. 

Volgens Rolo gaat het met name om jonge buitenlanders die op examenreis zijn, voornamelijk 
Nederlanders. ‘Ik neem aan dat de regels en aanbevelingen in Nederland anders zijn dan die 
in Portugal, en dat jongeren bij gebrek aan kennis geen mondkapjes dragen en de 
afstandsregels niet respecteren’, vertelt hij tegen nieuwsblad Diário de Notícias. 

Omdat GoGo-jongerenvakanties door het coronavirus niet meer zijn wat jongeren ervan 
verwachten, gaf de reisorganisatie alle reizigers tot 20 juni de mogelijkheid hun reis gratis te 
annuleren. ‘Dat vakanties optioneel wel kunnen doorgaan, doen we voor alle jongeren die nog 
wel graag op vakantie willen. Echter is het de bedoeling dat al onze reizigers de maatregelen 

op de vakantiebestemming volgen.’ 

De vakantie annuleren bleek voor deze Nederlanders geen optie. ‘De clubs zijn hier dicht. Dat 
wisten we, maar we hadden de vakantie al geboekt, dus we zijn toch maar gewoon gegaan’, 
zegt een van hen. Bron: AD, 7 juli 2020.   
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Toch op vakantie naar Turkije: ‘We zijn de enige gasten in het 
hotel’ 

De overheid raadt reizen naar Turkije af. Maar daar laten sommige Nederlanders zich niet 
door afschrikken. ‘Het maakt me niet uit wat een ander ervan zegt.’ 

 
‘We zijn de enige gasten in het hotel,’ zegt Greetje Veldman uit Veendam. Ze is nog moe van 
de reis. De avond ervoor stapte ze met een vriendin op Schiphol in het vliegtuig. Mondkapjes 
op en gaan. Tegen alle adviezen van de Nederlandse regering in, besloot ze toch op vakantie 
te gaan naar het Turkse Antalya. Ze was er zo aan toe, zegt ze. ‘Het maakt me niet uit wat een 

ander ervan zegt, ik kom hier voor mijn rust en verder niet.’ Bron: AD, 8 juli 2020.  

Wel of niet inenten? Veel mensen twijfelen over coronavaccin 

Lang niet alle Nederlanders zouden zich zonder meer laten inenten met een vaccin tegen 
corona.  De bereidheid tot inenting is onder mannen (65 procent) aanzienlijk hoger dan onder 
vrouwen (53 procent). Twijfelaars hebben hun bedenkingen bij het hoge tempo waarin een 
vaccin nu wordt ontwikkeld of ze zijn bang dat het virus muteert. 
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Dat blijkt uit een onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag, gehouden onder zo’n 

35.000 respondenten. Van de deelnemers staat 59 procent open voor inenting, mocht op korte 

termijn een coronavaccin op de markt komen. Iets minder dan een kwart twijfelt nog, 18 

procent van de respondenten zegt een vaccinatie zelfs absoluut niet te willen. 

Veel twijfelaars hebben hun bedenkingen bij het hoge tempo waarin nu wordt gewerkt aan 
een vaccin.  Farmaceuten zijn vooral bezig om snel een vaccin op de markt te brengen en 
staan minder stil bij de mogelijke bijwerkingen, klinkt het. Ander veelgehoord tegenargument: 
de kans dat het coronavirus zich muteert is groot, waardoor een vaccin op termijn nutteloos 

is. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageert optimistisch op de 
uitkomsten van het onderzoek. ‘Dat geeft aan dat een groot deel van de bevolking er welwillend 
tegenover staat zonder nog iets van het vaccin af te weten’, concludeert hoofd van het 
Rijksvaccinatieprogramma Hans van Vliet. ‘Het is mooi dat wij er over het algemeen positief 

tegenover staan.’ 

Dat tegelijkertijd ook een hoop mensen twijfelen, verbaast gedragspsycholoog Roos Alink niet. 
Ze werkt bij SHIFT, een onderzoeksbureau dat maatschappelijke trends duidt: ‘Bij vaccins 

bestaat nu eenmaal altijd een hoge mate van koudwatervrees, dat zal nu niet anders zijn.’ 

Alink vermoedt daarnaast dat veel mensen denken dat één vaccinatie meer of minder niet 
uitmaakt:  ‘Ze gaan er vanuit dat de meeste Nederlanders zich sowieso wel laten inenten, 
waardoor vanzelf groepsimmuniteit ontstaat. Maar als iedereen zo denkt, is een coronavaccin 
natuurlijk volstrekt nutteloos. Daarom is het belangrijk om constant te benadrukken dat een 
vaccin alleen werkt als een meerderheid van de Nederlanders zich laat inenten.’  Bron: AD, 8 

juli 2020. 
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Amper drie maanden geleden, toen het coronavirus met volle kracht door ons land 

rondwaarde, zaten de meeste mensen bibberend thuis, bang om zelf besmet te raken. Dat is 

helemaal veranderd. Er werden versoepelingen aangekondigd en van lieverlee probeert de 

samenleving, zo goed en zo kwaad als dat lukt, de boel weer op te pakken. Synchroon aan 

deze ontwikkeling is er ruimte ontstaan voor burgers om hun vraagtekens te plaatsen bij het 

overheidsbeleid. Dat is een goede ontwikkeling. 
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Waarom één stad bijna geen Corona kreeg  
 

 
Terwijl heel Europa zuchtte onder Corona, bleef één stad dapper weerstand bieden. Ischgl in 

Tirol leek wel immuun voor de ziekte. Waarom? Dat proberen wetenschappers nu uit te 

zoeken. Niet dat de mensen daar de ziekte niet onder de leden hadden, bij tweeenveertig 

procent van de bevolking zijn antilichamen aangetroffen. Veel wintersporters die Ischgl 

bezochten, werden wel ziek. 

Vrijwel niemand van de bevolking had echter klachten. Er zijn maar een handvol 
ziekenhuisopnames en een enkele dode. Dat betekent dat ze het virus kregen en afslagen. 
Onderzoekers van de Medizinische Universität Innsbruck willen graag weten hoe dat kan. Ze 
zijn met een grootschalig onderzoek bezig onder de bevolking. 

Aanvankelijk was de theorie dat de mensen uit Ischgl veel vitamine D aanmaken. Ze wonen 
in een gebied waar de zon veel schijnt, noodzakelijk voor de productie van vitamine D, dat een 
rol speelt bij de afweer tegen Corona. Of zou het de hoogte kunnen zijn? Andere studies wijzen 
uit dat ijlere lucht de overdracht van het virus bemoeilijkt. Maar waarom hadden de inwoners 
dan wel antilichamen in hun lijf? 

Het onderzoek richt zich daarom nu op de genetische opbouw van de Ischglers. Het vermoeden 
bestaat dat de zeer honkvaste bewoners zijn geëvolueerd om te leven op hoogte. Daardoor 
zouden met name hun longen sterker zijn. Die zijn aangepast op de dunne lucht. Zo zou het 
virus veel minder kans krijgen om zich te nestelen. 

Met het onderzoek hopen de Oostenrijkers de ontwikkeling van medicijnen te kunnen 
versnellen. Bron: MSN nieuw, 8 juli 2020. 

Corona sloeg ongenadig toe in Elspeet, maar vaccinatie is hier 

geen zekerheid: ‘Mijn kinderen zou ik het wél aanraden’ 
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Zou u zich laten vaccineren tegen corona? Op die vraag wordt in Elspeet heel wisselend 
geantwoord. Het dorp werd zwaar getroffen door het virus, toch is een vaccinatie niet voor 
iedereen logisch.  

Als het over dat nog te vinden vaccin gaat valt er in Elspeet iets op. De teneur in Noord- en 
Oost-Gelderland is dat vooral 65-plussers klaar staan om zich te laten inenten. Jong-
volwassenen zijn veel minder overtuigd. In Elspeet is het beeld bij een rondgang precies 

andersom. Jongeren zeggen vaker ‘ja’ tegen vaccinatie dan ouderen. 

De bezorgdheid over het virus slijt ook hier, merkt Evelien van den Brink (57). En wie heeft er 
nou een beter beeld van het alledaagse leven in een dorp, dan een postbode? Tegelijk 
constateert zij dagelijks dat Elspetenaren zich - net als zijzelf - nog altijd goed aan de corona-
regels houden. Om een nieuwe opleving van het virus te voorkomen. 
,,Vaccineren? Nee, dat zou ik zelf niet doen. Uit geloofsovertuiging, en gelukkig ben ik gezond. 
Maar mijn kinderen zou ik het wel aanraden. Zij hebben nog een heel leven voor zich.’ 

Het geloof is zeker niet de enige reden voor mensen om heel terughoudend te zijn. Alexander 
Bonet (72) wil eerst zeker weten dat zo'n nieuw middel volledig betrouwbaar is. ‘En of het 

werkelijk zinvol is.’ 

Dat soort voorbehoud en soms scepsis klinkt bij meerdere dorpsgenoten. Ook sommige 
jongere volwassenen (tot 45 jaar) zijn afwachtend, maar de balans in die groep gaat duidelijker 
en sneller naar wél laten vaccineren. Guido Budding (23) neigt ook naar een prik. ‘Je kan het 

toch niet riskeren om een ander ziek te maken.’ 

In haar leeftijdsgroep is Marian Kroon (66) zeer uitgesproken vóór. Kom maar op met zo’n 
preventief middel: ‘Oh ja, ik zit er op te wachten.’ Het zou misschien het zingen in een koor 

beter mogelijk maken. 

Leeftijdsgenoot Wim Korevaar staat aan de andere kant. ‘Vaccineren heb ik nog nooit laten 
doen, ook niet bij mijn kinderen. Mijn overtuiging is dat wij het leven krijgen van God. En dat 
Hij het ook weer van ons neemt.’ Woorden met een bijzondere lading. ‘Zes maanden geleden 
is mijn vrouw overleden. Een zware hersenbloeding, ze was zo weg. Vandaar dat ik wat minder 

met corona bezig ben geweest. Al heb ik natuurlijk alles gedaan wat opgedragen werd.’ 
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Korevaar staat duidelijk voor zijn keus, maar weegt tegelijk zijn zinnen. ‘Ik heb les gegeven op 
een school met de laagste vaccinatiegraad van Nederland, hier in de buurt.’ Die levenshouding 

leverde soms onprettige gesprekken op, zoals met vertegenwoordigers van de media. 

Ik begrijp dat mensen er anders over denken. Ik laat hen in hun waarde. Ik hoop dat dat 
andersom ook gebeurt. Helaas wordt er al snel negatief over gedaan - alsof je overal lak aan 
zou hebben. Dat is niet zo; het is geen nonchalance. Voor mij is deze keus een extra dimensie 

in het leven.’ Bron: AD, 8 juli 2020.  

 

Israël leek het coronavirus aanvankelijk snel de baas. Na een kleine piek in maart kwamen er 
in mei nauwelijks besmettingen meer bij. Met een strenge lockdown werd een massale 
uitbraak voorkomen. Israël gold als goed voorbeeld voor andere landen. 

Maar toen besloot de regering vrijwel alles in een keer open te gooien. Ook evenementen 
werden weer toegestaan. En al snel ging het mis: het aantal nieuwe besmettingen begon weer 
op te lopen. 

De tweede golf is nu al hoger dan de eerste. Dagelijks komen er zo’n vijftienhonderd bevestigde 
besmettingen bij, meer dan bijvoorbeeld in Nederland tijdens de coronapiek hier. 

Critici vinden dat de regering veel te laat heeft gereageerd op de oplopende besmettingscijfers. 
‘We zijn de controle verloren over de epidemie’, zegt hoogleraar Eli Waxman, voormalig 
topadviseur van de regering. ‘Als we niet ingrijpen komen de ziekenhuizen binnen twee weken 
in de problemen.’ 

Een plek die hard wordt geraakt is de ultra-orthodoxe stad Bnei Brak. Vandaag werden er 
driehonderd nieuwe besmettingen gemeld. Mensen leven hier dicht op elkaar in grote gezinnen 
en komen veel samen voor gebed. In een jesjiva, een religieuze school, kregen honderdveertig 
studenten het virus. Ze zijn geëvacueerd naar aparte corona-hotels. 

‘Dit speelt niet alleen hier, maar in het hele land’, zegt ambtenaar Sari Davidovitch. Zij houdt 
de nieuwe besmettingen in de gemeente bij. ‘Eerst was er een totale lockdown. En toen mocht 
ineens iedereen naar buiten. Dat leidde tot deze tweede golf.’ 

Ook iets verderop in Tel Aviv komen er de laatste week honderden besmettingen bij. Voor veel 
inwoners komt de nieuwe golf als een verrassing. Na de strenge lockdown leek het virus 
verslagen. 

Maar hoogleraar Waxman zag het al aankomen. ‘Het aantal nieuwe besmettingen loopt al 
meer dan een maand op. Door het hele land. We hebben de maatregelen opgeheven, en dus 
kwam de pandemie terug. Dat is geen tovenarij.’ 
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De synagoge is dicht maar buiten gaat het bidden door. 

Tijdens het begin van de crisis was Waxman een van de adviseurs van de regering. De tweede 
coronagolf is volgens hem hoger dan de eerste doordat die regering deze keer langer heeft 
gewacht met ingrijpen. ‘We hebben de maatregelen opgeheven, en dus kwam de pandemie 
terug. Dat is geen tovenarij. We veroorzaken zelf de tweede golf.’ 

Hij pleit al weken voor een verbod op grote bijeenkomsten. ‘We zitten nu met een nieuwe 
uitbraak vanwege ons eigen handelen.’ 

‘We hebben twee fouten gemaakt. Ten eerste hebben we de versoepelingen te snel doorgevoerd. 
En ten tweede hebben we in de tussentijd geen goed systeem opgezet om lokale uitbraken op 
te sporen en in te dammen. Daardoor zijn we nu de controle verloren.’ 

Deze week besloot de regering eindelijk maatregelen te nemen. Cafés en sportscholen zijn weer 
gesloten. Een terugkeer naar een volledige lockdown dreigt. Bron: NOS, 11 juli 2020.  

Aantal besmettingen met coronavirus stijgt wereldwijd sneller 
dan ooit 

De coronapandemie, die wereldwijd 13 miljoen geregistreerde besmettingen en meer dan 
565.000 doden heeft veroorzaakt, breidt zich sinds begin juli sterk uit. Dat meldt persbureau 
AFP op basis van officiële cijfers. 

De drie grootste dagelijkse stijgingen van nieuwe gevallen in de wereld waren zaterdag (meer 

dan 230.000), vrijdag (ruim 225.000) en donderdag (bijna 220.000). 

Sinds 1 juli zijn bijna 2,5 miljoen nieuwe gevallen gemeld, een recordaantal sinds de uitbraak 

van het longvirus in december voor het eerst naar buitenkwam in China. Het aantal gemelde 

gevallen wereldwijd is in slechts anderhalve maand verdubbeld. 

Vijf landen zijn goed voor meer dan de helft van het globale totaal: de Verenigde Staten (3,2 

miljoen), Brazilië (1,8 miljoen), India (bijna 850.000), Rusland (ruim 700.000) en Peru 

(322.710). 

Europa is als continent het zwaarst getroffen als het gaat om dodelijke slachtoffers, met ruim 

202.000. Het zwaarst getroffen land is de Verenigde Staten met 134.815 geregistreerde doden. 
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Een medewerker van de gemeentereiniging ontsmet de straat in de Indiase stad Gauhati, waar 

een nieuwe lockdown is afgekondigd. Beeld AP 

Latijns-Amerika (inclusief het Caribisch gebied) is de regio waar de ziekte nu het sterkst om 

zich heen grijpt, met meer dan 76.000 nieuwe gevallen geregistreerd op zaterdag. Ter 

vergelijking: in de VS en Canada samen ging het om 70.000 gevallen, in Azië bijna 40.000, in 

Afrika om 17.500 en in Europa om 16.000. Bron: Trouw, 12 juli 2020. 

  

Aantal patiënten met het coronavirus in ziekenhuizen weer 

boven de honderd 

  

 

Corona polikliniek in het UMCG. Foto ANP/Kees van de Veen 

Voor het eerst in een paar dagen is het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis 
licht gestegen naar boven de honderd. Het aantal coronapatiënten op de intensive care was 
zaterdag zesentwintig, één meer dan vrijdag. 
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Het aantal COVID-opnames buiten de IC was zaterdag zevenenzeventig en dat zijn er acht 
meer dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien een lichte toename 
van het aantal COVID-patiënten, bij het lage totaal aantal is dat geen reden tot zorg.’ 

Vorige week zaterdag dook het aantal coronapatiënten dat nog in een ziekenhuis wordt 
behandeld al even onder de honderd. Daarna steeg het aantal weer, tot 
afgelopen woensdag het aantal ziekenhuisopnames weer daalde naar vierennegentig en 
donderdag nog verder daalde naar eenennegentig. 

Bij minder dan honderd ziekenhuisopnames zijn er per ziekenhuis gemiddeld minder 
dan twee coronapatiënten. Bron: Dagblad van het Noorden, 12 juli 2020. 

 

  

Veel staten in VS toch weer dicht door 

corona: 'raakt de beurs' 

Een aantal Amerikaanse staten draait de heropening na het coronavirus terug, zegt 
RTL Z-beurscommentator Durk Veenstra. Dat betekent een onzekerder pad naar 
herstel dan we eerder dachten, aldus Koen Bender van Mercurius 
Vermogensbeheer. 
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Twentse horeca wordt strenger gecontroleerd op naleven 
coronaregels 

 

Een aantal horecazaken in Twente leeft de coronaregels slecht na, ook na meermaals 
waarschuwen. Er wordt, in samenwerking met de politie en boa's, nu strenger opgetreden 
tegen die horecazaken. ‘We kunnen het niet af blijven doen met alleen een waarschuwing’, 
zegt Arjen Gerritsen, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente en 
burgemeester van Almelo.  

Ook bezoekers van een Twentse horecazaak kunnen op de bon geslingerd worden; zo'n 
bekeuring loopt met 390 euro flink in de papieren. ‘Er is nog steeds corona. Kijk nou toch uit 
en houd je gewoon aan de regels’, benadrukt Gerritsen. 

Kijk nou toch uit en houd je gewoon aan de regels. Arjen Gerritsen: 33 positieve testen, ‘Corona 

is nog steeds onder ons’, zegt de plaatsvervangend voorzitter. Dat bleek afgelopen maandag, 
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toen zes UT-studenten positief getest werden op het virus. ’Ook een aantal mensen die met 
hen in contact zijn geweest, zit in isolatie’, vertelt Gerritsen. 

Bij de drie teststraten van de GGD in Twente zijn tot nu toe 33 mensen positief getest op 
covid-19. In totaal zijn, sinds het open gaan van de teststraten begin juni, 8.827 mensen 
getest op het virus. 8.300 van hen waren afkomstig uit Twente. 

De GGD heeft testlocaties in Enschede en Goor. Vanaf augustus kan er ook in Almelo op het 
virus worden getest. 

De Veiligheidsregio IJsselland ging vandaag in gesprek met protesterende boeren. In Twente 
voelen ze daar niet wat voor. ‘De Veiligheidsregio gaat over de corona-uitbraak, niet over de 
boerenprotesten. Dat is een aangelegenheid van een burgemeester, zo is het wettelijk ook 
geregeld’, aldus Gerritsen. RTV Oost, 9 juli 2020. 

Vierhonderdzeventig coronaboetes uitgedeeld in Overijssel, 
Deventer koploper 

 

Boa schrijft een boete uit (Foto: ANP) 

In Overijssel zijn tot nu toe 469 boetes uitgedeeld vanwege het overtreden van de 
noodverordening die geldt vanwege het coronavirus. Deventer is absolute koploper van de 
provincie, met 117 opgelegde boetes. Dat zijn er veel meer dan in steden als Zwolle (51) of 
Enschede (65). 

Borne is de enige Overijsselse gemeente waar nog geen 'coronaboete' is uitgedeeld, zo blijkt 
uit cijfers van het Openbaar Ministerie die RTV Oost opvroeg.  

Volgens teamchef Gert Telman van de politie in Deventer zijn daar zoveel boetes 
uitgeschreven, omdat Deventer veel meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) heeft 
dan andere plaatsen in Overijssel. ‘We hebben wel eerst gewaarschuwd voor er werd bekeurd’, 
voegt de politiebaas toe. 

Het gaat om boetes die zijn uitgedeeld sinds half maart, toen de noodverordening covid-19 
van kracht werd. Daarbij valt te denken aan het niet houden van de anderhalve meter afstand, 
het niet dragen van een mondkapje op plekken waar dat verplicht is, het met teveel personen 
in één auto zitten (tot 1 juli was dat verboden) of mensen die in te grote groepen samenkwamen 
(ook dat was een tijdlang niet toegestaan). 
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In de regio IJsselland worden met 290 bekeuringen vaker boetes uitgeschreven dan in de regio 
Twente: daar zijn tot nog toe 179 coronaboetes opgelegd. Een boete loopt met 390 euro flink 
in de papieren. Voor jongeren tot 18 jaar bedraagt de bekeuring 95 euro. 

De processen-verbaal zijn uitgeschreven door politieagenten of boa's. Alle boetes worden eerst 
door het OM beoordeeld, voordat er een zogenoemde strafbeschikking, in de vorm van een 
geldboete, wordt opgelegd. Landelijk gezien zijn er sinds de peildatum 28 juni tot nu 15.530 
coronaboetes uitgedeeld. 

Het aantal boetes dat door een boa wordt opgelegd, verschilt dus sterk per gemeente. Ruud 
Kuin van de BOA Bond noemt die grote verschillen tussen gemeenten 'slecht voor het 
draagvlak en het rechtsgevoel'. ’Het is niet handig, niet goed. Het zou in principe uniform 
moeten zijn. Maar het is wel ingewikkeld, want de boa's vallen onder 355 burgemeesters’, 
aldus Kuin tegen de NOS. Bron: RTV Oost, 11 juli 2020.  

 
 
Afweerstoffen tegen het coronavirus verdwijnen na een paar maanden al uit het bloed, bleek 
deze week uit Brits onderzoek dat nog in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd moet 
worden. De resultaten lijken een bom te leggen onder het idee van groepsimmuniteit, terwijl 
ook de werking van vaccins daardoor onzeker lijkt. 
Het verdwijnen van antistoffen kan patiënten namelijk opnieuw vatbaar maken voor het 
coronavirus, redeneren onderzoekers. Nederlandse virologen maken zich geen zorgen. 

Arts, bioloog en viroloog Coretta van Leer-Buter van het UMCG zegt direct dat ze ‘totaal niet 
onder de indruk’ is van de resultaten. ‘Ook bij andere ziektes verdwijnen antistoffen snel.’ 

Volgens de deskundige zijn andere elementen van het immuunsysteem, zoals cellen die 
geïnfecteerde cellen bestrijden én het deel van het immuunsysteem dat van elke infectie kan 
leren, nog belangrijker. Het ‘geheugen’ van het immuunsysteem kan er bijvoorbeeld al voor 
zorgen dat een mens bij een tweede infectie veel minder ziek wordt. 

‘Normaliter worden alle onderdelen van het immuunsysteem geactiveerd na een infectie’, 
vervolgt de viroloog. ‘Echter worden antistoffen door onderzoekers vaak als graadmeter 
gebruikt, omdat zij makkelijker zijn om te meten. Er is weinig bloed nodig en het proces is 
niet zo ingewikkeld.’ 

'Ook zonder antistoffen kan je bewapend zijn tegen COVID-19'. Van Leer-Buter legt uit dat, 
hoewel iemand geen antistoffen heeft, nog wel beschermd kan zijn tegen COVID-19. ‘In 
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Zweden toonde een studie aan dat personen met milde infecties nooit antistoffen hebben 
aangemaakt, maar wel cellen hadden die de infectie doden.’ 

Wat volgens haar de vraag blijft, is of die groep wel beschermd is tegen allerlei soorten COVID-
19-infecties. ‘Iemand die een heftige infectie heeft meegemaakt en antistoffen daarvoor heeft 
aangemaakt, is misschien minder goed voorbereid op een milde infectie, waarbij het virus 
alleen een verkoudheid veroorzaakt. Dat prikkelt het immuunsysteem waarschijnlijk tot een 
mildere afweerreactie.’ 

Viroloog Marion Koopmans sluit zich aan bij het verhaal van haar vakgenoot. Volgens 
Koopmans wisten virologen al dat antistoffen snel afnamen na een COVID-19-infectie, doordat 
bijvoorbeeld bloedbank Sanquin soortgelijke resultaten behaalde met andere onderzoeken. 

Koopmans stelt dat het nieuws eigenlijk alleen slecht is voor het team van Sanquin dat bloed 
verzamelt van mensen die geïnfecteerd waren, omdat het plasma geïnfecteerden zou kunnen 
helpen. Als afweerstoffen snel verdwijnen, kan dat funest zijn voor de verzameling, redeneert 
Koopmans. 

'De vraag is of mensen na een eerste infectie sneller antistoffen aanmaken'. ‘Vanuit het 
virologische oogpunt wil je weten of mensen, als zij eerder geïnfecteerd zijn en opnieuw een 
besmetting oplopen, nu sneller antistoffen aanmaken en zichzelf beschermen’, aldus 
Koopmans. Volgens de deskundige is er één studie tot dusver die de denkwijze onderbouwt. 

Vakgenoot Hanneke Schuitemaker stelt ook dat er nog wat haken en ogen zitten aan de 
conclusies van het Britse onderzoek. ‘Wel had je als viroloog uiteraard gehoopt dat de 
antistoffen veel langer in het bloed zouden blijven.’ 

Volgens Schuitemaker moet er echter geen verband gezocht worden tussen de afweerstoffen 
en de effecten van eventuele vaccins. ‘Dat moet afgewacht worden. Mogelijk is de oplossing 
dat we vaker gaan vaccineren, om toch groepsimmuniteit te bewerkstelligen.’ Bron: NU.nl, 15 
juli 2020. 

Maskerweigeraar sterft aan corona 

Amerikaan schreef op Facebook niet in de ‘hype’ te geloven 

PORT CLINTON - „Laat me duidelijk zijn’, schreef Richard Rose eind april op Facebook. ‘Ik ga 
niet zo’n teringmasker kopen. Ik ben zover gekomen door me niet in de luren te laten leggen 
door een hype.’ Toch heeft die ’hype’ de 37-jarige veteraan de kop gekost: hij overleed recent 
aan besmetting met het coronavirus. 

 



54 

 

Zijn overlijden heeft tot flink wat Schadenfreude geleid. De Facebookpost waarin Rose 

gezichtsmaskers afzweert, ging na zijn dood viraal. Mensen plaatsten er teksten onder zoals 

’Natuurlijk selectie, rust in vrede.’ Hij zag dat zelf al een beetje aankomen. Kort voordat hij 

bezweek aan Covid-19, schreef hij op Facebook: ‘Eikels die hun oordeel al klaar hebben, 

moeten zich niet beschijten als ze me in de hemel tegenkomen.’ 

Vrienden van Rose nemen het nu voor hun maat op. „Het is niet oké dat Rick online wordt 
afgeslacht vanwege zijn besluit om geen masker te dragen’, zei Nick Conley in een televisie-
interview. „We moeten mededogen met iemand tonen, of we het nu met hem eens zijn of niet.’ 
Tegelijkertijd hoopt Conley dat mensen lering trekken uit het verhaal over zijn vriend: „Mijn 
hoop is dat mensen zien dat dit daadwerkelijk gebeurt en dat mensen voorzichtiger zijn.’ 

Rose was een uitgesproken aanhanger van Donald Trump. Met name staten waar de 
Republikeinse partij van de president groot is, kampen momenteel met grote aantallen 
coronabesmettingen. Bron: De Telegraaf, 15 juli 2020. 

Indiase zakenman over straat met gouden mondkapje 

De rijke ondernemer (49) Shankar Kurhade is in India een opvallende verschijning. Hij gaat 

over straat met een 60 gram gouden mondkapje, in acht dagen tijd op maat gemaakt, van 

3500 euro. ‘De mensen vragen om selfies en foto’s.’ 

 
 

Kurhade, een zakenman uit de stad Pune in het westen van India, versiert zich naar eigen 

zeggen graag met gouden sieraden, inclusief een armband, ketting en ringen die hij aan elke 

vinger van zijn rechterhand draagt. Hij kwam op het idee om een gouden mondmasker te 

bestellen, omdat hij een andere man had gezien met een zilveren. 

Het is een dun masker met kleine poriën die me helpen ademen’, zegt de ondernemer tegen 
AFP. ‘Ik weet niet zeker of het efficiënt is om me tegen het coronavirus te beschermen, dus ik 
neem ook andere voorzorgsmaatregelen.’ 

In India, dat het dragen van een mondmasker heeft verplicht, zijn nu 700.000 besmettingen 
met het coronavirus bevestigd. Het Aziatische land ging op 25 maart in lockdown en 
versoepelde de coronamaatregelen sinds midden mei. Binnenlandse vluchten en 
treinverbindingen zijn hervat en kantoren en openbare markten gingen opnieuw open. 

Sinds 1 juni werden echter 458.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. In verschillende 
streken van het land werden dan ook nieuwe lockdowns ingevoerd, onder meer in de 
miljoenensteden Bombay en Chennai. Tot nu bezweken in India al 18.655 mensen aan 
COVID-19. Bron: De Telegraaf,  16 juli 2020.  
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Vluchtende ziekenhuisdirecteur ’in boerka opgepakt’ na 
coronaschandaal 

DHAKA - De autoriteiten in Bangladesh hebben na een affaire rond coronatesten een 
ziekenhuisdirecteur opgepakt die vermomd probeerde het land te verlaten. Duizenden mensen 
zouden zonder getest te zijn via klinieken van de man een verklaring hebben bemachtigd dat 
ze het coronavirus niet hadden. 

 

Een speciaal team pakte ziekenhuisdirecteur Mohammad Shahed op voor het weggeven van 

negatieve coronatesten. 

Zijn arrestatie volgde na een klopjacht van negen dagen. „Hij is aangehouden bij de oever van 

een grensrivier terwijl hij naar India probeerde te vluchten. Hij droeg een boerka’, meldt een 

woordvoerder van de politie. De autoriteiten hebben ook meerdere andere mensen opgepakt 

vanwege de fraude met coronatests.  

Experts waarschuwen dat de handel in neptestresultaten de strijd tegen het virus verder kan 
compliceren in het land met circa 168 miljoen inwoners. Zo kan twijfel ontstaan over de 
juistheid van virustesten. Dat kan ook gevolgen hebben voor de miljoenen inwoners die in het 
buitenland werken en veel geld terugsturen. 

Zo liet Italië onlangs vluchten van Bangladesh naar Rome staken. Meerdere passagiers die 
vanuit Dhaka het vliegtuig hadden genomen, bleken na aankomst besmet te zijn met het 
virus. Sommige mensen uit Bangladesh die positief hebben getest in Italië, beschikten volgens 
belangenorganisatie OKUP naar verluidt over certificaten uit hun thuisland. Daar stond op 
dat ze het virus niet hadden. 

In Bangladesh is tot dusver bij ruim 193.000 mensen vastgesteld dat ze het coronavirus 
hebben opgelopen. Experts denken dat het daadwerkelijke aantal besmettingen veel hoger 
ligt, omdat relatief weinig wordt getest. Bron: De Telegraaf, 15 juli 2020. 
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Dat er niet per se een hoestbui in je buurt nodig is om besmet te raken met corona bewijst 
een Chinese vrouw. Door één keer de lift te nemen in haar appartementencomplex besmette 
ze indirect 71 andere mensen. 

In een rapport van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) staat dat 
de 25-jarige vrouw met niemand contact had. Het enige indirecte contact was via de lift, waar 
ze slechts één keer gebruik van had gemaakt. 

De vrouw keerde in maart vanuit de VS terug naar China, waar ze verzocht werd om in 
zelfquarantaine te gaan. Ze had geen symptomen en twee coronatests waren negatief. 

Even nadat ze de lift had genomen, stapte haar buurman in. Hij raakte zonder het te weten 
besmet en droeg het virus over op zijn moeder en haar vriend, die bij hem logeerden. 

Het koppel bezocht drie dagen later een feest. Een van de feestgangers raakte besmet en kreeg 
een beroerte, waarvoor hij naar het ziekenhuis moest. In het ziekenhuis besmette hij samen 
met zijn twee zonen 28 mensen. In het tweede ziekenhuis waar hij werd behandeld, volgden 
nog eens 20 besmettingen. 

Bij een derde test bleek de 25-jarige vrouw toch antilichamen te hebben tegen het virus. De 
conclusie van de onderzoekers is dat de Chinese via de lift het virus heeft overgedragen en zo 
een superspreader werd, die 71 anderen besmette. 

Uit eerdere studies bleek al dat het coronavirus enkele dagen kan overleven op metalen 
oppervlakken, maar dat het na ongeveer 7 uur niet meer besmettelijk is. Bron: Welingelichte 
Kringen.nl, 18 juli 2020. 

Steeds meer mensen lopen thuis het coronavirus op 

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in de afgelopen week is gestegen naar 
534. Dat is bijna een kwart meer dan de week ervoor. Dat blijkt uit de meest recente cijfers 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De meeste mensen lopen 
corona thuis op. 

Per dag waren er gemiddeld 76 besmettingen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers. Het aantal 
besmettingen steeg met 534, dat is 102 meer dan de week ervoor (432 besmettingen). Dat 

blijkt uit de nieuwste cijfers die het RIVM sinds deze maand wekelijks naar buiten brengt.  
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Volgens het RIVM gaat het vooral om besmettingen in Zuid-Holland. Van de 965 
coronapatiënten die tussen 27 juni en 7 juli zijn gemeld komt liefst 40 procent uit die provincie 
(386 personen). Gemiddeld gaat het in Nederland om 5,5 besmette patiënten per 100.000 

inwoners, maar in de provincie Zuid-Holland is dit aantal 10,4. 

Het is voor het eerst in anderhalve maand dat het aantal besmettingen weer groeit. Toen begin 
juni de testcapaciteit werd uitgebreid, was er ook sprake van een forse stijging van het aantal 
besmette coronapatiënten. Sinds die maand konden ook Nederlanders met milde klachten, 
zoals verkoudheid of niezen, zich laten testen.  

In de afgelopen week zijn er nog zestien coronapatiënten gemeld die zijn opgenomen in 
ziekenhuis. Zes van die opnames waren afgelopen week en tien stammen uit de periode ervoor. 
Daarnaast waren er acht meldingen van nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Sinds 7 

juli gaat dit om vier sterfgevallen.    

De stijging in Nederland volgt nadat ook België een lichte stijging doormaakte. Daar is 
het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen per dag gestegen met 11 procent, in 
vergelijking met de week ervoor. Bij de Zuiderburen zijn er per dag gemiddeld 95 
besmettingen. 

 

 

De meeste mensen (60 procent) lopen corona thuis op, zo blijkt uit de gegevens van het bron- 
en contactonderzoek dat de GGD uitvoert. In de meeste gevallen gaat het dan om kleine 
uitbraken onder leden van hetzelfde huishouden of dezelfde familie. Ruim 11 procent van de 
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mensen liep het virus op het werk op. Maar er zijn ook coronabesmettingen vastgesteld in 

bijvoorbeeld verpleeghuizen of bij een sportclub.  

Viroloog Ab Osterhaus wijst op verschillende oorzaken die een rol kunnen spelen bij de stijging 
van het aantal besmettingen. ‘Er zijn natuurlijk nogal wat veranderingen. De algemene 
houding ten opzichte van het coronavirus en de regels is wellicht wat versoepeld, het 
verhoogde reisgedrag zou een rol kunnen spelen, mogelijk is er intensiever getest.’ Volgens de 
expert ‘gaan de aantallen weliswaar omhoog, maar zitten de cijfers nog binnen de foutmarge’. 
‘Als deze cijfers een aantal weken achter elkaar blijven oplopen, betekent dit natuurlijk wél 

wat’, zo benadrukt de viroloog.  

Tussen 1 juni en 12 juli zijn in totaal 369.287 testen afgenomen door de GGD’en waarvan een 
uitslag bekend is. Hiervan was gemiddeld 1 procent positief. Tussen 1 juni en 12 juli is het 

percentage positief gedaald van 2 procent naar 0,6 procent.   

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle 
covid-19 patiënten worden getest. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom 

waarschijnlijk hoger dan de aantallen die het RIVM noemt.  

Van alle bevestigde besmettingen in juli is bekend dat 7,5 procent van de patiënten twee 
weken voor ze ziek werden in het buitenland is geweest. Het gaat om 69 van de 922 positief 
geteste personen. Het merendeel was in België (12), Duitsland (11), Servië (10), Kazachstan 

(8) en in de VS (3) geweest. Deze data worden sinds 1 juli bijgehouden.  

 

Medewerkers van de GGD Utrecht nemen coronatesten af in een teststraat in Houten. 
Iedereen die klachten heeft die lijken op symptomen van het coronavirus, kan zich laten 
testen. © ANP 

 

Nieuwe lockdownmaatregelen vanwege het coronavirus zijn deze zomer niet uit te sluiten, 

maar die zullen dan eerder lokaal of regionaal zijn. Dat betoogde Hubert Bruls, voorzitter van 

het Veiligheidsberaad maandagavond na afloop van overleg tussen de 25 Veiligheidsregio’s. 

‘Wij denken met de kennis die we nu hebben, veel meer dan vier maanden geleden, dat we 
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dan in elk geval niet het hele land in allerlei maatregelen hoeven te zetten.’ Lokale maatregelen 

moeten dan voorkomen dat het hele land in lockdown moet. Bruls: ‘Ieder van ons is een beetje 

bang voor het schrikbeeld dat we allemaal weer maanden in die maatregelen gaan zitten.’ 

Bron: AD, 14 juli 2020. 
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Heineken fors in het rood door corona 

Bierbrouwer Heineken wordt hard getroffen door de coronacrisis. Het bedrijf leed in de eerste 
zes maanden van het jaar een verlies van 300 miljoen euro. Een jaar geleden was er nog een 
halfjaarwinst van een miljard. 

De omzet daalde met 16 procent. Er werd niet alleen minder bier verkocht, de prijzen waren 
ook lager. Ook deed Heineken een eenmalige afschrijving van 550 miljoen euro. 

Dat Heineken in de rode cijfers zit, is zeldzaam. De afgelopen veertig jaar sloot het bedrijf 
steeds met een winst het jaar af. Mogelijk is dat ook in 2020 het geval, als de rest van het jaar 
de omzet weer op peil komt.  

 

De lockdowns waren van grote invloed op de resultaten van het eerste half jaar. Vooral in april 
en mei daalden de verkopen in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten 
en Europa. 

In juni trok de verkoop aan omdat de coronamaatregelen in diverse landen wat werden 
versoepeld. Vooral in Azië was dat het geval, met het belangrijke bierland Vietnam voorop. 

Heineken heeft inmiddels maatregelen genomen om de kosten te beperken. Zo snijdt het 
bedrijf in de uitgaven voor marketing en digitalisering. Van reorganisaties zal tot en met het 
einde van het jaar geen sprake zijn, zegt Heineken. 

Op de beurs zijn de resultaten niet met gejuich ontvangen. Het Heineken-aandeel zakte bij de 
opening in Amsterdam vijf procent en was daarmee de grootste daler. Bron: NOS, 16 juli 2020. 

Duitsland wil corona-uitbraak met gerichte lockdown 
bestrijden 
 
Duitsland wil lokale uitbraken van het coronavirus gaan bestrijden met kleine, gerichte 
lockdowns. De gezondheidsministers van de Duitse deelstaten en de bondsminister zijn dat 
vandaag overeengekomen. 
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Plaatselijk beperkingen, zoals een lokaal uitgaansverbod, worden gezien als dé manier om het 
virus op zo’n moment in te dammen. Het afsluiten van hele wijken is niet mogelijk, zo luidt 
het in een verklaring.  

 

Vorige week haalde een Duitse rechter nog een streep door de lockdown van de regio 
Gütersloh, na een uitbraak bij een slachterij. ‘Buitensporig’, was het oordeel. Flexibel 
maatwerk past beter. Bron: Dagblad van het Noorden, 16 juli 2020.  

 

De corona-app CoronaMelder van de overheid wordt naar verwachting 1 september landelijk 
beschikbaar, blijkt uit een tijdlijn die het ministerie van Volksgezondheid donderdag heeft 
gepubliceerd. De app moet mensen waarschuwen als zij dicht in de buurt zijn geweest van 
een andere gebruiker die achteraf besmet blijkt met het coronavirus. 
Het gebruik van de app is vrijwillig, benadrukt het ministerie op zijn website. Ook mag 
niemand een ander dwingen om de app te installeren. ‘Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan 
dat een restauranteigenaar het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen 
plaatsnemen op zijn terras’, schrijft het ministerie. 
De CoronaMelder-app moet in staat zijn om mensen te waarschuwen dat zij risico hebben 
gelopen op een besmetting met het COVID-19-virus. De app kan mensen waarschuwen als zij 
vijftien minuten of langer in de buurt van de patiënt zijn geweest. 
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Zo werkt de CoronaMelder-app: 

• Smartphones met de corona-app wisselen onderling bluetoothsignalen uit als de 
gebruiker dit aanzet. 

• Op die manier ontstaat een logboek van smartphones die bij elkaar in de buurt zijn 
geweest. 

• Als een appgebruiker besmet blijkt met het coronavirus, kunnen deze smartphones 
dankzij het logboek een waarschuwing ontvangen. 

• Iemand die besmet blijkt, kan samen met de GGD een waarschuwing sturen naar 
smartphones die tien minuten of langer in de buurt zijn geweest. 

• De gebruikers van CoronaMelder en de GGD kunnen niet zien wie precies gewaarschuwd 
wordt. 

Voordat CoronaMelder ingevoerd wordt, moet de Autoriteit Persoonsgegevens nog zijn oordeel 
over de privacyrisico's geven. De toezichthouder heeft nog enkele weken nodig om dit 
onderzoek af te ronden. Ook moeten de GGD's nog voorbereid worden op wat de introductie 
van de app voor hen gaat betekenen. 

App kan vanaf 17 augustus gedownload worden 

Op 17 augustus kan de app al gedownload worden uit de App Store (iOS) en Play Store 
(Android). Dat betekent dat smartphones met de app signalen kunnen uitwisselen en 
zodoende een logboek opgebouwd wordt. 

Maar de app is dan nog niet volledig te gebruiken. Alleen de GGD-regio's Twente en 
Rotterdam-Rijnmond ondersteunen de app in de twee weken tot 1 september. Dat betekent 
dat alleen inwoners van die regio daadwerkelijk een melding kunnen sturen om anderen te 
waarschuwen. De GGD moet zo'n melding namelijk goedkeuren. 

Wel kunnen CoronaMelder-gebruikers uit andere delen van het land een waarschuwing 
ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als iemand in de buurt is geweest van een 
inwoner van de GGD-regio Twente of Rotterdam-Rijnmond die later besmet blijkt. 

Normaal gesproken onderzoekt de GGD na een positieve besmetting bij wie een persoon in de 
buurt is geweest. De patiënt wordt dan bijvoorbeeld gevraagd naar zijn huisgenoten of 
afspraken die hij de afgelopen tijd heeft gehad. 

Het succes van dit onderzoek is afhankelijk van de contacten die de coronapatiënt zich 
herinnert. Maar daarbuiten bevinden zich mensen die misschien ook risico hebben gelopen, 
zoals mensen die in het restaurant een tafeltje verderop zaten, supermarktbezoekers die lang 
bij de patiënt in de buurt zijn geweest of medereizigers in de bus of trein. 

Het is de vraag in hoeverre de app daadwerkelijk nuttig is om de epidemie te bestrijden. 
Volgens deskundigen is het belangrijk dat mensen zich na een waarschuwing kunnen laten 
testen om uitsluitsel te krijgen over de vraag of zij het coronavirus dragen. Dat is onder het 
huidige testbeleid niet het geval: alleen met klachten kun je je laten testen. Het RIVM doet 
momenteel wel onderzoek naar een mogelijke verruiming van dit beleid. Bron: NU.nl, 16 juli 
2020. 
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Tien nieuwe besmettingen in Limburg    

In Limburg zijn de afgelopen week 10 mensen positief getest op het coronavirus. In totaal zijn 

nu 4.877 Limburgers besmet (geweest) met covid-19. 

Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM). 

Sinds vorige week zijn er geen nieuwe sterfgevallen en ziekenhuisopnamen in Limburg gemeld. 

Het dodental in onze provincie blijft daardoor op 749 blijft staan. In totaal hebben er 1562 

Limburgers in het ziekenhuis gelegen met covid-19. 

Uit de cijfers van het GGD-GHOR bleek maandag dat de afgelopen week de meeste 

coronatesten in een week zijn uitgevoerd, ongeveer 75.000. In Limburg zijn er ongeveer 3500 

testen uitgevoerd, zo blijkt na navraag bij de beide Limburgse GGD'en. Dat is niet veel meer 

of minder dan normaal. ‘Het kan natuurlijk zijn dat de landelijke cijfers wat fluctueren omdat 

er in bepaalde regio's wat meer wordt getest. Maar in Zuid-Limburg lijkt dat niet het geval’, 

zegt Christian Hoebe, hoofd infectieziektenbestrijding van de GGD-Zuid Limburg. In zijn regio 

zijn er ongeveer 2000 testen uitgevoerd vorige week. 

Ook bij de GGD Noord-Limburg zien ze een constante stroom van coronatesten, zo laat een 

woordvoerder weten. Ze schat het gemiddeld aantal testen per dag op 250. In de hele week 

zijn er maar twee positieve gevallen uit de teststraat gekomen in Noord-Limburg. Dat kan nog 

veranderen, omdat niet alle testen van afgelopen weekend al zijn verwerkt. Beide GGD's 

verwachten dat ook de komende weken, ondanks de zomervakantie, een gelijk aantal mensen 

zich zal melden voor een coronatest.  
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Het zogenoemde reproductiegetal zit volgens het RIVM net onder de 1. Dat getal geeft aan hoe 
snel het virus zich verspreidt. Als het boven de 1 is, wordt de uitbraak steeds groter. Is het 
getal lager dan 1, dooft de uitbraak langzaam uit. 
Sinds 1 juni kan iedere Nederlander met klachten zich laten testen. Bijna 370.000 tests zijn 
afgenomen, daarvan was 1 procent positief. 
 
Het RIVM kreeg in de afgelopen week acht meldingen van sterfgevallen. Het officiële dodental 
staat nu op 6135. Het aantal besmettingen steeg met 534. Dat zijn er 102 meer dan een week 
eerder, toen 432 nieuwe coronagevallen werden gemeld. Sinds het begin van de uitbraak is 
het virus vastgesteld bij 51.146 mensen. Er zijn 16 nieuwe ziekenhuisopnamen bij gekomen. 
Sinds het begin van de uitbraak hebben 11.892 coronapatiënten in een ziekenhuis gelegen. 
Bron: Limburg.nl, 14 juli 2020.  
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Op achtendertig vluchten naar Schiphol zaten mensen met 
corona 
 

  
Op Schiphol zijn de afgelopen tijd reizigers en wellicht werknemers geweest die besmet zijn 
met het coronavirus. Van begin juni tot half juli zijn 38 vluchten aangekomen waar iemand 
aan boord was die het virus bij zich droeg. Verder in dit liveblog: in week 27 zijn er in 
Nederland in totaal 2607 mensen overleden. Dat is minder dan normaal. De periode van 
ondersterfte duurt nu al enkele weken. 
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Er is contactonderzoek uitgevoerd onder een aantal medepassagiers. Met welke passagiers de 
GGD contact opneemt, hangt af van waar de passagiers zaten ten opzichte van de besmette 
persoon, en hoe vol het vliegtuig was.  ‘In dit geval waren er vluchten waarop we één persoon 
hebben benaderd voor een contactonderzoek, en in het uiterste geval hebben we zeventien 
medepassagiers van een vlucht benaderd.’  

Het is niet duidelijk uit welke landen of gebieden de vluchten kwamen of hoeveel personen er 
in totaal besmet zijn. De medepassagiers is aangeraden om zich ook te laten testen of twee 
weken in quarantaine te gaan, om zo ervoor te zorgen dat zij niemand anders besmetten. 
Bron: RTL nieuws, 17 juli 2020.  
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Coranavirus leeft weer op in Frankrijk, óók in 
vakantiegebieden 

Frankrijk is de favoriete vakantiebestemming van Nederlanders. Maar de Franse zorgen over 
corona nemen flink toe. ‘Mensen gaan reizen, komen bij elkaar, houden minder afstand.’  
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In Frankrijk lijkt het coronavirus beetje bij beetje weer steeds meer om zich heen te grijpen, 
óók in vakantiegebieden. Op een camping in de Pyreneeën is een eerste besmettingsgeval 
geconstateerd. Bij een strandrestaurant in Marseille, aan de Middellandse Zee, bleek een 

invalkracht besmet. Het restaurant bleef daarna open. 

‘De situatie is niet ernstig maar we moeten met z’n allen wel voorzichtiger zijn’, zei premier 
Jean Castex vrijdagavond op de Franse televisie. De Franse Academie van Medici zegt 
publiekelijk bezorgd te zijn: ‘Mensen worden losser in hun gedrag en dat verergert tijdens de 
zomervakanties.’ 

 

Steeds meer signalen wijzen erop dat het coronavirus weer opleeft in Frankrijk. Landelijk ligt 
de zogeheten R-waarde nu op 1,2, wat betekent dat elke coronapatiënt 1,2 andere persoon 

besmet. De Franse regering streeft er naar dat die waarde ónder de 1 ligt. 

In Bretagne, aan de Atlantische kust, ligt de R-waarde zelfs op 2,6. Dat zou te maken hebben 

met ‘een grote toename van het aantal testen’. 

De Provence aan de Middellandse Zee, populair bij Nederlanders, heeft ook een R-waarde die 
boven het landelijk gemiddelde ligt: 1,5. In de regio werden vorige week 244 nieuwe 
besmettingen geteld, tegen 159 de week ervoor en 126 de week daarvoor. In Mediterraanse 
vakantiegebieden als de Ardèche en de Drôme melden zich méér mensen met klachten bij 

artsen. 

Een ziekenhuisarts in Marseille vertelde op de lokale televisie: ‘Natuurlijk neemt het virus 

weer toe want ook het toerisme en het aantal reizigers nemen weer toe.’   

In Parijs meldde één ziekenhuis gemiddeld nu weer één coronapatiënt per dag binnen te 

krijgen terwijl het er tot voor kort één per week was. 

De landelijke zorgen groeien. ‘Het virus circuleert weer meer dan voorheen. We hebben 3800 
besmettingen per week, er melden zich méér mensen bij de huisarts en op eerste hulpposten 
en er zijn nu 600 ziekenhuisopnames per week’, concludeert het ministerie van 
Volksgezondheid. 
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De Franse regering heeft daarom besloten de regels weer aan te scherpen. Vanaf morgen is 
het in heel Frankrijk verplicht een mondmasker te dragen in openbare ruimtes. Dat geldt 
bijvoorbeeld in alle supermarkten, maar ook op overdekte markten en in banken. Mogelijk 

komen daar ook treinstations, parkings en hotellobby’s bij. 

 

In het departement Mayenne, in de Loire-streek, werd afgelopen week al een mondkapjesplicht 
van kracht. In minder dan twee weken verviervoudigde het aantal besmettingen daar. Het 
aantal ziekenhuisopnames verdubbelde in één week. Met meer dan 50 besmettingen op 
100.000 inwoners, werd Mayenne een ‘rode zone’. 

In de regio Nouvelle-Aquitaine werden vorige week tien clusters van besmettingen geteld, 
terwijl het de week ervoor drie waren. ‘Dat is een zorgwekkende ontwikkeling’, zeiden de 
regionale gezondheidsautoriteiten. In deze regio ligt ook de Dordogne: één van de favoriete 

vakantiebestemmingen van Nederlanders. 

De Franse autoriteiten zijn bang dat vakantiegangers – uit binnen- en buitenland – de 
voedingsbodem voor het virus zijn. ‘Zomervakanties kunnen tot risicogedrag leiden. Mensen 
gaan reizen, komen bij elkaar, houden minder afstand’, aldus het ministerie van 

Volksgezondheid. ‘Dat zijn precies de redenen waarom de epidemie weer op kan leven.’  

Op verscheidene plekken in Frankrijk is al begonnen met toeristen-bashing. De Franse radio 
maakte een reportage in de Bretonse bad- en vakantieplaats Binic. Bewoonster Roselyne 
vertelde: ‘Tot nu toe hebben we hier geluk gehad, maar met al die vakantiegangers. De 

besmettingsgevallen die we hier nu zien: dat zijn de toeristen.’ 

Een Parisienne, op vakantie in Binic, vertelde: ‘In Parijs zijn er zóveel besmettingen. Hier voel 

ik me een stuk veiliger, dus ik zet minder mijn masker op.’ 

Een Nederlander die in de Provence in het departement Var woont, twitterde: ‘In de Var zijn 
het vooral toeristen die de Corona-regels aan hun laars lappen. Geen maskers, geen afstand. 

De parking bij een supermarkt leek wel een camping.’ 



83 

 

 

Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk lijken dit jaar wel ánders vakantie te vieren. 
‘Ze zoeken vooral vrijstaande huisjes, met zo weinig mogelijk andere mensen om zich heen. 
Ze willen coronaproof op vakantie’, zegt Jacqueline Bezemer. Zij beheert een Facebookpagina 
waarop meer dan zeshonderd Nederlandstalige vakantieverblijven in Frankrijk zijn 
aangesloten. ‘We zien een forse toename van mensen die op het laatste moment toch nog een 
huisje in Frankrijk zoeken. Ze hebben bijvoorbeeld besloten om maar niet naar Thailand te 
vliegen.’ Bezemer heeft zelf twee vakantiehuizen en beheert nog eens vijf andere 
vakantiehuizen tussen Bordeaux en Toulouse. ‘Nederlanders zijn voorzichtiger geworden. Ze 
vragen dit jaar allemaal of ze hun geld terug krijgen als er iets gebeurt door corona. En ze 
gedragen zich anders. Ze gaan minder uit eten. En ze gaan niet meer naar die leuke maar 
drukke lokale marktjes, of alleen nog om 9 uur ’s morgens.’ Bron: AD, 19 juli 2020.  

 

Nu veel vakantiegangers op vakantie gaan lijkt het coronavirus op meerdere Europese 
bestemmingen op te laaien. In Frankrijk is vanaf aankomende week een mondkapje verplicht 

in alle openbare gebouwen en in het Spaanse Barcelona is het advies om thuis te blijven 
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Na corona volgt de onvermijdelijke ontslaggolf: welke baan is er 
straks nog? 

Corona maakt sommige bedrijfstakken overbodig. Wat heb je aan catering als iedereen 
thuiswerkt? Wat moet een bagagemedewerker bij een lege band? Een ontslaggolf bedreigt nu ook 
de vaste banen. 

 

 
In juni kwamen er in Nederland 74.000 werklozen bij. Straks voegen medewerkers van 
poppodia zich daarbij, nu de zalen halfleeg moeten blijven. 
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De winkelstraten en de Wallen stromen weer ouderwets vol, in Frankrijk stond afgelopen 
weekend duizend kilometer vakantiefile en anderhalve meter afstand lijkt alweer iets van 
vroeger. Het coronavirus mag dan in Nederland vooralsnog onder controle zijn, de coronacrisis 
staat op het moment van uitbarsten. 
 
‘De zon schijnt af en toe en corona lijkt ver weg,’ zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt 
aan de Universiteit van Tilburg. ‘Je denkt: het is voorbij, en dan ligt opeens een ontslagbrief 
op de mat. Dat zal toch heel veel mensen gebeuren.’ 
 
Deze week maakten Nemo en Mojo bekend dat ze een derde van hun banen gaan schrappen. 
Eerder kwamen Ziggo Dome, Afas Live en de RAI met het bericht een derde van het personeel 
te moeten ontslaan en bij Paradiso verdwijnt een kwart van de banen. Restaurantketen La 
Place sluit een kwart van de honderd filialen. 
 
Deze reorganisaties vinden na de zomer plaats, dus die werklozen zijn niet meegerekend in de 
cijfers, die nu al onrustbarend zijn. Afgelopen maand kwamen er in Nederland 74.000 
werklozen bij. Dat is de hoogste stijging sinds de start van de maandelijkse metingen in 2003. 
 
Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen gelijk, zo’n 300.000. Er werden in juni wel 33.300 
nieuwe WW-uitkeringen toegekend, maar een vergelijkbaar aantal mensen verliet afgelopen 
maand de WW. 
 
Alleen in Amsterdam steeg het aantal WW-uitkeringen met 4,3 procent. Dat komt volgens 
uitkeringsinstantie UWV doordat in de hoofdstad de zwaar getroffen horeca- en cultuursector 
sterk is vertegenwoordigd. 
 
Het is nog maar het begin van een schijnbaar onvermijdelijke ontslaggolf, die in maart en 
vooral april nog vooral flexwerkers en freelancers trof. De jeugdwerkloosheid verdrievoudigde. 
De naderende ontslaggolf zal nu ook de mensen met een vast contract treffen. 
 
Door financiële steun van de overheid bleven werknemers met een vast contract tot nu toe 
buiten schot. Wilthagen: ‘Heel veel mensen liggen aan het infuus van de NOW-regeling. Ze 
zijn feitelijk al werkloos, maar worden nog doorbetaald.’ 
 
Tussen 6 april en 5 juli keerde de overheid 8 miljard euro aan loonsubsidie uit aan 139.000 
bedrijven in Nederland, waaronder 11.600 bedrijven in Amsterdam. 
 
Vanaf vorige week kunnen bedrijven een beroep doen op de tweede NOW-regeling. De eerste 
week kwamen bij het UWV ruim 20.000 aanvragen binnen. Dat zijn er ruim minder dan de 
80.000 aanvragen tijdens de eerste week van de eerste NOW-regeling, maar de nood is nu 
minder hoog en aanvragen kan nog tot 31 augustus. 
 
Het is een somber stemmend beeld. Neem alleen al de horeca. Slechts een kwart denkt het 
nog een jaar vol te houden in de huidige 1,5 metersamenleving. Eén op de vijf horecazaken is 
nog niet eens open. 
 
Zelfs in het meeste optimistische scenario, een terugkeer naar 90 procent van de oude omzet, 
betekent dat nog altijd tien procent minder personeel. Wilthagen: ‘Dat betekent ontslag voor 
één op de tien werknemers, in het beste geval.’ 
 
De toekomst laat zich lastig voorspellen, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van 
het UWV. ‘Economen zitten met hun handen in het haar. Ze moeten de glazen bol pakken, 
want een crisis als deze is nieuw. Niet eerder hoefden we rekening te houden met de 1,5 
metersamenleving. Ook is er de angst voor een tweede golf, en angst is altijd een slechte 
raadgever.’ 
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Door die angst voor een tweede golf zullen werkgevers, ook als de economie langzaam weer 
opkrabbelt, huiverig zijn weer vast personeel aannemen. 
 
Belangrijk is volgens Witjes: wat doet de consument? ‘Gaan we straks als het regent ook nog 
buiten in de rij staan wachten als in de winkel het maximaal aantal klanten is bereikt? Willen 
we nog wel naar een voetbalstadion als je niet luidkeels mag juichen? Gaan we straks weer 
forenzen, of blijven we thuiswerken en vallen er grote klappen bij het openbaar vervoer? 
Onderschat het belang van het keuzegedrag van de consument niet.’ 
 
Thuiswerken is zo het nieuwe normaal geworden dat het weleens een blijvertje kan blijken. 
Werkgevers en werknemers, zeker de forenzen, maakten kennis met de effectiviteit daarvan, 
vooral in bedrijfstakken waar het meeste werk toch al per computer gaat. 
 
ABN Amro deed een peiling onder het eigen personeel. Slechts vier procent gaf aan weer hele 
weken op kantoor te willen gaan werken. Een grote meerderheid gaf de voorkeur aan twee 
dagen per week. 
 
‘Dat gevoel zal niet alleen bij de ABN Amro breed worden gedragen,’ zegt FNV-bestuurslid 
Zakaria Boufangacha. ‘Maar ook bij andere kantoren. Thuiswerken heeft ook heel veel voor-
delen.’ 
 
Maar ook grote consequenties voor de werkgelegenheid. Cateringbedrijven kunnen niet 
overleven in een kantoortuin met dertig potentiële klanten en ook krimpt de vraag naar 
beveiligers en schoonmakers. Ook een keten als La Place lijdt daar indirect onder. 
Boufangacha: ‘La Place was typisch een plek voor een zakelijke afspraak of een broodje tijdens 
de lunch. Als die cateringsectoren niet aantrekken, baart ons dat zeker zorgen.’ 
 
Ook bedrijven die afhankelijk zijn van het buitenland, en dus de coronamaatregelen daar, 
zullen meer last krijgen van de crisis, zoals de metaal en elektrotechnische industrie, 
transport en logistiek. 
 
Veel zal afhangen van de derde NOW-regeling van de overheid in oktober. Boufangacha: ‘Stel 
dat de overheid cold turkey stopt met alle steun, dan zou ik me grote zorgen maken over een 
stevige recessie. Maar ik heb niet het idee dat het kabinet dat laat gebeuren.’ 
 
Toch is het huidige infuus waaraan de Nederlandse economie door de NOW-steun hangt, in 
deze vorm niet eindeloos vol te houden. Wilthagen: ‘Uiteindelijk moeten er ook mensen naar 
een andere bedrijfstak waar wel werk is, zodat daar productie kan worden gemaakt. Het 
klakkeloos doorbetalen van loon is fijn, zeker voor werkgevers en werknemers, maar het is 
beter kritischer te kijken naar banen die feitelijk overbodig zijn.’ 
 
De bagagemedewerker op Schiphol kan ook leren zonnepanelen te installeren, het is maar een 
voorbeeld. De overheid kan investeren in zulke omscholing. Wilthagen: ‘Investeer in het 
isoleren van woningen. Dat dient meteen een maatschappelijk doel.’ 
 
Ook de vakbond FNV pleit voor omscholing om massaontslagen te voorkomen. Boufangacha: 
‘Of invoering van deeltijd-WW, net als tijdens de vorige crisis. Noem het een deeltijd-NOW. 
Een werknemer blijft in dienst, maar zijn loon wordt deels gecompenseerd. Dat is win-win 
voor werkgever én overheid. Het blijft een spannende tijd. Er zullen zeker klappen vallen.’ 
Bron: Het Parool, 19 juli 2020. 

Honderd mensen demonstreren in Enschede tegen anderhalve 
meter-samenleving en corona-spoedwet 
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Honderd mensen hebben zich vanmiddag verzameld op de Boulevard 1945 in Enschede om 
te demonstreren tegen de anderhalve meter-samenleving. Ze zijn het niet eens met de 
maatregelen die het kabinet heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus. Onder de 
sprekers was ook Tinus Koops. Hij is van de actiegroep Nederland in opstand en vindt dat de 
regering te ver gaat in het beperken van de vrijheid van burgers. Ze zijn het onder andere niet 
eens met de invoering van de corona-spoedwet.  Politie in burger houdt een oogje in het zeil. 
Bron: RTV Oost, 19 juli 2020.  
 

 

WHO: nieuw dagrecord besmettingen met corona  

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus heeft met 237.743 nieuwe gevallen in 
24 uur een record bereikt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vrijdag. De grootste 
stijgingen waren in de Verenigde Staten, Brazilië, India en Zuid-Afrika, staat in een dagelijks 
rapport. 
 
Het vorige dagrecord dat de WHO noteerde voor nieuwe gevallen was 230.370 afgelopen 
zondag. Het aantal doden bleef nagenoeg gelijk en ligt in de maand juli op minder dan 5.000. 
Volgens een telling van persbureau Reuters naderde het totale aantal coronagevallen vrijdag 
wereldwijd 14 miljoen. In zeven maanden overleden ruim 590.000 mensen aan de ziekte. 
 
Op Aruba zijn vrijdag drie Amerikaanse toeristen met coronabesmettingen geregistreerd. De 
personen worden in quarantaine geplaatst. Sinds Aruba de grenzen met Amerika op 10 juli 
opende is het aantal coronabesmettingen bijna dagelijks toegenomen. Volgens de overheid 
zijn er nu acht mensen op het eiland met een actieve besmetting, allen zitten in quarantaine. 
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In de periode van halverwege mei tot eind juni was het eiland volkomen coronavrij. De situatie 
op Aruba wordt argwanend in de gaten gehouden op Curaçao, Bonaire en Sint-Maarten. 
Tussen de eilanden wordt gewoon gevlogen. Maar Aruba is de enige die Amerikanen toelaat. 
Op Curaçao heeft een passagier donderdag positief op corona getest. De toerist kwam uit 
Amerika en vloog via Aruba naar Curaçao. Bron: Trouw, 19 juli 2020. 
 
 

 

In een dag tijd zijn er in Nederland 127 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij gekomen. 
Het zou gaan om het hoogste aantal mensen dat positief is getest in een maand tijd. De meeste 
mensen met corona zijn gemeld in Den Haag (15), Rotterdam (10) en Goes (9). 

Dat meldt het AD. Het is een maand geleden dat er in Nederland meer besmettingen op één 
dag waren. Op 18 juni ging het om honderdtweeëndertig positief geteste mensen. Dat is nog 
altijd stuk minder dan het dagelijkse aantal besmettingen tussen maart en april. Op 10 april 
werden 1335 mensen positief getest; het hoogste aantal tot nu toe. 
 

De meeste mensen lopen thuis corona op via leden van hetzelfde huishouden, of uit dezelfde 
familie. Ruim elf procent van de mensen liep het virus op via werk. 

Tijdens de coronacrisis zijn er in totaal 51.581 Nederlanders positief getest. Van hen zijn er 
6135 overleden. Bron: Hart van Nederland.nl, 18 juli 2020.   

Illegaal feest met honderdvijftig bezoekers in natuurgebied 
beëindigd, muziek was in wijde omgeving te horen  

De politie heeft zondagochtend een illegaal feest met zo’n 150 aanwezigen in het buitengebied 
bij Oosterhout beëindigd. Vanuit het natuurgebied was een melding gekomen over overlast en 
harde muziek, meldt de politie. 

Bij de Statendamweg bleken rond 07.30 uur zo’n dertig voertuigen en ongeveer 150 
feestgangers te zijn en klonk inderdaad harde muziek. Agenten gingen in gesprek met iemand 
die zei de organisator te zijn. De aanwezigen kregen een kwartier de tijd om weg te gaan, wat 
de meesten deden. Een kleine groep bleef achter om de boel op te ruimen. 
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Ook in het Zeeuwse Sint Maartensdijk ging het afgelopen nacht mis. Daar zijn in een 
buitengebied aan de Gemaalweg tevens 150 feestgangers op de vingers getikt. Nadat de politie 
ter plaatse was en in gesprek ging met de aanwezigen, vertrok een derde van hen uit eigen 
beweging. 

De anderen wilden niet weggaan, waardoor de politie opschaalde om een einde te maken aan 
het illegale feest. Met honden, een politiehelikopter, de Koninklijke Marechaussee en bijstand 
van de Landelijke Eenheid werd geheel een einde gemaakt aan het feest. Rond 10.30 uur was 
iedereen vertrokken. 

De afgelopen weken worden door het hele land illegale feesten gehouden. Veel van deze feesten 
waren van korte duur omdat de politie snel optreedt tegen deze uitspattingen tijdens 
coronatijd. Zo werden er in de nacht van vrijdag op zaterdag een feest in 
Leeuwarden afgebroken, en stopte de politie een feest in Brunssum. Bron: Hart van 
Nederland.nl, 19 juli 2020.  

 
Corona haalt streep door carnaval 2021: 'In deze regels past 
het niet' 

Carnaval 2021 staat op losse schroeven. De verwachting is dat grote publieksevenementen in 
februari niet kunnen doorgaan, schrijft het AD. 

Horeca-ondernemers in het zuiden vrezen een economische ramp. De eerste vieringen zijn al 
afgelast. ‘We bereiden ons voor op een feest met zeer grote beperkingen’, zegt Jos Hessels. Hij 
is burgemeester van Echt-Susteren en voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen in 
Limburg.  

Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft nog niet over de kwestie gesproken en wijst op de 
coronamaatregelen: ‘In deze regels past het vieren van carnaval niet. Zolang deze regels 
gelden, is er geen overleg over carnaval 2021.’ Carnaval bleek afgelopen februari een grote 
verspreider voor het coronavirus te zijn, met name in Noord-Brabant. 
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Viroloog Marion Koopmans zei eerder al dat ze niet verwacht dat de aftrap van het 
carnavalsseizoen, op 11 november van dit jaar, doorgaat. ‘De anderhalve meter afstand werkt 
daar niet, tenzij dat echt heel anders gedaan wordt’, aldus Koopmans over de 
’11devande11de’. Bron: Hart van Nederland.nl, 19 juli 2020. 

Roompot: 'Vakantiehuisje na corona-ontdekking meteen uit de 
verhuur en ontsmet' 

Roompot Vakantieparken heeft het vakantiehuisje in Cadzand-Bad, waar de Belgische familie 
verbleef die met coronaverschijnselen naar huis ging, meteen een paar dagen uit de verhuur 
gehaald en ontsmet. Dat laat het park weten in reactie op het nieuws dat twaalf Belgen positief 
testten op het coronavirus na een vakantie in Cadzand-Bad. 

De familie zat al bijna een week op vakantiepark Noordzee Résidence Cadzand-Bad toen een 
van hen coronaverschijnselen begon te vertonen. Na een belletje met hun Belgische huisarts 
besloot de familie zondag 12 juli terug naar huis te keren om daar in quarantaine te gaan. 
Een dag later is iedereen getest op corona. Daaruit bleek dat twaalf van de vijftien familieleden 
positief testten. 

Na contact met de familie, haalde Roompot het vakantiehuisje vervolgens een paar dagen uit 
de verhuur om het te reinigen, desinfecteren en ventileren, zegt een woordvoerder. Ook heeft 
het vakantiepark de GGD ingelicht. Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis is 
niet van de besmetting op de hoogte gebracht. ‘Ik lees het nu ook zojuist in de media, vreemd’, 
twitterde ze vanochtend. 
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Of de Belgen het coronavirus in Zeeland opliepen, is nog niet duidelijk. De incubatietijd is 
meestal vijf tot zes dagen, volgens het RIVM, maar kan ook twee of twaalf dagen zijn.. Uit 
cijfers van het RIVM blijkt dat in de periode dat de familie in Zeeuws-Vlaanderen op vakantie 
was, er geen besmettingen van inwoners uit de gemeente Sluis zijn gemeld. Vakantiegangers 
met een eventuele besmetting worden in hun eigen gemeente gemeld. 

De verschillende huishoudens van de familie sliepen samen in één vakantiehuis. Dat is 
toegestaan, als de anderhalve meter maatregel maar in acht wordt genomen. In België mag 
een huishouden contact hebben met vijftien mensen die geen deel uitmaken van het 
huishouden. Je mag daar dus ook met vrienden of familie in één woning verblijven. Bron: 
Omroep Zeeland.nl, 20 juli 2020.  

 

 

 

 

Van België tot Hongkong zien landen het aantal coronabesmettingen weer oplopen, en nemen 
ze maatregelen. 

Verschillen zijn er nog altijd tussen Europese landen, in afgekondigde regels en in publiek 
gebruik, maar het mondkapje mag inmiddels symbool staan voor een virus dat nog lang niet 
weg is. Groot-Brittannië, aanvankelijk luchthartig over de gevaren van het coronavirus, 
besloot mondkapjes verplicht te stellen in het openbaar vervoer en in winkels, zoals vorige 
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week ook in België al is gebeurd. Carrie Lam, de leider van Hongkong, kondigde diezelfde en 
andere strenge maatregelen af, omdat het aantal infecties in de Chinese stadstaat weer 
oploopt. 

Hongkong is een kleintje in deze pandemie; de stad van 7,5 miljoen inwoners, heeft tot nu toe 
slechts 1800 besmettingen geteld. Maar Lam noemt de situatie kritiek, en zegt dat er geen 
enkel teken is dat de epidemie onder controle is.  

Groot-Brittannië vormt een contrast met Hongkong. Het land betreurt inmiddels 45.000 
doden door Covid-19, en staat daarmee op een sinistere derde plaats op de ranglijst van 
landen met de meeste coronadoden. De Verenigde Staten voeren die lijst aan, met 140.000 
doden tot nu toe, gevolgd door Brazilië, met 78.000 doden. Het totaal aantal coronadoden 
wereldwijd passeerde dit weekeinde de grens van 600.000. Het aantal bevestigde 
besmettingen bedraagt wereldwijd inmiddels meer dan 14 miljoen. Het werkelijke aantal ligt 
hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. 

India, dat pas laat in deze pandemie in beeld kwam, heeft nu gemeld dat meer dan een miljoen 
mensen met het coronavrius zijn besmet. Terwijl elders in Azië, maar ook in Europa, de 
epidemie zijn eerste top achter de rug lijkt te hebben, meldt India dag na dag een record aantal 
besmettingen; zondag kwamen er bijna 39.000 nieuwe gevallen bij. Terwijl India op de top van 
de eerste golf zit, zeggen virologen in België nu dat daar de tweede golf begonnen is. Of dat in 
Nederland ook het geval is, is nog niet duidelijk. 

Op het ‘Dashboard coronavirus’ van de overheid loopt het aantal besmettingen weer op, tot 
144 afgelopen zaterdag. Maar dat zijn, volgens het RIVM, dagkoersen, en niet per se voorboden 
van een tweede golf. Het RIVM komt dinsdag met zijn eigen weekbericht over het verloop van 
de epidemie. 

Australië voegde zich zondag in de rij van landen met een opleving van de epidemie. In 
Melbourne, hoofdstad van deelstaat Victoria, is een mondkapje nu verplicht gesteld zodra je 
de deur uitgaat. ’Er is nog geen vaccin tegen dit virus’, zei Daniel Andrews, premier van 
Victoria, ‘dus het is simpel: dit moet onderdeel worden van je dagelijkse routine.’   

 

 

 

Een deelnemer aan een Black Lives Matter-betoging in Stockholm.Beeld Hollandse Hoogte / 

AFP 

 
De mondkapjesgewoontes van de Zweden passen bij het eigenzinnige pandemiebeleid dat het 
land gekenmerkt heeft. Al gaat het mondkapjesvraagstuk nog een stap verder: waar Zwedens 
coronastrategie er één was van aanbevelingen en individuele verantwoordelijkheid, wordt het 
dragen van mondbedekking in de openbare ruimte niet eens geadviseerd. 
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Je zou kunnen denken dat de gezondheidsautoriteit ze eerder ontmoedigt dan stimuleert. Het 
Zweedse RIVM heeft verklaard dat ‘zolang niet met enige zekerheid is vastgesteld dat de 
voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s’, ze de bevolking niet zal aansporen tot 
gezichtsbescherming. Zelfs als ze met die uitspraak instrijken tegen de haren van de WHO, 
die landen met klem gevraagd heeft mondkapjes te verplichten op plekken waar ‘social 
distancing’ moeilijk na te leven is, zoals in het openbaar vervoer. Slechts een kleine 5 procent 
van de Zweden geeft aan beschermende gezichtsbedekking buiten de deur te dragen, aldus 
peilingenbureau YouGov.  
 
Vooralsnog houden staatsepidemioloog Anders Tegnell cum suis voet bij stuk: mondkapjes 
geven vooral een ongegrond gevoel van veiligheid en kunnen het advies van afstand houden 
en thuisblijven bij ziekte ondermijnen. Bovendien zouden mondkapjesdragers vaker hun 
gezicht aanraken dan de mondkaplozen, en daarmee de kans op besmetting juist vergroten. 
Dus dat is nog steeds het mantra: houd afstand, blijf binnen met symptomen en was je 
handen. Dan kan je kapje ongebruikt de la in. 
 

 
 
Lichtblauw was het. Iets te strak over z’n oren getrokken. Vorige week droeg premier Boris 
Johnson voor het eerst een mondkapje in het openbaar. Niet toevallig viel dat moment samen 
met de bekendmaking dat ook het Verenigd Koninkrijk mondkapjes steeds meer verplicht zal 
stellen. De druk op Johnson om het in te voeren nam toe. Immers, in alle omringende 
Europese landen was de verplichting al ingevoerd, zeiden experts. Waarom dan niet hier? 
 
Vanaf 24 juli is het niet alleen in het openbaar vervoer, maar ook in winkels verplicht om er 
eentje te dragen. Er was ontzettend veel verwarring over de verplichtstelling. Michael Gove, 
kabinetschef in de regering van Johnson, had een dag voor de bekendmaking nog in een live 
tv-interview gezegd dat het wat hem betreft niet nodig was om het verplicht te stellen. Alles 
aan hem straalde uit dat hij het onzin vond. Veel Conservatieven schieten in een kramp als 
ze de bevolking gedragsregels moeten opleggen. 
 
Een dag later floot zijn baas hem terug: de regering ging alsnog overstag. Zonder mondkapje 
een trein of een winkel betreden levert straks een boete op van 100 pond (110 euro). 
 
Maar op straat in Londen zie je ze tot nu toe weinig. Uit statistieken blijkt dat de Britten 
minder bereid zijn om een mondkapje op te doen dan andere Europeanen. 36 procent van de 
bevolking draagt er nu eentje in het openbaar, terwijl dat in Italië 83 procent is.   
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Markus Soeder, minister president van Beieren. Beeld Getty Images 

 
Hoewel zelfs bondskanselier Angela Merkel in eerste instantie sceptisch was over 
mondmaskers, staat Duitsland sinds eind april eensgezind achter de plicht er een te dragen. 
Alle deelstaten hebben maskers in het openbaar vervoer en in winkels verplicht gemaakt. 
Scholieren in Stuttgart moeten na de zomervakantie zelfs een masker op in schoolgebouwen. 
 
De meeste deskundigen in Duitsland zien maskers als een belangrijke bouwsteen bij het 
indammen van het virus. Ze verwijzen naar een onderzoek van de Universiteit Mainz naar 
Jena, de stad die begin april als eerste maskers verplicht maakte. De maskers in Jena bleken 
de verspreiding van het virus te vertragen, in vergelijking met steden waar de maskers niet 
verplicht waren. 
 
Kritiek op het dragen van maskers is langzamerhand een taboe geworden in Duitsland. Het 
land verviel in een collectief fremdschämen, een plaatsvervangende schaamte, toen 
vakantievierende Duitsers op Mallorca protesteerden tegen de maskerverplichting op het 
eiland. Ook bekritiseerden verschillende media en politici het Robert Koch-Instituut (het 
Duitse RIVM) en de Wereldgezondheidsorganisatie, omdat de initiële twijfel over maskers 
levens zou hebben gekost. 
 
Toch zou een derde van de Duitsers graag een versoepeling of afschaffing van de verplichting 
willen, blijkt uit een enquête van YouGov. Maar ondertussen blijven Duitsers, al met wat 
tegenzin, braaf de maskers dragen. Slechts 2 procent zegt te weigeren een masker op te zetten.  
 
 
Ze zouden niet helpen als je niets onder de leden had. Bovendien zijn mondkapjes, herhaalde 
de regering voortdurend aan het begin van de crisis, een schaars goed. Ze moesten 
gereserveerd blijven voor het zorgpersoneel en de zieken. Maar op 6 april ging het roer opeens 
radicaal om. Het publiek werd aangemoedigd ze massaal te dragen. Ze werden een enorm 
succes, zelfs bij eenzame wandelaars in het bos en automobilisten. 
 
Zo is het gebleven, ook nadat de lockdown werd opgeheven, mondkapjes lijken niet uit het 
straatbeeld weg te denken. Het nut en zelfs noodzaak van de masques is nooit serieus betwist. 
Wie even niet meer denkt aan de gestes barrières – de coronavoorschriften – en onbedekt op 

de trein stapt, wordt direct gecorrigeerd door medereizigers. Opinieleiders of politici die ten 
strijde trekken tegen het mondkapje? Ze zijn er niet.  
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Een betoger op de Champs Elysées in Parijs. Beeld AP 
 
 
Wel is er de laatste tijd sprake van een verslapping. Jongeren storten zich op maskerloze 
feesten, winkeliers en horeca-ondernemers maken melding van een een groeiende minderheid 
van principiële weigeraars, die zich niet zelden agressief gedragen. Maar juist op dit moment 
trekt de overheid de teugels aan. Vanaf deze week zijn mondkapjes verplicht in alle gesloten 
openbare ruimten. Kantoren horen daar niet bij, die zijn weliswaar gesloten, maar niet 
openbaar. Bron: Trouw, 20 juli 2020. 
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Corona slaat toe op de populairste vakantiebestemmingen van 
Europa 

 
Strand Barcelona 
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De zomervakantie gaat gepaard met oplevingen van het coronavirus op de populairste 
reisbestemmingen van Europa. In Frankrijk, Spanje en andere geliefde vakantielanden neemt 
het aantal besmettingen toe. 

 
De toeristenbars op Mallorca zijn vorige week op slot gedaan  

Met strenge lockdowns nog vers in het geheugen krijgen inwoners en reizigers weer te maken 
met aangescherpte maatregelen. In veel gevallen zijn familiebijeenkomsten en het 
uitgaansleven de gelegenheden waarbij meerdere mensen besmet zijn geraakt. 

Dit weekend beperkten regionale autoriteiten in verschillende delen van Spanje het nachtleven 
om nieuwe uitbraken in te dammen. Dat deden ze onder meer in Catalonië, Andalusië, Galicië, 
Baskenland, Murcia en Valencia nadat uitbraken ontstonden als gevolg van besmettingen in 
nachtclubs en bars en op straatfeesten. In Catalonië en Valencia zijn de maatregelen het 
strengst. Daar zijn bars en clubs 's nachts gesloten. 

Een woordvoerder van de Spaanse volksgezondheidsautoriteit Sespas waarschuwde dat 
nachtclubs en bars de verspreiding van het virus in de kaart spelen, omdat ze ‘slecht 
geventileerd zijn, en omdat je door de harde muziek hard moet praten om je verstaanbaar te 
maken, hetgeen een bekende risicofactor is.’ In Córdoba zijn zeker 73 mensen besmet geraakt 
tijdens een schoolfeest in een discotheek op 10 juli. De autoriteiten houden er rekening mee 
dat er meer besmettingen waren onder de vierhonderd feestvierders. 

De stranden rond Barcelona zijn ook een zorg. Daar blijft het druk, ook al zijn de maatregelen 
in die regio tot het hoogste niveau aangescherpt sinds het einde van de nationale lockdown 
op 21 juni. Gisteren sloot de politie een populair strand in de wijk Barceloneta terwijl mensen 
nog in de rij stonden te wachten voor het strand. 

Dagelijks telt de regio Catalonië nu zo'n duizend nieuwe besmettingen en dat aantal neemt 
vooralsnog niet af. Gisteren werden er daarom ook strengere maatregelen afgekondigd voor 
specifieke dorpen in de gemeenten Girona en L'Hospitalet de Llobregat. Mensen mogen daar 
nog met maximaal tien personen samenkomen en geen verzorgingshuizen meer bezoeken. 

In Frankrijk zijn vanaf vandaag mondkapjes verplicht in supermarkten, winkels en alle andere 
afgesloten openbare ruimtes. De plicht was er al in het openbaar vervoer, maar is nu 
uitgebreid. Wie geen mondkapje draagt, kan een boete van 135 euro krijgen. 

Het aantal besmettingen in Frankrijk neemt weer toe. Er zijn op dit moment tussen de 400 
en 500 actieve coronaclusters in het land, zegt de regering. De Franse gezondheidsautoriteiten 
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spreken van een cluster als drie of meer positieve gevallen te herleiden zijn tot een bron, zoals 
een besmet persoon of een evenement. 

Het virus lijkt zich sneller dan gemiddeld te verspreiden aan de Middellandse Zee rond Nice 
en Marseille, en in de onder Britten geliefde vakantiebestemming Bretagne. Voorheen waren 
Parijs en omgeving, en het noordoosten van het land de belangrijkste besmettingshaarden in 
Frankrijk. 

Er is sprake van een ‘zorgelijke trend’, maar nog geen tweede golf, zegt de Franse minister van 
Volksgezondheid Olivier Veran. Ook in Frankrijk wordt een aantal nieuwe uitbraken 
toegeschreven aan reünies en andere familiebijeenkomsten die werden gehouden in de 
zomervakantie, nadat de maatregelen waren versoepeld. Als de trend doorzet, kunnen er 
regionale lockdowns of zelfs opnieuw een landelijke lockdown volgen, waarschuwt Veran. 

Ook dichter bij huis is de situatie onzeker. België kampt met een almaar stijgend aantal 
besmettingen. Vorige week werden er dagelijks gemiddeld 154 nieuwe besmettingen geteld, 
66 procent meer dan de week ervoor. De besmettingen waren vooral in de provincies 
Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen, met clusters in Brussel en Wallonië. 

Voorlopig neemt de regering geen strengere maatregelen. Ook in België zijn veel besmettingen 
terug te voeren op evenementen die betrekking hebben op specifieke kringen, zoals familie. 
‘Laten we niet te zot doen, dan kunnen we samen het tij nog keren’, zei woordvoerder Yves 
Stevens op een persconferentie van het Belgische corona-crisiscentrum. 

Voor België, Frankrijk en Spanje blijft het reisadvies van het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken voorlopig op geel, dat betekent dat reizigers moeten opletten wegens 
veiligheidsrisico's. Zweden, Bulgarije en Roemenië zijn oranje, alleen noodzakelijke reizen 
worden aangeraden, geen vakanties. Wanneer je toch besluit daarheen te gaan wordt 
geadviseerd om bij terugkeer in Nederland 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ierland staat 
ook op oranje, omdat dat land nog geen reizigers uit Nederland toelaat. Bron: NOS, 20 juli 
2020.   

 

Weekcijfers corona: twintigers grootste groep bij toename 
aantal besmettingen 
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De voorbije week meldden zich nog negentien coronapatiënten bij Nederlandse ziekenhuizen. 
Dat is een gemiddelde van bijna drie per dag. Ter vergelijking: in België waren er in dezelfde 
periode gemiddeld veertien opnames per dag. 

Er overleden in Nederland vorige week zeven mensen aan covid-19, meldt het RIVM. Dat was 
een daling ten opzichte van de week ervoor. Op de intensive care-afdelingen liggen nog negen 
mensen met covid-19, zes minder dan een week eerder. Ook het aantal patiënten op gewone 
ziekenhuisafdelingen daalde verder, naar negentig. 

De vrees van het RIVM en ziekenhuisdirecteuren is echter dat op de iets langere termijn deze 
aantallen weer gaan oplopen. Uit de coronatesten van de GGD'en bleek afgelopen week dat 
het virus weer in opmars is. Het aantal positieve testen verdubbelde bijna, zij het op een 
aanzienlijk lager niveau dan in april. Wel werd er toen veel minder getest.  

 

Met de heropleving van het virus eindigt een periode waarin het aantal testen toenam als 
gevolg van een ruimer beleid, maar er steeds minder positieve uitslagen waren. Vorige week 
was de kentering. Toen bleef het percentage positieve testen voor het eerst stabiel ten opzichte 
van de week ervoor, op 0,6 procent. De voorbije week steeg dat percentage naar 1 procent. 

 

 

Mensen tussen 20 en 29 jaar vormen inmiddels de grootste groep besmette Nederlanders. In 
maart waren zij nog de groep die juist het minst door het coronavirus werd getroffen. 
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Toen waren uitsluitend 90-plussers en kinderen van 19 jaar en jonger minder vaak besmet 
en was maar 6,9 procent van alle coronapatiënten een twintiger. Nu is dat bijna 23 procent. 
De twintigers worden op de voet gevolgd door dertigers en veertigers. 

50-plussers maken inmiddels nog maar 29 procent van alle coronagevallen uit, terwijl dat in 
maart maar liefst 73 procent was. 

Het verschil is te verklaren doordat mensen met milde klachten nu ook worden getest, terwijl 
dat tot 1 juni was voorbehouden aan risicogroepen. 

 

De stijging van het aantal positieve tests is te zien in heel Nederland, maar er blijven grote 
regionale verschillen. In Zuid-Holland was de stijging recentelijk zo groot, dat de 
Veiligheidsregio Hollands-Midden volgens de Leidse burgemeester Henri Lenferink ‘tegen een 
regionale lockdown aanzit’, zoals hij zei bij Omroep West Een sterk contrast met de situatie 
in noordelijke provincies, waar er nog altijd nauwelijks positieve tests zijn. 

Op onderstaande kaart staat het aantal positieve tests per provincie in de afgelopen twee 
weken. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het aantal per 100.000 inwoners. Bron: NOS, 21 
juli 2020. 

 

Corona maakt comeback: bijna 1000 nieuwe gevallen in een 
week 
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Het coronavirus is bezig aan een nieuwe opmars. Op het dieptepunt van de epidemie, in de 
eerste week van juli, turfde het RIVM slechts 380 nieuwe besmettingen. De afgelopen week 
waren dat er bijna duizend. Er zijn nu 96 actieve brandhaardjes in Nederland, het 
reproductiegetal ligt flink boven de één. ‘De komende maand is cruciaal'. 

Of het een begin van de zo gevreesde tweede golf is, of een tijdelijke oprisping in de staart van 
de eerste, daarover valt te twisten. Feit is dat na een wekenlange dalende trend het aantal 
nieuwe coronagevallen in Nederland weer gestaag oploopt, zo blijkt uit de nieuwste RIVM-
rapportage die zojuist is gepubliceerd. Afgelopen week telden de GGD’s samen 987 nieuwe 
besmettingen, bijna een verdubbeling vergeleken met een week eerder (534) en fors meer dan 
de weken daarvoor (428 en 380).  In totaal lieten vorige week bijna 90.000 mensen zich testen, 
circa één procent kwam terug met een positieve uitslag. Er kwamen negentien patiënten in 
het ziekenhuis terecht (drie meer dan een week eerder), zeven personen overleden (één minder 

dan een week daarvoor).  

Wat opvalt is dat het virus vooral in het westen van het land circuleert. De hoogste aantallen 
zijn te vinden in achtereenvolgens Zuid-Holland (16,9 per 100.000 inwoners), Zeeland (15,6), 
Utrecht (11,3) en Noord-Holland (10,3). In Zeeland is het getal ten opzichte van vorige week 
zelfs meer dan verdrievoudigd. In Groningen, Flevoland en Friesland zijn de minste 
coronapatiënten te vinden. 

Vergeleken met de start van de epidemie ziet het RIVM nu veel meer jongeren die positief 
testen. Daarom is het nog de vraag of het toegenomen aantal besmettingen ook automatisch 
gaat leiden tot fors meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Als jongeren inderdaad een 
milder ziekteverloop kennen en voldoende afstand houden van ouderen, dan kan het 
meevallen. Dat zal binnen een week of twee blijken.  Het reproductiegetal - dat staat voor het 
aantal anderen dat een patiënt gemiddeld besmet - ligt voor het eerst sinds maart nu sterk 
boven de één. ‘Het getal ligt op 1,29’, meldt het RIVM. Dat betekent dat 100 coronapatiënten 
nu samen 129 anderen aansteken. Doel is om de reproductiefactor onder de één te duwen. 

Dat het aantal besmettingen gestaag toeneemt, is niet meer dan logisch, zegt Hans 
Heesterbeek, hoogleraar theoretische epidemiologie (Universiteit Utrecht). ‘Als je meer 
versoepelt, als je weer meer risicovol gedrag vertoont, kun je er donder op zeggen dat het 
aantal besmettingen stijgt. Dat hoeft op zichzelf geen ramp te zijn, als je erin slaagt te testen, 
kunt traceren en isoleren. Als het een boel haardjes zijn die wel op de normale manier door 

de GGD’s in het vizier worden gehouden, kunnen we het aan.’  

Vanochtend uitten Brabantse zorgbestuurders tegenover deze site al hun bezorgdheid over 
het stijgende aantal besmettingen, en het steeds lossere gedrag van mensen. ‘Onze 
medewerkers hebben geregeld mensen aan de telefoon die na zo’n test in de stad lopen, of bij 
vrienden op bezoek zijn, of toch zijn gaan werken’, zei Annemieke van der Zijden, directeur 
publieke gezondheid bij de GGD West-Brabant. ‘Het gedrag van mensen baart ons echt 
zorgen.’ Ze kreeg bijval van Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg 
(ROAZ) in Brabant. ‘We zien mensen feestjes inhalen, die tijdens de lockdown gepland stonden 
en bedrijven die hun werknemers weer oproepen om op kantoor te komen werken. Heel 

zorgwekkend.’ 

Hoogleraar Heesterbeek noemt het lossere gedrag van veel Nederlanders riskant: ‘Doe 
verstandig, is het devies. Corona is niks anders dan dit voorjaar. ‘We zijn het beu, maar veel 

mensen zijn nog vatbaar. Een grote tweede golf kan er komen, je ziet het elders ook.’ 

Heesterbeek hoopt met het RIVM dat eventuele strengere maatregelen - als een lockdown- 
alleen lokaal of regionaal ingevoerd kunnen worden, maar hij betwijfelt of dat werkt in een 
klein land waar mensen veel reizen naar andere regio's. ‘Bij lokale uitbraken sluit je het liefst 
een gemeente of omliggende regio af. Maar staar je daar niet blind op. Landen die regionale 
maatregelen nemen doen dat soms voor een gebied dat groter is dan Nederland. We mengen 
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hier continu, met Schiphol hebben we een potentiële gestage stroom nieuwe gevallen. En dan 
kan het best zijn dat het bedwingen van een grote golf alleen op nationaal niveau kan. Nu 
gaan we de vakantieperiode in, mensen zijn losser. De komende maand komen we erachter of 

we erin slagen haardjes op tijd te blussen. Deze periode is cruciaal.’ Bron: AD, 21 juli 2020.  

Vier zorgexperts eisen nieuwe maatregelen corona: ’Binnen 
drie dagen’ 

Deskundigen in de zorg dringen bij het kabinet aan op nieuwe, strengere coronamaatregelen. 
Die zouden binnen drie dagen moeten worden ingevoerd. Dat staat in een brief van vier 
zorgexperts, gericht aan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. 
Het tv-programma Nieuwsuur beschikt over deze brief. 

De vier deskundigen zien, wat ze noemen, ‘een urgente dreiging voor de volksgezondheid.’ De 

Jonge had de zorgexperts uitgenodigd om mee te denken over verbeterpunten voor als er een 

tweede coronagolf komt. Ze zouden hun adviezen voor september moeten opsturen, waarna die 

kunnen worden gedeeld met de Tweede Kamer. Maar het viertal wil niet tot september wachten.  

De opstellers van de brief zijn epidemiologen Arnold Bosman en Amrish Baidjoe, voormalig 
hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Wim Schellekens en 
gezondheidseconoom Xander Koolman. ‘De snelle progressie van het aantal gerapporteerde 
gevallen vraagt om eveneens snelle actie’, schrijven ze in hun brief. 

De vier deskundigen zeggen, meldt Nieuwsuur, dat de huidige stijging van het aantal 
besmettingen door de overheid en het Outbreak Management Team (OMT) vooral wordt 
toegeschreven aan het gedrag van de burger. Ze vinden dat te kort door de bocht. Zo spelen 
ook de toename van het luchtvaartverkeer en het niet in quarantaine houden van 
teruggekeerde reizigers volgens hen vermoedelijk een rol bij de toename van het aantal 
besmette gevallen. 

De experts vinden bovendien dat ‘overheidsboodschappen onduidelijke taal bevatten en dat 
de voorlichting naar de burger de laatste weken beperkt was.’ 

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet woensdag waarschuwende woorden 
klinken. Hij benadrukte dat mensen zich aan de basisregels moeten houden, zoals 1,5 meter 
afstand bewaren en drukte vermijden en niet moeten verslappen. Nieuwe maatregelen waren 
volgens hem nog niet nodig. Bron: De Telegraaf, 23 juli 2020. 

Aantal besmettingen COVID-19 neemt toe 

 



109 

 

Afgelopen week werden 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat 
is bijna een verdubbeling van de gemelde besmettingen in de voorgaande week met 534 
nieuwe meldingen. 

We zien dat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus weer toeneemt. Om verdere 
verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen 
houden. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik 
van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven, thuiswerken en testen bij de 
eerste klachten. 

Het reproductiegetal R laat bij een epidemie zien hoe snel het virus zich verspreidt. Het 
reproductiegetal (Rt Real Time ) is deze week 1,29. Het is voor het eerst sinds 15 maart dat de 
bandbreedte van de Rt geheel boven de 1,0 ligt. Dat is ook een aanwijzing dat na een periode 
van weinig besmettingen de verspreiding van het nieuwe coronavirus weer toeneemt in 
Nederland. Het reproductiegetal R geeft aan hoeveel andere mensen een persoon met het 
nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Met het huidige reproductiegetal van 1,29 besmetten 
100 mensen samen weer 129 andere mensen. 

Tussen 13 juli en 19 juli hebben 88.886 personen* zich laten testen bij de testlocaties van 
de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en. Dat zijn ruim 12.000 meer uitgevoerde testen 
dan de week daarvoor, toen 75.547 testen werden afgenomen. 
Het percentage mensen met een positieve test steeg van 0,6% in weeknummer 28 (6 tot en 
met 12 juli) naar 1,0% in de week van 13 tot en met 19 juli. 

Er zijn regionale verschillen in het aantal meldingen per provincie. (zie figuur). Dit is ook 
zichtbaar in het aantal afgenomen testen per 100.000 inwoners en het percentage positieve 
testen per regio.  Met name in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland is een toename te zien 
in het aantal meldingen. 

Verspreid over het land neemt het aantal lokale clusters met meer dan twee aan elkaar 
gerelateerde besmettingen toe. Er zijn op dit moment 96 actieve COVID -19 clusters in 
Nederland. De gemiddelde grootte van deze clusters is 5,4 personen (range 3-23). Deze 
besmettingen vinden voornamelijk plaats in de thuissituatie, maar de laatste weken is er een 
toename van besmettingen die het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, 
feestjes, op het werk of het café. 

Van week 27 (29 juni t/m 5 juli) zijn de resultaten van veertien dagen monitoring in verband 
met bron- en contactonderzoek bekend. Onder de nauwe contacten die in die week 
geïdentificeerd werden, zijn vijfennegentig COVID-19 besmettingen vastgesteld (6%). Het deel 
van de contacten dat besmet was verschilde tussen huisgenoten en overige nauwe contacten. 
Bij twaalf procent van de huisgenoten bleek dat zij besmet waren met het coronavirus. Van 
de overige nauwe contacten was 3% besmet.  

In de afgelopen vier weken (22 juni t/m 19 juli) zijn in totaal 2.354 mensen met een COVID-
19 besmetting gemeld bij de GGD’en. Tijdens het bron- en contactonderzoek zijn 7.234 nauwe 
contacten (huisgenoten en andere nauwe contacten) van de met COVID-19 besmette personen 
opgespoord. Dat zijn gemiddeld drie nauwe contacten per COVID-19 patiënt. De informatie 
over bron- en contactonderzoek wordt in de komende weken toegevoegd aan de wekelijkse 
epidemiologische rapportage. Bron: RIVM, 21 juli 2020.    

Ic-arts Gommers schrikt van Duitsers tijdens vakantie in 
Zeeland: ‘Ik stop voortaan een mondkapje in mijn zak’ 
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Diederik Gommers, de bekende ic-arts van het Erasmus MC, schrok tijdens zijn vakantie in 
Zeeland van de lakse manier waarop met name Duitse toeristen omgaan met de Nederlandse 
coronaregels. ‘Ik ga voortaan zorgen dat ik ergens in m’n zak een mondkapje heb, of er nou 
wel of geen bewijs voor is’, noteert Omroep Zeeland. 

Gommers week vanwege het slechte weer met zijn zeilboot uit naar Middelburg. Tot zijn 
tevredenheid zag hij daar keurig coronaproof ingerichte terrassen en winkels, maar de regels 
werden in zijn ogen niet altijd goed nageleefd. Zo liepen mensen tegen de richting in van het 
terras af. Hij voelde de neiging hen aan te spreken ‘maar ik ben Mark Rutte niet’, zo noteert 
Omroep Zeeland. 

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, door de coronacrisis een 
bekende Nederlander, kreeg het idee dat Duitsers minder goed op de hoogte waren van de 
coronaregels. Tijdens zijn vakantie had Gommers voor de eerste keer in vele weken tijd om te 
winkelen. Hij vluchtte de drukke Hema uit, omdat veel toeristen zich niet aan de afspraken 
hielden. Zijn les: voortaan voor drukke plekken een mondkapje op zak hebben. 

Ondanks de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland stelt Gommers dat extra 
maatregelen niet nodig zijn: ‘We zien geen toename van het aantal mensen in ziekenhuizen en 
ook niet op de intensive cares. Dus dat gaat goed. Het aantal besmette mensen neemt toe, 

maar dat komt doordat we extra testen.’ 

Gommers maakt zich wel zorgen over België: ‘De grenzen zijn niet dicht, zeker niet in Zeeland. 
We moeten op onze hoede zijn.’ Ook in Rotterdam zijn er veel Duitse toeristen, bijvoorbeeld in 
de Markthal. Ook zij lijken zich niet altijd bewust te zijn van de regels, zoals de plicht om een 

mandje of wagentje te pakken bij supermarktbezoek. Bron: AD, 24 juli 2020.  

Onderzoekers Radboudumc vinden defect gen dat corona 
verergert 

Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen hebben een defect in de genetische code van 
een aantal coronapatiënten ontdekt dat verklaart waarom sommige jonge mensen ernstig ziek 
worden van het coronavirus. Ze hopen dat andere zwaar zieke jonge coronapatiënten beter 
behandeld kunnen worden met behulp van de nieuwe inzichten. 

De onderzoekers kwamen de rol van het TLR7-gen op het spoor toen een arts van het 
Maastricht UMC+ opmerkte dat twee jonge broers ernstig ziek waren door covid-19 en aan de 
beademing moesten. Een van hen overleed aan de gevolgen van de ziekte, de ander herstelde. 
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Dat jonge mensen zo ziek worden van corona is uitzonderlijk, de meeste hebben alleen milde 
klachten. 

‘In zo'n geval vraag je je meteen af of er genetische factoren meespelen’, zegt geneticus 
Alexander Hoischen van het Radboudumc. ‘Dat twee broers zó ernstig ziek worden kan toeval 
zijn, maar het is ook mogelijk dat een aangeboren afwijking een rol heeft gespeeld.’ 

Het onderzoeksteam bracht een deel van de genen van de broers in kaart en keek daarbij 
vooral naar de genen die een rol spelen in het afweersysteem. Al snel kwam een gen op het X-
chromosoom in beeld: TLR7. Dat gen helpt bij het herkennen van ziekteverwekkers en het 
activeren van het afweersysteem. Bij de twee broers bleken enkele letters in de genetische 
code te ontbreken. 

Het team concludeerde dat het gen TLR7 kennelijk essentieel is om het coronavirus te 
detecteren. Hoischen: ‘Het lijkt erop dat het virus gewoon zijn gang kan gaan omdat het 
immuunsysteem geen bericht krijgt dat het virus is binnengedrongen. Dat zou weleens de 
reden van het ernstige ziekteverloop kunnen zijn.’ 

Mannen zijn extra gevoelig voor de fout in de genetische code. Vrouwen hebben met twee X-
chromosomen ook twee exemplaren van het TLR7-gen. Omdat mannen er maar één hebben, 
is er geen tweede gen dat de rol van het defecte TLR7 kan overnemen zoals bij vrouwen. 

Tijdens het onderzoek kregen de onderzoekers onverwacht te maken met nog twee ernstig 
zieke broers onder de 35 jaar die op de IC aan de beademing moesten. Zij herstelden van de 
ziekte. Ook bij hen bleek er iets mis te zijn met het TLR7-gen. ‘Ditmaal zagen we geen verlies 
van letters, maar een enkele schrijffout’, zegt Hoischen. ‘Het effect is hetzelfde want ook deze 
broers maken te weinig werkzaam TLR7 aan.’ 

Het team onderzocht ook wat het bewuste gen precies doet als het wordt geactiveerd. Het zorgt 
dan voor de productie van interferonen, speciale eiwitten die essentieel zijn bij de afweer tegen 
virusinfecties. Juist bij corona zijn die belangrijk, zegt Cas van der Made, arts in opleiding bij 
de afdeling interne geneeskunde. ‘Uit de literatuur weten we dat dit virus trucjes heeft om de 
productie van interferonen door afweercellen te verminderen.’ 

Bij proeven bleek dat de afweercellen van patiënten zonder goed werkend TLR7 nauwelijks 
reageren en er nauwelijks extra interferonen werden aangemaakt. Het virus leek vrij spel te 
hebben. 

De ontdekking van de onderzoekers van het Raboudumc kan helpen bij de behandeling van 
andere ernstig zieke coronapatiënten. Het stofje interferon kan aan patiënten gegeven worden 
als therapie. Momenteel wordt onderzocht of dat inderdaad helpt bij de behandeling. Bron: 
NOS, 24 juli 2020. 

Is er een toename van corona of testen we gewoon meer? 

Een 'zorgelijke toename' noemde RIVM de coronacijfers van vorige week. Het aantal 
vastgestelde besmettingen was namelijk in een week tijd verdubbeld. Of komt de toename niet 
gewoon doordat er meer getest wordt. Bron: RTL Nieuws.nl, 27 juli 2020. 

Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf 

Bij een nertsenbedrijf in Oploo is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om 
een bedrijf met 3.500 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door middel van 
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het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het 
virus. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd.  

In totaal zijn nu 26 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Op 25 bedrijven waar 
eerder SARS-CoV-2 is vastgesteld zijn alle dieren geruimd. 

Met het oog op de recent gevonden besmettingen hebben ministers Hugo de Jonge van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit samen met de sector pelsdierhouderij en deskundigen het hygiëneprotocol 
aangescherpt. Ook geldt er een landelijk vervoersverbod en wordt door de Faculteit 
Diergeneeskunde diepgaander onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsroutes. 

Daarnaast heeft het OMT-Z – op verzoek van de ministers De Jonge en Schouten – opnieuw 
advies gegeven over de situatie bij nertsenbedrijven. Het risico van nertsenbedrijven op de 
volksgezondheid is volgens het OMT-Z onveranderd. Bedrijven dienen zich wel strikt aan de 
aangescherpte maatregelen te houden om introductie van virus te voorkomen. Dat betreft de 
plicht om bezoekers te registreren, de hygiënemaatregelen (zoals het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen) toe te passen en het testregime voor verzorgers met COVID-19 
klachten op te volgen. Ook zal het beleid met betrekking tot het testen van medewerkers op 
nertsenbedrijven nader worden uitgewerkt in samenwerking met de GGD. 

Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig 
hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het 
wettelijk verbod sowieso hun activiteiten. Bron: Rijksoverheid.nl, 27 juli 2020.  

In dag tijd 205 nieuwe besmettingen, meeste in omgeving 
Amsterdam 

 

 
Kalverstraat  
 
 
Het RIVM meldt dat er 205 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij zijn gekomen in de 
afgelopen 24 uur. Vooral in de omgeving Amsterdam is er veel positief getest. Verder in dit 
liveblog: Belgen moeten hun sociale bubbel verkleinen, vanwege een opleving in het aantal 
besmettingen. 
 

Het RIVM meldt 205 nieuwe positieve testen sinds gisteren. Zondag waren dat er met 214 ook 
voor het eerst sinds 12 juni meer dan 200 op één dag. In de afgelopen zeven dagen zijn er 
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1241 nieuwe besmettingen gemeld bij het RIVM. In de week daarvoor waren dat er nog 817: 
een toename van meer dan 50 procent. 

De gemeente met de meeste nieuwe meldingen in de afgelopen 24 uur is Amsterdam. Daar 

zijn ten opzichte van gisteren 47 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Zondag stond dat aantal 

op 29.  

 

Over de afgelopen zeven dagen bekeken heeft Rotterdam met 246 nieuwe besmettingen het 

grootste aandeel in het totaalaantal besmettingen. Relatief gezien is er ook een flinke stijging 

te zien in onder meer de gemeenten Waddinxveen, Hillegom, Alphen-Chaam en Eemnes. Bron: 

RTL Nieuws.nl, 27 juli 2020.  

 

Duitsland verplicht coronatest voor reizigers uit 
risicogebieden 
 
Reizigers uit corona-risicogebieden moeten zich bij terugkeer in Duitsland verplicht laten 

testen op het coronavirus. Dat heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn 

bekendgemaakt. 
Met de stap wil de Duitse overheid een nieuwe golf besmettingen voorkomen. Vakantiegangers 
kunnen zich al enkele dagen bij terugkeer vrijwillig laten testen op luchthavens in het land. 
Bij een negatief resultaat hoeven reizigers die in risicolanden waren niet veertien dagen 
verplicht in isolatie. 

Duitsland beschouwt onder meer de Verenigde Staten, Turkije en Israël als risicovol. Bron: 

RTL Nieuws.nl, 27 juli 2020. 

GGD: Corona-uitbraak onder Rotterdamse studenten 
'alarmerend' 

In Rotterdam is er een uitbraak van het coronavirus onder studenten. Volgens de GGD 
Rotterdam-Rijnmond gaat het om een groep van tien tot twintig personen, maar omdat er nog 
bron- en contactonderzoek wordt gedaan, verwacht de GGD dat het aantal besmettingen nog 
flink kan oplopen. 

De GGD noemt de uitbraak onder studenten in de stad alarmerend. ‘Deze groep is niet gewend 
om aan de bel te trekken bij milde klachten, laat zich minder testen en blijft ook minder snel 
thuis bij klachten. Als iemand in contact is geweest met iemand die positief getest is, moet 
diegene ook in quarantaine. We merken dat studenten dat vaak niet goed snappen en er soms 
geen gehoor aan geven. Met die signalen moeten we zeker aan de slag.’ Bron: RTL Nieuws.nl, 
27 juli 2020. 

Politie Antwerpen sluit 34 horecazaken 

De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend 34 horecazaken waaronder vijf shishabars 
gesloten omdat ze maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet naleefden. 
Vooral de regel dat medewerkers mondkapjes moeten dragen werd overtreden.  

Antwerpen heeft vanwege het snel groeiende aantal coronabesmettingen de handhaving 
opgevoerd. Iedereen in de stad moet sinds maandag een mondkapje bij zich hebben, zodat dat 
op drukke plekken opgezet kan worden. 
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Burgemeester Bart De Wever riep horeca-uitbaters in Antwerpen zaterdagavond via Twitter 
op de regels te respecteren. Toen had de politie al negen zaken tijdelijk gesloten. Bron: RTL 
Nieuws.nl, 27 juli 2020. 

Grote Marokkaanse steden sinds vannacht op slot 

Acht grote Marokkaanse steden, waaronder Casablanca en Marrakesh, zijn vannacht op slot 
gegaan. Het Noord-Afrikaanse land heeft die ingrijpende maatregel genomen om het stijgende 
aantal coronabesmettingen binnen de perken te houden. 

Gisteren werden er in Marokko 633 nieuwe besmettingen gemeld en dat is het hoogste aantal 
tot nu toe. Vorige maand versoepelden de Marokkaanse autoriteiten juist een strenge 
lockdown. Internationaal vliegverkeer van en naar Marokko ligt al maanden stil, daardoor 
kwamen er eerder dit jaar duizenden Nederlanders vast te zitten in het land. 

In Marokko begint later deze week het offerfeest. Dat is normaal een moment waarop veel 
Marokkanen op bezoek gaan bij familie, elders in het land. Bron: RTL Nieuws.nl, 27 juli 2020. 

Vijfduizend coronadoden in vijf dagen in Verenigde Staten 

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen vijf dagen meer dan 1.000 mensen per dag 
overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het dodental in het land nadert inmiddels 
50.000. 

Deborah Birx, coördinator van de coronataskforce van het Witte Huis, wil nieuwe 
coronamaatregelen in vijf staten. In Kentucky, Indiana, Ohio, Tennessee en Virgina zouden 
bars en restaurants weer moeten sluiten en moeten groepen met meer dan 10 mensen 
verboden worden, vindt Birx. Ook wil ze dat iedereen in het openbaar een mondkapje draagt. 

Een aantal gouverneurs hebben al laten weten de nieuwe maatregelen te overwegen in een 
poging de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Bron: RTL Nieuws.nl, 27 juli 2020.  

(Opnieuw) recordaantal besmettingen in Australische staat 
Victoria 

In de Australische staat Victoria zijn gisteren 532 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. 

Daarmee is het record van 492 besmettingen, een dag eerder, opnieuw gebroken. Zes mensen 

overleden gisteren aan de gevolgen van het coronavirus. 

De autoriteiten proberen een tweede golf te bedwingen nadat ongeveer 5 miljoen mensen in 
Melbourne meer dan twee weken geleden opnieuw in lockdown zijn gegaan. De sluiting van 
de op één na grootste stad van het land, die goed is voor ongeveer een kwart van het bruto 
binnenlands product, zou de eerste recessie van het land in bijna dertig jaar kunnen 
verlengen. 

In de Australische staat New South Wales, die grenst aan de staat Victoria, werden gisteren 
17 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Bron: RTL Nieuws.nl, 27 juli 2020. 

Al zestienduizend Amerikaanse restaurants moesten deuren 
sluiten vanwege coronacrisis 

In Amerika wordt langzamerhand duidelijk hoe groot de economische impact van de 
coronacrisis is. Uit eigen onderzoek van beoordelingswebsite Yelp blijkt dat 60 procent van de 
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Amerikaanse restaurants die de deuren tijdelijk sloot, inmiddels permanent gesloten blijft. 
Het gaat om 15.770 restaurants die niet meer open zullen gaan. 

Vanwege afgekondigde coronamaatregelen moesten veel horeca-uitbaters in de Verenigde 
Staten de deuren tijdelijk sluiten. De onzekere toekomst en 'flinterdunne marges' zorgen er 
nu voor dat veel zaken helemaal niet meer open zullen gaan. 

‘In geen enkele andere sector moesten zoveel zaken de deuren sluiten’, vertelt data-directeur 
van Yelp, Justin Normal, aan ABC Neuws. ‘Helaas zal deze trend doorzetten, nu het aantal 
besmettingen blijft stijgen en verschillende staten opnieuw maatregelen aankondigen.’ Bron: 
RTL Nieuws.nl, 27 juli 2020. 

Hoog ziekteverzuim bij zorgpersoneel Tilburgs ziekenhuis 

Van het personeel dat heeft gewerkt tijdens de coronacrisis in het Tilburgse  Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis is 10 procent met ziekteverlof. Dat zei ziekenhuisdirecteur Bart 
Berden zondagavond op NPO radio 1. Dat is het dubbele van normaal, volgens de directeur. 

Hij ziet dat zijn personeel oververmoeid is. ‘Ik spreek mensen die terugkomen van vakantie en 
nog steeds moe zijn’. 

Ziekenhuizen zijn in zijn ogen nog niet klaar voor een mogelijke tweede coronagolf.  De 
ziekenhuisdirecteur zegt te zijn geschrokken van het toenemende aantal coronabesmettingen. 
‘We leven boven onze stand. We doen alsof er niets meer aan de hand is. 

We houden ons niet meer aan de regels en we doen alsof de ziekenhuizen het wel aankunnen 
en dat is niet zo. Als het aantal besmettingen toeneemt, dan komen er vanzelf meer mensen 
in het ziekenhuis. Daar kun je donder op zeggen.’ Bron: RTL Nieuws.nl, 27 juli 2020. 

‘Merendeel Nederlanders wil mondkapje in openbare ruimte'  

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (55 procent) vindt dat mondkapjes in alle openbare 
binnenruimtes verplicht moeten worden. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.  

Vooral kiezers van CDA en PvdA zijn voor de mondkapjesplicht. Bij deze politieke partijen is 
zo'n 65 procent voor de maatregel. Bij de stemmer van Forum voor Democratie en de PVV is 
dit slechts 40 procent. 

Een minderheid van de ondervraagden (41 procent) vindt dat bepaalde versoepelingen van de 
coronamaatregelen teruggedraaid zouden moeten worden.  Bron: RTL Nieuws.nl, 27 juli 2020. 

Politie stopt groot illegaal feest onder brug bij snelweg 
Deventer 

De politie in Deventer heeft vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest onder de A1-
brug in Deventer. Het ging om een feest in de buitenlucht waar meer dan 150 personen 
aanwezig waren.  

De organisator van het feest heeft volgens de woordvoerder een proces verbaal gekregen. ‘We 
weten nog niet hoe hoog de boete gaat worden’, laat een woordvoerder van de politie weten 
aan RTL Nieuws. Verder zijn er geen aanhoudingen verricht of drugs gevonden. ’Het is 
uiteindelijk goed geëindigd en de bezoekers zijn rustig vertrokken.’ Bron: RTL Nieuws.nl, 27 
juli 2020.  
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Ruim honderdzeventig seizoensarbeiders op Duits bedrijf 
besmet  

Bij een landbouwbedrijf in het Duitse Mamming zijn zeker 174 seizoensarbeiders besmet 
geraakt met het coronavirus. Alle medewerkers van de hele boerderij - waaronder de op dit 
moment negatief geteste personen- zijn in quarantaine geplaatst en worden bewaakt door een 
beveiligingsbedrijf.  

‘Om verdere verspreiding te voorkomen, moeten we helaas deze stap zetten om de bevolking 
te beschermen’, zegt de districtsbestuurder. Bron: RTL Nieuws.nl, 27 juli 2020. 

Suriname draait versoepelingen coronamaatregelen deels 
terug 

Omdat het aantal coronabesmettingen weer oploopt in Suriname heeft president Chan 
Santokhi besloten de versoepelingen gedeeltelijk terug te draaien. Dat zei de nieuwe president 
gisteren in zijn eerste televisietoespraak. 

Het dragen van een mondkapje, anderhalve meter afstand houden en regelmatig handen 
wassen worden verplicht gesteld. Een andere verandering is dat een samenscholing van meer 
dan vijf personen wordt verboden. Ook wordt het uitgaansverbod verlengd met een uur. 

President Santokhi heeft de nieuwe maatregelen aangekondigd omdat het toenemende aantal 
besmettingen druk op de zorgcapaciteit legt. Het aantal positief geteste mensen staat nu op 
1381. Bron: RTL Nieuws.nl, 27 juli 2020. 

Avondklok in provincie Antwerpen om corona te stoppen 

De provincie Antwerpen stelt een avondklok in om de verspreiding van het in België oplaaiende 
coronavirus tegen te gaan. Dat meldt persbureau Belga. Eerder werd ook al een 
mondkapjesplicht ingevoerd. 

 
In de aan Nederland grenzende Belgische provincie Antwerpen komt er een avondklok, waarbij 

iedereen thuis moet zijn tussen 23.30 uur en 6 uur. Uitzonderingen zijn er voor noodzakelijke 

verplaatsingen zoals naar het werk of het ziekenhuis. 

Cafés sluiten er om 23.00 uur, het openbare leven ligt na die tijd stil in de Belgische stad. 

Bovendien mogen vanaf nu alleen nog maar mensen uit hetzelfde gezin aan een tafeltje 
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zitten. Voor markten gelden dezelfde regels als de maatregelen die voor winkels al werden 

afgekondigd: geen 'funshoppen', alleen de noodzakelijke dingen halen en zo snel mogelijk weer 

weg. 

Dat heeft de provinciale crisisinstantie beslist in de strijd tegen het snel stijgende aantal 

coronabesmettingen. Verder gaat overal op openbare plekken een mondmaskerplicht gelden 

waar een afstand van 1,5 meter tussen personen niet mogelijk is. Individuele contactsporten 

worden verboden, teamsporten mogen alleen voor jongeren tot 18 jaar. 

Daarnaast wordt thuiswerken verplicht, behalve als dat volstrekt onmogelijk is. Aan een tafel 
in restaurants en cafés mag nog maar een beperkt aantal personen zitten, behalve als ze uit 
hetzelfde gezin zijn. De horeca moet om 23 uur dicht. 

Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: je mag er alleen of slechts met 
minderjarige kinderen naartoe, of met een begeleider als je hulp nodig hebt. Het bezoek mag 
maar dertig minuten duren, dus geen funshoppen meer, benadrukken Vlaamse media. Bron: 
De Telegraaf, 28 juli 2020.  

Coronavirus is 'ergste crisis ooit' in geschiedenis WHO  
 
Covid-19 is de ergste crisis waar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mee te maken heeft 
gehad. Dat heeft directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus gisteren gezegd. 
Wereldwijd zijn meer dan 650.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. 
 

Het is deze week zes maanden geleden dat de WHO het coronavirus uitriep als internationale 
noodsituatie. Eind januari besloot een noodcomité van de organisatie dat de volksgezondheid 
in verschillende landen gevaar loopt door de verspreiding van het virus. 

‘Toen ik die noodsituatie uitriep waren buiten China minder dan honderd besmettingen 
bekend en geen sterfgevallen’, vertelde Tedros Adhanom Ghebreyesus gisteren. 

‘Inmiddels heeft het coronavirus onze wereld veranderd. Het heeft mensen samengebracht – 
en van elkaar weggedreven.’ 

Het aantal besmettingen is volgens de WHO-baas in de afgelopen zes weken grofweg 
verdubbeld. Hoewel er wereldwijd volgens Tedros 'enorme inspanningen' zijn gedaan om de 
verspreiding van het virus te stoppen, 'hebben we nog een lange weg te gaan'. 

In de geschiedenis van de WHO werd slechts vijf keer eerder een gezondheidswaarschuwing 
afgegeven. Geen van die crises was als heftig als deze pandemie, bevestigde Tedros. Meer dan 
zestien miljoen mensen zijn besmet geraakt met het coronavirus. 

Tijdens een persconferentie van de WHO werd gisteren ook besproken hoe het nu verder moet. 
Reisbeperkingen zijn geen langetermijnoplossing, vreest de organisatie. 

‘Het zal voor landen onmogelijk zijn om de grenzen gesloten te houden’, legde Mike Ryan van 
het WHO-noodcomité uit. ‘De economie moet weer gaan draaien, mensen moeten weer aan 
het werk, handel moet worden opgepakt.’ 

Daarom moeten landen 'bewezen effectieve strategieën' in blijven zetten, zoals sociale afstand 
tussen burgers en verplicht gebruik van mondkapjes. 

Ook lockdowns zijn en blijven volgens de WHO een optie om verspreiding van het virus te 
beperken. Wel moeten die 'zo lokaal en zo kort mogelijk' zijn. ‘Hoe beter we dit virus begrijpen, 
hoe preciezer we het aan kunnen pakken’, aldus Ryan.  Bron: RTL Nieuws, 28 juli 2020. 
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Corona laait op onder 20- tot 40-jarigen in Randstad 

Dat er meer Nederlanders corona blijken te hebben komt volgens het kabinet niet doordat er 
meer getest wordt, maar doordat er ook daadwerkelijk meer besmettingen zijn. ‘Het aandeel 
van positieve uitslagen per 100.000 inwoners is gestegen en deze stijging concentreert zich in 
de Randstad.’  

 

Minister De Jonge (Volksgezondheid) noemt het ’opvallend’ dat vooral in de leeftijdscategorie 

20 tot 40 jaar mensen corona blijken te hebben. Hoewel deze groep doorgaans milde klachten 

heeft is het volgens de CDA-bewindsman geen reden tot minder alertheid. ‘Het risico is dat 

wanneer zij zich niet laten testen of zich niet houden aan de gedragsregels, zij anderen en 

meer kwetsbare mensen besmetten.’ 

Jonge erkent dat niet alle GGD’en op slagkracht zijn. Eigenlijk moeten mensen zich binnen 
24 uur na aanmelding kunnen laten testen. In vijftien procent van de gevallen lukt dat 
momenteel niet. In tien procent van de gevallen lukt dat ook niet binnen 48 uur. ‘Het streven 
is om dit terug te brengen naar 24 uur.’ 

Het kabinet ziet dat bij drie GGD’en de vraag dusdanig groot is dat het maken van een een 
afspraak binnen 24 uur tijdelijk niet te realiseren is. ‘Er wordt nu hard gewerkt om dit te 
verhelpen.’ 

De Jonge moet ook een technische storing melden die ervoor gezorgd heeft dat in niet alle 
gevallen een negatieve uitslag binnen 24 uur is doorgebeld naar geteste personen. 

Het zijn vooral de G4-steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag waar het 
momenteel volgens het kabinet niet goed lijkt te gaan. 

‘Er zijn clusters rond grote families, er zijn borrels en feestjes aan te wijzen waar corona zich 
heeft verspreid, er is een aantal clusters in de haven- en scheepvaartindustrie ontdekt, waar 
regelmatig wordt gewerkt met arbeidsmigranten die van en naar hun land van herkomst 
reizen.’ Bron: De Telegraaf, 28 juli 2020.  
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28-07-2020  | 14:00 uur 

Update 22 juli t/m 28 juli 2020 

Afgelopen week zijn er 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. 
Dat zijn er 342 meer dan het aantal meldingen van vorige week, 795 meer dan van die week 
daarvoor en 897 meer dan van die week daarvoor. Er zijn in de afgelopen week 23 patiënten 
gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 4 meer dan 
vorige week. 

Er zijn 9 laboratorium-bevestigde COVID-19  patiënten als overleden gemeld, 2 meer dan in 
de week er voor. 

Het aantal nieuwe personen dat positief getest is in Nederland neemt verder toe. In 
de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  teststraten steeg het aantal afgenomen testen met 
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bijna 23.000 in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen is met 1,0% 
gelijk gebleven aan een week eerder. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1.   

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief 
getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. 
Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. 

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-
19. Mensen kunnen zelf een afspraak maken voor een test bij de GGD. Omdat het aannemelijk 
is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in 
Nederland waarschijnlijk hoger  dan de aantallen die hier genoemd worden. Bron: RIVM.nl.  
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Verkeerschaos in Marokko door quarantaines: vijftien doden  

Het besluit om zondagavond in acht grote steden in Marokko een lockdown in te voeren heeft 

tot bijna tweehonderd verkeersongelukken geleid. Na de afkondiging zijn veel mensen op pad 

gegaan om nog gauw in een bepaalde stad te komen. In het verkeer leidde dit tot enorme files 

en meerdere ongelukken waarbij vijftien doden en meer dan driehonderd gewonden zijn 

gevallen.  

De quarantainemaatregel leidde tot veel kritiek in Marokkaanse media. De regering werd 

onverantwoordelijk genoemd door een quarantaine slechts vijf uur van te voren af te kondigen. 

De maatregel werd ingesteld in de aanloop naar het Offerfeest eind deze week. Bron: RTL 

Nieuws, 29 juli 2020. 

Nederland weigerde driehonderdtwee mensen bij grens om 
corona 

In de eerste zeven maanden van dit jaar heeft de Koninklijke Marechaussee bijna duizend 

personen aan de Nederlandse buitengrenzen geweigerd. In totaal werden 302 personen 

teruggestuurd op basis van de inreisbeperkingen vanwege corona. Hiervan was de grootste 

groep afkomstig uit de Verenigde Staten. 

 
Wachtmeester Mark van de Koninklijke Marechaussee spreekt van ’gekke tijden’. 
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Dat blijkt uit cijfers die de marechaussee op verzoek van De Telegraaf verzamelde. ‘We hebben 

onze handen vol aan de weigeringen en onderzoeken aan de grens vanwege de Covid-19-

regels’, zegt woordvoerder Stan Verberkt. ‘Daarnaast worden we overspoeld met vragen van 

reizigers die niet meer weten wat nu wel en niet is toegestaan.’  

‘We blijven gewoon scherp op misstanden, want reizigers proberen ons vaak te slim af te zijn. 
Maar als de documenten niet in orde zijn, moeten we onverbiddelijk mensen terugsturen’, 
meent Verberkt. 

De marechaussee is sinds deze week extra druk, want Nederlanders met een buitenlandse 
liefde kunnen hun vriend of vriendin weer naar ons land laten komen. ‘Maar pas als 
bewijsstukken, verklaringen en eventuele garantstellingen bij aankomst aan ons worden 
getoond en kunnen worden gecheckt’, aldus Verberkt. Bron: De Telegraaf, 30 juli 2020. 

Opnieuw recordaantal coronabesmettingen in Australische 
staat 

In de Australische staat Victoria zijn donderdag meer dan zevenhonderd nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Sinds de uitbraak van het longvirus zijn in geen enkele 
staat in het land binnen een etmaal zoveel nieuwe infectiegevallen vastgesteld. Maandag, toen 
het vorige record in dezelfde staat werd gevestigd, waren er ruim 500 besmettingen. 

Er zijn dertien nieuwe coronadoden, ook dat is een record. Zondag registreerde Australië tien 
dagelijkse doden als gevolg van het longvirus. De autoriteiten proberen een tweede golf te 
bedwingen nadat ongeveer vijf miljoen mensen in Melbourne meer dan twee weken geleden 
opnieuw in lockdown zijn gegaan. Mensen in de stad moeten buiten mondkapjes dragen en 
worden gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Bron: RTL Nieuws, 30 juli 2020.  

Iedere minuut een nieuwe coronadode in de VS 

In de Verenigde Staten is gisteren ongeveer elke minuut iemand overleden aan de gevolgen 
van het coronavirus. De VS registreerden woensdag 1461 nieuwe sterfgevallen, de grootste 
stijging sinds 27 mei toen er 1484 coronadoden waren. Dat blijkt uit tellingen van persbureau 
Reuters. Tot nu toe zijn meer dan 150.000 Amerikanen gestorven aan het longvirus, het 
hoogste aantal ter wereld. 

Landelijk zijn de sterfgevallen door Covid-19 al drie weken op rij gestegen, terwijl het aantal 

nieuwe besmettingen van week tot week onlangs voor het eerst sinds juni is gedaald. Bron: 

RTL Nieuws, 30 juli 2020. 

Recordaantal dagelijkse besmettingen en doden in Brazilië 

In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 69.074 inwoners besmet geraakt met het coronavirus en 
1595 gestorven aan de gevolgen van het longvirus. Het gaat in beide gevallen om de hoogste 
stijgingen in een etmaal sinds het begin van de pandemie. Sinds het virus is uitgebroken zijn 
meer dan 2,5 miljoen Brazilianen geïnfecteerd en 90.134 van hen gestorven.  

De regering van president Jair Bolsonaro heeft aangekondigd dat het een verbod zal intrekken 
op buitenlandse reizigers die naar het land vliegen. Het opheffen van de beperkingen komt op 
het moment dat nieuwe hotspots in Brazilië dagelijks aan kracht winnen. Sao Paulo, de 
dichtstbevolkte en zwaarst getroffen staat van Brazilië, werkt aan het wegwerken van een 
achterstand in het registreren van besmettingsgevallen en meldde gisteren alleen al meer dan 
26.000 besmettingen. Bron: RTL Nieuws, 30 juli 2020.   
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Laagste aantal coronapatiënten op ic sinds maart  

Op de intensive cares liggen veertien mensen met het coronavirus. Dat is het laagste aantal 
sinds de begindagen van de uitbraak, begin maart. Op woensdag lagen zeventien patiënten 
op een intensivecareafdeling.  

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg van 63 naar 66. Dat betekent dat 
ziekenhuizen bij elkaar tachtig coronapatiënten behandelen, evenveel als op woensdag. Het 
aantal ziekenhuisopnames is in de afgelopen weken iets gestegen, van gemiddeld minder dan 
één opname per dag naar bijna drie opnames per dag, maar er zijn ook mensen die opgeknapt 
zijn en het ziekenhuis mogen verlaten. Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute 
Zorg is de situatie in de ziekenhuizen ‘heel stabiel zonder regionale bijzonderheden.’ Bron: 
RTL Nieuws, 30 juli 2020. 

 

Amsterdam en Rotterdam voeren een lokale mondkapjesplicht 
in 

Rotterdam en Amsterdam gaan een mondkapjesplicht invoeren voor drukke delen van de 
steden. Daarmee zijn Rotterdam en Amsterdam de eerste gemeenten die lokaal 
coronamaatregelen gaan nemen.  De plicht gaat in beide steden vanaf woensdag 5 augustus 
in. Bron: RTL Nieuws, 30 juli 2020. 
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Nieuwe coronamaatregelen in binnenstad Groningen  

 
De Veiligheidsregio Groningen voert morgen nieuwe coronamaatregelen in voor de horeca in 
een deel van de binnenstad van Groningen. Volgens de veiligheidsregio is dat nodig omdat 
niet altijd voldoende afstand wordt gehouden in rijen voor horecagelegenheden en op 
terrassen.  

Vooral binnen de Diepenring in het centrum wordt het op vrijdag- en zaterdagnacht tussen 
02.00 en 03.00 steeds drukker waardoor bezoekers geen 1,5 meter afstand kunnen nemen 

Een van de maatregelen is dat horecagelegenheden op vrijdag- en zaterdagnacht na 01.30 
geen bezoekers meer mogen binnenlaten. Mensen die al binnen zijn, mogen tot sluitingstijd 
blijven. Verder moeten alle eetgelegenheden, nachtwinkels en loketten voor de verkoop van 
producten om 01.30 uur dicht. Ook de terrassen moeten vanaf 01.30 uur gesloten worden. 
Verder is het na 01.30 uur verboden om lachgas te verkopen. 

Ondernemers die zich niet aan de nieuwe r egels houden lopen het risico dat het bedrijf wordt 
gesloten. De maatregelen gelden voor onbepaalde tijd en worden wekelijks geëvalueerd. Als 
het nodig is kunnen de maatregelen worden uitgebreid naar andere dagen en locaties. Bron: 
RTL Nieuws, 20 juli 2020. 

RIVM: driehonderdtweeënveertig nieuwe besmettingen ten 
opzichte van gisteren 

Het RIVM meldt 342 nieuwe besmettingen en 5 nieuwe ziekenhuisopnames en geen nieuwe 
doden ten opzichte van gisteren. De laatste dag dat het RIVM op 1 dag meer nieuwe 
besmettingen meldde was op 7 mei. Toen werden er 455 nieuwe gevallen gemeld. 

Destijds was wel het testbeleid anders. In tegenstelling tot nu, kon niet iedereen zich laten 
testen 

Met 76 nieuwe besmettingen heeft Rotterdam opnieuw een groot aandeel in de cijfers. In totaal 
meldt het RIVM nieuwe besmettingen in 105 verschillende gemeenten. De meeste nieuwe 
positief geteste personen wonen in het westen van het land. Bron: RTL Nieuws, 30 juli 2020. 
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Corona is een heel andere ziekte dan gedacht, hebben deze 
artsen geleerd  

Duizenden artsen gingen begin dit jaar de strijd aan met een onbekend virus waar geen 
medicijn of vaccin tegen was. Met nauwelijks kennis over corona moesten zij al improviserend 
beslissingen nemen die het verschil konden maken tussen leven en dood. 

Nu maken artsen de balans op. Bijvoorbeeld intensivist Dave Tjan en longarts Jeroen Verheul 
van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, waar de afgelopen maanden 200 corona-patiënten 
lagen. Welke lessen hebben zij geleerd en wat zouden ze bij een tweede golf anders doen? 

Het eerste wat beide artsen noemen is dat corona een heel andere ziekte is gebleken dan ze 
aanvankelijk dachten. ‘We dachten in het begin dat het een infectie van de luchtwegen is’, 
zegt Verheul. ‘Patiënten zijn moe, kortademig, moeten hoesten, hebben koorts, soms een 
beetje diarree en spierpijn. Een beetje de bekende griepachtige verschijnselen dus, een soort 
heel lelijke griep.’ 

 

Intensivist Dave Tjan en longarts Jeroen Verheul  

‘Door ervaringen met patiënten en nieuw wetenschappelijk onderzoek weten ze inmiddels een 
corona-infectie naast ontstekingen ook kan leiden tot stollingen. En het bleek zeker niet alleen 
maar een longziekte’, zegt Tjan. ‘Het is een ziekte waarvan we zien dat heel veel organen 
worden aangetast. We zien dat er stollingsproblemen kunnen optreden, er kan trombose 
optreden, de nieren raken aangetast, we zien problemen met de hersenen.’ 

Misschien hadden we mondiaal moeten wachten op beter bewijs voordat we dit middel aan 
patiënten gaven, aldus Jeroen Verheul, longarts. 

Om alle corona-patiënten op te sporen, moet dus op veel meer dan griepachtige klachten 
worden gelet. ‘En dat is een heel verwarrend inzicht’, zegt Tjan. ‘Het kan erop neerkomen dat 
je iedere patiënt moet verdenken van covid, waardoor de selectie heel lastig kan zijn.’ 

Ook lastig blijkt het om onder grote tijdsdruk te zoeken naar een effectief middel. In het begin 
van de uitbraak gebruiken ziekenhuizen wereldwijd, ook de Gelderse Vallei in Ede, het anti-
malariamiddel hydroxychloroquine. Maar onderzoek laat niet of nauwelijks een gunstig effect 
zien voor coronapatiënten. 



129 

 

In mei wordt het landelijke advies om het medicijn niet te gebruiken. In Ede stoppen ze daarop 
met het middel. Verheul: ‘Misschien hadden we achteraf gezien mondiaal moeten wachten op 
beter bewijs voordat we dit aan een aantal van onze patiënten gaven.’ 

Maar het dilemma in maart en april is: misschien werkt het middel wél, en vallen er levens 
mee te redden. ‘We konden toen niet veel anders dan geven wat misschien werkte’, zegt 
Verheul. ‘Aan de andere kant kunnen veel medicijnen ook ernstige bijwerkingen hebben. Dus 
een medicijn geven omdat het misschien wel werkt klinkt logisch, maar is toch niet een 
vanzelfsprekende stap.’ 

Nu gebruiken ziekenhuizen de ontstekingsremmer Dexamethason, waarvan is aangetoond dat 
het de overlijdenskans van patiënten tot wel een derde verlaagt. 

De artsen hebben ook veel geleerd over het organiseren van zorg voor andere patiënten. De 
niet-coronazorg kwam tijdens de eerste uitbraak op een laag pitje te staan. Dit heeft 
waarschijnlijk veel gezonde levensjaren gekost van niet-coronapatiënten. 

‘In een tweede uitbraak willen we proberen zoveel mogelijk van de belangrijke reguliere zorg 
te preserveren’, zegt Tjan. ‘Dat betekent ook dat je een keuze moet maken hoeveel covid-zorg 
je kunt doen om bijvoorbeeld oncologische patiënten hun kuren te laten krijgen.’ 

Tijdens de eerste golf bleken ziekenhuizen niet altijd even happig om corona-patienten van 
elkaar over te nemen. Bij een tweede golf moet dat beter, vinden de artsen, zodat de andere 
zorg minder in de knel komt. Tjan: ‘We willen dichterbij, in onze regio patiënten kunnen 
herplaatsen om voldoende capaciteit te creëren.’ 

Nog een belangrijke les: corona-patiënten hebben structurele nazorg nodig. ‘We zijn erachter 
gekomen dat van de eerste 40, 50 patiënten die we naar huis lieten gaan, een aanzienlijk deel 
toch nog zoveel klachten hield dat we ze moesten terugzien’, zegt Verheul. ‘Met een 
longfunctie, foto of bloedvatonderzoek moesten we hun problemen alsnog goed in kaart 
brengen.’ 

‘Nu zeggen we: de mensen die zo ziek zijn geweest dat ze bij ons in het ziekenhuis hebben 
gelegen, die bekijken we allemaal opnieuw.’ Bron: NOD, 30 juli 2020.  

AANKONDIGINGEN 
Nederland · rivm.nl 

Vrijdag kans op smog door ozon in het zuiden en midden van Nederland 
2 dagen geleden Op vrijdag 31 juli 2020 is er in het zuiden en het midden van Nederland 
kans op smog door ozon. 

Nederland · rijksoverheid.nl 

Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf 
2 dagen geleden Bij een nertsenbedrijf in Rijkevoort is een besmetting met SARS-CoV-2 
vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 12.500 ... 

Nederland · rivm.nl 

Aantal besmettingen COVID-19 neemt verder toe 
4 dagen geleden Afgelopen week werden 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest 
zijn op COVID-19. 
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Vakantieverkeer: zevenhonderdzestig kilometer file in 
Frankrijk, geen files naar Spanje, opvallend druk in Noord-
Duitsland 

‘Vakantiegangers die met de auto onderweg zijn in Europa kunnen op de meeste knelpunten 
weer doorrijden. In Frankrijk leverde de eerste zwarte zaterdag niet de verwachte 900 
kilometer file op maar ‘slechts’ 760 kilometer. ‘Dat was twee kilometer minder dan vorig jaar 
dus de Fransen gaan ondanks corona gewoon op vakantie’, zegt ANWB-woordvoerder Arnoud 
Broekhuis.    

Mensen gaan volgens de ANWB nog steeds massaal op vakantie, maar blijven veel vaker in 
eigen land. Toch gaat nog 40 procent van de Nederlanders naar het buitenland. En het 
merendeel pakt de auto. Daarom is het richting Frankrijk vandaag, vooral op de wegen naar 
de westkust en de middellandse zee dringen geblazen. ‘Op de befaamde Autoroute du Soleil 
(A6/A7) bedroeg de vertraging rond de middag zo’n 3,5 uur. Omstreeks half zes was dat nog 
anderhalf uur.’ Ook de files in de richting van Bordeaux en de Atlantische kust (A10) zijn 
volgens hem aan het oplossen. ‘De vertraging is daar nu nog één uur tegenover bijna drie uur 
rond de middag.’  

 

In Frankrijk worden zaterdag al vanaf de vroege ochtend lange files verwacht op onder meer 
de A7, zoals hier bij Vienne in het zuidoosten van het land. © AFP 
 

De Franse verkeerspolitie voorspelde voor vandaag in totaal 900 kilometer file maar dat cijfer 
werd niet gehaald. Broekhuis: ‘Met 760 kilometer stond er slechts twee kilometer file minder. 
Daaruit blijkt dat de Fransen ondanks corona gewoon op vakantie gaan en in eigen land 
blijven.’ In tegenstelling tot andere jaren stonden er in het zuiden van Frankrijk geen files 
richting de Spaanse grenzen. ‘Mensen gaan dus niet naar Spanje, dat is duidelijk’, aldus de 
ANWB-woordvoerder.  In enkele Spaanse provincies zijn weer beperkingen ingevoerd vanwege 
stijgende aantallen coronabesmettingen.  

De rust op de A9 tussen Frankrijk en Spanje is volgens Broekhuis een zeldzaamheid. ‘In 

andere jaren sta je daar soms twee tot drie uur stil in de hitte.’  
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In Duitsland viel de vakantiedrukte op de snelwegen vandaag wel mee. De deelstaat Baden-
Württemberg kreeg vakantie en vanuit Beieren vertrok een tweede golf vakantiegangers. 
‘Desondanks bleven grote opstoppingen op de bekende knelpunten uit. Behalve op de A1 en 
A7 in het noorden richting de Deense grens. Daar was de vertraging rond  de middag vier uur, 
nu nog twee uur.’ De files werden volgens hem vooral veroorzaakt door terugkerende Denen. 

‘Voor hen is de julivakantie voorbij.’  

In Zwitserland stonden lange files op de A2 voor de Gotthardtunnel met vertragingen als gevolg 
van wel twee uur. ‘Omstreeks 14 uur was dat voorbij. Vooral omdat er minder verkeer richting 

Italië reed.’  

In Italië vertraagde het verkeer richting de Adriatische- en Middellandse Zee. ‘Op de A14 
richting Rimini bedraagt de wachttijd nu nog zo'n 50 minuten. Op de A12 van Genua naar 

Pisa bedroeg de vertraging rond de middag zo'n twee uur, nu nog één uur.’  

Slovenië is als vakantiebestemming steeds meer in zwang. Dat bleek vandaag ook uit de 
ellenlange file op de A11, de route via de beruchte Karawankentunnel tussen Oostenrijk en 
Slovenië. De gemiddelde wachttijd bedraagt vijf uur. Deels komt dat omdat heel streng wordt 
gecontroleerd en getemperatuurd om te zien of mensen corona hebben. ‘Omstreeks 15 uur 
was de wachttijd 1 uur en 45 minuten, nu nog 50 minuten’, vervolgt Broekhuis. Vooral 
Duitsers en Oostenrijkers gaan volgens hem graag naar Slovenië.’ ‘Zeker nu Kroatië voor veel 

landen oranje gekleurd is.’ 

Automobilisten moeten vooral rekening houden met de extreem hoge temperaturen, 
waarschuwt de ANWB. In Nederland valt het nu mee, maar het kwik tikte in midden-Duitsland 
35 graden aan. En verder richting Italië was het zo'n 37 tot 38 graden. Broekhuis: ‘Als je de 
hitte wilt mijden, dan kan je beter morgen of overmorgen vertrekken, vanaf morgen is het ook 

in die landen een stuk koeler namelijk.’  

Wie toch eerder vertrekt, wordt geadviseerd om zich goed te wapenen tegen de hitte. Dat 
betekent voldoende water mee, maar ook vaker even te stoppen. Ook op 8 en 15 augustus 
verwacht de ANWB monsterfiles op de Europese wegen. Dat komt dan deels door de vele 

terugkerende vakantiegangers. Bron: AD, 1 augustus 2020. 

Ruim vierhonderd nieuwe besmettingen: honderd meer dan 
gisteren 

Er zijn opnieuw 431 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is fors meer dan 
gisteren, toen er 338 besmettingen waren. Het aantal besmettingen ligt bijna twee keer zo 
hoog als een week geleden. 

Dat blijkt uit de nieuwe update van het coronadashboard. Rotterdam-Rijnmond is weer 
koploper, met 125 besmettingen. Dat is bijna twee keer zoveel als de nummer twee, GGD-

regio Amsterdam-Amstelland.  

Bijna de helft van de besmette personen is tussen de 20 en 40 jaar oud. Daarna volgt de 

leeftijdsgroep 40 tot 60, met iets minder dan eenderde van het aantal besmettingen.  

Het aantal patiënten dat vanwege covid-19 op de intensive care verblijft, bedraagt 22. Dat zijn 
er 3 meer dan gisteren. Het aantal corona-opnames buiten de ic bedraagt 67, 6 minder dan 

de dag ervoor. Bron: AD, 1 augustus 2020.  
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Ruzie over mondkapjes ontaardt in vechtpartij aan boord van 
vliegtuig naar Ibiza 

Aan boord van een KLM-vliegtuig is afgelopen week een grote vechtpartij uitgebroken, meldt 
AT5. Een passagier zou geweigerd hebben om een mondkapje te dragen, waarop een ruzie en 
vechtpartij volgden. Beelden van de vechtpartij zijn online gezet. 

 

De beelden laten zien hoe er flink wordt gevochten. Een passagier met een ontbloot bovenlijf 
lijkt de veroorzaker van alle ongeregeldheden te zijn. Hij draagt geen mondkapje, terwijl dat 
wel verplicht is aan boord van KLM-vluchten. Overigens is hij niet de enige passagier die geen 

mondkapje draagt. Volgens de plaatser van de beelden zou de passagier dronken geweest zijn. 

Op het moment van het ontstaan van de vechtpartij roept een andere passagier: ‘Kappen, er 
zijn kinderen hiero’. Even later is te zien dat de passagier met het ontbloot bovenlijf door 
andere passagiers in het gangpad op de grond gedrukt wordt. 

Een woordvoerder van KLM bevestigt aan AT5 dat de vechtpartij heeft plaatsgevonden. Het 
toestel was op dat moment onderweg van Schiphol naar Ibiza. Bij aankomst op het eiland zijn 
twee passagiers gearresteerd. De woordvoerder benadrukt dat de veiligheid niet in gevaar is 

geweest. Bron: AD, 2 augustus 2020. 

Chinese viroloog en klokkenluider: ‘Corona komt uit militair 
lab’ 

Dr. Li Meng-Yan, is een Chinese viroloog die is ondergedoken in de Verenigde Staten. Vanuit 
een schuiladres doet ze een boekje open over de Chinese overheid, het beleid tegen corona, en 
de origine van het virus. Ze kon haar verhaal doen bij Tucker Carlson op Fox News. Mocht 
haar verhaal werkelijkheid bevatten, dan hebben de Chinese autoriteiten flink wat uit te 
leggen. 

Het is een bijzonder verhaal van een Chinese viroloog die twee keuzes had. Haar mond houden 
of de waarheid vertellen. Ze koos voor het laatste, wat betekende dat ze wel het land moest 
ontvluchten. Want China staat erom bekend dat ze mensen ‘laat verdwijnen’. Ondergedoken 
in de VS deelt ze de eerste bevindingen van haar onderzoek naar de oorsprong van het virus. 
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‘Ik heb duidelijk vastgesteld dat het virus afkomstig was van een militair lab van de 
Communistische Partij. De Wuhanmarkt werd slechts gebruikt om de aandacht af te leiden.’ 

In eerste instantie meldden ze misstanden nog aan haar leidinggevenden. Uiteraard deden die 
er niks mee, want ook zij wisten dat ze maar beter hun mond kunnen houden. Iedere vorm 
van mogelijke betrokkenheid bij dit soort dingen kan je naast je baan ook je leven kosten in 
China. 

‘Ik wist: als ik me uitspreek, kan ik zo verdwijnen, net als alle moedige protestanten in 
Hongkong. Ik kon ieder moment verdwijnen. Zelfs mijn naam zou niet meer bestaan.’ 

China ontkent haar bestaan, en meent dat ze haar helemaal niet kennen. 

‘De Chinese overheid heeft snel en daadkrachtig op de Covid-uitbraak gereageerd. Alle acties 
zijn zorgvuldig gedocumenteerd in het document ’Fighting COVID-19: China in Action’ met 

volle transparantie. De feiten zeggen alles.’ 

Vorige maand kreeg ze voor het eerst een podium bij FoxNews, maar ze is de laatste tijd niet 
meer te negeren bij de Amerikaanse media. Bron: De Telegraaf, 2 augustus 2020. 

Veel meer mensen laten zich testen op corona 

Afgelopen week lieten zich meer mensen op corona testen dan in alle andere weken dat 
iedereen met verschijnselen naar de GGD kon. Dat meldt een woordvoerder van de 
gezondheidsdienst.  

In de week van 18 tot en met 25 juli werden 111.764 testen afgenomen. Volgens de zegsman 
is dat een toename van 25 procent ten opzichte van de week ervoor. 

‘Kijken we naar het verloop van de week, dan wordt duidelijk dat er iedere dag duizend testen 
meer worden afgenomen. Waarbij de weekenddagen net zo druk aan het worden zijn als de 
weekdagen, waar deze voorheen een stuk rustiger waren.’ 

Sjaak de Gouw, portefeuillehouder infectieziektebestrijding bij GGD GHOR Nederland: „Lange 
tijd bleef het aantal afgenomen testen sterk achter bij de prognoses. Daar lijkt een einde aan 
gekomen. Gelukkig laten steeds meer mensen zich testen. Dat is cruciaal om verdere 
verspreiding te kunnen voorkomen.’ 

Omdat de vraag in sommige regio’s sneller dan gemiddeld toenam, lukt het nog niet overal om 
iedereen binnen 24 uur in de buurt te laten testen. ‘Natuurlijk is het lastiger om je aan de 
voorschriften te houden als je langer moet wachten, maar doe het wel. Zo voorkom je dat je 
anderen besmet’, waarschuwt De Gouw. 

Wekenlang schommelde het aantal Nederlanders dat zich liet testen op corona tussen de 
10.000 en 12.000 per dag. Dat werd te gering en daarom zorgelijk gevonden. wie niet is getest, 
weet niet of hij anderen kan besmetten en dus thuis moet blijven. Bron: De Telegraaf, 27 juli 
2020.  

Meer dan achttien miljoen coronabesmettingen wereldwijd 

Aan de stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd komt geen einde. In een paar 
dagen kwamen er weer 1 miljoen bij. Inmiddels zijn sinds de corona-uitbraak ruim 18 miljoen 
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infecties geregistreerd. Van de personen die besmet raakten, zijn er ongeveer 689.000 
overleden. Meer dan 11,3 miljoen zijn weer hersteld. In Nederland zijn meer dan 6100 mensen 
overleden aan het virus. 

 

Lange rijen automobilisten op een coronatestlocatie in Florida 

De cijfers komen van de Amerikaanse website Worldometer, die alle beschikbare gegevens 
optelt. De Verenigde Staten zijn al een tijdje het zwaarst getroffen land met ruim 157.000 
coronadoden en ruim 4,7 miljoen besmettingen. In Nederland zijn tot nu toe iets meer dan 

54.700 infecties en 6148 doden geregistreerd.  

De officiële cijfers geven geen volledig beeld van de omvang van de uitbraak. Zo test niet elk 
land even intensief. Ook registreren landen vaak verschillend. Bron: De Telegraaf, 2 augustus 
2020.  

Beverwijks verzorgingstehuis in lockdown na 
coronabesmetting 

Alle afdelingen van het woonzorgcentrum Huis ter Wijck in Beverwijk worden tijdelijk in 
quarantaine geplaatst nadat een uitzendkracht positief op het coronavirus was getest. Dat 
heeft Viva Zorggroep, waar het centrum onder valt, zaterdag bekendgemaakt. 

 

Huis Ter Wijck 

De uitzendkracht, die op meerdere afdelingen werkte, had klachten en was op verzoek van de 

zorggroep op Covid-19 getest en bleek positief. ‘Met alle opgedane kennis en ervaring en uit 
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voorzorg om iedereen zo goed mogelijk te beschermen, weten we nu dat het tijdelijk nodig is 

om, beperkt en in beschermingsmateriaal gestoken, bezoek toe te laten’, laat Viva weten. 

Viva zegt de situatie voor haar bewoners, hun naasten en alle medewerkers te betreuren en 
er alles aan te doen om de quarantaine zo kort mogelijk te laten duren. Dit weekeinde worden 
alle bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers getest. Volgens Viva is goed te 
achterhalen wie er met wie contact heeft gehad in Huis ter Wijck. 

‘De GGD is uiteraard nauw betrokken en samen met hen volgen we de ontwikkelingen op de 
voet. Alle benodigde protocollen zijn paraat en er is ruim voldoende beschermingsmateriaal 
voor iedereen. We zijn erg trots op de inzet en betrokkenheid van de medewerkers in Huis ter 
Wijck en de snelle actie die ondernomen is. Iedereen is op de hoogte van de te nemen stappen 
en was goed voorbereid op een eventuele nieuwe ronde van verdenkingen in verband met 
Covid-19’, aldus de zorggroep. Bron: De Telegraaf, 1 augustus 2020.  

Agenten gewond bij protest in Berlijn tegen 
coronamaatregelen 

 Berlijn zijn achttien agenten zaterdag gewond geraakt toen zij een grote demonstratie tegen 

de Duitse coronamaatregelen beëindigden. Drie van hen moesten behandeld worden in het 

ziekenhuis, maakte de politie bekend.   

 

Ongeveer  20.000 demonstranten gingen zaterdag de straat op in de Duitse hoofdstad om 
duidelijk te maken dat de overheid volgens hen een onacceptabele inbreuk maakt op 
persoonlijke vrijheden. Ze hekelden onder meer de voorschriften over het gebruik van 
mondkapjes.  

Na een protestmars die eindigde bij de Brandenburger Tor werd de betoging weliswaar officieel 
beëindigd door de organisatie, maar de deelnemers gingen toen niet meteen weg. Daarop 
besloot de politie de demonstranten weg te sturen. Daartoe zou ook besloten zijn omdat de 
veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd. Veel aanwezige demonstranten droegen geen 
mondkapje of hielden zich niet aan de richtlijnen voor sociale afstand. 

De organisator van het evenement moet zich verantwoorden voor het feit dat de coronaregels 
werden overtreden, zei de Berlijnse politie eerder. Mogelijk wordt hij strafrechtelijk vervolgd. 
Ook vanuit de Duitse regering klonk kritiek op het gedrag van de demonstranten. Bron: De 
Telegraaf, 2 augustus 2020. 
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KLM vliegt voor het eerst sinds coronacrisis weer passagiers 
naar China  
 

 
 
Luchtvaartmaatschappij KLM heeft dinsdag weer passagiers vanaf luchthaven Schiphol naar 
het Chinese Sjanghai gevlogen, meldt het luchtvaartconcern in een persbericht. Het is voor 
het eerst sinds februari dat KLM weer passagiers naar China vliegt. De vluchten naar China 
waren de eerste vluchten die werden opgeschort tijdens de coronapandemie. 
 
De luchtvaartmaatschappij start de route Amsterdam-Sjanghai weer met één vlucht per week 
en maakt zowel op de heen- als de terugreis een stop in Seoel (Zuid-Korea). KLM-topman 
Pieter Elbers noemt de hervatting van de vluchten ‘een voorzichtig, maar positief teken van 
herstel’.  

De vluchten naar het Chinese vasteland werden begin februari stopgezet, toen het coronavirus 
om zich heen greep in China. Het aan banden leggen van de vluchten naar het Aziatische land 
markeerde het begin van de crisis in de luchtvaart. Door de coronapandemie werd er 
maandenlang mondjesmaat gevlogen. Sinds halverwege mei zijn luchtvaartmaatschappijen 
als KLM hun netwerk van passagiersvluchten weer wat aan het uitbreiden. 

KLM is overigens niet helemaal gestopt met vliegen op China: het bedrijf vloog nog wel heen 
en weer met cargo. Begin april werden zelfs de met pensioen gestuurde Boeing 747's weer van 
stal gehaald om medische apparatuur naar China te vliegen. De luchtvaartmaatschappij deed 
dit samen met Philips.  
 
Wie naar China wil vliegen, moet wel flink wat maatregelen treffen. Net als bij een gemiddelde 
Europese vlucht moet een passagier een mondkapje dragen tijdens de vlucht, maar 
daarbovenop komen nog maatregelen vanuit de Chinese overheid. Zo moeten passagiers een 
gezondheidsverklaring invullen en wordt de temperatuur van passagiers gemeten. Ook is er 
beperkte catering aanwezig om contactmomenten tussen crew en passagiers te vermijden. 
Bron: NU.nl, 2 augustus 2020. 
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Laatst bijgewerkt: 14:59, 1 augustus 2020,  coronadashboard.rijksoverheid.nl.   

Corona-opleving in Spanje: 'Dit is geen gewone zomer' 

Midden in de zomervakantie is Spanje opnieuw getroffen door uitbraken van het 
coronavirus. Wat betekent dit voor Nederlandse vakantiegangers? We spreken met 
ambassadeur Jan Versteeg in Madrid. ‘Als je reisplannen hebt, besef dan dat het geen 
gewone zomer is.’   

 

Ambassadeur Jan Versteeg werkt thuis sinds de uitbraak van het coronavirus in Spanje. 

 ‘Na een strenge lockdown dit voorjaar waren de besmettingscijfers in Spanje heel sterk 
gedaald. Maar sinds een paar weken is het er weer onrustig. Er zijn geïsoleerde uitbraken van 
het coronavirus,  de grootste in een fruitteeltgebied in Catalonië en Aragon. Je ziet steeds 
meer stippen op de kaart. En in Barcelona is er een serieus probleem.’ 

Barcelona heeft een grote luchthaven. Kun je daar nog wel een tussenstop maken? 

‘Ja, dat is nog steeds mogelijk. Weliswaar ligt de luchthaven El Prat in een van de getroffen 
gebieden, maar op het vliegveld is alles nog onder controle. De veiligheidsmaatregelen zijn 
daar heel scherp. Je kunt dus via de luchthaven reizen, bijvoorbeeld als je daar moet 
overstappen. Het is dan wel belangrijk dat je op de luchthaven blijft en geen uitstapje maakt 
in de omgeving.’ 



138 

 

  

Kun je in Spanje met de auto door de oranje gebieden heen reizen, bijvoorbeeld om bij het 
vliegveld van Barcelona te komen? 

‘Ja, dat is mogelijk. Maar ook hier geldt: vermijd contact zo veel mogelijk. Ga rechtstreeks 
naar je bestemming en stop niet onderweg om te tanken of ergens koffie te halen.’ 

Moet je in quarantaine als je nu terugkomt uit een oranje gebied in Spanje? 

‘Ja. Als je uit een oranje gebied thuiskomt, bijvoorbeeld Barcelona, is het dringende advies 
om in Nederland twee weken in thuisquarantaine te gaan.’ 

Het Verenigd Koninkrijk geeft een oranje reisadvies voor heel Spanje. Hoe kan het dat het 
Nederlandse advies anders is? 

‘Ik kan me voorstellen dat mensen daar vragen over hebben. Het klopt dat elk land zijn eigen 
afweging maakt. Nederland baseert zich op de adviezen van het RIVM. Die zijn de basis voor 
veranderingen in het reisadvies.' 

Hoe zijn de Spanjaarden zelf onder de opleving van het virus? 

‘De beleving in Spanje is heel anders dan die in Nederland. Veel mensen zijn familieleden of 
vrienden kwijtgeraakt. Of kennen mensen die dat zijn overkomen. Dus Spanjaarden zeggen 
niet: wat was die lockdown toch streng. Niemand vindt beperkende maatregelen leuk, maar 
in Spanje is daar veel meer begrip voor. Ze hopen dat de autoriteiten de opleving zo snel 
mogelijk de kop indrukken.’    

Wat kan de Nederlandse ambassade in Madrid doen voor Nederlandse vakantiegangers? 

‘Hoewel we nog steeds veel thuiswerken, heeft de ambassade zijn gewone dienstverlening weer 
hervat. Nederlanders die in Spanje in de problemen zijn gekomen kunnen dus bij ons 
aankloppen voor informatie, verklaringen of vervangende reisdocumenten. Bron: 
Rijksoverheid.nl, 30 juli 2020. 
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Zweden was lang hét voorbeeldland als het ging om corona. Er was geen lockdown en toch 
viel het aantal besmettingen mee. Nu is dat anders: er zijn juist meer patiënten dan in veel 
andere landen. 

 

 

Aantal besmettingen stijgt verder, maar Nederland feest vrolijk 
door 

Terwijl jongeren dit weekeinde op verschillende plekken in het land vrolijk feestjes vierden, 
blijft het aantal coronabesmettingen oplopen. Gisteren kwamen er 431 besmettingen bij. 
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Vandaag waren dat er nog eens 366. Dat zijn hogere aantallen dan op de dagen voor het 
weekend. 

De 431 nieuwe gevallen van gisteren vormen het hoogste aantal sinds 7 mei. Viroloog Ab 
Osterhaus maakt zich grote zorgen om de huidige cijfers. ‘Als we het nu slapjes aanpakken, 
gaat het echt de verkeerde kant op. Je wil niet dat we door laksheid in een nieuwe lockdown 

terechtkomen.’ Bron: AD, 2 augustus 2020. 

 

Amerikanen vrezen voor het stoppen van hun corona-uitkering 
 

Miljoenen Amerikanen die hun baan verloren door de coronacrisis kregen speciale corona-
uitkering van de overheid. Maar nu die dreigt op te houden, slaat de paniek toe. Ze zijn 
behoorlijk afhankelijk van die uitkering. Bron: RTL Nieuws, 2 augustus 2020. 

 
Corona-uitbraak op Noors cruiseschip (dat als eerste ter 
wereld weer voer) 
 

Zeker veertig opvarenden van een Noors cruiseschip zijn besmet geraakt met het coronavirus. 
De rederij begon vorige maand als eerste ter wereld weer met internationale cruises. Nu zijn 
er grote zorgen of de bijna vierhonderd passagiers, die al van boord zijn gelaten, wel snel 
genoeg opgespoord kunnen worden. 

 



141 

 

 

Dit weekend maakte de Noorse rederij Hurtigruten bekend dat zesendertig bemanningsleden 
en vier passagiers van twee verschillende cruises besmet zijn geraakt met het coronavirus. 

Eind vorige week meerde het schip aan in de haven van Tromsø, de grootste stad in het 
noorden van Noorwegen. Daar werden vier bemanningsleden positief getest op het 
coronavirus. De volledige bemanning, honderdachtenvijftig personen, moest vervolgens op het 
schip in quarantaine blijven. 

De honderdachtenzeventig passagiers waren toen echter al van boord gelaten. De Noorse 
gezondheidsautoriteiten begonnen samen met de rederij direct een grootschalige operatie om 
alle passagiers op te sporen. Zij moeten twee weken in zelfisolatie om verdere verspreiding van 
het virus te voorkomen. 

Ook enkele passagiers van een eerdere cruise, vorige maand, zijn besmet geraakt. In totaal 
gaat het om driehonderdachtenzeventig passagiers die momenteel door de Noorse 
gezondheidsautoriteiten benaderd worden. ‘Wij verwachten meer besmettingen te vinden’, 
vertelde een woordvoerder daar gisteren over. 

Volgens de Financial Times gaat het om passagiers uit zeker negenenzestig gemeenten in 
Noorwegen, waardoor de uitbraak snel grote gevolgen kan hebben. ‘Alle passagiers hebben 
inmiddels bericht van ons gehad’, vertelde de rederij gisteren. ‘Wij verifiëren momenteel of die 
berichten goed zijn aangekomen en door iedereen worden begrepen.’ 

Hurtigruten begon halverwege juni als eerste rederij ter wereld weer met internationale 
cruises. Cruiseschepen varen vanuit Noorwegen naar de poolcirkel. Ook heeft de rederij 
plannen om vanaf deze maand weer verschillende cruisereizen naar de Britse eilanden aan te 
bieden. 

Vanwege de coronacrisis hadden de schepen zeker drie maanden stilgelegen. Toen de eerste 
cruisegangers vorige maand weer verwelkomd werden, werd ze op het hart gedrukt dat ze zich 
geen zorgen hoeven te maken. Hurtigruten had 'zeer strikte maatregelen' genomen om 
besmettingen tijdens de reizen te voorkomen. Naar eigen zeggen waren de 
voorzorgsmaatregelen zorgvuldiger dan Noorse of internationale voorschriften. 

Experts waarschuwen al langer dat reizen naar de poolcirkel, zoals die van Hurtigruten, in 
deze tijd onverantwoord zijn. In het gebied zijn slechts zeer beperkte medische voorzieningen 
aanwezig. Als er tijdens een reis medische hulp nodig is vanwege een uitbraak van het 
coronavirus, levert dat dus acuut problemen op. 
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Rederijen zelf zeggen dat ze voldoende uitrusting aan boord hebben om passagiers op te 
vangen. Hurtigruten heeft een cruise die voor aankomend weekend gepland staat 
geannuleerd, maar het is niet duidelijk of alle reizen gecanceld worden. Bron: RTL Nieuws, 3 
augustus 2020.   

Dodental corona in Iran véél hoger dan overheid toegeeft 
 

 

De Iraanse president, Hassan Rouhani, tijdens een persconferentie vorige week, over het 
coronavirus. 

Volgens de officiële cijfers van de Iraanse overheid heeft het coronavirus in het land aan 
'slechts' 14.405 mensen het leven gekost. Uit gelekte documenten van een anonieme bron 
blijkt dat het werkelijke dodental bijna drie keer zo hoog is, wat Iran een van de zwaarst 
getroffen landen ter wereld maakt. 

Een anonieme bron heeft documenten gelekt aan de BBC om 'de waarheid te onthullen'. In 
Iran zouden in werkelijkheid bijna 42.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het 
coronavirus. 

Ook blijkt uit de documenten dat de Iraanse overheid niet alleen over het aantal coronadoden, 
maar ook het aantal besmettingen heeft gelogen. 

In werkelijkheid zijn zo'n 451.000 mensen in Iran besmet geraakt met het coronavirus, blijkt 
uit de gelekte documenten. Volgens de officiële cijfers zijn 'slechts' 278.827 mensen besmet 
geraakt. 

Op de dag dat Iran de eerste officiële besmetting bekendmaakte, op 19 februari, was intern 
bekend dat al 52 mensen aan de gevolgen van het virus waren overleden. 

De BBC weet niet wie de anonieme bron is en weet dus ook niet hoe hij of zij aan de informatie 
is gekomen. De persoon zegt 'de waarheid te willen onthullen' om 'politieke spelletjes' te 
stoppen. In de documenten staat het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames in Iran. 

Ook zijn er lijsten met onder andere namen, adressen, leeftijd, geslacht en onderliggende 
gezondheidsklachten van coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Op basis van 
die informatie heeft de BBC de informatie in de gelekte documenten kunnen controleren. 
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De Iraanse hoofdstad Teheran is in Iran het zwaarst getroffen. Daar zijn ruim 8.000 mensen 
overleden aan de gevolgen van het coronavirus. 

Iraanse medici hebben aan de BBC verteld dat het Iraanse ministerie van Volksgezondheid 
onder grote druk staat van de inlichtingendiensten in het land. ‘Er waren in eerste instantie 
geen coronatesten beschikbaar’, vertelt een dokter die anoniem wil blijven. ‘Vervolgens werden 
beschikbare coronatests niet genoeg gebruikt. De inlichtingendiensten wilden simpelweg niet 
toegeven dat het coronavirus bestaat in Iran.’ 

De data die de Iraanse overheid vrijgaf was qua stijging en daling vergelijkbaar met de 
werkelijke cijfers: toen er een lockdown werd afgekondigd, daalde het aantal besmettingen en 
coronadoden. In werkelijkheid bleken er alleen vele malen meer slachtoffers dan Iran toe wilde 
geven. 

Overal ter wereld is het werkelijke aantal coronadoden vermoedelijk hoger dan verwacht, 
bijvoorbeeld door een gebrek aan coronatesten. Volgens de BBC gaat het in het geval van Iran 
echter om opzettelijk misleidende cijfers. Bron: RTL Nieuws, 2 augustus 2020.  

RIVM meldt 366 nieuwe besmettingen met corona. De cijfers 
lopen op (maar in Drenthe en Groningen gaat het langzaam) 

Het RIVM heeft over het afgelopen etmaal 366 nieuwe meldingen ontvangen van corona-
besmettingen. 

Gisteren kwamen er 431 besmettingen bij, vrijdag waren het er 338. De cijfers van vandaag 
en gisteren zijn de hoogste van de afgelopen week. Het gemiddeld aantal besmettingen loopt 
op. De afgelopen week waren het er 307 per dag, een week eerder lag het daggemiddelde nog 
op 174. In Drenthe kwam er 1 nieuwe besmetting bij, in Groningen waren dar er 2. 

In totaal liggen er nu 573 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 17 
minder dan gisteren. Van hen liggen er 21 op de intensive care (1 minder dan gisteren). 

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg spreekt van een stabiele 
situatie. Bron: Dagblad van het Noorden, 2 augustus 2020.  

Ziekenhuisopnames per dag in Twente 

Aantal opnames per dag, gemiddeld over de afgelopen drie dagen. 

0 opnames. 

 

Positief geteste mensen in Twente 

Aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners per dag. 

0.3 positief geteste personen. 

Aantal positief geteste mensen: 2 
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Ziekenhuisopnames per dag in Amsterdam-Amstelland 

Aantal opnames per dag, gemiddeld over de afgelopen 3 dagen. 

0.3 opnames. 

 

Positief geteste mensen in Amsterdam-Amstelland 

Aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners per dag. 

2.8 positief geteste personen. 

Aantal positief geteste mensen: 30 

Het inreisverbod voor Nederland per 5 augustus 2020 

Nederland heeft per 5 augustus 2020 00.00 uur het inreisverbod voor Algerije weer ingesteld. 
Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria 
over de gezondheidssituatie in Algerije en de daar geldende maatregelen. In dat verband wordt 
onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet lager zijn dan 
het Europees gemiddelde van 15 juni 2020 per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. 
Ook wordt er gekeken naar de algehele reactie op COVID-19 in het betreffende land. Hierin 
worden onder andere het aantal  uitgevoerde coronatests, bron- en contactopsporing en 
beheersmaatregelen meegenomen. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC, de WHO en 
RIVM leveren daarvoor de benodigde informatie. 

De opheffing van de reisbeperking, ingegaan op 1 juli, voor reizigers die bestendig verblijf 
hebben in de volgende landen: Australië, Canada, Georgië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, 
Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay blijft wel van kracht. Voor reizigers 
afkomstig uit China geldt dat het inreisverbod zal worden opgeheven zodra China zelf ook EU-
burgers toelaat. 

Voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit overige derde landen (andere landen dan 
het EU+ gebied) naar Europa blijft de huidige inreisbeperking van kracht met als doel de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die geen bestendig 
verblijf hebben in een bovengenoemd land op de groene lijst én niet onder de volgende 
uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen. 

Voor wat betreft thuisquarantaine wordt een onderscheid gemaakt in de verschillende 
uitzonderingscategorieën. Voor de eerste categorie uitzonderingen geldt geen dringend advies 
tot thuisquarantaine, voor de tweede categorie uitzonderingen geldt dat wel. 

Uitzonderingscategorieën waarvoor geen dringend advies tot thuisquarantaine geldt: 

• Zorgpersoneel; 

• Grenswerkers; 

• Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor 
zover noodzakelijk, dit omvat containerschepen, bulkschepen (bijvoorbeeld erts of 
steekool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij, personen werkzaam in de 
energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken alsmede 
offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en flight crew; 

• Transitpassagiers die via Nederland of een ander Schengenland naar een ander derde 
land willen reizen; 
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• Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje. De uitzonderingen gelden niet voor 
zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart. 

• Diplomaten als zij in de uitoefening van hun functie reizen; 

• Militairen als zij in de uitoefening van hun functie reizen; 

• Personeel van internationale organisaties en humanitaire organisaties; 

• Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; hierbij gaat 
het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van 
een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis. Het is bedoeld voor 
de eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads 
en kleinkinderen zijn tweedegraads. 

Uitzonderingscategorieën waarvoor wel een dringend advies tot thuisquarantaine geldt: 

• EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun 
familieleden, inclusief personen die onder de regeling lange afstandsrelaties vallen;; 

• Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, San Marino, 
Monaco, Vaticaanstad en Andorra en hun familieleden; 

• Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een 
verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig 
ingezetenen) en hun familieleden; 

• Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese 
richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat en hun familieleden; 

• Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging 
voor voorlopig verblijf (MVV). 

• Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort 
van toepassing; 

• Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten; 

• Studenten in het bezit van een kennisgevingsbrief van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst; 

• Kennismigranten in het bezit van een kennisgevingsbrief van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst of een Nederlandse tewerkstellingsvergunning. Bron: 
Rijksoverheid.nl, 3 augustus 2020. 

Italiaans onderzoek wijst op grotere verspreiding coronavirus 

Aan de stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd komt geen einde. In een paar 
dagen kwamen er weer 1 miljoen bij. Inmiddels zijn sinds de corona-uitbraak ruim 18 miljoen 
infecties geregistreerd. Van de personen die besmet raakten, zijn er ongeveer 689.000 
overleden. Meer dan 11,3 miljoen zijn weer hersteld, ook al is er nog relatief weinig bekend 
over het virus. In Nederland zijn meer dan 6100 mensen overleden aan het virus. 

Bijna anderhalf miljoen Italianen, oftewel 2,5 procent van de bevolking, hebben antistoffen 
aangemaakt tegen het coronavirus. Dat is zes keer zoveel als het officiële aantal 
besmettingsgevallen, nu 248.229. Dat hebben het bureau voor statistisch onderzoek Istat en 
het ministerie van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt. Ze baseerden zich op 
serologische tests van 64.660 personen die daarvoor bloed hebben afgestaan. 

 
De onderzoekers constateerden grote regionale verschillen. In Lombardije, waar de epidemie 
in februari uitbrak, testte 7,5 procent van de bevolking positief op antilichamen tegen het 
nieuwe coronavirus. Op Sicilië was dat slechts 0,3 procent. 

In de rapportage staat verder dat 30 procent van de mensen van wie het immuunsysteem in 
actie was gekomen geen ziekteverschijnselen had. Dat zegt iets over het aanzienlijke risico 
van verspreiding van het virus door mensen die zelf niet weten dat ze besmet zijn. Bron: De 
Telegraaf, 3 augustus 2020. 
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Weer bijna vierhonderd coronabesmettingen vastgesteld 

Het coronavirus is tussen zondagochtend en maandagochtend bij 372 mensen vastgesteld. 
Dat is iets meer dan op zondag. Het is de vijfde achtereenvolgende dag dat het aantal nieuwe 
coronagevallen boven de 300 uitkomt. In de afgelopen zeven dagen waren er meer dan 2300 
positieve tests. 

De regio Rotterdam-Rijnmond blijft de grootste brandhaard. Het coronavirus werd daar 121 
keer vastgesteld. Haaglanden noteerde 51 nieuwe besmettingen, in Amsterdam-Amstelland 
kwamen vijftig nieuwe coronagevallen aan het licht en in Midden- en West-Brabant kregen 38 
mensen te horen dat ze het virus hadden opgelopen. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel 
coronagevallen in de afgelopen week zijn doorgegeven. Vorige week meldde het instituut 1329 
nieuwe besmettingen, de week ervoor 987. Bij elkaar kwam dat neer op 2316 coronagevallen 
in twee weken tijd. Bron: De Telegraaf, 3 augustus 2020.   

Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt naar 
honderdnegen 

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis neemt toe. Het zijn er nu 109, achttien meer 
dan op zondag en het hoogste aantal sinds 25 juli. Het aantal opgenomen patiënten ligt nog 
wel binnen „de bandbreedte van de afgelopen weken’, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij verwacht in de komende tijd ‘een matige verdere stijging 
van het aantal ziekenhuisopnames.’  

De cijfers staan nog in geen verhouding tot de getallen in maart, tijdens de piek van de 
pandemie. Zo werden volgens het RIVM op 27 maart maar liefst 609 coronapatiënten 
opgenomen in ziekenhuizen, een dagrecord. 

Op de intensive cares liggen momenteel 27 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 
1 juli. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg van 70 naar 82. 

Op de intensive cares liggen ook 539 mensen met andere aandoeningen. In totaal behandelen 
intensivisten dus 566 mensen. Dat aantal schommelt al twee maanden rond de 600. Bron: 
De Telegraaf, 3 augustus 2020.    

Aantal besmetting corona in gemeente Wierden minimaal   
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Het RIVM heeft weer nieuwe cijfers gepubliceerd over de corona crisis. In de gemeente Wierden 
is er sprake van één besmetting in de afgelopen twee weken. Er was geen ziekenhuis opname 
en ook is er niemand in de gemeente Wierden als gevolg van corona overleden. Cijfers in 
omliggende plaatsen geven een vergelijkbaar beeld. In Rijssen-Holten, Almelo en Borne en de 
Hof van Twente is geen enkele besmetting. In Enschede zijn er acht mensen met corona. Bron: 
Enters Nieuws, 3 augustus 2020. 

 
 
 
Een stripclub op de Wallen in Amsterdam is getroffen door een corona-uitbraak. Dat bevestigt 
een gemeentewoordvoerder woensdag aan NU.nl na berichtgeving van onder meer Het 
Parool en De Telegraaf. Zeker tien personeelsleden en ten minste één bezoeker zijn positief 

getest zijn op het virus.  
 
De eigenaar van de stripclub heeft het pand gesloten. Volgens De Telegraaf gaat het om 

stripclub La Vie en Proost in de Warmoesstraat. Giel Zwaan, de eigenaar van de stripclub, 
zegt tegen de krant dat een van zijn klanten zich meldde na een positieve coronatest. 
Personeelsleden werden opgeroepen om zich te laten testen. Tien van de veertig medewerkers 
bleken het virus te hebben opgelopen. ‘Dat hadden wij niet verwacht, want we nemen de 
maatregelen netjes in acht. De mensen hebben gelukkig geen tot milde klachten’, aldus Zwaan 
tegen de krant.  
 
De GGD vermoedt dat er meer klanten van de stripclub besmet zijn geraakt. Mensen met 
klachten worden daarom opgeroepen om zich te laten testen. De namen en nummers van 
klanten die in de zaak geweest zijn, worden door Zwaan overgedragen aan de 
gezondheidsdienst. Veel van de bezoekers komen uit het buitenland. 

In de afgelopen twee weken was er sprake van een verdrievoudiging van het aantal 
coronabesmettingen in de stad. Vanaf woensdag is het dragen van een mondkapje in bepaalde 
delen van Amsterdam, waaronder het Wallengebied, verplicht. Bron: Nu.nl, 5 augustus 2020. 
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Facebook en Twitter hebben woensdag een bericht van de Amerikaanse president Donald 
Trump verwijderd omdat het volgens de sociale media onwaarheden over het coronavirus 
bevatte. Het is de eerste keer dat Facebook een bericht van Trump verwijdert vanwege 
misinformatie over het coronavirus. 

Het bericht bestond uit een videofragment van een interview van de president met de 
Amerikaanse nieuwszender Fox News, waarin Trump zegt dat kinderen ‘vrijwel immuun’ zijn 
voor het coronavirus. 

‘Dit fragment bevat de onjuiste bewering dat een groep mensen immuun kan zijn voor het 
coronavirus’, aldus een woordvoerder van Facebook. ‘Dat is in strijd met ons beleid rondom 
schadelijke misinformatie over COVID-19.’ 

Facebook heeft nog niet eerder een bericht van Trump verwijderd vanwege onjuiste informatie 
over het coronavirus. Eerder werden wel al Facebook-berichten van de Amerikaanse president 
verwijderd vanwege het verspreiden van haat en een auteursrechtenclaim.  
 
Het fragment is inmiddels ook verwijderd van het Twitter-account van de president, omdat 
het ook daar het beleid inzake misinformatie over het coronavirus overtrad. Het Twitter-
account van Trumps campagneteam kon pas weer tweeten toen het bericht in kwestie 
verwijderd was. Bron: NU.nl, 6 augustus 2020.  

 

Corona rukt verder op: meer dan zeshonderd nieuwe 
besmettingen 

Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft maar stijgen. De afgelopen 24 uur telde het 
RIVM 601 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een forse stijging ten opzichte van gisteren, toen 
het aantal positieve tests op 426 uitkwam. 

De laatste keer dat het aantal besmettingen harder steeg, was op 26 april (655). Wel moet 
worden aangetekend dat er toen veel minder coronatests werden uitgevoerd dan nu het geval 
is. Een grote stijging van het aantal patiënten in de ziekenhuizen en op de ic’s blijft vooralsnog 
uit. In de ziekenhuizen werden de afgelopen drie dagen 16 nieuwe patiënten opgenomen. Op 

de ic’s liggen nu 37 mensen met een coronabesmetting. Gisteren waren dat er 36. 
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De toename van het aantal coronapatiënten vond met name plaats in Amsterdam-Amstelland 
(160) en Rotterdam-Rijnmond (119). Het aantal positief geteste patiënten per 100.000 
inwoners per dag ligt rond Amsterdam op 14,9 en rond Rotterdam op 9. Rond Den Haag ligt 
het op 7,3. In andere delen van het land ligt dit getal (veel) lager. In Friesland en Zuid-Limburg 

werd in 24 uur bijvoorbeeld niemand positief getest op corona. 

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel anderen een coronapatiënt gemiddeld besmet, blijft 
met 1,2 boven de 1. Dat bevestigt dat het virus zich verder over het land verspreidt. Vorige 
week raakten er in Nederland 2588 mensen besmet met covid-19, bleek maandag, een 
verdubbeling ten opzichte van een week eerder. Het RIVM schat dat er op dit moment bijna 

16,5 duizend besmettelijke mensen in ons land rondlopen.  

De stijgende trend van het aantal coronagevallen in ons land is al een paar weken aan de 
gang. Het kabinet maakt zich zorgen over de toename. Daarom geven premier Mark Rutte en 
minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond voor het eerst sinds lange tijd weer 

een persconferentie. Bron: AD, 6 augustus 2020. 

Jongeren zorgen voor stijging aantal coronabesmettingen 
wereldwijd 

Aan de stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd komt geen einde. In een paar 
dagen kwamen er weer 1 miljoen bij. Inmiddels zijn sinds de corona-uitbraak ruim 18 miljoen 
infecties geregistreerd. Van de personen die besmet raakten, zijn er ongeveer 689.000 
overleden. Meer dan 11,3 miljoen zijn weer hersteld, ook al is er nog relatief weinig bekend 
over het virus. In Nederland zijn meer dan 6100 mensen overleden aan het virus. 

Jonge mensen die nachtclubs en stranden bezoeken, zorgen wereldwijd voor een stijging van 
het aantal besmettingen met het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
analyseerde 6 miljoen infecties tussen 24 februari en 12 juli. Daaruit bleek dat het aandeel 
van besmette mensen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar is gestegen van 4,5 naar 15 
procent. 

Naast de Verenigde Staten, die in totaal 4,8 miljoen besmette gevallen tellen, hebben Europese 
landen zoals Spanje, Duitsland en Frankrijk, en Aziatische landen zoals Japan, gezegd dat 
veel van de nieuw besmette mensen jongeren zijn. 

In de leeftijdsgroep tussen de 5 en de 14 jaar is het aandeel in de besmettingen toegenomen 
met 0,8 procent tot 4,6 procent. Deskundigen maken zich zorgen dat de heropening van 
scholen kan leiden tot een verdere toename van het aantal gevallen. 

Anthony Fauci, de toonaangevende Amerikaanse expert op het gebied van besmettelijke 
ziekten, drong er vorige maand bij jongeren op aan om afstand te houden, maskers te dragen 
en mensenmassa’s te mijden. Hij waarschuwde dat mensen zonder symptomen het virus ook 
zouden kunnen verspreiden. 

Gezondheidsdeskundigen in meerdere landen hebben aangedrongen op soortgelijke 
maatregelen, aangezien besmette jongeren weinig symptomen vertonen. 

‘We hebben dit al eerder gezegd en we zullen het nog eens zeggen: jongeren zijn niet 
onoverwinnelijk’, aldus WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus vorige week 
nog tijdens een nieuwsbriefing in Genève. ‘Jonge mensen kunnen besmet zijn, jonge mensen 
kunnen sterven en jonge mensen kunnen het virus op anderen overdragen.’ Bron: De 
Telegraaf, 4 augustus 2020.  
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Binnenland: 

• Amsterdam deelt niet gelijk boetes uit bij niet dragen mondkapje 

• Toverland moet direct stoppen met vullen hele achtbaan 

• Ruim 16.000 coronapatiënten kunnen anderen besmetten  

• RIVM: ’Geen negatief reisadvies Rotterdam’ 

• Recordaantal nieuwe coronagevallen in Amsterdam  

• Aantal coronapatiënten op intensive care blijft gelijk 

• 95 euro voor negeren mondkapjesplicht in Amsterdam 

• RIVM: twee keer zoveel nieuwe besmettingen als week daarvoor 

• Marechaussee: ’Minder reizigers, maar wel meer sociaal gedrag in vliegtuig’ 

• Rutte en De Jonge beleggen nieuwe persconferentie coronacrisis  

• Meeste ambtenaren in september naar kantoor 

• Toeristen verblind door de kleurcodes  

• Consumentenbond slaat groot alarm: ‘Reisvouchers vaak ongedekt’ 

• Nieuwe studie: coronavirus sloeg vooral toe via aerosolen  

• Viruswaanzin verandert naam in ‘Viruswaarheid’ 

• Studentenvereniging: geen kennismakingstijd na vier positieve coronatests  

• Weer bijna 400 coronabesmettingen vastgesteld 

Buitenland: 

• Duitsers mogen weer op vakantie in delen Turkije 

• Parijs wil mondkapje ook in winkelstraat en wachtrij verplichten  

• ’Frankrijk kan elk moment controle over coronavirus verliezen’ 

• Polen meldt recordaantal nieuwe coronabesmettingen: nog eens 680 ziektegevallen 

• Australische leger gaat uitgaansverbod handhaven 

• Fauci: staten VS met veel coronagevallen moeten lockdown overwegen 

• Noorse rederij stopt ermee: 41 coronagevallen op 1 cruiseschip 

• 938 nieuwe coronagevallen in Engeland 

• Hier kocht Europa vaccin: Franse aanklagers beschuldigen farmagigant Sanofi van 
doodslag  

Financieel-economisch: 

• Kwart personeel Booking.com op straat 

• Werkgever mag coronatest niet eisen  

• Nieuwe topman Heineken:   ‘Horeca heeft vaccin nodig’ 

• Centrale bank-balansen exploderen tot €6000 miljard 

• Bierbrouwer Heineken hard getroffen door corona 
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Sport: 

• IOC-baas Thomas Bach wil niet speculeren over Tokio 2021: ’We weten niet eens of 
we morgen onze huizen nog mogen verlaten’ 

• Burgemeester verbiedt duel Go Ahead Eagles ’Te vroeg voor risicowedstrijd’ 

• Ajax zonder publiek tegen RKC: ’We kiezen voor de veilige optie’ 

• Positief coronageval bij Team Sunweb  

• Voetballer in Engeland die opzettelijk hoest krijgt rood 

• UCI-baas: ’Tour de France stopt niet bij één coronageval’ 

Bijna 2300 nieuwe coronagevallen binnen 24 uur in Frankrijk 

In Frankrijk zijn er in 24 uur tijd 2288 corona-gevallen bij gekomen. Dat is een recordaantal 
sinds de strenge lockdown begin juni werd opgeheven. De afgelopen dagen werden toenames 
van 1695 respectievelijk 1604 nieuwe besmettingen geregistreerd. 

De gezondheidsautoriteiten meldden vrijdag dat het dodental steeg met twaalf. In totaal zijn 
nu 30.324 mensen bezweken aan Covid-19. Wel liggen er weer iets minder patiënten in een 
ziekenhuis, nu ook op de intensive care. Eerder deze week werd het juist weer drukker op de 
ic’s. 

‘De indicatoren verslechteren. Dat wijst op een actievere verspreiding van het virus in het hele 
land, in het bijzonder onder jongvolwassenen’, zei het directoraat Gezondheidszorg (DGS). Dat 
deed een oproep de ‘waakzaamheid te vergroten.’ Het dragen van mondkapjes is in Frankrijk 
sinds 20 juli verplicht in openbare ruimtes, maar momenteel in steeds meer steden ook 
buiten, op plekken met veel mensen. Bron: De Telegraaf, 7 augustus 2020. 

Curaçao sluit per direct alle bars en clubs 

WILLEMSTAD - De Curaçaose overheid heeft vrijdagmiddag (lokale tijd) per direct alle bars en 
clubs gesloten voor een periode van in ieder geval twee weken. Op die manier moet 
verspreiding van het coronavirus op het eiland worden voorkomen. 

 

Op Curaçao zijn geen coronabesmettingen geregistreerd, daarentegen zijn er op Aruba in vijf 

dagen bijna driehonderd besmettingen bijgekomen. Omdat er tot enkele dagen geleden nog 

veel luchtverkeer was tussen de twee eilanden wil Curaçao mogelijke risico’s tegengaan. 
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Epidemioloog Izzy Gerstenbluth zei vrijdagmiddag dat via afgesloten uitgaansgelegenheden, 
waar veel mensen op af komen, het virus zich heel snel kan verspreiding. Feesten in de 
buitenlucht, bijvoorbeeld op het strand, zijn nog wel toegestaan. Daarnaast worden alle 
personen die in de afgelopen veertien dagen op Aruba zijn geweest, opgeroepen zich te melden 
bij de gezondheidsdiensten op het eiland. 

Volgens Gerstenbluth heeft de bevolking de afgelopen maanden veel moeite gedaan om 
verspreiding van het coronavirus op het eiland te voorkomen. ‘Als gevolg daarvan hebben we 
geen besmettingen meer. Maar met de explosieve stijging op Aruba, moeten we extra alert 
zijn’, aldus Gerstenbluth. Bron: De Telegraaf, 8 augustus 2020.   

 

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kwamen terug van hun 
vakantie om donderdag enkele extra maatregelen in te voeren in de strijd met het weer 
oplaaiende coronavirus. Dit zijn de belangrijkste op een rij. 

Bij een bezoek aan een horecagelegenheid wordt gevraagd of je je naam en contactgegevens wil 
invullen. Daarmee kan de GGD snel contact opnemen als er een besmetting is aangetroffen 
rond die horecagelegenheid. Daarnaast blijft het zo dat je binnen én buiten voor een plek moet 
reserveren, een gezondheidscheck moet ondergaan en een vaste plaats krijgt aangewezen. 
Als de GGD ontdekt dat er een besmetting is bij een recreatieve instelling zoals een 
horecaonderneming, bioscoop, pretpark, theater of museum, dan wordt deze instelling door 
de veiligheidsregio voor maximaal veertien dagen gesloten. 

De voorzitters van de veiligheidsregio's mogen op lokaal en regionaal niveau maatregelen 
nemen om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen. 

Zo kunnen zij de openingstijden van de horeca beperken, een mondkapjesplicht invoeren zoals 
dat nu al gebeurt in delen van Amsterdam en Rotterdam, of locaties sluiten zoals parken, 
winkelcentra of parkeergelegenheden. 

Reizigers die uit risicogebieden (landen met een oranje reisadvies) komen, moeten bij 
thuiskomst veertien dagen in quarantaine. Dat moesten ze al, maar nu krijgen ze een 
telefoontje van de GGD om hen eraan te herinneren en te controleren. Verder wordt reizigers 
dringend gevraagd zich te laten testen, ook als ze (nog) geen klachten hebben. Daarvoor zal er 
op Schiphol en later ook op andere luchthavens een teststraat worden ingericht.  
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Ook bij een negatieve test moeten reizigers nog steeds veertien dagen in quarantaine, omdat 
ze misschien na de test pas besmettelijk worden. 

Studentenverenigingen moeten hun introductieactiviteiten online organiseren, dus er mogen 

geen ontgroeningen plaatsvinden. Alleen als die activiteiten direct zijn verbonden aan de 

studie of aan sport, mogen er fysieke bijeenkomsten voor kleine groepen 

worden georganiseerd, waarbij geen alcohol mag worden geschonken en er een eindtijd is van 

22.00 uur. 

Daarnaast gelden uiteraard alle maatregelen die tot nu toe zijn ingevoerd, inclusief de 
basisregels die voor iedereen overal gelden: 

• Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen op het coronavirus. 

• Ben je ouder dan 18? Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Was vaak je handen en hoest of nies in je elleboog. 

• Werk zoveel mogelijk thuis. 

• Vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits. Bron: NU.nl, 8 augustus 2020. 

 

Corona of niet: zoveel Nederlanders reisden afgelopen weken 
toch naar het buitenland 

VEENENDAAL - Verkeersstromen richting Parijs, Lyon en Frankfurt die in de loop van de dag 
flink groeien. Ondanks corona zijn er nog veel Nederlanders die met de auto naar het 
buitenland op vakantie gaan. Maar: ons reisgedrag is wel veranderd door het virus, zeggen de 
ANWB en Flitsmeister. 

Waarschuwing: dit weekeinde kan in ons land weer grote vertraging ontstaan richting de kust 

en waterrijke gebieden. Op de A73 richting Nijmegen en de A12 naar Arnhem was het 

afgelopen tijd al raak met files van zo’n twintig kilometer.   

‘,Het binnenlandse vakantieverkeer in Europa is nu enorm en dat zien we in Nederland 

natuurlijk ook’, zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie bij de ANWB. 

 

De kinderen kijken op de achterbank een filmpje, terwijl papa en mama zich voorin opwinden 

over de lange rij auto’s met sleurhutten die nog voor hun stilstaat. Vakantiefiles zijn van alle 

tijden. Maar door corona is ons reisgedrag met de auto wel degelijk veranderd, blijkt uit 

gegevens van de ANWB en Flitsmeister uit Veenendaal.  

Om te beginnen: de ANWB schat dat 40 tot 50 procent minder Nederlanders deze zomer in de 

auto stappen voor een verblijf op een camping in Zuid-Frankrijk of langs het Italiaanse 

Gardameer.  

 

Zo zijn er simpelweg minder vignetten verkocht en minder digitale routes gedownload, 

verklaart de verkeersorganisatie. Uit onderzoek van de provincie bleek eerder al dat bijna de 

helft van de inwoners van Gelderland er dit jaar voor kiest thuis te blijven. 

 

Toch laten geanonimiseerde beelden van Flitsmeister zien dat er ook nog altijd een grote groep 

Nederlanders bestaat die wél met de auto naar het buitenland vertrekt. Gebruikers van de 

navigatie-app van het Veenendaalse bedrijf reden afgelopen weekeinde bijvoorbeeld met 

behoorlijke aantallen richting bekende knooppunten als Parijs, Lyon en Frankfurt. Op het 

hoogtepunt van ‘zwarte zaterdag’ waren ’s middags 62.521 van de ruim 1,8 miljoen leden 

online.  

‘Wat ik me kan voorstellen is dat vliegen mensen toch wel wat afschrikt’, vertelt directeur 
Sjoerd Perfors van Flitsmeister. ‘En dat zij er daarom eerder voor kiezen om in eigen land te 
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blijven, dan wel naar een camping in Frankrijk te gaan met de auto.’ 
 
Broekhuis van de ANWB ziet dat de meeste buitenlandgangers die voor Frankrijk kiezen rond 
het midden van dat land blijven hangen voor een vakantie. ‘Opvallend is het ontbreken van 
extreme drukte op het laatste deel van de route in Frankrijk. Vanaf Marseille, via Montpellier 
naar de Spaanse grens. Daaruit mag je concluderen dat Spanje op dit moment niet hét 
vakantieland is voor buitenlandse reizen.’ 

Ook Kroatië, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een populaire vakantiebestemming onder 
Nederlanders, lijkt minder in trek op de kaart van Flitsmeister. Net als voor bepaalde delen 
van Spanje geldt voor dat land een negatief reisadvies vanuit de overheid: code oranje. 
 
Dat wil overigens niet zeggen dat het lekker rustig is op de weg naar Kroatië, benadrukt 
Broekhuis. Voor de Karawankentunnel, bij de grens van Oostenrijk en Slovenië, wordt morgen 
gewaarschuwd voor een wachttijd van enkele uren. ‘Kroatië staat voor Nederlanders op oranje, 

maar niet voor de Duitsers en de Oostenrijkers.’ Bron: Gelderlander.nl, 7 augustus 2020. 

Nederlandse viroloog positief over ontwikkeling vaccin tegen 
corona 

 

Viroloog Vincent Munster, die in de VS een onderzoeksteam leidt dat werkt aan de 
ontwikkeling van het door Nederland gekochte Oxford-vaccin, is optimistisch over de 
ontwikkeling van het coronavaccin. ‘De definitieve data moeten natuurlijk komen uit de 
studies onder mensen. Maar: ja, ik denk dat het er goed uitziet’, zegt hij in een interview met 
het  AD. 

Munster werkt al sinds januari onafgebroken aan het vaccin bij het National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Dat is onderdeel van het National Institute of Health 
(NIH), het grootste biomedische instituut ter wereld. Anthony Fauci, de belangrijkste corona-
adviseur van Trump, is zijn directe baas. 

‘Mijn belangrijkste werk was om in de diermodellen te laten zien dat het vaccin werkt, en dat 
het in elk geval bij apen geen bijwerkingen had. Dat is gelukt. Nu zijn we in het lab heel 
minutieus aan het uitzoeken hoe het vaccin precies werkt, welke onderdelen van het 
immuunsysteem worden gestimuleerd. Ook willen we weten of het vaccin alleen beschermt 
tegen de zware ziekteverschijnselen van Covid-19, zoals longontsteking, of dat het ook de 
overdracht van mens tot mens kan voorkomen’, aldus Munster. 

Zelfs als het blijft bij alleen de bescherming tegen de zware ziekteverschijnselen, dan nog vindt 
hij de aanschaf van het vaccin een goede aankoop. ‘Dat denk ik wel. Wat bij corona de meeste 
zorgen baart, zijn toch die mensen die heel ziek worden, of uiteindelijk zelfs overlijden. De 
ouderen, of mensen met onderliggend lijden. Als je die mensen kan beschermen tegen de 
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ergste klachten, heb je 80 à 90 procent van de slag gewonnen. Het extra stapje, dat je ook de 
overdracht van het virus kan stoppen, zou helemaal mooi zijn. We gaan kijken of dat erin zit.’ 

Munster verwacht dat het vaccin geen levenslange bescherming biedt tegen het coronavirus. 
‘Waarschijnlijk heb je straks eens in de zoveel tijd een nieuwe vaccinatie nodig, net als bij de 
seizoensgriep.’ Bron: Metronieuws.nl, 7 augustus 2020. 

 
 

 

In Brazilië is het aantal mensen dat aan de gevolgen van COVID-19 is overleden, de 100.000 
gepasseerd. Dat is een verdubbeling van het aantal coronadoden binnen vijftig dagen. 

Alleen in de Verenigde Staten zijn er meer coronabesmettingen (4,9 miljoen) en coronadoden 
(162.000) gerapporteerd. 
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Experts verwachten dat het aantal doden alleen maar zal toenemen in Brazilië, nu ook het 
aantal COVID-19-besmettingen opnieuw sterk is gestegen tot ruim 3 miljoen. 

Ondanks de recordcijfers blijft de Braziliaanse regering nieuwe versoepelingen aankondigen. 
Zo gaan in veel steden restaurants en winkels weer open en is ook sinds 30 juli internationaal 
vliegverkeer weer toegestaan.  Bron: NU.nl, 9 augustus 2020. 
 
 

Aantal besmettingen met corona loopt weer op: 577 nieuwe 
gevallen 

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend hebben bijna 600 mensen positief getest op het 
coronavirus. Er kwamen 577 nieuwe besmettingen bij. Grootste brandhaarden blijven 
Rotterdam, Amsterdam en Midden- en West-Brabant. Het aantal patiënten dat op de 
Nederlandse IC-afdelingen ligt, is gestegen tot 31. Bron: AD, 9 augustus 2020. 

Liveblog AD 

De provincie Noord-Brabant zou meer mogelijkheden moeten krijgen om Belgen te weren, om 
de verspreiding van het coronavirus zo af te remmen. Daarvoor pleit Frank Petter, 
burgemeester van Bergen op Zoom, ‘Op dit moment geeft Den Haag ons niet de instrumenten 
om Belgen bij de grens terug te kunnen sturen. Ik zou ervoor willen pleiten om dat wél 
mogelijk te maken.’ 

Bergen op Zoom ziet het aantal coronabesmettingen snel oplopen. In de tijdelijke teststraat 
die vorige week in de gemeente stond, bleken 50 van de circa 450 geteste personen het virus 
bij zich te dragen. In die week werden in andere teststraten nog eens 54 Bergse gevallen geteld. 
Reden voor Bergen op Zoom om de teugels weer aan te trekken. 

Petter hoopt dat te doen zonder nieuwe maatregelen. ‘We zien dat het naleven van maatregelen 
is verslapt. Als mensen zich weer goed aan de bekende regels gaan houden - afstand houden, 
thuisblijven bij klachten, handen wassen - hopen we het tij te kunnen keren. We vragen 
winkels en horeca er ook weer meer op toe te zien dat klanten de regels naleven.’ 

Pas als mensen hun gedrag niet aanpassen, of als het aantal positieve tests blijft stijgen, zijn 
misschien alsnog extra maatregelen nodig. Petter: ‘Dat zou bijvoorbeeld een mondkapjesplicht 
in lokale supermarkten kunnen zijn. Maar zoals ik al zei: we hopen dat het niet zo ver komt.’ 
 

Het aantal nieuwe besmettingen per etmaal in Duitsland is fors gedaald. Het Robert Koch 
Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), meldt dat in de laatste 24 uur 555 coronatesten positief waren. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met het feit dat niet alle gezondheidsinstanties in de zestien deelstaten 
tijdens het weekend cijfers doorsturen.  

Zaterdag meldde het RKI nog 1122 positieve tests, een lichte daling ten opzichte van 
vrijdag toen er 1147 waren. In de laatste 24 uur overleed in Duitsland één persoon aan de 
gevolgen van Covid-19. Zaterdag werden er twaalf doden gemeld en vrijdag acht. 

Duitsland heeft tot nu toe 215.891 besmettingsgevallen en 9196 doden geregistreerd. 
Het aantal nieuwe besmettingen in België blijft verder toenemen. In de periode tussen 30 juli 
en 5 augustus zijn gemiddeld 564,4 mensen per dag besmet geraakt. Dat blijkt uit de 
dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 19 
procent op weekbasis. 
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Gelderse GGD-arts hekelt toon in corona-debat: ‘Rutte kan dit 
niet maken, het is niet fair richting jongeren’ 

De vermanende woorden van premier Rutte richting jongeren tijdens zijn meest recente 
persconferentie waren te kort door de bocht. Dat stelt Ashis Brahma, GGD-arts de GGD 
Noord- en Oost-Gelderland. ‘Het is niet fair te wijzen naar jongeren, zij zijn niet de enige 
schuldigen van de verspreiding van het coronavirus.’ 

 

 
Jongeren hebben het juist al maanden heel erg goed gedaan, vindt Brahma. ‘Deze overheid 
heeft aangeraden om drukte te vermijden, maar we mogen wel op vakantie. We mogen in een 
druk vliegtuig stappen, in een bus, in een trein, naar een sauna, naar een prostituee, maar 
we mogen niet naar school, straks gaat het mbo niet open’, somt hij op.  

‘Dus we hebben aan de ene kant heel veel vrijheden gegeven aan de gehele Nederlandse 
bevolking en aan de andere kant zijn er beperkingen. Niet zoenen, geen handen, niet ziek naar 

je werk, niet hoesten, een hele reeks. Dat geldt voor heel Nederland.’ 

‘Vervolgens is het kabinet gewoon vertrokken op vakantie, naar Frankrijk, Duitsland, 

Griekenland. Er is zes weken geen persconferentie geweest. En ja, nu stijgen de cijfers weer.’’  

Die stijging is niet alleen aan jongeren toe te schrijven. ‘Ik ken genoeg mensen van mijn leeftijd 
die barbecuefeestjes geven. Het is ook niet zo dat alleen maar jongeren ziek zijn. Het is ook bij 
een offerfeest, bij zangkoren. Met een vermanende vinger wijzen, dat kan Rutte niet maken. 

Hij is zelf ook net op vakantie geweest.’’ 

De premier moet meer doen, stelt Brahma. ‘Hij zal met heel BV Nederland in dialoog moeten, 
de jongeren, de ouders, de grootouders, critici en samen een nieuw verhaal creëren. Begrijpen 

waarom mensen bepaald gedrag vertonen.’ 

‘De persconferenties waren niet gericht op jongeren, ik zag nooit een dialoog, of hun verhaal 
of wat het voor ze betekent. Terwijl ze echt wel kunnen nadenken. Denk na wat er gebeurt als 
je naar oma gaat. Denk na wat jouw gedrag betekent voor jouw toekomst. Wat gebeurt 



158 

 

daarmee als we drie jaar een economische recessie hebben, krijg je een baan? Hoe ga je je 
opleiding afkrijgen. Dat soort vragen kun je echt wel aan een 18-jarige stellen. Waarom nemen 

we hen al zo lang niet serieus?’ 

‘We zien bij iedereen – niet alleen jongeren – een veel uitgebreider bronnen en 
contactonderzoek. In het begin van de crisis waren er maar twee of drie contacten, nu is dat 
alweer opgelopen naar zestig. Jongeren zijn vier maanden opgesloten geweest. Wij 
volwassenen hebben het allemaal al gedaan: bemind, gereisd, vrij geweest, maar zij moeten 
het allemaal nog ontdekken. Vier maanden staat voor hen gelijk aan vier jaar. Het is niet zo 
gek dat zij gaan feesten.’ Het probleem komt pas als een jongere met oma gaat knuffelen. Ik 
ben nu met verpleeghuizen in gesprek om indelingen te maken in groepen ouderen. De groep 
die wel hun kinderen wil zien met het risico op corona en de groep die het niet wil. Mensen 
moeten keuzes kunnen maken en geïnformeerd zijn. We zien pas over twee weken weer de 
effecten. Je kunt nu de individuele gevallen en haardjes nog traceren. Straks zijn er zoveel dat 
het bronnenonderzoek niet meer kan. Dan krijg je het scenario zoals in maart, maar nu dus 

beter voorbereid.’ Bron: De Gelderlander, 9 augustus 2020.  

Op 4 juli werden voor het eerst meer dan 200.000 nieuwe besmettingen wereldwijd gemeld. 
Vooral in de Verenigde Staten, Brazilië en India werd de laatste dagen een sterke stijging van 
het aantal besmettingen gerapporteerd.  In Europa duiken her en der nieuwe 

besmettingshaarden op. 

In China stijgt het aantal binnenlandse gevallen niet meer significant en lijkt het virus 
bedwongen (al gaven de Chinezen al toe dat de dodentol in epicentrum Wuhan vijftig procent 
hoger ligt dan tot dan wordt gezegd). Even was er de vrees voor een tweede golf in hoofdstad 
Peking, maar nieuwe en strenge lockdownmaatregelen en een brede teststrategie lijken die 

vroegtijdig gestopt te hebben. Bron: HLN.be, 6 juli 2020. 

Eén op de tien Nederlanders gelooft dat er rond corona vieze 
spelletjes worden gespeeld 

Wordt met een toekomstig vaccin een chip in mensen geïmplanteerd? Dat is goed mogelijk, 

denkt een deel van de Nederlanders 

Is geloven in samenzweringen een asymptomatisch bijverschijnsel van het coronavirus? Ze 
zijn duidelijk hoorbaar in de samenleving: mensen die denken dat er opzet in het spel is, dat 

het virus onderdeel is van een complot tegen de mensheid.   

Maar hoe groot is deze groep, en welke Nederlanders geloven dat achter het virus een duister 
geheim zit? Onderzoeksbureau Kieskompas zocht het uit. Uit de bijna 8000 ingevulde 
vragenlijsten die het ontving, blijkt dat ongeveer tien procent van de Nederlanders gelooft dat 
er rond corona vieze spelletjes worden gespeeld. Vooral de aanhang van rechtse partijen denkt 

in complotten. 

Een voorbeeld van een sterk staaltje complotdenken is de gedachte dat met het toekomstige 
vaccin een chip wordt geïnjecteerd om mensen permanent te blijven volgen. 22 procent van 
de mensen die in 2017 PVV stemde, vindt deze hypothese geloofwaardig of heel geloofwaardig. 
De SGP-stemmers scoren iets lager; 20 procent vindt de stelling (heel) geloofwaardig. Bij 
stemmers op Forum voor Democratie en SP (respectievelijk 9 en 6 procent) leven deze 
gedachten ook. Bij de andere partijen is er nauwelijks steun voor samenzweringstheorieën 

over chips. 
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Een ander veelgehoorde hypothese is dat farmaceutische bedrijven ziektes als Covid-19 onder 
de bevolking verspreidt zodat zij later vaccins kunnen verkopen. Bij PVV gelooft 26 procent in 

deze hypothese, bij de SP 13 procent, 50 Plus 10 procent en bij Forum 17 procent. 

‘Extremisten op links en rechts geloven meer in samenzweringen’, zegt politicoloog en 
initiatiefnemer van onderzoeksbureau Kieskompas André Krouwel. ‘Bij extreem-rechts meer 
dan bij -links. Extreem-rechtse mensen wantrouwen alle overheden, terwijl links gelooft in 

een zekere maakbaarheid van de samenleving. Links vertrouwt de wetenschap ook iets meer.’ 

Aanhangers van complottheorieën vind je het minst bij PvdA, VVD, D66, GroenLinks, 
ChristenUnie en CDA. Dat zijn de systeemgelovigen. Het meest wantrouwen tegen het systeem 
is te vinden bij aanhangers van 50 plus, PVV, Forum voor Democratie en de Partij voor de 

Dieren.’ 

Over het geheel genomen blijkt uit het onderzoek van Kieskompas dat een ruime meerderheid 
van de Nederlanders niet in complotten gelooft. Toch is de grofweg tien procent die dat wel 

doet een factor om rekening mee te houden, stelt Krouwel. 

‘Het is niet erg als veertig procent denkt dat de moord op de Amerikaanse president Kennedy 
een complot was. Maar bij een pandemie is dat anders. Dan is tien procent een substantiële 
groep die de volksgezondheid kan ondermijnen. Bij vaccinatie bijvoorbeeld moet een hoog 
percentage van de bevolking zich laten inenten, anders krijg je geen groepsbescherming. En 
bij Covid-19 zie je dat als te veel mensen zich niet aan de regels houden het aantal 
besmettingen oploopt. Dat zie je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar nota bene vanuit 

de autoriteiten is gezegd dat het virus een linkse samenzwering is.’ 

Een zeer kwalijke kant van denken in complotten kwam vorige maand bovendrijven tijdens 
een interview van rapper Lange Frans met graancirkelpriesteres Janet Ossebaard. Daarin 
werd gesproken over uit de weg ruimen van premier Rutte. Iets dat beiden niet zelf zouden 
doen, maar ook niet zouden afkeuren. ‘Ik heb dat gesprek gezien’, zegt onderzoeker en sociaal 
psycholoog aan de Vrije Universiteit Jan Willem van Prooijen. ’Complotdenkers voelen zich 
vaak een soort verzetsstrijders die vechten tegen macht en de elite. Die moeten koste wat kost 
gestopt worden. Daar zit een risico in. Al wil ik wel benadrukken dat het echt een heel kleine 

minderheid is die eventueel bereid is om tot geweld over te gaan.’ 

Bij gelovigen in complotten zijn de denkbeelden niet altijd zo zwart wit als het lijkt. Dat is 
terug te zien in de deelnemers aan het onderzoek die neutraal invulden op de stellingen. ‘Er 
zijn veel mensen die openstaan voor zowel de complottheorie als voor het officiële verhaal’, 
zegt Van Prooijen. ‘Zij zijn voor overheden dus wel te bereiken. Door transparant te zijn 

bijvoorbeeld. Zet ze in elk geval niet weg als gekkies.’ 

Correctie 15-8: In een eerdere versie van dit artikel stond dat 29 procent van de SGP-
stemmers de gedachte dat met het toekomstige vaccin een chip wordt geïnjecteerd om mensen 
permanent te blijven volgen, waarschijnlijk achtte. Dat is onjuist, het artikel vermeldt nu het 
correcte percentage van 20 procent. Bron: Trouw, 15 augustus 2020.   

België ziet groei coronabesmettingen afnemen 

Het aantal coronabesmettingen neemt nog wel toe in België, maar minder hard. Vorige week 
waren er dagelijks gemiddeld 574 nieuwe besmettingen, een afname van 5 procent ten 
opzichte van een week eerder. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft nog wel 

stijgen, net al het aantal sterfgevallen.  
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Viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano (de Belgische RIVM) zei dat 
nationaal bekeken de piek voorlopig voorbij is. Hij sprak van een 'kantelpunt' in de epidemie, 

waarbij het zwaartepunt verschuift van Antwerpen naar Brussel. 

Per dag kwamen er vorige week 35 coronapatiënten bij in de ziekenhuizen, een stijging van 
29 procent. ‘Dat ligt in de lijn der verwachting. Gelukkig gaat het om relatief lage aantallen, 
de situatie in ziekenhuizen is onder controle’, relativeerde Van Gucht. Bron: Trouw, 15 

augustus 2020. 

Duterte in permanente isolatie vanwege coronavirus 

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft te maken met een streng isolatieregime dat moet 
voorkomen dat hij besmet raakt met het coronavirus. Niemand mag bij de 75-jarige leider in 
de buurt komen en hij wordt regelmatig getest. De maatregelen zijn genomen nadat een 

minister besmet bleek te zijn. 

De Filipijnen zijn zwaar getroffen door de pandemie. De autoriteiten hebben bij ruim 164.000 
mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het gaat onder meer om minister van 
Binnenlandse Zaken Eduardo Ano. Die maakte zondag bekend dat hij ‘griepachtige 
symptomen’ heeft, zoals keelpijn. In hoofdstad Manilla en omliggende gebieden is een 

lockdown van kracht. Bron: Trouw, 15 augustus 2020. 

Grotere studie-uitval bij eerstejaars door corona 

Door corona zullen komend schooljaar meer eerstejaarsstudenten stoppen met hun studie, 
vrezen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). 
Daarom vragen ze de Tweede kamer en onderwijsinstellingen om daar extra aandacht aan te 

besteden. 

‘Nu is het begin van de studententijd sowieso al spannend, laat staan in een periode van 
sociale afstand en isolatie. Extra aandacht voor het bespreekbaar maken van deze mentale 
uitdagingen is daarom van groot belang,’' zegt Dahran Çoban,  van het Interstedelijk 
Studenten Overleg. Volgens haar is het voor de studie en het mentale welzijn ontzettend 

belangrijk dat een eerstejaarsstudent met medestudenten in contact komt. 

Maar door de coronamaatregelen wordt dat bemoeilijkt. De studentenorganisaties vrezen dat 
studenten in een sociaal isolement terechtkomen en daardoor eerder afhaken. Op 
universiteiten stopt gemiddeld zeven procent van de eerstejaars. Op het hbo gaat het om 
ongeveer dertig procent. LSVb en ISO verwachten dat die percentages dit studiejaar hoger 

zullen zijn. Bron: Trouw, 15 augustus 2020. 

Japanse economie krijgt flinke klap: krimpt 7,8 procent 

De Japanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar 7,8 procent gekrompen ten 
opzichte van het eerste kwartaal. Het is volgens analisten de grootste klap in de naoorlogse 
geschiedenis van het land. Japan heeft van de grootste economieën ter wereld. 

De economische neergang van Japan is iets groter dan verwacht, maar nog altijd minder fors 
dan in veel andere landen. Dat komt omdat het Aziatische land niet al te beperkende 
coronamaatregelen heeft genomen. 
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In Nederland kromp de economie tussen april en juni met 8.5 procent.. Daarmee is de 
coronacrisis veruit de heftigste die ons land heeft gekend sinds de metingen zijn begonnen. 
Bron: RTL nieuws, 17 augustus 2020.  

Corona-app online, testfase in Overijssel, Drenthe en delen 
Gelderland 

Vanaf nu kan iedereen de corona-app downloaden voor Android en iOS. Toch werkt hij nog 
niet overal optimaal. De CoronaMelder-app wordt in eerste instantie getest in Drenthe en 
Overijssel, maar omdat de app niet alleen in die regio's kan worden uitgebracht, kan iedereen 
in heel het land hem al gebruiken. 

De app werkt via bluetooth en registreert op die manier bij welke andere gebruikers van de 
app je in de buurt bent. Ben je ziek, dan deel je, na toestemming van de GGD, al je contacten 
mee dat je besmet bent. 

Dat laatste werkt vooralsnog alleen in enkele GGD-regio's in het oosten van het land. Het gaat 
om de provincies Drenthe en Overijssel en de regio's Gelderland-Zuid en Gelderland-
Noordoost. In eerste instantie zou de app worden getest in Twente en Rotterdam, maar de 
GGD in Rotterdam bleek er nog niet klaar voor. 

Het registreren van contacten werkt wel al overal, ook buiten Drenthe en Overijssel. Maar als 
iemands contact het virus blijkt te dragen, krijgen gebruikers buiten Drenthe en Overijssel 
nog geen melding. Dat gebeurt pas vanaf 1 september. 

De app gebruikt functionaliteit die Google en Apple hebben ingebouwd om dit soort onderzoek 
mogelijk te maken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onderzoek gedaan naar de app; 
waarschijnlijk wordt dat advies begin volgende week gepubliceerd. Bron: NOS nieuws, 17 
augustus 2020. 

Hoorn piekt met corona in West-Friesland 
 
Het afgelopen weekend zijn er vijf nieuwe besmettingen met corona in West-Friesland 
bijgekomen. Alle besmettingen met het virus zijn in Hoorn. 
In de overige West-Friese gemeenten werden geen besmettingen geconstateerd. Met vijf 
besmettingen zit Hoorn op een zelfde score als in de ’toptijd’ van de eerste golf. 

Vandaag is de alternatieve Lappendag in Hoorn: terrassendag. Veel horecabedrijven hebben 
echter aangegeven dicht te zullen blijven omdat zij van mening zij niet aan de corona-eisen te 
kunnen voldoen. Uit angst voor boetes houden zij daarom de deur dicht. 
In een online onderzoekje van deze krant het afgelopen weekend gaf een overgrote meerderheid 
aan de terrassendag niet te bezoeken uit angst voor besmetting met het corona-virus. 

In het Dijklander Ziekenhuis liggen tot nu toe geen coronapatiënten op de intensive care, zo 
laat de woordvoerster van het ziekenhuis maandag weten. Tijdens de eerste golf van het virus 
dit voorjaar lagen hier in de piek zo’n zeventig mensen. Bron: Noord Hollands Dagblad, 17 
augustus 2020.  

 

Bekende dj draait op Texels feest en heeft vervolgens corona. 
Veel onrust, maar volgens de organisator is dat onnodig 
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Dat de bekende dj Nicky Romero (Nick Rotteveel) corona heeft, veroorzaakt onrust op Texel. 
De dj draaide 2 augustus op het evenement ’Het Strand van 2020’ bij Paal 17. 
Medeorganisator Machiel Hofman van Tribe Company kan die onrust voor 99 procent 
wegnemen. Het lijkt erop dat de dj na dat bewuste weekeinde besmet is geraakt. 

De geruchten dat Nicky Romero na zijn optreden naar een afterparty – met kans op meer 
besmettingen – op het eiland is geweest, kan Hofman ontkrachten. ‘Die avond is hij na zijn 
optreden met een speedboot vanuit Oudeschild naar de vaste wal gebracht. Het klopt wel dat 
Nick bij een eerder optreden op 19 juli is blijven slapen op het eiland’. Bron:  Noord Hollands 
Dagblad, 17 augustus 2020. 

Ook maanden na corona nog extreem moe; dit is een nieuwe 
ziekte en een buitensporige 

Fysiek lijkt er niets aan de hand en toch heeft een deel van de ex-covid-patiënten maanden later 
nog altijd ernstige klachten. Die lijken sterk op een onbegrepen aandoening, het chronisch-
vermoeidheidssyndroom. Het onderzoek ernaar komt nu op gang.  

Zelfs  een  telefoongesprek van twintig minuten is voor journalist Wineke de Boer (44) een 
energieslurpende activiteit. ‘Ik wist dat je ging bellen, daar houd ik dan de rest van de dag 
rekening mee’, zegt ze. ‘Want als ik te veel doe, word ik daar onmiddellijk voor gestraft.’ Twee 
dagen eerder is ze voor bloedonderzoek naar het ziekenhuis geweest, ze woont vlakbij, dat is 
nog een geluk, de rest van de dag was ze gevloerd: koud, nergens zin in, geen eetlust en zó 
ontzettend moe. 

‘Ik leef nog altijd als een soort dweil’, vertelde ze acht weken geleden in de Volkskrant en 
sindsdien is er schrikbarend weinig veranderd. ‘Ik kreeg een filmpje toegestuurd met lichte 
oefeningen en toen ik daaraan begon dacht ik: dit zijn oefeningen voor iemand die bijna dood 
is. Op je rug liggen en je hoofd optillen, daar moest ik al van bijkomen. Bij de geringste 
inspanning word ik benauwd en gaat mijn hartslag razendsnel omhoog.’ De vermoeidheid kan 
zo ernstig zijn dat ze ’s avonds niet eens meer kan lezen – dan worden de woorden in haar 
hoofd verhaspeld tot een onbegrijpelijke brij. 

Vijf maanden nadat ze het coronavirus had opgelopen wijst bloedonderzoek uit dat ze 
kerngezond is. Maar waar komt die slopende vermoeidheid dan vandaan? ‘Ik begin steeds 
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meer te twijfelen of dit nog wel goed gaat komen’, zegt ze. ‘Ik probeer er niet te veel aan te 
denken, maar ik ben een stuk somberder dan twee maanden geleden.’ 

Nu er gaandeweg meer aandacht komt voor de langetermijngevolgen van covid-19, groeit de 
bezorgdheid over een scala aan onverklaarbare klachten die een deel van de patiënten in zijn 
greep houdt. De belangrijkste: extreme moeheid. De afgelopen maanden is duidelijk geworden 
dat covid-patiënten schade aan hun organen kunnen overhouden, wat een deel van de 
vermoeidheid kan verklaren. Maar hier gaat het om patiënten bij wie lichamelijk niets aan de 
hand lijkt: geen longproblemen, geen beschadigde hartspier, geen naweeën van een langdurige 
ic-opname en toch uitgeput na de minste inspanning. 

Artsen en wetenschappers spreken van een post-covidsyndroom, dat opmerkelijk genoeg juist 
patiënten lijkt te treffen die van het virus zelf niet al te ziek zijn geweest. Hun verschijnselen 
vertonen grote gelijkenis met een onbegrepen aandoening waarvoor nog altijd geen 
behandeling bestaat, het chronischvermoeidheidssyndroom (CVS). 

Geconfronteerd met de ernstige klachten van ex-patiënten, voelde de Amerikaanse 
immunoloog Anthony Fauci zich vorige maand genoodzaakt om te waarschuwen: er is een 
groep ex-covid-patiënten die volgens hem CVS zal ontwikkelen, zei hij op een persconferentie; 
een vrees die inmiddels  wordt gedeeld door collega’s. ‘Een post-virale tsunami overspoelt de 
gezondheidszorg’, schreef de Britse hoogleraar infectieziekten Paul Garner onlangs op de site 
van vakblad the BMJ, ‘maar het onderwerp staat niet eens op de agenda.’ Garner werd zelf 

getroffen door een corona-infectie en schrijft in zijn blog al maanden over de naweeën (‘drie 
dagen bedrust na een yogales’), wat hem bergen post oplevert van lotgenoten.  

 

 
 
Wineke de Boer heeft al maanden lang last van extreme vermoeidheid. Beeld Guus 
Dubbelman / De Volkskrant  
 
Ook de Nijmeegse emeritus hoogleraar Jos van der Meer, gespecialiseerd in CVS, zegt dat hij 
‘een hausse’ aan post-covid-vermoeidheid verwacht. De geschiedenis leert immers dat een 
infectieziekte patiënten als een vod kan achterlaten: naast de ziekte van Pfeiffer zijn ook de 
Q-koorts, de ziekte van Lyme en legionella beruchte voorbeelden. Patiënten houden daar soms 
klachten aan over die Van der Meer ‘indrukwekkend’ noemt. Waar ze vandaan komen, blijft 
een raadsel.  
 
Of het coronavirus net zulke slechte papieren heeft, moet formeel nog blijken: klachten moeten 
langer dan een half jaar aanhouden om van CVS te kunnen spreken. Eerder onderzoek naar 
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de gevolgen van sars, dat andere coronavirus, levert wel een somber voorteken. De Canadese 
stad Toronto werd in 2003 getroffen door een uitbraak van sars, vooral onder medisch 
personeel, en een jaar later had meer dan de helft van de patiënten nog altijd last van 
vermoeidheid, terwijl hun longen in orde waren. Drie jaar later bleek dat enkele tientallen 
zorgmedewerkers nog steeds niet aan het werk konden, met een klachtenpatroon dat leek op 
dat van het chronischvermoeidheidssyndroom: uitputting, pijn, spierzwakte, slaapproblemen. 
 
Nederlandse patiënten hebben zich verenigd in een Facebookgroep, die inmiddels veertien 
duizend leden telt. De deelnemers houden bij in welke week, op welke dag ze zitten, hun 
verhalen zijn ontmoedigend: over een olifant op de borst, bijkomen van een paar honderd 
stappen, niks kunnen onthouden en na twintig  weken gewoon weer terug zijn bij af. 
 
Virologen en immunologen, geïntrigeerd door de stroom aan alarmerende berichtgeving, zijn 
nu overal ter wereld onderzoek aan het opzetten, om uit te zoeken wat er gebeurt met 
patiënten nadat de corona-infectie bestreden lijkt. Europese onderzoekers hebben zich al 
verenigd, Amerikaanse wetenschappers gaan in het bloed van genezen patiënten naar 
moleculaire veranderingen speuren, Nederlandse immunologen overwegen hetzelfde te gaan 
doen. 
 
In Amsterdam heeft hoogleraar virologie Menno de Jong met zijn collega’s een groep van 150 
ex-covid-patiënten bijeengebracht die ze maandelijks terugzien. Een deel heeft in het 
ziekenhuis gelegen, sommigen zelfs op de ic, enkele tientallen hebben gewoon thuis een milde 
infectie doorgemaakt. Bloedonderzoek en vragenlijsten moeten de onderzoekers antwoorden 
gaan verschaffen over tal van covid-19-puzzelstukjes. Vermoeidheid is één van de 
onderwerpen, aldus De Jong. 
 
Al dat extra onderzoek zou er weleens toe kunnen leiden dat na tientallen jaren van 
onduidelijkheid en controverse eindelijk de mist optrekt rondom het 
chronischvermoeidheidssyndroom. Een flink deel van de CVS-patiënten geeft aan dat ze 
klachten hebben gekregen na een infectie. Maar hoe zo’n infectie tot vermoeidheid leidt is 
onduidelijk; voor CVS, waar in Nederland zo’n 40 duizend mensen aan lijden, is nog altijd 
geen goede verklaring gevonden. De ziekte wordt lang niet door alle artsen serieus genomen. 
Want moe, dat zijn we allemaal weleens, en als bloedonderzoek noch scan iets uitwijzen dan 
wordt moe al snel geassocieerd met lui. CVS-patiënten moeten de buitenwereld vaak 
bewijzen dat ze geen ingebeelde ziekte hebben. 
 
Maar nu zoveel ex-covid-patiënten CVS-klachten lijken te ontwikkelen, zou inbeelding zomaar 
kunnen omslaan in erkenning en inzicht. Emeritus hoogleraar Van der Meer, die zijn carrière 
deels wijdde aan het syndroom, verwacht nieuwe kennis over biologische oorzaken van de 
ziekte. De coronapandemie biedt opeens de kans voor omvangrijk onderzoek: het aantal 
patiënten is groot, ze kunnen worden gevolgd, groepen met en zonder klachten kunnen 
worden vergeleken.  
 
De wetenschappelijke aandacht is vooral gericht op het immuunsysteem. Amerikaanse 
onderzoekers vermoeden dat de extreme vermoeidheid van ex-covid-patiënten wordt 
veroorzaakt door een auto-immuunziekte, waarbij hun ontregelde immuunsysteem het eigen 
lichaam aanvalt. Het is een theorie die ook het chronischvermoeidheidssyndroom zou kunnen 
verklaren, concludeerde de Gezondheidsraad twee jaar geleden, na weging van alle studies. 
Hard bewijs is er nog altijd niet. Van der Meer vermoedt dat CVS-patiënten kampen met een 
sudderende ontsteking van de hersenen, waarbij de immuuncellen van het zenuwstelsel meer 
ontstekingsstofjes blijven produceren dan nodig. ‘Alles wijst erop dat er iets misgaat in de 
hersenen, maar dat is zo lastig hard te maken, de afwijkingen zijn subtiel en een biopt nemen 
in de hersenen is onmogelijk.’ 
 
‘Tot nu toe waren wetenschappers vooral gericht op de vraag: waarom wordt de ene patiënt 
zieker van een corona-infectie dan de andere en wat heeft dat met het immuunsysteem te 
maken’, zegt hoogleraar medische immunologie Ton Langerak (Erasmus MC). ‘Maar in de 
nasleep van de ziekte blijkt er veel meer aan de hand dan we vooraf dachten.’ Ook hij wil 
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onderzoek gaan doen naar vermoeidheid, door een profiel te maken van het  complete 
immuunsysteem van patiënten.  
 
Viroloog De Jong houdt wel een slag om de arm: laten we niet automatisch álle klachten aan 
het coronavirus toeschrijven, waarschuwt hij. ‘Het is niet vreemd dat het lichaam na een 
zware infectie tijd nodig heeft om te herstellen. Na een stevige griep voel je je ook niet meteen 
in orde.’ Vlak niet uit dat de vermoeidheid na een covid-19-infectie ook deels een psychische 
oorzaak kan hebben, zegt hij. ‘De hectiek was zo groot de afgelopen maanden, er heerste angst, 
er was geen behandeling, dat effect moeten we niet onderschatten.’ De vragen die hij met zijn 
collega’s sinds een paar maanden voorlegt aan genezen patiënten gaan daarom ook deels over 
psychosociale aspecten. 
 
Jeanine Verbunt, revalidatie-arts bij Adelante Zorggroep, vertelt over de patiënten met Q-
koorts of met Pfeiffer die pas na ‘jaren aanmodderen’ bij haar terechtkomen. ‘Ze zijn bij de 
longarts geweest, bij de internist, ze hebben tal van onderzoeken gehad, zonder resultaat, er 
is geen onderliggend medisch probleem en toch blijven ze maar zo moe. Als zo’n zoektocht 
lang aanhoudt, ontstaat een vicieuze cirkel, omdat er niks wordt gevonden. Dan raken mensen 
depressief en dat verergert hun vermoeidheid.’ 
 
Dát moedeloos makende traject wil Verbunt, hoogleraar aan het Maastricht UMC, de groep 
ex-covid-patiënten besparen. Samen met huisarts en hoogleraar Jean Muris probeert ze nu 
een risicoprofiel op te stellen zodat huisartsen in de regio snel kunnen ingrijpen en patiënten 
niet te lang met hun klachten door lopen. 
 
Muris heeft al een aantal patiënten op zijn spreekuur gehad die aangeven dat ze zo futloos 
zijn dat ze de trap niet meer op kunnen. Zo is er die wielrenner, een gezonde veertiger, die 
altijd tochten van 150 kilometer maakte en nu na 5 minuten op de hometrainer kapot is. 
Voorkomen dat het erger wordt, dat is wat ze beogen, wat nog niet betekent, zegt Muris, dat 
ze bij patiënten ook de vermoeidheid kunnen wegnemen. 
 
Wat in ieder geval niet helpt, weet Verbunt, is patiënten met een hoog risico aansporen om 
intensief te gaan bewegen. ‘Onze kennis over het chronisch vermoeidheidssyndroom leert dat 
veel patiënten dan juist meer klachten krijgen.’ Haar advies: waar mogelijk stapsgewijs de 
dagelijkse activiteiten oppakken en leren omgaan met de vermoeidheid. Het Britse NICE, dat 
richtlijnen opstelt voor artsen, heeft onlangs geadviseerd om patiënten die herstellen van 
covid-19 geen oefentherapie te geven. 
 
Ongeloof en scepsis, van artsen, van werkgevers, van familie: dat is wat ex-covidpatiënten nu 
soms ten deel valt, aldus de Britse hoogleraar Paul Garner, al bijna 150 dagen aan het 
worstelen met de gevolgen van een milde corona-infectie half maart. ‘Dit is een nieuwe ziekte. 
En een buitensporige. Daar zijn de leerboeken nog niet voor geschreven.’ 
 
Wineke de Boer weet inmiddels precies hoeveel ze kan bewegen om zich fysiek en mentaal 
staande te houden, en veel is dat niet. Ze vertelt over de heel kleine stapjes vooruit. Dat ze 
niet meer de hele tijd het gevoel heeft alsof haar ledematen van lood zijn. Dat ze niet meer bij 
elke stap hoeft na te denken of ze de volgende wel kan zetten. Dat ze die ene oefening, waarbij 
ze liggend op haar rug haar hoofd moet optillen, nu zes keer een paar seconden kan 
volhouden. ‘Ik klamp me vast aan dat soort kleine dingen. Maar het gaat zo langzaam vooruit 
dat ik er soms wanhopig van word.’ Bron: De Volkskrant, 14 augustus 2020. 
 



166 

 

 

Ruim 1,47 miljoen mensen met een smartphone kunnen de CoronaMelder-app niet 
gebruiken, blijkt uit cijfers die het ministerie van Volksgezondheid heeft gedeeld met NU.nl. 
Dat komt omdat op die apparaten niet de benodigde versie van het mobiele besturingssysteem 
Android of iOS draait. 

De CoronaMelder-app werkt alleen op smartphones met Android 6.0 of hoger en iOS 13.5 of 
hoger. De app maakt namelijk gebruik van een framework van Google en Apple dat alleen met 
die versies van de software werkt. 

Op smartphones waarop de app staat geïnstalleerd, worden onderling signalen uitgewisseld 
om nabijheid te registreren. Zo kunnen mensen die mogelijk risico hebben gelopen op een 
besmetting met het coronavirus gewaarschuwd worden. 

Op 5 procent van de Android-smartphones en op 15 procent van de iPhones draait een oudere 
versie van het besturingssysteem, waarop de app niet gebruikt kan worden. Dat komt neer op 
425.000 Android-gebruikers en 773.000 iPhone-bezitters van twaalf jaar of ouder. Daarnaast 
zijn er ruim 278.000 smartphones met een ander besturingssysteem dan Android of iOS. 

‘Verreweg de meeste mensen kunnen gebruikmaken van de app’, zegt een woordvoerder van 
het ministerie van Volksgezondheid. ‘Maar de app is een aanvullend hulpmiddel. Het reguliere 
bron- en contactonderzoek valt niet weg en blijft beschikbaar voor mensen zonder de app.’ 

Het maximale bereik van de CoronaMelder-app is 12,7 miljoen smartphones. Het ministerie 
van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat de app inmiddels bijna 800.000 keer is 
gedownload. Bron: NU.nl, 21 augustus 2020. 
 

Zeker vijftig accounts verspreidden nepnieuws over corona in 
Nederland 
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Sinds het begin van de coronacrisis hebben zeker vijftig anonieme Twitter-accounts 
nepnieuws verspreid over corona in Nederland. Dat concludeert datajournalistiek platform 
Pointer (KRO-NCRV) na het onderzoeken van 1,7 miljoen tweets over het coronavirus. Er 
werden nog eens meer dan 500 accounts gevonden waarvan het vermoeden bestaat dat het 
nepnieuws-accounts zijn. 

Het gaat om zogeheten trollen: accounts op sociale media die worden gebruikt om onrust te 
zaaien en discussies te ontregelen, met als uiteindelijke doel de maatschappij te ontwrichten. 

‘Je ziet vaak dat trollen vanuit ideologie nepnieuws verspreiden om tegen de gevestigde orde 
te schoppen’, zegt datajournalist Jerry Vermanen van Pointer in het NOS Radio 1 Journaal. 

‘We hebben eerder naar de inhoud van de berichten gekeken, nu meer naar de accounts zelf. 
Soms zijn het geen echte personen of zitten ze in een andere tijdszone. Het is vaak nog steeds 
onduidelijk wie er achter de knoppen zitten.’ 

Vermanen heeft wel een idee hoe een deel van het nepnieuws op sociale media belandt. ‘Het 
vermoeden bestaat dat sommige trollen door nepnieuwssites worden opgericht en voor één 
website inhoud verspreiden. Maar soms zijn er ook trollen die zich alleen in gesprekken 
mengen. Dan is het moeilijker te zeggen wie erachter zitten.’ 

In de afgelopen vijf maanden zijn 530 berichten met nepnieuws over het coronavirus 
veelvuldig gedeeld. Daarin wordt onder meer beweerd dat het virus niet dodelijker is dan de 
griep, dat het in een laboratorium is gekweekt of door het 5G-netwerk is veroorzaakt. Deze 
nieuwsberichten en video's zijn in 12.354 tweets aangehaald door 3901 accounts. 

Bijna de helft van de bevestigde trol-accounts werd aangemaakt na de eerste 
coronabesmetting in Nederland. Ze zijn onder meer te herkennen aan anonieme 
gebruikersnamen en profielfoto's, eenzijdig Twitter-gedrag en een klein sociaal netwerk. 

De trollen trekken onder meer de ernst van de coronacrisis in twijfel, zoeken de oorzaak van 
het virus bij samenzweringen en verspreiden valse claims over geneesmiddelen. Twitter heeft 
naar aanleiding van het onderzoek actie ondernomen tegen veertien trollen, waaronder het 
opschorten en tijdelijk beperken van de accounts. Op 18 maart heeft Twitter het beleid 
aangescherpt om accounts aan te pakken die nepnieuws verspreiden over corona. 

In maart bleek uit onderzoek van Pointer en de NOS dat de meeste nieuwsberichten die via 

Twitter werden gedeeld over corona, betrouwbaar waren. Van de ruim 10.000 berichten 
bleken er honderden nepnieuws te bevatten. Dat heeft waarschijnlijk duizenden mensen 
bereikt. Bron: NOS, 21 augustus 2020. 
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Kritiek op coronawet groeit: ook burgemeesters en 
Veiligheidsberaad negatief 

 
 

Ook het Veiligheidsberaad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters hebben kritisch gereageerd op de coronaspoedwet. 

Eerder vandaag eiste de Nederlandse Vereniging van Raadsleden al meer invloed nadat de 
spoedwet is ingevoerd. De kritiek van de andere drie partijen komt op hetzelfde neer: ze willen 
meer invloed kunnen uitoefenen op lokale coronamaatregelen. 

Het Veiligheidsberaad, bestaande uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in Nederland, 
wil dat in de wet expliciet wordt opgenomen dat veiligheidsregio's een coördinerende rol 
houden bij opleving van het coronavirus in de regio. De gemeenten (VNG) en burgemeesters 
(NGB) eisen dat het democratische proces op lokaal niveau ook in coronatijden gewaarborgd 
blijft. Zij schrijven in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer dat in het voorstel 'Tijdelijke 
wet maatregelen covid-19' te weinig rekening gehouden wordt met regionaal maatwerk. 

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de noodmaatregelen tegen coronaverspreiding een 
stevigere juridische basis te geven. De huidige noodverordeningen worden gehandhaafd door 
de burgemeesters, zonder dat gemeenteraden of burgers er iets over te zeggen hebben. Het 
plan is om deze wet in oktober te laten ingaan, maar op het concept van de spoedwet is veel 
kritiek. Omdat daarmee de steun voor de wet dreigt weg te vallen, is het de vraag of oktober 
haalbaar is.  
 
De VNG en het NGB vinden het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt weliswaar een sterke 
verbetering ten opzichte van de vorige versie, maar ze zien ook ‘onderdelen die ongewijzigd 
zijn gebleven ondanks onze kritiek’. ‘Er is niet voorzien in betrokkenheid vooraf van 
wethouders en gemeenteraad bij besluiten van de burgemeester. De regering vindt dat het 
invoeren van een dergelijke systematiek de bestuurlijke verhoudingen onnodig zou 
compliceren. Daar zijn wij het niet mee eens.’ 

Wethouders en gemeenten moeten naar eigen zeggen op lokaal niveau bij besluitvorming 
betrokken worden. ‘Het belang van een goede democratische legitimatie op lokaal niveau is 
groot, te meer nu naar het zich laat aanzien de noodzakelijke crisisaanpak van covid-19 langer 
gaat duren dan gehoopt.’ 
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Het Veiligheidsberaad schrijft in een brief aan de Tweede Kamer juist dat veiligheidsregio's 
moeten blijven werken zoals ze nu doen, door een coördinerende en afstemmende rol in de 
regio. ‘Dit is in lijn met de wijze waarop de afgelopen periode het virus succesvol is 
vormgegeven en sluit aan bij de behoefte aan onderlinge afstemming en landelijk 
georganiseerde uniformiteit.’ Het Veiligheidsberaad vreest dat dit met de nieuwe spoedwet 
verandert doordat er meer ruimte komt voor lokaal maatwerk. Hierdoor ‘wordt de uniforme 
aanpak losgelaten en kunnen er verschillen in maatregelen ontstaan tussen gemeenten’. 

Gisteren werd op de huidige werkwijze juist kritisch gereageerd. Experts vertelden aan de 
NOS dat de macht van veiligheidsregio's in de huidige wetgeving zorgelijk is. Voorzitters van 
veiligheidsregio's hoeven geen verantwoording af te leggen, waardoor het democratische 
proces in deze crisistijd ontbreekt. 

Zowel het Veiligheidsberaad als de VNG en het NGB pleiten nu voor een duidelijker op- en 
afschalingsmodel voor momenten waarop het virus regionaal opleeft of juist uitdooft. ‘Dit biedt 
niet alleen handvatten voor de betrokken bestuurders maar komt ook ten goede aan de 
transparantie en objectiviteit in de bestrijding van het covid-19-virus’, schrijft het 
Veiligheidsberaad in de brief. Bron: NOS, 21 augustus 2020.   

Grand café De Fabriek in Dalfsen voorlopig gesloten na corona 
onder personeel 

Bij een personeelslid van grand café De Fabriek in Dalfsen is na een test corona geconstateerd. 
De horecagelegenheid aan de Vecht gaat de komende tien dagen dicht. ‘We willen geen 
brandhaard worden.’ 

 
De betreffende medewerkster was net terug van vakantie en weer aan de slag gegaan. Na een 
dag kreeg ze echter beginnende klachten, waarna een test is afgenomen. Die bleek positief te 
zijn. 

Het grand café sloot onmiddellijk de deuren, en iedereen in de omgeving van het personeelslid 
wordt getest. Volgens protocol blijft De Fabriek de komende tien dagen gesloten. Mijn pijn in 
het hart, laat De Fabriek weten. ‘Maar wij willen geen brandhaard worden.’ Bron: De Stentor, 
21 augustus 2020.  
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Afspraken over vierde coronavaccin voor Europa 

De Europese Commissie heeft vandaag verkennende gesprekken afgerond met de Duitse 
farmaceut CureVac over de levering van een mogelijk coronavaccin. Als de ontwikkeling van 
het betreffende vaccin goed verloopt, hebben de lidstaten van de Europese Unie de 
mogelijkheid om 225 miljoen vaccins van CureVac te kopen. Met CureVac krijgen de lidstaten 
van de EU zicht op een derde type vaccin, een zogenoemd mRNA-vaccin. Ook bij deze 
afspraken zijn mogelijkheden om te doneren aan kwetsbare landen aan bod gekomen. 

CureVac werkt aan de ontwikkeling van een volledig nieuwe type vaccin dat werkt op basis 
van zogenaamd messenger-RNA (mRNA). Daarbij wordt een specifiek molecuul als 
‘boodschapper’ in de cellen van het menselijk lichaam verspreid. De informatie die dit 
molecuul geeft, gebruikt het lichaam vervolgens om zelf de werkzame stoffen aan te maken 
om het virus te bestrijden. 

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): ‘Alleen met goede vaccins kunnen we 
ons tegen het coronavirus wapenen. We zetten alles op alles om Europa, en ook minder 
ontwikkelde landen, snel van voldoende vaccins te kunnen voorzien. Door deze afspraken met 
CureVac komen we weer een stap dichter bij dat doel.’ 

De onderhandelingen over veelbelovende coronavaccins worden gevoerd door het zogeheten 
Joint Negotiation Team (JNT). Naast de Europese Commissie zijn hierin ook de vier landen 
van de Inclusieve Vaccin Alliantie (Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland) op ambtelijk 
niveau vertegenwoordigd, evenals Spanje, Zweden en Polen. 

Het JNT is, namens de lidstaten van de Europese Unie, in gesprek met meerdere farmaceuten, 
om de kansen te spreiden en over een werkend vaccin te kunnen beschikken zodra dit door 
een bedrijf is ontwikkeld. Gewerkt aan een breed portfolio van verschillende typen vaccins. In 
deze gesprekken maken de onderhandelaars prijsafspraken waarin betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van het vaccin belangrijke uitgangspunten zijn. Nederland wordt bij de 
gesprekken met vaccinproducenten onder andere bijgestaan door wetenschappelijke experts 
van het RIVM.  

Eerder zijn er succesvol gesprekken afgerond met Astra Zeneca, het samenwerkingsverband 
van Sanofi Pasteur en GSK, en Janssen Pharmaceutical NV. De verwachting is dat ook de 
komende weken meerdere gesprekken afgerond kunnen worden. Bron: Rijksoverheid.nl, 20 
augustus 2020. 

In Brazilië is het virus bij 3.582.362 mensen vastgesteld. Daarmee is het land na de Verenigde 
Staten het zwaarst getroffen. Het dodental als gevolg van Covid-19 liep volgens de cijfers van 
het ministerie met 892 slachtoffers op tot 114.250. Vorige week waren er in Brazilië ook enkele 
dagen met minder dan 1000 nieuwe doden. 

Wereldwijd zijn ondertussen meer dan 800.000 mensen overleden aan het virus. In de VS zijn 
176.321 mensen overleden aan corona. Mexico meldde zaterdag dat het dodental met 664 is 
opgelopen tot 60.254. Het land heeft na de VS en Brazilië de meeste doden te betreuren. Ook 
in India zijn in totaal meer dan 50.000 doden geregistreerd. Bron: MSN nieuws, 23 augustus 
2020.   

Onderzoekers Hongkong: voor het eerst herbesmetting met 
corona vastgesteld 
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Een 33-jarige man in Hongkong heeft voor de tweede keer een besmetting opgelopen met 
SARS-CoV-2. Onderzoekers van de Universiteit van Hongkong hebben dat met zekerheid 
vastgesteld. Ze hebben virusmateriaal van de eerste keer dat de man besmet raakte in april 
genetisch onderzocht en deden dat opnieuw toen de man deze maand een tweede keer positief 
testte op het coronavirus. 

Het virusmateriaal van april bleek iets te verschillen van dat van augustus. Dat betekent een 
onomstotelijk bewijs dat de man twee keer besmet is geraakt door een net iets andere 
virusstam. Het gerenommeerde tijdschrift Clinical Infectious Diseases heeft het artikel van de 
onderzoekers over hun bevindingen inmiddels geaccepteerd. 

De wetenschappers, onder leiding van hoogleraar Kwok-Yung Yuen, trekken een weinig 
hoopvolle conclusie op basis van hun onderzoek. ‘Onze onderzoeksresultaten suggereren dat 
SARS-CoV-2 mogelijk onder de bevolking zal blijven circuleren ondanks kudde-immuniteit als 
gevolg van besmettingen.’ Dat zou betekenen dat SARS-CoV-2 zich wat dat betreft gedraagt 
als de gewone verkoudheidsvirussen die circuleren. 

In april had de man uit Hongkong, die werkzaam is in de IT-sector, weinig 
ziekteverschijnselen, in augustus helemaal geen. De onderzoekers denken dat herinfecties 
milder zouden kunnen verlopen dan eerste infecties, zoals bij deze patiënt het geval is. Eerder 
is iets soortgelijks geconstateerd bij onderzoek bij resusapen. 

Mensen die hersteld zijn van covid-19 bleven de afgelopen periode soms wekenlang positief 
testen op SARS-CoV-2. Tot nu toe bestond er twijfel over of daarbij sporen van het virus 
werden aangetoond die nog in het lichaam zaten of dat het om nieuwe infecties ging. Bij de 
man in Hongkong is dus voor het eerst met zekerheid zo'n herinfectie vastgesteld. 

In een reactie op het nieuws onderstreept de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève het 
belang van goede documentatie van ziektegevallen, zoals bij de man uit Hongkong. Wel 
waarschuwt de organisatie bij monde van Maria van Kerkhove, het hoofd van de corona-
werkgroep van de WHO, voor ‘te snelle conclusies’. 

Van Kerkhove zegt dat de meeste van de nu 24 miljoen covid-19-patiënten - ook die met milde 
verschijnselen - wel degelijk immuniteit opbouwen. Maar het is volgens haar niet duidelijk 
hoelang die immuunrespons standhoudt en hoe sterk die is. 

In het persbericht over hun onderzoek wijzen de wetenschappers uit Hongkong erop dat er 
bewijzen zijn dat antistoffen in het bloed van ex-patiënten na enkele maanden verdwijnen. 
Bovendien, zeggen ze, kan bij herstellende patiënten wel drie maanden lang genetisch 



172 

 

materiaal van het virus opduiken en weer verdwijnen in de druppels die bij het ademen, 
spreken en hoesten ontstaan. 

Niemand weet of het in deze gevallen gaat om mensen die langdurig virus uitscheiden of om 
mensen die een nieuwe infectie hebben opgelopen door een andere virusstam. Die 
onduidelijkheid kan alleen opgeheven worden door op verschillende momenten een genetisch 
profiel op te stellen van het virus. 

Volgens de onderzoekers hebben hun bevindingen ook consequenties voor het 
vaccinatiebeleid als er in de toekomst een vaccin tegen SARS-CoV-2 is. 

‘Ook voor mensen met een bekende geschiedenis van covid-19 moet vaccinatie overwogen 
worden’, schrijven de onderzoekers in hun artikel. ‘Patiënten met een eerdere covid-19-infectie 
zouden ook moeten voldoen aan epidemiologische controlemaatregelen zoals algemeen 
gebruik van mondmaskers en social distancing.’ Bron: NOS, 24 augustus 2020. 

Waarom vaccineren als antistoffen alweer snel verdwijnen?   

 
 

 
Antistoffen tegen het coronavirus verdwijnen na een paar maanden al uit het bloed. Maar 

waarom gaan we dan straks vaccineren? En werkt zo'n vaccin dan wel op de langere termijn? 

Die vraag stelden verschillende lezers aan RTL Nieuws.  

Uit Brits onderzoek bleek onlangs dat afweerstoffen tegen het coronavirus al na een paar 

maanden uit het bloed verdwijnen. Volgens de onderzoekers is de werking van eventuele 

vaccins daarom onzeker, omdat het verdwijnen van antistoffen patiënten opnieuw vatbaar 

kan maken voor het coronavirus.  

Volgens immunoloog Ger Rijkers van University College Roosevelt in Middelburg is die 
conclusie te kort door de bocht. ‘Het klopt dat antistoffen tegen het coronavirus niet oneindig 
lang meegaan - net als bij andere ziekten. Antistoffen zijn eiwitten en iedere drie weken valt 
de helft daarvan uiteen, waardoor je naar verloop van tijd helemaal geen antistoffen meer 
vindt’, legt hij uit. 

Maar dat betekent volgens hem niet dat een vaccin na enkele maanden al niet meer werkt. 
Het is namelijk niet zo dat wanneer de antistoffen afnemen, je lichaam het virus compleet 
'vergeet' en dat je bij een tweede besmetting weer net zo ziek wordt. 

Rijkers: ‘Je immuunsysteem heeft ook een geheugen. Als je nog een keer het coronavirus 
krijgt, herkent je immuunsysteem dat super snel. Je maakt dan sneller en meer antistoffen 
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aan. Je hebt dan waarschijnlijk niet eens in de gaten dat je het coronavirus hebt, omdat je 
geen klachten ervaart.’ 

Een vaccin kan overigens meer antistoffen veroorzaken dan wanneer iemand een natuurlijke 
corona-infectie heeft met milde klachten, zegt Rijkers. ‘Maar ook die antistoffen zullen na 
verloop van tijd weer verdwijnen.’ 

Dat antistoffen het lichaam weer verlaten, is maar goed ook, zegt Rijkers. ‘Ik heb voor de grap 
weleens uitgerekend hoeveel de mens zou wegen als antistoffen niet zouden verdwijnen. Dat 
was 700 kilo: 630 kilo antistoffen en 70 kilo lichaamsgewicht.’ 

Hoelang een vaccin dan wel precies bescherming biedt, weten we op dit moment nog niet. 
Momenteel wordt onderzocht óf het vaccin werkt, later zullen we pas ontdekken hoelang het 
werkt. 

‘We weten ook nog niet of we straks één of twee keer moeten inenten. Misschien is één keer 

voldoende, misschien werkt twee keer beter. De tweede keer zul je dus sneller en meer 

antistoffen aanmaken. Maar ook die zullen uiteindelijk weer weggaan’, zegt Rijkers.  Bron: 

RTL Nieuws, 24 augustus 2020.  

 

574 nieuwe besmettingen met corona, hoogste aantal in ruim 
een week 

In de afgelopen dag zijn 574 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Dat is 
de grootste toename van het aantal besmettingen sinds ruim een week. 

Op zondag werden er door gezondheidsdienst RIVM 457 nieuwe gevallen gemeld, een dag 
eerder waren dat er 508. Toch neemt het aantal nieuwe gevallen langzaam maar zeker af: op 
zaterdag 15 augustus kwam het aantal nieuwe besmettingen voor het laatst boven de 600 
uit. In de afgelopen zeven dagen is het virus bij ruim 3.600 mensen vastgesteld. 

In de regio in en rond Amsterdam kwamen er de afgelopen dag 131 besmettingen bij, 
waaronder 124 in de hoofdstad zelf. Het aantal patiënten in de regio Rotterdam steeg met 78, 
het is de negende dag op rij dat het aantal positieve tests daar onder de honderd blijft. In Den 
Haag en omstreken werden 77 nieuwe gevallen gemeld. Bron: Hart van Nederland.nl, 24 
augustus 2020. 

CNV-leden: meer agressie op werkvloer door corona 

Ruim een derde van de hulpverleners stelt dat de agressie op de werkvloer toeneemt door de 
coronacrisis. Dat zegt vakbond CNV na onderzoek onder 1150 leden in de publieke sector, 
waaronder zorgmedewerkers, ambulancepersoneel, gevangenispersoneel, ov-personeel en 
beveiligers.  

Van de ondervraagden wordt 40 procent vaker agressief benaderd door patiënten, cliënten en 
omstanders en heeft 15 procent vaker te maken met fysiek geweld. Zo'n 70 procent zegt dat 
mensen een korter lontje hebben door de coronacrisis. 

‘Schokkend, schrijnend en ontluisterend’, zegt Patrick Fey, vicevoorzitter CNV. ‘Onze 
hulpverleners staan dag en nacht klaar om Nederland te helpen. Dat uitgerekend zij met 
zoveel agressie te maken hebben, is stuitend. Schelden, grof taalgebruik, duwen, klappen 
krijgen, spugen: bij veel hulpverleners komt dit vaak voor. Hulpverleners verdienen meer dan 
ooit onze waardering en steun.’ 
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Volgens het onderzoek van CNV zegt 16 procent van de ondervraagden dat ze te weinig steun 
krijgen van de leidinggevende nadat ze agressief zijn benaderd en vindt 22 procent dat de 
werkgever te weinig maatregelen neemt tegen agressie op de werkvloer. ‘Dit zijn te hoge 
percentages. Werkgevers hebben hierin een cruciale rol’, zegt Fey. ‘We roepen hen op om hun 
personeel zoveel mogelijk te ondersteunen in deze zware fase.’ Bron: De Telegraaf, 22 
augustus 2020. 

Agressie tegen agenten neemt fors toe: ‘Mijn gehoorschade is 
mogelijk blijvend’ 

Agenten worden in coronatijd vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Dat komt onder 

meer omdat agenten vaker op overlastmeldingen moeten afgaan. 

Ondanks dat de straten leger zijn dan normaal, krijgen agenten vaker te maken met verbale 
of fysieke agressie. Agenten moeten tijdens de coronacrisis vaker uitrukken voor 
overlastmeldingen. Dat aantal lag afgelopen week 55 procent hoger ten opzichte van vorig 

jaar. 

In een enkel geval worden agenten bespuugd. Dat overkwam afgelopen week drie agenten op 
het politiebureau van Hilversum. De spuger zei erbij dat hij corona had. ,,Een verwerpelijk 
incident met een enorme impact’, zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen 
Politieambtenaren. ,,Eén van de drie agenten heeft een zwangere vrouw en moet nu 

noodgedwongen afstand van haar houden.’  

De politie is afgelopen jaar meer dan 10.000 keer geconfronteerd geweest met agressie en 
geweld, blijkt uit de jaarcijfers over Geweld tegen politieambtenaren, die vandaag verschijnen. 
Politiemensen zijn veel vaker bekogeld met vuurwerk (94 keer ten opzichte van 16 keer in 
2018). Het aantal zware mishandelingen verdubbelde van 25 tot 51 keer. Liefst 111 agenten 
kregen een poging tot doodslag te verduren. Bron: AD, 12 mei 2020. 

Agressie om coronaregels bij Albert Heijn: beveiliger bij lange 
wachtrij in gezicht geslagen 

 

Bij een filiaal van de Albert Heijn aan het Mathenesserplein in Rotterdam is vanavond een 
beveiliger in het gezicht geslagen door een persoon die zich niets van de coronamaatregelen 
wilde aantrekken. Het slachtoffer is met een verwonding aan het oog naar de huisartsenpost 
gebracht. De dader is nog voortvluchtig. 
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De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Volgens een medewerker van het filiaal 
drong de klant voor in de wachtrij, die helemaal tot naar buiten doorliep. Hij weigerde 
anderhalve meter afstand te bewaren en had geen zin om een winkelmandje bij zich te dragen, 

iets wat in veel supermarkten en winkels nu verplicht is. 

Toen de bewaker daar wat van zei, kwam het tot een schermutseling, waarbij meerdere 
personen betrokken raakten. Uiteindelijk haalde een van hen met zijn vuist uit naar de 
beveiliger. Die raakte daardoor lichtgewond. De politie kwam met spoed ter plekke, maar kon 
de dader of daders niet meer achterhalen. 

Een ooggetuige die 112 belde, zag dat er enkele klanten met bebloede gezichten naar buiten 
kwamen lopen. Veel omstanders zouden volgens hem de vechtpartij gefilmd hebben. ,,Als dat 
zo is, willen wij die filmpjes graag hebben voor het onderzoek’, laat een woordvoerder van de 

politie weten. 

Er staat hier al wekenlang een lange rij vanwege de coronamaatregelen. Daar moet je in deze 

tijden maar begrip voor hebben 

De Albert Heijn betreurt de mishandeling. ,,Het gaat naar omstandigheden goed met de 
beveiliger. We hopen dat de dader snel gepakt wordt. Er staat hier al wekenlang een lange rij 
vanwege de coronamaatregelen. Daar moet je in deze tijden maar begrip voor hebben. Maar 

helaas was dit iemand die denkt alles maar te kunnen maken.’ Bron: AD, 5 mei 2020.     

 

Een aantal hallen van de Bazaar in Beverwijk die vanwege het overtreden van de 
coronamaatregelen gedeeltelijk moest sluiten, zijn zondagavond ontruimd, meldt een 
woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland aan NU.nl. De overdekte markt weigerde 
eerder op de dag dicht te gaan. 

Rond 18.00 werden de bezoekers van De Bazaar verzocht de vier hallen te verlaten. Omstreeks 
19.00 uur waren alle bezoekers vertrokken. Volgens de veiligheidsregio is de ontruiming ‘goed 
verlopen’. 

De marketingmanager van De Bazaar, Mariska Roos, zei zondag tegen NH Nieuws dat 

zaterdagavond om 23.00 door de gemeente Beverwijk bekend werd gemaakt dat hal 30 tot en 
met 33 (de Oosterse markt, versmarkt en de foodcourt) vanaf zondagochtend moesten sluiten. 
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‘Wij zijn ontzettend overvallen door het besluit en hebben dan ook besloten dat we daar niet 
mee akkoord gaan’, zei Roos tegen de omroep. ‘Als de gemeente wil dat het dichtgaat moeten 
zij het dicht komen gooien’, aldus de marketingmanager. 

Het blijkt in de vier hallen onmogelijk om 1,5 meter afstand te handhaven. Als alternatief 
mocht een deel van de kramen wel tijdelijk buiten staan, maar dat is voor de 
horecagelegenheden (met vaste keukens) vrijwel onmogelijk. 

De veiligheidsregio liet zondag weten dat er meermaals problemen met het afstand houden 
waren geconstateerd. ‘Sommige dingen gaan heel goed, maar er zijn echt nog wel wat 
problemen met afstand.’ Het is voor ondernemers niet leuk, maar de sluiting is wel nodig, 
benadrukt een woordvoerder. 

Vrijdag vond er nog een gesprek plaats tussen de veiligheidsregio, de locoburgemeester van 
Beverwijk en de marketingmanager, maar zaterdag werd duidelijk dat er gedurende de dag 
nog steeds coronamaatregelen werden overtreden. 

De bazaar moet de komende twee weken gesloten blijven, laat de burgemeester van Beverwijk 
Martijn Smit aan NU.nl weten. Wel wil hij in de loop van aankomende week contact hebben 
met de directeur en enkele ondernemers van de bazaar om te bekijken of er goede ideeën zijn 
om afstand houden toch mogelijk te maken. Bron: NU.NL, 27 augustus 2020. 

Politie over rellende jeugd: overvolle stranden en korte lontjes  

 

Op meerdere plaatsen in het land zijn jongeren aan het rellen geslagen. Ook vannacht in de 
Schilderswijk in Den Haag was het weer raak. Volgens de politie komt het door een combinatie 
van vakantie, coronaverveling en de verzengende hitte. ‘Stranden zijn overvol en de lontjes 
worden wat korter.’   

Politievakbond NPB ziet dat agenten momenteel overuren draaien. ‘We hebben eerst de 
maatregelen gehad na de moord op Derk Wiersum. Vervolgens kwam corona. Agenten zijn 
zwaar overbelast en krijgen nu dit voor hun kiezen. Het stapelt zich maar op’, aldus voorzitter 

Jan Struijs. ‘Ik heb zorgen voor het welzijn van agenten.’ 
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Vooral in Den Haag was het deze week verschillende keren raak. In de Haagse Schilderswijk 
leek het gisternacht alsof er oorlog was uitgebroken. Jongeren staken grote vuren aan, 
draaiden brandkranen open en gooiden vuurwerk naar politieagenten. Verschillende agenten 

liepen daardoor gehoorschade op. De Mobiele Eenheid moest verschillende keren optreden.  

Ook vannacht moest de politie opnieuw optreden in de Schilderswijk. Ruim 20 mensen 
werden aangehouden omdat ze eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar agenten gooiden. Ook 

werden vernielingen aangericht, onder meer aan twee politieauto’s. 

De wijk Duindorp kreeg gisterochtend weinig tot geen water meer uit de kraan, omdat op zo’n 
grote schaal brandkranen waren opengedraaid. ‘Dit zijn geen spelletjes meer’, zegt de Haagse 
burgemeester Jan van Zanen in een felle reactie. ‘Dit zet onze drinkwatervoorziening op het 

spel.’ 

De burgemeester kwam terug van vakantie nadat maandag een 19-jarige jongen in 
Scheveningen was doodgestoken. Van Zanen zegt ‘nadere maatregelen voor te bereiden’ om 

de reljeugd in toom te houden. 

Ook in Zeeuwse badplaatsen en Zandvoort klagen strandtenthouders over overlast van 
balorige pubers. ‘Wat een oorlogsgebied de laatste dagen’ zegt Bas Teunissen van strandtent 
Ons Paviljoen 11 in Zandvoort. Volgens Teunissen is de jeugd massaal onder invloed. ‘De 
warmte brengt ze hier en de drank en drugs doen de rest.’ 

De jongerenoverlast is volgens de Haagse politiewoordvoerster Annemarie de Mooij te wijten 
aan een combinatie van factoren. ‘Ze gaan niet naar het buitenland op vakantie. Vanwege 
corona is er al de hele zomer niets te beleven, want alle festivals en feesten zijn afgelast. 
Stranden zijn overvol en door de warmte worden de lontjes wat korter. Dat zou de agressie 

kunnen verklaren.’ Bron: AD, 24 augustus 2020.  

Groep tieners met corona besmet na vakantie Grieks eiland 
 

PLYMOUTH - De Britse autoriteiten vermoeden dat een groep van zo’n dertig jongeren het 

coronavirus heeft meegebracht na een vakantie op het Griekse eiland Zakynthos. Elf van de 

tieners testten tot nog toe positief, maar die uitslag kregen ze pas nadat ze alweer waren gaan 

feesten in eigen land. 

Het gaat om een groep jongeren van 18 en 19 jaar oud. De Britse gezondheidsautoriteiten 
houden er rekening mee dat ze allemaal besmet zijn geraakt in het buitenland. Er is een bron- 
en contactonderzoek gestart. 

‘We weten dat sommige van deze jongeren geen ziekteverschijnselen hadden, en dus 

doorgingen met wat ze normaal deden, onder meer door bij terugkomst naar barretjes en 

restaurants in Plymouth te gaan, tot ze zich bewust werden van het risico’, meldt Ruth Harrell 

van de Britse GGD aan The Daily Mail. „Dat betekent dat meer mensen geïnfecteerd kunnen 

zijn.’ 

De meeste tieners hadden bij terugkomst slechts lichte klachten, zoals een zere keel, waardoor 
de alarmbellen pas later afgingen. 

In het Verenigd Koninkrijk zijn 330.000 mensen besmet geraakt met het virus. Ruim 40.000 

Britten kwamen om. Bron: De Telegraaf, 27 augustus 2020. -uitbraak bij brandweerpost 
Ommen (Foto: Getty Images) 
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Corona-uitbraak bij brandweerpost Ommen: zeker drie 
besmettingen 

Zeker drie brandweerlieden van de brandweerpost in Ommen zijn deze week positief getest op 
het coronavirus. Vorige week waren ze samen op pad voor een uitruk. Vier andere collega's 
zijn ook getest, van hen is de uitslag nog niet bekend. 

Een paar dagen na de uitruk kreeg een van de brandweerlieden coronagerelateerde klachten, 
waarna de test positief bleek. Deze persoon informeerde de naaste collega's, die ook 
symptomen kregen en eveneens besmet bleken te zijn. De brandweerpost laten weten dat 
alle benodigde maatregelen meteen in acht zijn genomen. De GGD voert bron- en 
contactonderzoek uit. 
 
Volgens brandweercommandant Arjan Mengerink staat een veilige manier van werken altijd 
voorop. ‘Maar als hulpverleningsorganisatie ontkomen we er niet aan dat we ons soms in 
situaties bevinden die risico’s met zich meebrengen. Die risico’s proberen we met z’n allen 
altijd zo klein mogelijk te houden. Zo ook omtrent corona.’ Bron: RTV Oost, 27 augustus 2020.  

Lichte daling aantal nieuw gemelde COVID-19 besmettingen   

 

Er zijn 3.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 425 
meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week.  

De meeste meldingen van nieuwe vastgestelde besmettingen komen net als vorige week uit de 
provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.  
In Zuid-Holland is een lichte daling zichtbaar in het aantal nieuwe besmettingen. In Noord-
Holland en Noord-Brabant is het aantal nieuwe besmettingen per dag nagenoeg gelijk 
gebleven.  

Sinds 1 juni hebben de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en meer dan 1 miljoen 
mensen getest op COVID-19 in de GGD teststraten. Tussen 17 tot 23 augustus lag het aantal 
personen dat zich heeft laten testen bij de testlocaties van de GGD’en op 140.432*, een 
toename van bijna 38.000 geteste personen vergeleken met de week daarvoor. Van de mensen 
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die zich afgelopen week hebben laten testen en van wie de testuitslag inmiddels bekend is, 
heeft 2,5% een positieve uitslag. In de week van 10 augustus was dit 3,5%. In de meeste 
regio’s is het percentage positieve testen gedaald vergeleken met vorige week. Het percentage 
positief was het hoogst (4-5%)  in de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam en 
Haaglanden. 

In bijna alle leeftijdsgroepen is een lichte afname of stabilisatie te zien in het aantal meldingen 
per 100.000 inwoners (zie figuur). 

 

Figuur 1. Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep in de afgelopen 7 weken. 

Het aantal meldingen van ziekenhuisopnames voor COVID-19 steeg de afgelopen week 
opnieuw. In de week van 19 tot en met 25 augustus zijn 84 mensen gemeld die vanwege 
COVID-19 opgenomen zijn in het ziekenhuis. Dat zijn er 34 meer dan de week daarvoor.  

In de afgelopen week zijn er 26 patienten vanwege COVID-19 opgenomen op de Intensive Care, 
ten opzichte van 28 IC intensive care -opnames in de week daarvoor meldt Stichting NICE 
(Nationale Intensive Care Evaluatie). 

In de afgelopen week zijn 32 overleden COVID-19 patiënten gemeld. Dat is een stijging van 16 
overlijdens in vergelijking met de week daarvoor. Deze gemelde patiënten zijn niet allemaal in 
de afgelopen week overleden.  

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  gaat voor de ziekenhuisopnames 
vanaf volgende week de cijfers van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) 
gebruiken in haar rapportage. De cijfers van de Stichting NICE geven in deze fase van de 
epidemie het meest actuele beeld van het aantal ziekenhuisopnames. Ziekenhuizen 
registreren elke dag voor Stichting NICE gegevens over COVID-19 patiënten op zowel de 
verpleegafdelingen als op de intensive care afdelingen. 

Het RIVM rapporteert sinds maart 2020 het aantal ziekenhuisopnames op basis van de 
meldingen van de GGD’en. In de maanden maart tot en met mei gaf dit een goed beeld van 
het aantal ziekenhuisopnames. Tot 1 juni werden namelijk vooral ernstig zieke mensen op 
COVID-19 getest, en een groot deel van hen was al of werd kort daarna in het ziekenhuis 
opgenomen. Per 1 juni kan iedereen zich laten testen op COVID-19 en worden veel meer 
mensen in een vroeg stadium van de ziekte getest. Als mensen in de weken na hun 
vastgestelde besmetting moeten worden opgenomen, wordt dit niet altijd bekend bij de 
GGD’en. Daarnaast worden de ziekenhuisopnames vaak met vertraging gemeld aan de 
GGD’en. De cijfers van Stichting NICE worden dagelijks  geactualiseerd. 
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Het reproductiegetal R laat zien hoeveel andere mensen één persoon met het nieuwe 
coronavirus gemiddeld besmet. Het reproductiegetal is 1. Dit betekent dat 100 mensen die 
besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 100 andere mensen die besmet 
worden. Het betrouwbaarheidsinterval ligt tussen 0,93 en 1,10. 

Het reproductiegetal is iets gedaald ten opzichte van vorige week, toen het reproductiegetal 
1,19 was.   

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de 
maatregelen houden. Afstand houden en bij klachten thuisblijven en testen. Handen wassen, 
niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes.  Bron: RIVM, 25 
augustus 2020.   

Pogba heeft corona, Deschamps roept vervanger op voor 
interlands 

Frankrijk moet het de komende interlands tegen Zweden en Kroatië doen zonder Paul Pogba. 
De speler van Manchester United heeft positief getest op het coronavirus en ontbreekt 
daardoor in de selectier van bondscoach Didier Deschamps. 

 

Bij Frankrijk maken drie spelers hun debuut bij de nationale ploeg. Houssem Aouar (Lyon), 
Dayot Upamecano (RB Leipzig) en Eduardo Camavinga (Rennes) zijn voor de duels in de 
Nations League voor het eerst opgeroepen door Deschamps. Laatstgenoemde als vervanger 
van Pogba. Bron: AD, 27 augustus  2020.  

Corona-uitbraak onder studenten Maastricht na introductie 
 
Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus is de 23 miljoen 
gepasseerd. De pandemie heeft wereldwijd ruim 831.000 mensen gedood, waarbij de 
Verenigde Staten met 180.000 doden de meeste slachtoffers hebben geregistreerd, gevolgd 
door Brazilië met meer dan 118.000. In Nederland stierven 6200 mensen aan het virus.  
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Bij zeker elf studenten in Maastricht is het coronavirus vastgesteld. Volgens de GGD Zuid-

Limburg zijn de studenten besmet geraakt tijdens privéfeestjes rond de introductieweek. De 

gezondheidsdienst gaat ervan uit dat het aantal besmettingen nog verder oploopt. 

De GGD doet bron- en contactonderzoek om te achterhalen hoe het virus zich precies heeft 
verspreid. ‘Op dit moment zijn niet alle gevallen aan elkaar te linken, maar we zijn nog bezig 
het plaatje helder te krijgen. Het is niet in één huis, één feest, één plek of één vereniging 
geweest, er waren veel introductiefeesten. Studenten hebben zich daar niet altijd aan 1,5 
meter afstand gehouden, en daar zijn enkele besmettingen uitgekomen’, aldus de 
gezondheidsdienst. 

In de afgelopen dagen hebben ongeveer vijfhonderd studenten zich laten testen bij een 
testlocatie in Maastricht. De GGD hoopt dat de besmettingen ‘een wake-upcall’ zijn voor 
studenten. 

Volgens de Universiteit Maastricht hebben de coronagevallen geen gevolgen voor de start van 
het nieuwe collegejaar. Brom: De Telegraaf, 28 augustus 2020. 

Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten, het land dat door de pandemie qua doden en 

qua besmettingen het hardst is getroffen, is de 180.000 gepasseerd. Luchthavenbedrijf Royal 

Schiphol Group heeft door de coronacrisis in de eerste zes maanden van het jaar een verlies 

geleden van 246 miljoen. Er zullen naar verwachting honderden banen verdwijnen. Trump 

belooft dit jaar een vaccin. Duitsland ziet een toename van besmettingen en scherpt de regels 

aan.  

Fietsers en buitensporters vallen toch niet onder de aangescherpte mondkapjesplicht in 
Parijs. Ook kinderen die jonger zijn dan elf hoeven hun gezicht niet te bedekken, liet de politie 
in de Franse hoofdstad weten. 

In Parijs gingen vrijdagochtend vroeg strengere regels in die verspreiding van 
het coronavirus moeten voorkomen. Mondkapjes moeten worden gedragen in de buitenlucht, 
in afgesloten openbare ruimten en op plaatsen waar mensen werken, mits daar meerdere 
personen aanwezig zijn. De autoriteiten hadden aanvankelijk aangekondigd dat ook fietsers 
hun mond en neus moesten bedekken. Daar kwam kritiek op en inmiddels is die regel weer 
van de baan. 
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De mondkapjesplicht gold eerder al in delen van de Franse hoofdstad. Dat leidde 
tot verwarring, omdat niet altijd duidelijk stond aangegeven waar de gezichtsbescherming 
gedragen moest worden.   

Prijsvechter Norwegian Air vreest voor zijn voortbestaan. De luchtvaartonderneming geniet 
overheidssteun, maar dat is volgens de Noren onvoldoende om door de coronacrisis te komen. 
De spaarpot van Norwegian is naar verwachting begin volgend jaar leeg. Voor die tijd is extra 
geld nodig, anders dreigt een faillissement. 
 

Directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund verwacht dat er ondanks het 
stijgende aantal coronabesmettingen vanaf november weer met toeschouwers in het stadion 
kan worden gevoetbald. ‘Het positieve is, dat er een duidelijk signaal van de bondskanselier 
is gekomen. Volgens mij zijn de besluiten een teken van de politiek dat er vanaf november 
weer met toeschouwers gespeeld kan worden’, zei de BVB-baas tegen de Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung. 

De bondsregering en de bondsstaten hadden donderdag besloten dat grote evenementen, 
waarbij contactonderzoek en de navolging van de hygiëneregels niet mogelijk is, minstens 
tot eind december 2020 niet kunnen plaatsvinden 
 

Luchthavenbedrijf Royal Schiphol Group heeft door de coronacrisis in de eerste zes maanden 
van het jaar een verlies geleden van 246 miljoen. De onderneming die naast Schiphol ook de 
luchthavens van Rotterdam en Lelystad bezit en de meerderheid van de aandelen van 
Eindhoven Airport in handen heeft, zag door de crisis de passagiersstroom opdrogen. Het 
bedrijf wil de kosten omlaag krijgen en zet daarom het mes in het personeelsbestand. Daarbij 
zullen naar verwachting honderden banen verdwijnen. 

Volgens het bedrijf is de impact van de crisis op de luchtvaartsector ongekend. Zo viel de 
passagiersstroom op Schiphol op jaarbasis 62,1 procent lager uit tot een totaal van 13,1 
miljoen reizigers. Het aantal vliegbewegingen daalde met 52,1 procent. Ook qua vrachtvolume 
was er sprake van een neergang. Deze viel 14,5 procent lager uit. Ook Eindhoven Airport en 
Rotterdam The Hague Airport hadden een aanzienlijke terugval in het verkeersvolume. 

Om de kosten te drukken sloot Schiphol in de eerste maanden van de crisis een deel van de 
terminal en werd gesneden in de uitgaven. Verder maakt de luchthavenexploitant gebruik van 
de NOW-overheidsregeling om door de crisis te komen. 
 

In Duitsland zijn 1571 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat meldt het Robert Koch 
Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Daarmee is het aantal nieuwe gevallen iets hoger dan de 1507 van donderdag. 

De afgelopen dag zijn er drie mensen overleden, waardoor het geregistreerde sterftecijfer door 
het coronavirus op 9288 staat. Het totale aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 
begon is 239.507. 

Het RKI verwacht dat er in het begin van 2021 een vaccin tegen het virus zal zijn. ‘Voor zover 
we nu kunnen zien, heeft de Europese Unie begin 2021 een of meerdere vaccins goedgekeurd.’ 
 

In een eerste grote campagnespeech profileert Donald Trump zich als Amerika’s cheerleader 
en bodyguard. Tegen het einde van het jaar zei hij de coronapandemie met een vaccin te 
‘verpletteren’. ‘We zetten het wetenschappelijke vernuft van Amerika in om in recordtijd een 
vaccin te produceren. We zullen dit jaar een veilig en effectief vaccin hebben en samen zullen 
we het virus vernietigen.’ 
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Industriële ondernemers waren in augustus voor de vierde maand op rij minder negatief. Dat 
constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral over de orderportefeuille en 
de voorraden gereed product werd minder negatief geoordeeld. Daarentegen waren ze 
wat somberder over de verwachte bedrijvigheid. 

Het producentenvertrouwen ging van min 8,7 in juli naar min 5,4 in augustus. Het 
gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is plus 0,4. Het vertrouwen van de ondernemers 
bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in april 2020 tijdens de coronacrisis 
de laagste waarde met min 28,7. 
 
Het Nederlandse testbeleid voor coronapatiënten dreigt al dit najaar onuitvoerbaar te worden. 
Nu al zijn er tekorten aan middelen in laboratoria die de tests moeten analyseren. Dat meldt 
de Volkskrant. Betrokkenen vrezen dat die zullen oplopen en dat alternatieven niet op tijd 
gereed zijn. Het ministerie van VWS en de GGD's verwachten dat wachttijden verder zullen 
oplopen. 
 

Sinds begin augustus is het op sommige drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam 
verplicht een mondkapje te dragen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Of dat 
langer zo blijft, wordt vandaag duidelijk. 

In Amsterdam geldt de verplichting onder meer in het Wallengebied, de Kalverstraat en op de 
Albert Cuypmarkt. In Rotterdam geldt het in delen van het centrum. Mensen die op die 
aangewezen plekken geen mondkapje dragen, lopen kans op een boete van 95 euro. 

De mondkapjesplicht leidt tot weerstand bij onder meer ondernemers. Uit ondervragingen 
door onderzoeksbureau Q&A, dat ruim 5000 mensen ondervroeg over dit onderwerp, kwam 
naar voren dat meer dan twee derde van de consumenten verwachtten minder vaak te gaan 
shoppen in de betreffende winkelgebieden. Het feit dat niet de landelijke maar de lokale 
overheid beslist hoe en waar mondkapjes verplicht zijn, waardoor er onduidelijkheid is over 
waar het precies verplicht is, veroorzaakt ergernis. Ook (het gebrek aan) handhaving leidt tot 
ontevredenheid. 
 

Niet-medische laboratoria willen dolgraag bijspringen bij de analyse van coronatesten. 
Daarmee zou het tekort aan testcapaciteit in een klap opgelost zijn, stelt Bernd Kroon, 
voorzitter van brancheorganisatie Fenelab, waarbij ruim negentig niet-medische labs zijn 
aangesloten. Dat schrijft Trouw. 

Kroon weet van zeker zes labs dat ze willen en kunnen helpen met coronatests, maar niet 
worden ingezet. Samen zijn zij, volgens hem, goed voor 140.000 testen per week. Dat is 
evenveel als het totaal aantal testen dat de GGD's op dit moment per week afnemen. 

Werkgevers moeten hun werknemers gaan compenseren voor de extra kosten die ze maken 
wanneer ze thuiswerken. Dat vindt vakbond FNV, die met werkgevers wil onderhandelen over 
een thuiswerkregeling. Volgens de vakbond zou uit onderzoek onder ruim 9400 leden blijken 
dat meer dan 80 procent van de ondervraagden zo'n regeling ziet zitten. 

In een thuiswerkregeling horen volgens FNV naast een vergoeding ook facilitering in materiaal 
en het recht op thuiswerken te worden vastgelegd. Ook worden daarin afspraken gemaakt 
over het recht om juist wel op kantoor te werken. 

Twee van de drie thuiswerkers gaven aan prettig te kunnen thuiswerken. Bijna driekwart van 
de ondervraagden wil in de toekomst graag afwisselend thuis en op kantoor werken. 

Als voordeel van thuiswerken noemde ruim 70 procent het ontbreken van reistijd. Ook betere 
concentratie en een hogere productiviteit werden door bijna 40 procent van de ondervraagden 
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genoemd. Het meest genoemde nadeel van thuiswerken, door twee op de drie aangegeven, is 
het gebrek aan collega's en sociale interactie. Ook vindt 40 procent van de ondervraagden het 
nadelig dat ze minder bewegen. Bij een kwart lopen werk en privé te veel door elkaar. 

Werkgevers besparen op kosten wanneer werknemers niet op kantoor komen. Zo hoeven ze 
minder uit te geven aan reiskostenvergoedingen, schoonmaakkosten en elektriciteit. 

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) becijferde eerder dat het een 
werknemer gemiddeld 2 euro per dag kost om thuis te werken. Het gaat dan om uitgaven aan 
extra verbruik van elektriciteit, water en gas. Maar het Nibud rekende ook kopjes koffie, wc-
papier en de afschrijving op het bureau en stoel mee. Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, vindt 
dat het hard nodig is dat er nieuwe afspraken worden gemaakt. ‘Het kan niet zo zijn dat 
de kosten die de werkgever uitspaart nu deels voor de rekening van de werknemer komen.'' 
 

Het aantal coronabesmettingen in Latijns-Amerika is donderdag boven de 7 miljoen gestegen. 
Dat blijkt uit tellingen van persbureau Reuters. De regio telt wereldwijd de meeste 
geïnfecteerden, hoewel in sommige landen het aantal nieuwe besmettingen lijkt af te nemen. 

De afgelopen zeven dagen kwamen er dagelijks ongeveer 78.000 nieuwe ziektegevallen bij, 
tegen bijna 85.000 de week daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die door de verschillende landen 
naar buiten zijn gebracht. 

Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld. Donderdag steeg het 
aantal geïnfecteerden met bijna 45.000, de afgelopen 24 uur zijn 984 Brazilianen gestorven 
aan de gevolgen van het virus. Het Zuid-Amerikaanse land telt 3.761.391 mensen 
die besmet zijn of zijn geweest, 118.649 zijn daaraan gestorven. 

Cyprus laat vanaf vrijdag geen Nederlandse toeristen meer toe vanwege het coronavirus. 
Alleen mensen die een directe (familie)band met het land hebben of zakelijke belangen zijn 
welkom als ze een negatieve Covid-19 test kunnen overleggen. Ook dienen ze na aankomst 
verplicht 14 dagen in quarantaine te gaan. 

Reden voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor het land 
aan te passen naar oranje. Dat betekent alleen noodzakelijke reizen. 

Reizigers die terugkeren uit Cyprus hoeven in Nederland niet in quarantaine omdat er geen 
verhoogd risico is op een toename van coronabesmettingen vanuit dit land, aldus het 
ministerie. 
 

De coronacrisis heeft op Sint-Maarten voor een halvering van  
de overheidsinkomsten gezorgd. Dat heeft minister van Financiën Ardwell Irion deze week 
tegen het parlement gezegd. Waar Sint-Maarten normaal gesproken 40 miljoen gulden 
(ongeveer 20 miljoen euro) per maand binnenkrijgt aan belastingen, is dat nu 20 miljoen. 

Als gevolg van de coronacrisis is de economische activiteit op het eiland, dat grotendeels 
afhankelijk is van toerisme, sterk gedaald. Zo hebben veel winkels in de hoofdstad Philipsburg 
de deuren gesloten. Om toch genoeg geld binnen te krijgen, gaf Irion aan dat de regering de 
mogelijkheid onderzoekt voor een obligatielening van 75 miljoen gulden bij de Centrale Bank 
van Curaçao en Sint-Maarten. 

Op Nederland hoeft Sint-Maarten op dit moment namelijk niet te rekenen. Het eiland voldoet 
niet aan de voorwaarden voor een nieuwe lening om de gevolgen van de crisis op te vangen. 
Eerder kreeg Sint-Maarten wel een lening van de Nederlandse regering. Bron: AD, 27 augustus 
2020. 
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Laatste woorden  

Veel Europese landen sloten in maart 2020 hun grenzen voor niet noodzakelijke reizen en/of 
legden quarantaines op aan reizigers komende van andere landen. Het internationaal reizen 
werd vrijwel onmogelijk, daar bijna alle vluchten werden geannuleerd, internationale 
veerdiensten treinen en bussen voor reizigers werden beperkt. Bovendien waren in de meeste 
landen alle accommodaties en horeca gesloten, wat het reizen lastig maakt voor reizigers met 
individueel vervoer. Al snel na de massale sluiting van de grenzen, zijn Europese afspraken 
gemaakt zodat 'gestrande' reizigers van alle Europese landen het recht hebben om terug te 
reizen naar thuisland en hiervoor doorgang moesten krijgen door 'gesloten' landen. Zo 
moesten Litouwers die in Duitsland waren door Polen heen kunnen reizen. Er werden 
regelingen getroffen voor grensarbeiders en voor chauffeurs voor het internationaal 
vrachtvervoer. 
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Vanwege de coronacrisis in Europa werden op 8 mei 2020 alle grote plechtigheden ter 
herdenking van de 75e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa 
geschrapt. In de plaats vinden bescheiden herdenkingen plaats. Enkel in Wit-Rusland vond 
een grote parade plaats. 

Gezondheidszorg en veiligheid zijn nationale bevoegdheden, waarop de Europese Unie weinig 
invloed heeft. Alleen het beleid over de Europese buitengrenzen is gemeenschappelijk. Wel is 
het vrij verkeer van reizigers en goederen binnen Europa een van de basisprincipes van de 
Europese interne markt, die alleen maar tijdelijk door noodmaatregelen opgeheven kan 
worden. Reizigers komende van buiten de Europese Economische Ruimte kregen tijdens de 
coronacrisis een 14-daagse quarantaine opgelegd. Wel werd gepoogd het beleid van de landen 
te coördineren en afspraken vast te leggen. 

In verband met de coronacrisis werden twee grote beleidsterreinen voor de Europese Unie: 

• Het heropenen van de Europese binnengrenzen en het op gang brengen van de toeristische 
sector, die zwaar getroffen werd. Veel Europese landen hebben hun grenzen voor gesloten 
voor niet noodzakelijk verkeer en/of quarantaines opgelegd voor reizigers uit Europese 
landen. Er werd een protocol vastgelegd voor vliegtuigen die reizen binnen Europa, waarbij 
mondmaskers verplicht werden gesteld en er minstens twaalf uur vooraf een 
gezondheidsverklaring ingevuld moest worden. 

• Een Europees herstel- en stimuleringsplan om de economische schade als gevolg van de 
coronacrisis te herstellen. 

 

Diverse landen zoals Portugal, Griekenland en Italië hebben aangekondigd hun grenzen te 
heropenen voor toeristen uit 'veilige' Europese landen. Sommige voorwaarden zoals een 
gezondsheidsverklaring worden mogelijk opgelegd. Voor sommige eilanden zoals de 
Canarische Eilanden, de Balearen en Kreta die sterk afhankelijk zijn van het toerisme en met 
rechtstreeks vluchten bereikbaar zijn, worden aparte regelingen voorgesteld. Andere landen 
stellen reisbubbels voor waarbij buurlanden die een gelijkaardige veilige epidemiestatus 
hebben de grenzen met elkaar openen en toerisme over en het weer toelaten. Bij deze 
reisbubbels moeten de staten een gelijkaardig infectieniveau hebben, elkaar vertrouwen en 
informatie uitwisselen. Zo wil Oostenrijk zijn grenzen openen met onder andere Duitsland, 
Zwitserland en Tsjechië. Tsjechië, Kroatië en Slowakije willen met elkaar een reisbubbel 
vormen. België wenst een corridor te vormen met Nederland, Frankrijk, Duitsland en 
Luxemburg. De Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen hebben een Europese 
reisbubbel gevormd.  

Na een video overleg met de Europese ministers op 5 juni 2020 is aangekondigd dat de meeste 
grenscontroles binnen Europa opgeheven worden vanaf 15 juni. Sommige landen zoals 
Spanje, zullen hun grenzen later openen. De meeste landen kondigden al aan de ze hun 
grenzen openen vanaf 15 juni voor niet essentiële reizen (toerisme). Sommige landen zullen 
nog steeds een quarantaine eisen voor reizigers komende van 'onveilige' (veel besmettingen) 
landen. Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden vaak als onveilig land beschouwd. Het 
Verenigd Koninkrijk vaart zijn eigen koers: Vanaf 8 juni wordt een controversiële 14-daagse 
quarantaine opgelegd aan alle binnenkomende reizigers, met de uitzondering van Ierland. Dit 
geld voor alle Europese landen, evenals inwoners die terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk.  

 

 

Wordt vervolgd 
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